P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/09
Sesji Rady Gminy Łańcut
odbytej w dniu 16 kwietnia 2009 r.
w sali posiedzeń Urzędu Gminy Łańcut.
Obrady sesji otworzył i sesję prowadził Przewodniczący Rady Gminy
Roman Skomra.
Na wstępie powitał radnych oraz zaproszonych gości. W sesji uczestniczyło 19 radnych
według załączonej listy obecności.
W obradach sesji wzięli udział zaproszeni goście w osobach:
Łoza Zbigniew – Wójt Gminy
Jucha Marek – Sekretarz Gminy
Skoczyński Wiktor – Skarbnik Gminy
Kuźniar Maria – Główny Księgowy Urzędu 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
Sieczkowska Halina – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Rosół Aleksandra – Kierownik Zespołu Administracyjno-Finansowego Obsługi Szkół
i Przedszkoli Gminy Łańcut
Łobaza Andrzej – Dyrektor Centrum Kultury Gminy Łańcut
Nycz Franciszek – Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Soninie
Bytnar Stanisław – Sołtys wsi Albigowa
Michno Józef – Sołtys wsi Cierpisz
Bem Kazimierz – Sołtys wsi Kraczkowa
Harpula Marian – Sołtys wsi RogóŜno
Szpunar Roman – Sołtys wsi Wysoka
W obradach sesji wzięli ponadto udział: przedstawiciele Rady Rodziców przy Zespole
Szkół im. Anny Jenke w RogóŜnie (Miara Grzegorz, Stefanowicz Jadwiga, Olechowska
Dorota).
Zgodnie z przesłanymi zaproszeniami i materiałami na sesję Przewodniczący Rady
Gminy przedstawił następujący porządek obrad:
1.
2.
3.
4.

Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budŜetu Gminy Łańcut za 2008 r.
Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Łańcut z tytułu
wykonania budŜetu Gminy za 2008 r.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za usługi związane
z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków.
Dokonanie zmian w budŜecie Gminy Łańcut na rok 2009.

5.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu dodatków, nagród
oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez
Gminę Łańcut.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad rozliczania tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć
jest róŜny w poszczególnych okresach roku szkolnego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia obwodu głosowania.
8. Podjęcie uchwał w sprawie wyraŜenia woli uŜyczenia nieruchomości stanowiących
mienie Gminy Łańcut.
9. Rozpatrzenie sprawy utworzenia publicznego gimnazjum w RogóŜnie.
10. Informacja Wójta Gminy o międzysesyjnej działalności oraz o realizacji uchwał
i wniosków Rady Gminy.
11. Wolne wnioski i zapytania.
Jednocześnie Przewodniczący Rady Gminy wniósł o zdjęcie z porządku obrad pkt. 8/
Podjęcie uchwał w sprawie wyraŜenia woli uŜyczenia nieruchomości stanowiących
mienie Gminy Łańcut.
W punkcie tym zaproponował podjęcie uchwały w sprawie przebiegu i zaliczenia drogi
„Zagumnia Północne” w Kraczkowej do kategorii dróg gminnych.
Do przedstawionego porządku obrad radni nie wnieśli uwag, w związku z powyŜszym
przystąpiono do jego realizacji:
Ad. 1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budŜetu Gminy Łańcut za 2008 r.:
Głos zabrał Wójt Gminy informując zebranych, Ŝe sprawozdanie z wykonania
budŜetu gminy Łańcut za rok 2008 zostało szczegółowo omówione na wszystkich
przedsesyjnych posiedzeniach Komisji Rady Gminy.
W zakresie dochodów zwrócił uwagę, Ŝe w roku ubiegłym odnotowano większe
dochody z karty podatkowej oraz z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących
dochody budŜetu państwa (PIT i CIT). Związane to było z dobrą sytuacją finansową
w gospodarce w 2008 r. oraz wzrostem wynagrodzeń pracowniczych. Znacznie
zmniejszyło się wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób
fizycznych. Odnośnie wydatków budŜetowych za 2008 r. Wójt Gminy zwrócił uwagę,
Ŝe zostały one wykonane w 88,7 %. Wynikło to głównie faktu niezrealizowania
planowanych inwestycji w dz. Transport i łączność (projekt chodnika przy drodze
wojewódzkiej w Soninie, rozbudowa drogi gminnej Głuchów-Łozy, wykup gruntów
pod ciągi pieszo-jezdne w Kosinie, rozbudowa drogi gminnej w RogóŜnie), Gospodarka
mieszkaniowa (modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Kraczkowej), Działalność
usługowa (plany zagospodarowania przestrzennego – wiatraki), Administracja
publiczna (oszczędności na funkcjonowaniu Urzędu Gminy oraz biur sołtysów),
Oświata i wychowanie (budowa przedszkola w Soninie, niŜszy koszt termomodernizacji
szkoły w Kosinie), Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (przesuniecie
płatności za realizację szkoleń na 2009 r.), Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska (budowa kanalizacji w Handzlówce, projekt modernizacji stacji uzdatniania

