RADA GMINY

tAN CUT

PRO T 0 K 6 L Nr XV/11
Sesji Rady Gminy Lancut
odbytej w dniu 28 grudnia 2011 r.
w sali posiedzen Urz~du Gminy Lancut.

Obrady sesji otworzyl i sesj~ prowadzil Przewodniczllcy Rady Gminy
Roman Skomra.
Na wst~pie powital radnych oraz zaproszonych gosci. W sesji uczestniczylo 20 radnych
wedlug zalllczonej listy obecnosci.
W obradach sesji

.,..

wzi~li

udzial zaproszeni goscie w osobach :

Loza Zbigniew - W6jt Gminy
Szpunar Halina Z-ca W6jta Gminy
Jucha Marek Sekretarz Gminy
Skoczynski Wiktor Skarbnik Gminy
Duliban J6zef - Kierownik Referatu Inicjatyw Gospodarczych, Ekologii i Rolnictwa
Urz~du Gminy
Pelc J6zef - Kierownik Referatu Infrastruktury Komunalnej Urz~du Gminy
Pyda Marta - Kierownik Referatu Samorzlldu i Zarzlldzania Infonnacjami Urzl2du
Gminy
RosOl Aleksandra Kierownik Zespolu Administracyjno-Finansowego Obslugi Szk6l
i Przedszkoli Gminy Lancut
Lobaza Andrzej Dyrektor Centrum Kultury Gminy Lancut
Kuzniar Zbigniew
Kierownik Zakladu Gospodarki Komunalnej Gminy Lancut
z siedzibll w Soninie
Bytnar Stanislaw Soltys wsi Albigowa
Ruszel Bemadeta - Soltys wsi Cierpisz
Zuber Jan - Soltys wsi Gluch6w
Kusta Alfred Soltys wsi Handz16wka
Bern Kazimierz - Soltys wsi Kraczkowa
Harpula Marian Soltys wsi Rog6zno
Czechowicz Barbara - Soltys wsi Sonina
Czamota Jakub - Radny Powiatu Lancuckiego
Skomra Tomasz - Radny powiatu Lancuckiego
Zuba Stefania - czlonek Komisji Rozwillzywania Problem6w Alkoholowych Gminy
Lancut
Zgodnie z przeslanymi zaproszeniami i materialami na
Gminy przedstawil nast~pujllcy porz2tdek obrad :

sesj~

Przewodnicz2tcy Rady

1. Uchwalenie Programu Profilaktyki i Rozwillzywania Problem6w Alkoholowych
Gminy Lancut na 2012 r.
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2. Podj~cie uchwaly w sprawie zawarcia porozumienia mi~dzygminnego z Gmin'l
Miasto Rzeszow w zakresie prowadzenia i wspoUinansowania kosztow utrzymania
Izby Wytrzezwien w Rzeszowie.
3. Dokonanie zmian w uchwale budzetowej Gminy Lancut na 2011 r.
4. Podj~cie uchwaly w sprawie \vyra.zenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Lancut
nieruchomosci w Kraczkowej.
5. Uchwalenie planow pracy stalych Komisji Rady Gminy.
6. Informacja Wojta Gminy 0 mi~dzysesyjnej dzialalnosci oraz 0 realizacji uchwal
i wnioskow Rady Gminy.
7. Informacja 0 dzialalnosci Komisji Rady Gminy w okresie mi~dzysesyjnym.
8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Zyczenia Swi'lteczno-Noworoczne.
Zgodnie z art. 20 ust. 5 ustawy 0 samorz'ldzie gminnym zaproponowal poszerzenie
porz'ldku obrad 0 nast~puj'lC'l spraw~ :
-

pkt 4a/ Podj~cie uchwaly w sprawie przyst~ienia do zmiany studium uwarunkowan
i kierunkow zagospodarowania przestrzennego Gminy Lancut.

Do przedstawionego porz'ldku obrad radni nie wniesli uwag, w zwi'lzku z powyzszym
przyst~iono do jego realizacji :
Ad. 1. Uchwalenie Programu Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych

Gminy Lancut na 2012 r. :

