P R O T O K Ó Ł Nr XVII/08
Sesji Rady Gminy Łańcut
odbytej w dniu 22 lipca 2008 r.
w sali posiedzeń Urzędu Gminy Łańcut.
Obrady sesji otworzył i sesję prowadził Przewodniczący Rady Gminy
Roman Skomra.
Na wstępie Przewodniczący powitał radnych i zaproszonych gości
uczestniczących w sesji. Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność
obrad. W obradach sesji uczestniczyło 20 radnych, według załączonej listy
obecności.
W sesji udział wzięli takŜe zaproszeni goście w osobach:
Łoza Zbigniew – Wójt Gminy
Szpunar Halina – Z-ca Wójta
Jucha Marek – Sekretarz Gminy
Skoczyński Wiktor – Skarbnik Gminy

1.
2.
3.
4.

Przewodniczący Rady przedstawił następujący porządek obrad:
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie gminy Łańcut na 2008 r.
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytów.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu gminy Łańcut
pn. „SZKOLNA PRACOWNIA KREATYWNOŚCI”.
Wolne wnioski i zapytania.
Do przedstawionego porządku obrad nie wniesiono uwag.
Rada Gminy przystąpiła do realizacji porządku obrad:

Ad. 1) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie gminy Łańcut na 2008 r.
Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, Ŝe dzisiejsza sesja została zwołana z
potrzeby dokonania zmian w budŜecie. Związane są one ze wstępną pozytywną
weryfikacją wniosku o środki pomocowe na modernizację wodociągu AlbigowaHonie i stacji uzdatniania wody w Głuchowie.
Głos w tej sprawie zabrała Z-ca Wójta Halina Szpunar. Poinformowała ona, Ŝe w
dokumentach związanych z wnioskiem znalazła się nieścisłość związana z nazwą
projektu. Konieczne jest ujednolicenie, aby wniosek mógł przejść kolejne etapy
weryfikacji. W tym projekcie moŜliwe jest uzyskanie 68,8 % zwrotu poniesionych
kosztów.
Skarbnik Gminy Woktor Skoczyński przedstawił projekt omawianej uchwały.

Głos w tej sprawie zabrali:
Ireneusz Tarała – zgłosił wniosek o wprowadzenie do budŜetu gminy kwoty 5.000
zł ze sprzedaŜy działek w Kosinie, do dyspozycji sołtysa na remonty dróg
dojazdowych do pól.
Skarbnik zaproponował, aby sprawa ta była rozpatrywana na kolejnej sesji.
Wnioskodawca przychylił się do tej propozycji.
Józef Mazurkiewicz – poinformował, Ŝe z dniem 1 lipca br. w Cierpiszu zostało
zwolnione mieszkanie w budynku szkolnym. Planowana jest tam pracownia
informatyczna. Zwrócił się o środki na cel przygotowania tej pracowni, aby od
września mogła ona słuŜyć dzieciom.
Skarbnik Gminy wyjaśnił, Ŝe środki na ten cel zostaną przeznaczone z puli
oświatowej zarządzeniem Wójta Gminy.
Po wyczerpaniu dyskusji projekt uchwały został przegłosowany.
Uchwała Nr XVII/188/08 została podjęta jednomyślnie (20 głosów za). Treść
uchwały stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 2) Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytów.
Głos w powyŜszej sprawie zabrał Skarbnik Gminy, przedstawiając projekt
uchwały. Wyjaśnił, Ŝe po podjęciu uchwały moŜna będzie rozpocząć procedurę
przetargową. Sprawa dotyczy zaciągnięcia preferencyjnych kredytów bankowych z
premią termomodernizacyjną w wysokości 550.000 zł na termomodernizację
obiektów szkolnych w Kosinie – 240.000 zł oraz Wysokiej – 310.000 zł.
Spłata kredytów przewidziana jest na lata 2008-2018.
Do przedstawionego projektu uchwały Rada nie wniosła uwag.
Uchwała Nr XVII/189/08 została podjęta jednomyślnie (20 głosów za). Treść
uchwały stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 3) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu gminy
Łańcut pn. „SZKOLNA PRACOWNIA KREATYWNOŚCI”.
Głos w tej sprawie zabrała Z-ca Wójta – Halina Szpunar. Poinformowała, Ŝe
pozyskaliśmy środki na projekt „SZKOLNA PRACOWNIA KREATYWNOŚCI”
dla Szkoły Podstawowej w Soninie. Przewidywane jest dofinansowanie projektu
w kwocie 195.850 zł. Warunkiem otrzymania funduszy jest zatwierdzenie projektu
do realizacji uchwałą Rady Gminy. W tym projekcie gmina nie ponosi Ŝadnych
kosztów.

Do przedstawionego projektu uchwały Rada nie wniosła uwag.
Uchwała Nr XVII/190/08 została podjęta jednomyślnie (20 głosów za). Treść
uchwały stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 4) Wolne wnioski i zapytania.
W wolnych wnioskach głos zabrali:
Krzysztof Kadlof – złoŜył propozycję wprowadzenia do budŜetu gminy środków ze
sprzedaŜy domu i działek w Głuchowie z przeznaczeniem ich na drogę Łozy.
W tej sprawie głos zabrał równieŜ Wójt Gminy. Poinformował, Ŝe sprawa drogi
Łozy ciągnie się od 1999 r. Ma ona ok. 900 m długości i 4,5 m szerokości. Według
aktualnego kosztorysu potrzeba na jej wykonanie 360.000 zł.
Jan Borcz – poinformował, Ŝe w Wysokiej występuje problem zaśmiecania koryta
rzeki Sawa. Niektórzy mieszkańcy zasypują koryto rzeki tak, aby powiększyć
swoje działki. NaleŜy w tej sprawie interweniować.
Ten temat przyjęła Zastępca Wójta.
Roman Skomra – Przewodniczący Rady Gminy. Poinformował, Ŝe w związku
z wnioskiem z poprzedniej sesji zostało skierowane pismo na Policję w Łańcucie.
8 lipca br. wpłynęła odpowiedź, którą odczytał radnym (pismo stanowi załącznik
do protokołu).
Następnie poruszył sprawę powołania straŜy gminnej. Gmina Trzebownisko ma
w tym zakresie bardzo dobre doświadczenia, z których moŜna skorzystać.
Tadeusz Bar – stwierdził, Ŝe pismo z Policji jest bardzo ogólnikowe. Natomiast
w temacie straŜy gminnej, jego zdanie jest takie, Ŝe celowym byłoby poczynić
starania o utworzenie na terenie gminy posterunku Policji.
Temat ten został przyjęty przez Radę Gminy jako wniosek.
Jan Borcz – zapytał, co z sygnalizacją świetlną na 4 (skrzyŜowanie do Albigowej).
Wójt Gminy poinformował, Ŝe w zakresie sygnalizacji świetlnej został juŜ
wyłoniony wykonawca robót, a prace z tym związane mają być zakończone w
połowie października br.
Wójt zaprosił wszystkich obecnych na Gminne DoŜynki, które odbędą się 24
sierpnia br. w Handzlówce.
Na tym zakończono dyskusję w „Wolnych wnioskach i zapytaniach”.

Rada Gminy przyjęła do realizacji wniosek w sprawie wystąpienia do Komendy
Powiatowej Policji w Łańcucie w sprawie utworzenia na terenie Gminy Łańcut
posterunku Policji.
Na tym obrady sesji Rady Gminy zostały zakończone.
Czas trwania sesji: od godz. 1400 do godz. 1530.

Protokołowała:
Pyda Marta

