P R O T O K Ó Ł Nr XVIII/08
Sesji Rady Gminy Łańcut
odbytej w dniu 26 sierpnia 2008 r.
w Zespole Szkół w Kosinie.
Obrady sesji otworzył i sesję prowadził Przewodniczący Rady Gminy
Roman Skomra.
Na wstępie powitał radnych oraz zaproszonych gości. W sesji uczestniczyło 20
radnych według załączonej listy obecności.
W obradach sesji wzięli udział zaproszeni goście w osobach:
Łoza Zbigniew – Wójt Gminy
Szpunar Halina – Zastępca Wójta Gminy
Jucha Marek – Sekretarz Gminy
Skoczyński Wiktor – Skarbnik Gminy
Leszczyńska Urszula – Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw
Społecznych Urzędu Gminy
Pelc Józef – Kierownik Referatu Infrastruktury Komunalnej Urzędu Gminy
Pyda Marta – Kierownik Referatu Samorządu i Zarządzania Informacjami
Urzędu Gminy
Rosół Aleksandra – Kierownik Zespołu Administracyjno-Finansowego Obsługi
Szkół i Przedszkoli Gminy Łańcut
Łobaza Andrzej – Dyrektor Centrum Kultury Gminy Łańcut z/s w Wysokiej
Nycz Franciszek – Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej z/s w Soninie
Bytnar Stanisław – Sołtys wsi Albigowa
Michno Józef – Sołtys wsi Cierpisz
Zuber Jan – Sołtys wsi Głuchów
Bem Kazimierz – Sołtys wsi Kraczkowa
Harpula Marian – Sołtys wsi RogóŜno
Szpunar Roman – Sołtys wsi Wysoka
Fajger Anna – Dyrektor Przedszkola Publicznego w Albigowej
Bytnar GraŜyna – Dyrektor Przedszkola Publicznego w Handzlówce
Pelc Lidia – Dyrektor Przedszkola Publicznego w Kosinie
Mendrala Iwona – Dyrektor Przedszkola Publicznego w Kraczkowej
Plesnar Ewa – Dyrektor Przedszkola Publicznego w Soninie
Krauz Danuta – Dyrektor Przedszkola Publicznego w Wysokiej
Surdel Agata – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wysokiej
Filar Anna – Dyrektor Zespołu Szkół w Albigowej
Stachów Agnieszka – Dyrektor Zespołu Szkół w Cierpiszu
Buk-Kalinowska Maria – Dyrektor Zespołu Szkół w Głuchowie
Zięzio Henryk – Dyrektor Zespołu Szkół w Kosinie
Ząbek Joanna – Dyrektor Zespołu Szkół w Kraczkowej

Kotwica Ewa – Dyrektor Zespołu Szkół w Soninie
Szmuc Dorota – Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Wysokiej
Zgodnie z przesłanymi zaproszeniami i materiałami na
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił następujący porządek obrad :
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sesję

Funkcjonowanie oświaty na terenie gminy Łańcut.
Informacja z wykonania budŜetu gminy Łańcut za I półrocze 2008 r.
Dokonanie zmian w budŜecie gminy Łańcut na 2008 r.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy wsi Albigowa.
Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia woli zbycia nieruchomości
stanowiących mienie komunalne gminy Łańcut.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia darowizn od właścicieli działek
indywidualnych.
Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia woli wydzierŜawienia
nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Łańcut (zalew we
wsi Sonina).
Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ działki będącej
w wieczystym uŜytkowaniu.
Podjęcie uchwały w sprawie bezprzetargowej sprzedaŜy działki mienia
komunalnego.
Podjęcie uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez
właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów
komunalnych
oraz opróŜniania zbiorników bezodpływowych.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Łańcut na lata 20082012.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/119/07 Rady Gminy
Łańcut
z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zasad wynajmu lokali wchodzących w
skład mieszkaniowego zasobu gminy.
Uchwalenie planów pracy stałych Komisji Rady Gminy.
Zapoznanie się z tematem utworzenia i funkcjonowania straŜy gminnej.
Informacja Wójta Gminy o międzysesyjnej działalności oraz o realizacji
uchwał i wniosków Rady Gminy.
Wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Rady Gminy poinformował jednocześnie, Ŝe zgodnie z art. 20
ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym, na wniosek Wójta Gminy poszerza się
porządek obrad o następujące sprawy:

Pkt 13 a/ Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty
od ceny sprzedawanej nieruchomości Nr 1064/4 w Albigowej.
Pkt 13 b/ Podjecie uchwały w sprawie upowaŜnienia Wójta Gminy Łańcut do
zaciągnięcia zobowiązania ponad granicę ustaloną w budŜecie gminy na 2008 r.
przez Radę Gminy.
Pkt 13 c/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez gminę Łańcut pomocy
rzeczowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w
Rzeszowie na realizację zadania publicznego.
Do przedstawionego porządku obrad radni nie wnieśli uwag, w związku z
powyŜszym przystąpiono do jego realizacji:
Ad. 1. Funkcjonowanie oświaty na terenie gminy Łańcut:
Na wstępie głos zabrał Wójt Gminy omawiając przekazane radnym
materiały dot. funkcjonowania oświaty na terenie gminy (załącznik do
protokołu). Poinformował, Ŝe prawie 50 % budŜetu gminy przeznaczone jest na
sprawy oświatowe, z tego 75 % stanowią wynagrodzenia, 11 % inwestycje i
remonty, 14 % bieŜące utrzymanie. Od momentu powstania samorządów
terytorialnych na terenie gminy Łańcut oprócz przedszkola w Albigowej-Honie
nie została zlikwidowana Ŝadna placówka oświatowa, a wręcz powstają nowe
(gimnazja, dodatkowe oddziały przedszkolne). Spowoduje to jednak jeszcze
wyŜsze nakłady na funkcjonowanie oświaty. Utworzenie jednego oddziału
kosztuje budŜet gminy ponad 100.000 zł. Średnio na 1 oddział przypada
19,46 ucznia. W br. do bieŜącego utrzymania szkół (bez przedszkoli) gmina
dołoŜy z budŜetu 910 tys. zł. Wydatki na funkcjonowanie przedszkoli
pokrywane są wyłącznie z budŜetu gminy. Po raz pierwszy zostaną połączone
klasy I i II w Cierpiszu, poniewaŜ jest tylko 6 dzieci w kl. I. W 2008 r. na 1
ucznia przypada 5.825 zł subwencji. Na koniec czerwca 2008 r. 6 % grona
pedagogicznego stanowili staŜyści, 17 % nauczyciele kontraktowi, 35 %
mianowani, natomiast 42% dyplomowani. W skali województwa poziom
nauczania w szkołach podstawowych oraz gimnazjach na terenie gminy Łańcut
jest wysoki.
Na zakończenie wypowiedzi Wójt Gminy zaapelował do dyrektorów szkół i
przedszkoli o podejmowanie współpracy z organizacjami wiejskimi oraz
angaŜowanie rodziców w sprawy oświatowe.
Z kolei głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy informując zebranych,
iŜ na obecnej sesji naleŜy odpowiedzieć na pytanie jak szkoły funkcjonują w
środowiskach wiejskich, jak włączają się w sprawy środowisk wiejskich,
współpracują z działającymi tam organizacjami. Obecnie przy upadającej
działalności społecznej na terenach wiejskich, miejsce działaczy powinni zająć

miejscowi nauczyciele. Zwiększy to autorytet szkoły oraz pozytywnie wpłynie
na zachowanie młodzieŜy. Nauczyciele wf powinni współpracować z LKS.
Szkoły powinny na bieŜąco informować swoje środowiska wiejskie o trapiących
je problemach.
W dyskusji nad powyŜszym głos zabrali:
Mazurkiewicz Józef – przypomniał, Ŝe remonty obiektów oświatowych oraz
inwestycje finansowane są z puli podziału budŜetu na mieszkańca. Powoduje to
konieczność ścisłej współpracy dyrektorów szkół i przedszkoli z samorządem
wiejskim.
Radny Mazurkiewicz zwrócił ponadto uwagę na konieczność lepszego
rozliczania faktycznego czasu pracy nauczycieli.