Glos zabrala Stefania Zuba - czlonek Komisji Rozwi'lzywania Problemow
Alkoholowych informuj'lc, ze KRP A corocznie opracowuje i realizuje program
profilaktyki uzalemien, ktory jest przyjmowany uchwal'l przez Rad~ Gminy.
Glownymi zalozeniami programu jest:
- podejmowanie dzialan zwi'lzanych z motywowaniem do leczenia i leczeniem osob
uzalemionych oraz jego finansowanie,
- prowadzenie profilaktycznej dzialalnosci informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci
i mlodzieZy,
wspomaganie dzialalnosci instytucji, stowarzyszen i osob fizycznych sluz'lcej
rozwi'lzaniu problemow alkoholowych,
realizacja programu dzialalnosci komisji.
W zwi'lzku z naplywaj'lcymi podaniami od osob ubiegaj'lcych Sl~ 0 wydanie
zezwolenia na sprzedaz napojow alkoholowych, komisja zwoluje posiedzenia, na
kt6rych wydaje opini~ w formie postanowienia niezb~dn~ do wydania zezwolenia.
Komisja przeprowadza rowniez rozmowy z osobami naduZywaj'lcymi alkohol (na
wniosek rodziny) kieruj~c na badania celem przeprowadzenia dalszego leczenia.
Zachodzi koniecznosc pisania wnioskow, przygotowania dokumentow i skierowania
sprawy do S'ldu Rodzinnego. W roku 2011 rozpatrzonych zostalo 113 spraw,
przeprowadzono 21 rozmow motywuj~cych, skierowano 13 wnioskow do S'ldu
Rodzinnego 0 poddanie si~ leczeniu odwykowemu.
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Komisja w roku 2011 przeprowadzila 39 kontroli sklepow oraz punktow
gastronomicznych z zakresu przestrzegania zasad sprzedazy i podawania napojow
alkoholowych.
W styczniu 2012 r. zostanie przedstawiona informacja z dzialalnosci i realizacji
wydatkow Komisji Rozwi<:lZYwania Problemow Alkoholowych za rok 2011.
W dyskusji glos zabrala radna Barbara Michna informuj'lc, ze na posiedzeniu Komisji
Rewizyjnej w dniu 5 grudnia 2011 r. wypracowano wniosek 0 rozeznanie mozliwosci
sfinansowania ze srodkow Komisji Rozwhtzywania Problemow Alkoholowych szkolen
dla pracownikow GOPS w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie i ochrony
ofiar przemocy. W budzecie Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej nie ma pieni~dzy
na ten cel.
W odpowiedzi Pani Zuba powiedziala, ze KRP A rozezna tak'l mozliwosc, nalezy zlozyc
wniosek do Komisji.
Po zakonczonej dyskusji Rada Gminy jednomyslnie (20 za) podj~la uchwal~
Nr XV1114/11 w sprawie przyj~cia Programu Profilaktyki i Rozwi'lzywania Problemow
Alkoholowych w Gminie Lancut na 2012 r. (uchwala stanowi zal'lcznik do protokolu).

Ad. 2. Podj~cie uchwaly w sprawie zawarcia porozumienia mi~dzygminnego z Gminq
Miasto Rzeszow w zakresie prowadzenia i wspolflnansowania kosztow utrzymania
Izhy Wytrzeiwien w Rzeszowie :
Glos zabral Sekretarz Gminy informuj'lc Wysok'l Rad~ 0 koniecznosci zawarcia
porozumienia mi~dzygminnego z Gmina Miasto Rzeszow w zakresie prowadze'1ia
i wspolfinansowania kosztow utrzymania Izby Wytrzezwien w Rzeszowie. Do Izby
dowozone S'l osoby nietrzezwe z terenu Gminy Lancut zagrazaj'lce bezpieczenstwu
publicznemu oraz agresywne. Moze tego dokonac policja, straz miejska b'ldz gminna.
Na 2012 r. planuje si~ kwot~ dofinansowania w wysokosci 10 000 zl, koszt pobytu
jednej osoby w Izbie wynosi ok. 250 zl.
Rada Gminy jednomyslnie (20 za) podj~la uchwal~ Nr XV/115/11 w sprawie zawarcia
porozumienia mi~dzygminnego z Gmina Miasto Rzeszow w zakresie prowadzenia
i wspolfinansowania kosztow utrzymania Izby Wytrzezwien w Rzeszowie (uchwala
stanowi zal'lcznik do protokolu).