Ząbek Joanna – podziękowała radnym z Kraczkowej za współpracę. Zwróciła
się z prośbą o zabezpieczenie w budŜecie gminy środków na wymianę okien
w kraczkowskiej szkole, które mają juŜ 45 lat.
Bar Ryszard – zapytał o sposób podziału subwencji oświatowej pomiędzy
szkoły.
Odpowiadając na pytanie Wójt Gminy wyjaśnił, Ŝe subwencja oświatowa
przekazywana jest gminie, a nie konkretnej szkole na podstawie tzw. metryczki.
Na jej podstawie liczony jest koszt statystycznej szkoły w gminie. Zadaniem
gminy jest wyrównanie poziomu oświaty na swoim terenie, nie moŜna forować
większych szkół.
Golenia Józef – zwrócił uwagę, Ŝe przy wielu placówkach oświatowych
funkcjonują stołówki szkolne, które znacznie podwyŜszają koszt ich utrzymania.
Buk-Kalinowska Maria – poinformowała, Ŝe dyrektora szkoły obowiązuje 40
godzinny tydzień pracy, bez określenia dziennych norm czasowych. Obecnie
dyrektorzy placówek oświatowych są tak obciąŜeni obowiązkiem prowadzenia
róŜnorakiej dokumentacji, Ŝe brakuje im czasu dla uczniów. Nauczyciele
równieŜ mają 40 godzinny tydzień pracy, w tym 18 godzin dydaktycznych.
Najwięcej czasu zajmuje im przygotowanie się do lekcji, dokształcanie,
dojeŜdŜanie do innych szkół, opracowywanie i poprawianie sprawdzianów,
przygotowywanie uczniów do konkursów.
Dyrektor Zespołu Szkół w Głuchowie powiedziała ponadto, Ŝe dyrektorzy szkół
starają się uczestniczyć w zebraniach wiejskich i będą zachęcać do tego równieŜ
nauczycieli.
Surdel Agata – nawiązując do wcześniejszej wypowiedzi poinformowała, Ŝe
dyrektor szkoły swoimi decyzjami musi zadowolić rodziców, grono
pedagogiczne, uczniów, pracowników obsługi, władze gminy. Szkoła
Podstawowa w Wysokiej bardzo angaŜuje się w Ŝycie społeczne wsi. DuŜo
uczniów kwalifikuje się do konkursów wojewódzkich i ogólnopolskich.
Na zakończenie swojej wypowiedzi P. Surdel przypomniała, Ŝe wychowanie jest
sprawą rodziców, szkoła ma ich tylko w tym wspierać.

Borcz Jan – zauwaŜył, Ŝe znaczny procent mieszkańców gminy Łańcut korzysta
z miejscowych placówek oświatowych jako uczniowie bądź pracownicy,
dlatego powinny być one odpowiednio dofinansowane. Radni i sołtysi powinni
mieć to na uwadze planując wydatki budŜetowe.
Falger Andrzej – stwierdził, Ŝe szkoły powinny zachęcać uczniów do pracy w
zespołach Centrum Kultury oraz LKS. Na feriach i wakacjach powinny
organizować półkolonie.
Kotwica Ewa – poinformowała, Ŝe szkoły równieŜ skutecznie pozyskują
pozabudŜetowe środki finansowe.
Bartman Stanisław – zapytał o czas pracy nauczycieli na feriach i wakacjach.
Odpowiedzi udzieliła Dyrektor PG w Wysokiej mówiąc, Ŝe nauczyciel ma 8
tygodni urlopu (2 – ferie, 6 – wakacje).
Kisała Stanisław – powiedział o pilnej konieczności opracowania systemu
pokrywania kosztów wyjazdów uczniów na zawody sportowe.
Bytnar GraŜyna – poinformowała, Ŝe Ŝadna dyrektorka Przedszkola na terenie
gminy nie ma do dyspozycji komputera z łączem internetowym, konserwatora
oraz sekretarki.
Tarała Ireneusz – przypomniał, Ŝe w poprzedniej kadencji Komisja do Spraw
Społecznych wypracowała wniosek, aby konserwatorzy szkolni jeden dzień w
tygodniu pracowali w przedszkolu. Z wypowiedzi dyrektorów przedszkoli
moŜna wywnioskować, Ŝe wniosek nie jest realizowany.
Bar Tadeusz – zgłosił wniosek, aby dochody z czynszu za mieszkania
komunalne znajdujące się przy obiektach oświatowych były przeznaczane na
remonty tychŜe mieszkań.
Do wniosku ustosunkował się Skarbnik Gminy mówiąc, Ŝe jest przeciwny
realizacji wniosku. Wiązałoby się to ze zmianą procedury tworzenia budŜetu
gminy. Gospodarka mieszkaniowa powinna być traktowana jako całość.
Przewodniczący Rady Gminy zaproponował, aby wniosek zgłoszony przez
radnego Bara został przeanalizowany na posiedzeniu Komisji Finansów i
Gospodarki Mieniem Gminy i zgłoszony na następnej sesji Rady Gminy.
Ad. 2. Informacja z wykonania budŜetu gminy Łańcut za I półrocze 2008 r.:
W powyŜszym zakresie głos zabrał Wójt Gminy, który przedstawił
Radzie Gminy informację z wykonania budŜetu gminy Łańcut za I półrocze
2008 r. (materiały w załączeniu). Poinformował, Ŝe budŜet Gminy po stronie
dochodów został zrealizowany w kwocie 21.534.975,64 zł, tj. 55,7 % planu, zaś
po stronie wydatków w kwocie 17.875.846,59 zł, co stanowi 39,1 % planu.
Przebieg wykonania budŜetu generalnie nie budzi obaw co do jego realizacji do
końca roku, większość płatności jest realizowana w II półroczu. Na pewno
braknie środków w dz. Oświata i wychowanie w związku z powstaniem w roku
szkolnym 2008/2009 nowych oddziałów przedszkolnych. Na ten cel trzeba
będzie znaleźć środki w bieŜącym budŜecie gminy.

Ad. 3. Dokonanie zmian w budŜecie gminy Łańcut na 2008 r.:
Skarbnik Gminy poinformował, Ŝe proponowane zmiany w budŜecie
gminy dotyczą następujących kwestii:
Zwiększenie dochodów:
6.500 – sprzedaŜ działki w Kosinie
33.000 – sprzedaŜ domu w Głuchowie
49.900 – podatek od czynności cywilno-prawnych
Zwiększenie wydatków:
39.500 – remont drogi „Łozy” w Głuchowie oraz dróg w Kosinie
101.000 – wykonanie drogi dojazdowej do nowego osiedla w Albigowej
6.900 – sieć szerokopasmowa WIMAX
39.000 – składka na Lokalną Grupę Działania – Ziemia Łańcucka
100.000 – termomodernizacja szkoły w Kosinie (z audytu)
4.000 – dotacja dla CKGŁ (doŜynki gminne)
Zmniejszenie wydatków:
100.000 – termomodernizacja gimnazjum w Wysokiej
101.000 – budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na nowym osiedlu w
Albigowej
Skarbnik Gminy wyjaśnił, Ŝe w budŜecie Gminy na 2008 r. na uzbrojenie
nowego osiedla w Albigowej zabezpieczona była kwota 300.000 zł zapisana
ogólnie w dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Zostały juŜ
rozstrzygnięte przetargi na wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej, wyszły taniej
niŜ zakładano. Pozostała z tej puli kwota 101.000 zł na wykonanie drogi, które
uchwałą Rady Gminy trzeba przenieść do dz. Transport i łączność.
Rada Gminy większością głosów (19 za, 1 wstrz.) podjęła uchwałę Nr
XVIII/191/08 w sprawie zmian w budŜecie gminy Łańcut na 2008 r. (uchwała
w załączeniu).
Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy wsi
Albigowa:
Głos zabrała Z-ca Wójta Gminy informując, Ŝe Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich uzaleŜnił moŜliwość złoŜenia wniosku o dofinansowanie
unijne od faktu posiadania przez dane sołectwo opracowanego planu odnowy.