Ad. 3. Dokonanie zmian w uchwale hudzetowej Gminy lancut na 2011 r. :
Projekt zmian w uchwale budzetowej Gminy Lancut na 2011 r. przedstawil
Skarbnik Gminy. Dotycz'l one nast~puj'lcych kwestii :
Zwi€kszenie dochod6w :

637 312 zl - dodatkowa subwencja dla gmin, gdzie dochod na mieszkanca jest nizszy
od sredniej krajowej
3 700 zl- dochody z wynajmu sal gimnastycznych w Albigowej i Kraczkowej
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Zwir;.kszenie wydatkaw :

200 000 zl remonty drog gminnych
20 000 zl zakup materialow i wyposazenia w dz. Transport i htcznosc
30 000 zl funkcjonowanie Rady Gminy
23 700
szkoly podstawowe (energia elektryczna, zakup materialow i wyposazenia
oraz uslug remontowych)
13 500 zl przedszkola (wydatki osobowe)
6 500 zl- gimnazja (wydatki osobowe)
9000 zl przeciwdzialanie alkoholizmowi (wynagrodzenia)
334312 zl- gospodarka sciekowa (wydatki inwestycyjne - modemizacja uj~c wody)
4 000 zl- oswietlenie drog
Rada Gminy wi~kszosci't glosow (18 za, 2 wstrz.) podj~la uchwal~ N r XV1116(11
w sprawie zmian w uchwale budzetowej Gminy Lancut na 2011 r. (w zahtczeniu).

Ad. 4. Podj'lcie uehwaly w sprawie wyrazenia zgody na nabycie na rzeez Gminy
laneut nieruehomosci w Kraezkowej :
W tym punkcie porz'tdku obrad glos zabrala Z-ca W ojta Gminy informuj'tc, ze
kolejny projekt uchwaly dot. propozycji nabycia dwoch nieruchomosci przy drodze
Zagumnia Pn w Kraczkowej. Droga jest juz dawno wykonana i rozliczona. W zwi'tzku
z tym, ze jej budowa byla dofinansowywana ze srodkow unijnych zostal wykonany
podzial przyleglych nieruchomosci, aby miec jasnosc w zakresie szerokosci pasa
drogowego. Podczas wykonywania odwodnienia firma wykonala row poza
granicznikami. Wlasciciele tych nieruchomosci zwrocili si~ do gminy 0 ich wykup.
W zwiqzku z tym, ze firma weszla w prywatne grunty bez uzgodnienia tego z gmin'l to
zostanie obciqZona kosztami zakupu powyzszych nieruchomosci. Wlasciciel firmy
wyrazil na to zgod~. Wynegocjowana cena za 1 m2 gruntu to 70 zl.
W dyskusji nad powyzszym glos zabrali :
Tarala Ireneusz
zauwazyl, ze w Kosinie mieszkancy oddawali grunty pod drog~
w cenie 5 zllm2, natomiast w Kraczkowej po 70 zllm2 •
Mazurkiewicz Jozef
zauwaZyl, ze przedstawiony projekt uchwaly jest kolejnym
precedensem z'tdan od mieszkancow podczas budowy drog.
Radny zapytal ponadto, Jakie roboty dodatkowe zostaly wykonane przy drodze
"Zagumnia Pn" w Kraczkowej.
Borcz Jan - zwrocil si~ z zapytaniem do radnych, czy brali udzial w negocjacjach
wykupu gruntow przy drodze "Zagumnia Pn" w Kraczkowej.
W odpowiedzi glos zabrali :
Z-ca Wajta Gminy :
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negocjacje byly bardzo trudne. Odbyly si~ juz po zakonczonej inwestycji, co nie
2
bylo korzystne dla gminy. Nalezy miec jednak na uwadze fakt, ze wlasciciel 165 m
dzialki oddall'lcznie pod drog~ "Zagumnia Pn" 5 arow gruntu,
jednej osobie gmina musiala odbudowac ogrodzenie, wykonano dodatkowe
przepusty, kolektor, dodatkowo zabezpieczono odplyw wod w zwi'tZku
z interwencjami mieszkancow.
Soltys wsi Kraczkowa :

sprawa dodatkowego wykupu gruntow pod drog~ "Zagumnia Pn" wynikla z winy
firmy, a nie mieszkancow. Prawidlowo zadecydowano, ze to firma poniesie koszty
swojej bl~dnej decyzji.
Na zakonczenie dyskusji glos zabral Wojt Gminy zauwazaj'lc, ze im g~stsza zabudowa
mieszkalna, tym trudniej nabyc grunty. Ponadto negocjacje z wlascicielami dzialek przy
drodze byly niezwykle trudne, duze problemy byly z odwodnieniem. Zdecydowana
wi~kszosc wlascicieli dzialek oddala je pod drog~ w drodze darowizny. Spraw~ budowy
drogi "Zagumnia Pn" w Kraczkowej naleZy juz definitywnie zamkn'lc, bo ci'l.gnie si~
juz ona od kilku lat.
Po zakonczonej dyskusji Rada Gminy wi~kszosci'l glosow (17 za, 3 wstrz.) podj~la
uchwal~ Nr XV1117/11 w sprawie wyrazenia zgody na nabycie nieruchomosci
polozonych we wsi Kraczkowa (uchwala stanowi zal'lcznik do protokolu).