Muszą być w nim zawarte zadania oraz program ich realizacji. W okresie

programowania (2007-2013) na jedno sołectwo nie moŜe przypaść więcej niŜ
500.000 zł. Nabór wniosków ma się odbyć w III kwartale br. Na obecnej sesji
Rady Gminy proponuje się przyjęcie planu miejscowości Albigowa. Były juŜ on
przedmiotem obrad zebrania wiejskiego 22 czerwca 2008 r., na którym podjęto
stosowna uchwałę. Projekt uchwały zawiera zadania, jakie sołectwo uznało za
priorytetowe do wykonania na swoim terenie.
Uchwałę Nr XVIII/192/08 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy
Miejscowości Albigowa, Rada Gminy podjęła jednomyślnie (20 za) – uchwała
w załączeniu.
Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia woli zbycia nieruchomości
stanowiących mienie komunalne gminy Łańcut:
Z-ca Wójta poinformowała Wysoką Radę, Ŝe na terenie pastwiska w
Głuchowie wydzielono 15 działek oraz drogi pod budownictwo mieszkaniowe
jednorodzinne. Działki mają wydane decyzje o warunkach zabudowy. Na
początek do sprzedaŜy proponuje się 5 działek od strony istniejącej zabudowy.
Po podjęciu przez Radę Gminy uchwały o wyraŜeniu zgody na sprzedaŜ działek
zostanie zlecona ich wycena. SprzedaŜ odbywać się będzie w trybie przetargu
nieograniczonego.
Rada Gminy jednomyślnie (20 za) podjęła uchwałę Nr XVIII/193/08 w sprawie
wyraŜenia woli zbycia nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy
(uchwała stanowi załącznik do protokołu).
Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia darowizn od właścicieli działek
indywidualnych:
Ponownie zabierając głos Z-ca Wójta Gminy wyjaśniła, Ŝe kolejny projekt
uchwały dot. drogi „Przez wieś” w Kraczkowej. Budowa drogi była
dofinansowana ze środków UE, dlatego musiała spełnić określone parametry
odnośnie szerokości nawierzchni. Właściciele przyległych działek wyrazili
zgodę na poszerzenie drogi. Oddali grunt w drodze darowizny, zastrzegając
jednak, Ŝe wszystkie związane z tym koszty pokryje gmina. W celu zakończenia
sprawy gmina musi przejąć 7 działek.
Rada Gminy jednomyślnie (20 za) podjęła uchwałę Nr XVIII/194/08 w sprawie
przyjęcia darowizn od właścicieli działek indywidualnych – uchwała w
załączeniu.
Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia woli wydzierŜawienia
nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Łańcut (zalew we wsi
Sonina):

Z-ca Wójta Gminy poinformowała Wysoką Radę, Ŝe gmina Łańcut jest
właścicielem zalewu w Soninie na mocy wydanego przez Wojewodę
Podkarpackiego pozwolenia wodno-prawnego. Po wnikliwym przeanalizowaniu
sprawy proponuje się przekazanie zalewu w uŜyczenie Kółku Rolniczemu w
Soninie, które posiada osobowość prawną i odpowiednie zapisy w swoim
statucie. Gmina chce, aby jak najwięcej obowiązków w kwestii utrzymania
zalewu przejęło Kółko, dlatego lepsza będzie forma przekazania w uŜyczenie, a
nie w dzierŜawę. Szczegóły zostaną zawarte w odrębnej umowie.
Uchwała Nr XVIII/195/08 w sprawie wyraŜenia woli uŜyczenia nieruchomości
stanowiących mienie komunalne gminy Łańcut (zalew we wsi Sonina) została
podjęta jednomyślnie (20 za) – uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ działki będącej
w wieczystym uŜytkowaniu:
Ponownie zabierając głos Z-ca Wójta przypomniała, Ŝe uchwała w
sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ działki w Handzlówce będącej w
wieczystym uŜytkowaniu była juŜ przedmiotem obrad sesji Rady Gminy w dniu
18 czerwca 2008 r. Wojewoda Podkarpacki analizując w/w uchwałę dopatrzył
się uchybień w podstawie prawnej i zalecił jej ponowne przeanalizowanie i
dokonanie stosownych zmian (pismo w załączeniu). Podstawa prawna została
poprawiona i na obecnej sesji proponuje się podjęcie nowej uchwały.
Rada Gminy jednogłośnie (16 za) podjęła uchwałę Nr XVIII/196/08 w sprawie
wyraŜenia zgody na sprzedaŜ działki będącej w wieczystym uŜytkowaniu uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie bezprzetargowej sprzedaŜy działki mienia
komunalnego:
Z-ca Wójta wyjaśniła, Ŝe uchwała w sprawie bezprzetargowej sprzedaŜy
działki mienia komunalnego w Głuchowie (Korczak) równieŜ była przedmiotem
obrad sesji Rady Gminy w dniu 18 czerwca br. RównieŜ w tym przypadku
Wojewoda Podkarpacki zausterkował podstawę prawną uchwały (pismo w
załączeniu). Została ona poprawiona i proponuje się podjęcie nowej uchwały.
Uchwałę Nr XVIII/197/08 w sprawie bezprzetargowej sprzedaŜy działki mienia
komunalnego, Rada Gminy poprzez głosowanie podjęła jednomyślnie (16 za) –
uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez
właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów
komunalnych oraz opróŜniania zbiorników bezodpływowych:
Ponownie głos zabrała Z-ca Wójta Gminy przedstawiając projekt uchwały
w sprawie górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz
opróŜnianie zbiorników bezodpływowych. Dotyczyć ona będzie osób nie
wywiązujących się z obowiązku wywozu śmieci oraz szamb ze swoich posesji.
Wówczas gmina przejmie te obowiązki za stosowną odpłatnością. W
porównaniu do poprzedniej uchwały Rady Gminy obejmującej ten temat stawki
wzrosły o 30 %. Na terenie gminy Łańcut działają trzy firmy mające
uprawnienia do odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców, natomiast do
wywozu
zbiorników
bezodpływowych
uprawniony
jest
MZUK
w Łańcucie. Firmy zawierając umowy z mieszkańcami na świadczenie usług
w powyŜszym zakresie nie mogą ustalić wyŜszych stawek niŜ określone w
uchwale Rady Gminy.
Rada Gminy jednomyślnie (16 za) podjęła uchwałę Nr XVIII/198/08 w sprawie
górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi
w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróŜniania zbiorników
bezodpływowych (uchwała stanowi załącznik do protokołu).
Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Łańcut na lata 2008-2012:
Z-ca Wójta Gminy przypomniała radnym, Ŝe poprzednia uchwała w
sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
gminy Łańcut na lata 2008-2012 podjęta została na sesji w dniu 28 grudnia 2007
r. Od tamtego momentu nastąpiło duŜo zmian: 1 mieszkanie socjalne w
RogóŜnie przekwalifikowano na komunalne, lokator opuścił mieszkanie w
Szkole Podstawowej w Cierpiszu, doszły2 mieszkania w Zespole Szkół w
Wysokiej, 1 mieszkanie w Ośrodku Zdrowia w Albigowej przeznaczono na
potrzeby apteki. W celu uporządkowania zaistniałych zmian proponuje się
podjęcie nowej uchwały.
Rada Gminy jednomyślnie (16 za) podjęła uchwałę Nr XVIII/199/08 w sprawie
uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
gminy Łańcut na lata 2008-2012 – uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/119/07 Rady
Gminy Łańcut z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zasad wynajmu lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy:

Z-ca Wójta Gminy wyjaśniła, Ŝe kolejny projekt uchwały jest powiązany
z uchwałą podjętą przez Radę Gminy w poprzednim punkcie porządku obrad.
Proponuje się zmienić paragraf w uchwale Nr XI/119/07 w sprawie zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
mówiący o mieszkaniowym zasobie gminy. Wnioskuje się, aby najem był
związany ze stosunkiem pracy w oświacie, ochronie zdrowia lub innych
jednostkach gminy realizujących zadania własne gminy.
Uchwała Nr XVIII/200/08 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/119/07 Rady
Gminy Łańcut z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zasad wynajmu lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, poprzez głosowanie
została podjęta większością głosów (15 za, 1 wstrz.).