Ad. 4a. Podjfcie uchwaly w sprawie przystqpienia do zmiany studium uwarunkowan
i kierunkow zagospodarowania przestrzennego Gminy Lan cut :
Ponownie glos zabrala Z-ca Wojta Gminy przypominaj'lc, ze w 2001 r. Rada
Gminy Lancut uchwal'l Nr XXVI/2291O 1 przyj~la studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego Gminy Lancut. Zgodnie z ustaw'l 0 planowaaiu
i zagospodarowaniu przestrzennym Wojt Gminy rna obowi'lzek zlozyc Radzie Gminy
raz w kadencji sprawozdanie w sprawie aktualnosci dokumentu planistycznego, jakim
jest studium. Uchwala w tym temacie zostala podj~ta w 2010 r. Stwierdzono wowczas
koniecznosc aktualizacji studium w zakresie cz~sci dotycz'lcej nowych uwarunkowan
i nowych regulacji prawnych oraz dostosowania formy studium do wymagan
obowi'lzuj'lcych przepisow. Odbyl si~ przetarg na opracowanie nowego studium. Oferty
zlozylo 10 firm, nie bylo zadnej oferty z Podkarpacia. Najkorzystniejsz'l ofert~ zloZyla
firma z Warszawy, rozpi~tosc ofert od 61 500 zl do 199000 zl.
W dyskusji glos zabrali :
Tarala Ireneusz - zapytal w jakim kierunku pojdzie zagospodarowanie przestrzenne
Gminy Lancut.
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Szczepanski Andrzej - zauwazyl koniecznosc ustalenia stref dla zabudowy
mieszkaniowej, przemysIowej, telefonii komorkowej itd. Nalezy te kwestie
uporz'ldkowac.
W odpowiedzi Z-ca Wojta Gminy wyjasnila, ze w ramach opracowania studium
odb~dzie si~ dyskusja publiczna nt. wizji zagospodarowania przestrzennego Gminy
Lancut, z udzialem radnych, soltysow i mieszkancow poszczegolnych solectw. Zostanie
podj~ta szeroko poj~ta wsp61praca w tym zakresie. Studium jest dokumentem
gospodarczo-planistycznym.
Po zakonczonej dyskusji Rada Gminy jednomyslnie (20 za) podj~la uchwal~
Nr XV/118/11 w sprawie przystqpienia do zmiany studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego Gminy Lancut (uchwaia w za1'lczeniu).

Ad. 5. Uchwalenie plan ow pracy stalych Komisji Rady Gminy :
Glos zabrali Przewodnicz'lcy stalych Komisji Rady Gminy, ktorzy przedstawili
propozycj~ planow pracy Komisji na I polrocze 2012 r.
Rada Gminy wi~kszosci'l glos6w (19 za, 1 wstrz.) podj~la w tym temacie uch\\:3.I~
Nr XV/119/11 w sprawie przyj~cia planow pracy stalych Komisji Rady Gminy na
I polrocze 2012 r. (uchwaia stanowi zal'lcznik do protokolu).

Ad. 6. Informacja Wojta Gminy 0
i wnioskow Rady Gminy :

mi~dzysesyjnej

dzialalnosci oraz 0 realizacji uchwal

W6jt Gminy przedstawil realizacj~ uchwal XIV Sesji Rady Gminy Lancut
z 29 listopada 2011 r. oraz wydane zarz'ldzenia w okresie mi~dzysesyjnym (materialy
w zal'lczeniu).

Ad. 7. Informacja 0 dzialalnosci Komisji Rady Gminy w okresie mi~dzysesyjnym :
Kolejno zabierali glos PrzewodnicZ'\.cy stalych Komisji Rady Gminy, ktorzy
poinformowali zebranych 0 swojej pracy w 2011 r. oraz w okresie mi~dzysesyjnym.