Ad. 13. Uchwalenie planów pracy stałych Komisji Rady Gminy:
Kolejno głos zabrali Przewodniczący Komisji: Rewizyjnej, do Spraw
Społecznych oraz Inicjatyw Gospodarczych, Rolnictwa i Ekologii, którzy
zapoznali Wysoką Radę z propozycjami planów pracy na II półrocze 2008 r.
Komisja Finansów i Gospodarki Mieniem Gminy posiada plan pracy na cały rok
2008.
Rada Gminy nie wniosła uwag do przedstawionych propozycji, w związku
z powyŜszym jednomyślnie (16 za) podjęła uchwałę Nr XVIII/201/08 w
sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2008 r. –
uchwała w załączeniu.
Ad.13 a. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty
od ceny sprzedawanej nieruchomości Nr 1064/4 w Albigowej:
W kolejnym punkcie porządku obrad głos zabrał Wójt Gminy informując
Wysoką Radę, Ŝe sprawa sprzedaŜy Agronomówki w Albigowej ciągnie się juŜ
od 2004 r., poniewaŜ kupujący P. Skowron nie stawił się u notariusza. Były
równieŜ problemy z ustaleniem dojazdu, co dodatkowo przeciągnęło sprawę. W
2007 r. najemca zmarł, obecnie o zakup stara się Ŝona. Międzyczasie straciła
aktualność wycena lokalu mieszkalnego (53 m2) i zlecono nową. Opiewa ona na
kwotę 51.269 zł. P. Ewa Skowron zwróciła się z pismem o obniŜenie ceny
mieszkania o kwotę 25.000 zł, poniewaŜ znajduje się w trudnej sytuacji
materialnej, a mieszkanie potrzebuje generalnego remontu. Na przedsesyjnych
posiedzeniach Komisji wypracowano wniosek, aby mieszkanie sprzedać za
kwotę 30.000 zł, co daje 41 % bonifikaty.
Rada Gminy uchwałę Nr XVIII/202/08 w sprawie wyraŜenia zgody na
udzielenie bonifikaty od ceny sprzedawanej nieruchomości Nr 1064/4 w

Albigowej poprzez głosowanie podjęła jednomyślnie (16 za) – uchwała stanowi
załącznik do protokołu.
Ad. 13 b. Podjecie uchwały w sprawie upowaŜnienia Wójta Gminy Łańcut do
zaciągnięcia zobowiązania ponad granicę ustaloną w budŜecie gminy na 2008
r. przez Radę Gminy :
Głos zabrał Skarbnik Gminy informując o konieczności podjęcia uchwały
upowaŜniającej Wójt Gminy do zaciągnięcia zobowiązania ponad granicę
ustaloną w budŜecie gminy na 2008 r. Gmina Łańcut w br. rozpoczęła realizację
projektu „Aktywni-Kreatywni-Mobilni”, środki na ten cel przyznał Wojewódzki
Urząd Pracy w Rzeszowie. W związku z tym, Ŝe projekt zakończy się w 2009 r.,
Rada Gminy musi podjąć uchwałę o zaciągnięciu zobowiązania.
Uchwała Nr XVIII/203/08 w sprawie upowaŜnienia Wójta Gminy Łańcut do
zaciągnięcia zobowiązania ponad granicę ustaloną w budŜecie gminy na 2008 r.
przez Radę Gminy w wyniku głosowania została podjęta jednomyślnie (16 za) –
uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 13 c. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez gminę Łańcut pomocy
rzeczowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w
Rzeszowie na realizację zadania publicznego:
Wójt Gminy zabierając głos wyjaśnił, Ŝe Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad w celu zwiększenia bezpieczeństwa pieszych (głównie
dzieci) na drodze Nr 4 w Kosinie i Głuchowie chce podświetlić przejścia dla
pieszych. Zwrócili się z pismem o dofinansowanie tego przedsięwzięcia. Po
stronie gminy byłoby wykonanie projektu, doprowadzenie energii elektrycznej
oraz finansowanie jej zuŜycia. Dyrektorzy zainteresowanych szkół są przychylni
takiemu rozwiązaniu. Szczegółowe zasady realizacji inwestycji określi odrębne
porozumienie.
Uchwała Nr XVIII/204/08 w sprawie wyraŜenia zgody na prowadzenie
wspólnej inwestycji z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział
w Rzeszowie została podjęta przez Radę Gminy większością głosów (15 za, 1
wstrz.) – w załączeniu.

Ad. 14. Zapoznanie się z tematem utworzenia i funkcjonowania straŜy
gminnej:
Głos zabrał radny Tadeusz Bar zgłaszając wniosek o przeniesienie pkt. 14
porządku obrad na następną sesję Rady Gminy.

Radni zgłoszony wniosek zaakceptowali jednomyślnie (16 za).
Ad. 15. Informacja Wójta Gminy o międzysesyjnej działalności oraz o
realizacji uchwał i wniosków Rady Gminy:
Wójt Gminy omówił realizację uchwał i wniosków XVI i XVII Sesji
Rady Gminy Łańcut z dnia 18 czerwca i 22 lipca 2008 r. oraz wydane
zarządzenia w okresach międzysesyjnych (materiały w załączeniu).
Ad. 16. Wolne wnioski i zapytania:
Na wstępie głos zabrał Wójt Gminy, który odczytał pismo Komendanta
Powiatowego Policji, będące odpowiedzią na wniosek radnych dot. utworzenia
posterunku Policji na terenie gminy Łańcut (pismo w załączeniu).
Z kolei odczytał pismo Marszałka Województwa Podkarpackiego dot.
zaopiniowania sprawy likwidacji oddziału neurologii oraz rehabilitacji
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina w
Rzeszowie (pismo w załączeniu).
Na zakończenie wypowiedzi Wójt Gminy poinformował, Ŝe wpłynęło pismo od
Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łańcucie dot. propozycji zmian
organizacyjnych szpitala w Łańcucie. Temat ten znajdzie się w porządku obrad
najbliŜszej sesji Rady Gminy.
Do wypowiedzi Wójta Gminy odniósł się Sekretarz Gminy informując, Ŝe
Sejmik Województwa Podkarpackiego podjął juŜ uchwałę o likwidacji oddziału
neurologii. Rada Gminy Łańcut moŜe ewentualnie wydać opinię nt. propozycji
likwidacji oddziału rehabilitacji.
Z kolei głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy informując Wysoką
Radę, Ŝe w 11 edycji Konkursu Ministra Środowiska „Lider Polskiej Ekologii”
gmina Łańcut została uhonorowana wyróŜnieniem.
Zwrócił się ponadto do wszystkich zebranych z podziękowaniami za udział
w doŜynkach gminnych w Handzlówce.
W dyskusji głos zabrali ponadto:
Bytnar Stanisław – poinformował, Ŝe sołectwo Albigowa nie Ŝyczy sobie
organizowania na swoim terenie Rajdu Rzeszowskiego. Na tę okoliczność
zostanie podjęta uchwała na zebraniu wiejskim. Do chwili obecnej nie zostały
naprawione szkody po tegorocznych eliminacjach.
Na powyŜszy temat wypowiedział się radny Jan Borcz jako szef zabezpieczenia
spornego odcinka Rajdu. Poinformował, Ŝe szkody w sołectwie Albigowa
zostały potraktowane priorytetowo. Firma ubezpieczeniowa została
powiadomiona, ale pewnych procedur nie moŜna pominąć ani przyśpieszyć.

Istnieje moŜliwość ułoŜenia trasy rajdu bez sołectwa Albigowa, jeŜeli będzie
taka wola mieszkańców.
Harpula Marian – zwrócił się z zapytaniem, na jakim etapie jest wniosek
o dofinansowanie drogi „Pańska” w RogóŜnie.
W odpowiedzi Z-ca Wójta wyjaśniła, Ŝe gmina musi uzupełnić wniosek w
terminie 7 dni. Po tym terminie zostanie on oceniony merytorycznie.
Na tym zakończono dyskusję w punkcie „Wolne wnioski i zapytania”.
Rada Gminy jednomyślnie (16 za) i bez uwag zatwierdziła protokół z XVI
i XVII sesji z dnia 18 czerwca i 22 lipca 2008 r.
Czas trwania sesji: od godz. 900 do godz. 1500.
Protokołowała:
Kochman Beata