Ad. 8. Wolne wnioski i zapytania:
W dyskusji glos zabrali :
Cisek Wieslaw
zapytal czy zostaly juz opracowane regulaminy korzystania z sal
gimnastycznych. Prawdopodobnie S'l w nich zawarte absurdalne zapisy.
Tarala Ireneusz - zaapeiowal do W6jta Gminy, aby nie obci'lzac LKS kosztami za
korzystanie ze szkolnych sa] gimnastycznych. Kluby maj'l bardzo duzo innych
wydatkow.
Radny poinformowal ponadto, ze w ostatnich dniach zn6w doszlo do smiertelnego
wypadku na drodze nr 4 w Kosinie na wysokosci kosciola. Nie ma tam mozliw9sci
wykonania przejscia dla pieszych, nie ma oswietlenia drogowego. Zwr6cil si do W6jta
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Gminy 0 mozliwie szybkie zalozenie dodatkowej lampy, kt6ra poprawi widocznose na
tym odcinku drogi.
Bester Janusz zapytal, czy cos zmienilo si~ w zakresie ciqgow pieszo-jezdnych przy
drodze nr 4 w Kosinie.
Radny poruszyl ponadto spraw~ braku oswietlenia przy drodze "Sciezki" w Kosinie.
Chodzi tam duzo ludzi po wieczomych mszach sw., zdarzaj'l si~ wypadki drogowe.
Skomra Roman - przypomnial, ze stowarzyszenie "Bezpieczny Przejazd" w Soninie
zwr6cilo si~ do wszystkich mozliwych instytucji 0 okreslenie konkretnego term!nu
modemizacji drogi nr 4 na odcinku Lancut-Gluchow. Dotarla odpowiedz z GDDKiA
informuj'lca, ze zwrocili si~ do oddzialu rzeszowskiego GDDKiA 0 rozwazenie
mozliwosci przyspieszenia budowy drogi na tym odcinku.
Golenia J6zef poinformowal, ze Komisja Finansow i Gospodarki Mieniem Gminy
zapoznala si~ w terenie ze spraw'l wycieku wody na drog~ gminn'l w Albigowej.
Stwierdzono, ze to zadanie nie powinno bye podciqgni~te pod wydatki zwi'tZane
z usuwaniem kl~sk zywiolowych. Roboty powinny zostae sfinansowane z podzialu
budzetu gminy na mieszkanca.
Na wynikle pytania odpowiedzi udzielili :

Wajt Gminy:
nie zostal jeszcze opracowany ostateczny regulamin korzystania z sal
gimnastycznych przez osoby spoza szkoly. Dotyczy to szk61 w Albigowej,
Kraczkowej, Kosinie i Gluchowie. Regulaminy ostatecznie zatwierdz'l dyrektorzy
poszczeg6lnych szk61, jako kierownicy tych jednostek organizacyjnych. Wojt
Gminy tylko si~ z nimi zapozna. Komisja Finans6w i Gospodarki Mieniem Gminy
wypracowala wniosek, aby wszystkie osoby z zewn'ltrz placili za korzystanie z sali,
r6wniez organizacje dzialaj'lce na terenie wsi, np. LKS czy OSP. Osobiscie si~ z tym
nie zgadza. Chce, aby organizacje wiejskie tj. LKS, OSP czy KGW nie placili za
korzystanie z sali gimnastycznej. Musi bye to jednak robione uczciwie, korzystae
mog'l tylko osoby zrzeszone w tych organizacjach. Na pewno wzrosn'l koszty
utrzymania sal gimnastycznych (wydatki osobowe, energia elektryczna, woda itd.),
- podj~te zostan'l starania 0 zalozenie dodatkowej lampy przy drodze nr 4 w Kosinie
i skierowanie jej na drog~ do kosciola, w celu poprawy widocznosci. Mieszkancy
przechodz'l tam na wlasn'l odpowiedzialnose,
nic nie posun~la si~ do przodu sprawa ciqgow pieszo-jezdnych w Kosinie. GDDKiA
odwleka ten temat jak moze,
- inwestycja oswietlenia drogi "Sciezki" w Kosinie wymaga wykonania pelnej
dokumentacji technicznej i zapisanie tego zadania w budzecie gminy.

Z-ca Wajta Gminy :
-

udalo si~ zlikwidowae wyciek wody na drog~ gminn'l w Albigowej. Faktem jest, ze
nie bylo jeszcze ataku zimy i nie rna tam oblodzenia. Komisja Finansow
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i Gospodarki Mieniem Gminy zobaczyla
jest juz odprowadzana runt.

drog~

po

usuni~ciu

zagrozenia, gdy woda

Ad. 9. iyczenia SWiqteczno-Noworoczne :

Na wst~pie glos zabrali : Przewodnicz::tcy Rady Gminy oraz W6jt Gminy, kt6rzy
zlozyli zebranym serdeczne zyczenia noworoczne. Nast~pnie wszyscy podzielili si~
oplatkiem i wysluchali okolicznosciowej cz~sci artystycznej przygotowanej przez
zesp61 wokalny "Chanson" dzialaj::tcy przy Osrodku Kultury w Gluchowie. Wyst~py
bardzo si~ podobaly i zostaly nagrodzone gromkimi brawami.
Czas trwania sesji : 9°0 - 13°°.
Protokolowala :
Beata Kochman