wody, projekt wodociągu Handzlówka) gdzie część zadań projektowych i remontowych
nie została zrealizowana przed końcem 2008 r. i płatności przeszły na 2009 r.
Z kolei głos zabrał Skarbnik Gminy, który odczytał uchwałę Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie wydania pozytywnej opinii o przedłoŜonych
przez Wójta Gminy Łańcut sprawozdaniach z wykonania budŜetu za 2008 r.
(w załączeniu). Wyjaśnił, Ŝe Rada Gminy ocenia merytoryczną stronę sprawozdania,
natomiast RIO zgodność wydatków budŜetowych z przepisami prawa.
Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Sacała odczytał opinię
Komisji w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budŜetu
Gminy Łańcut za 2008 r. (załącznik do protokołu).
W dyskusji nad powyŜszym głos zabrali:
Bar Tadeusz – zapytał, dlaczego plan wydatków na ogrzewanie obiektów
uŜytkowanych przez Centrum Kultury pokrywa się z faktycznymi wydatkami. Była
lekka zima i powinny być oszczędności.
Poprosił ponadto o wyjaśnienie wydatkowania róŜnicy pomiędzy kwotą na
funkcjonowanie przedszkoli a wynagrodzeniami nauczycieli.
Bar Ryszard – zwrócił uwagę na rosnące zaległości podatkowe.
Odpowiedzi na pytania i wątpliwości udzielili:
Dyrektor Centrum Kultury Gminy Łańcut:
- w ciągu roku budŜetowego plan finansowy Centrum Kultury ulega korekcie,
dostosowywany jest do wydatków. W zakresie ogrzewania obiektów nie było
oszczędności.
Skarbnik Gminy:
- w sprawozdaniu z wykonania budŜetu muszą być ujęte pozycje zapisane w budŜecie
gminy. Dotyczą one wydatków majątkowych. Tego typu wydatków nie było
w przedszkolach, dlatego róŜnica pomiędzy kosztami funkcjonowania przedszkoli
a wynagrodzeniami nauczycieli obejmuje wydatki bieŜące,
- bardzo wzrosły zaległości podatkowe od osób prawnych i fizycznych w podatku od
nieruchomości oraz w podatku rolnym od osób fizycznych. Jest to temat do
zastanowienia dla Rady Gminy przy uchwalaniu stawek podatkowych. Ze strony
gminy wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Ściągalnością zajmują się
komornicy skarbowi. Zaległości znacznie wzrosły, poniewaŜ mniej firm miało
umorzone zobowiązania podatkowe. JeŜeli podatek jest umorzony, wówczas nie ma
juŜ zaległości.
W uzupełnieniu Wójt Gminy poinformował, Ŝe na tablicy ogłoszeń wisi wykaz osób
i firm, którym umorzono zobowiązania podatkowe za 2008 r. w wysokości powyŜej

500 zł. Z większych firm podatek umorzono Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej
w Łańcucie. Przyczyną umorzeń podatków od osób fizycznych jest najczęściej choroba,
zła sytuacja materialna, zdarzenia losowe. Na zakończenie swojej wypowiedzi Wójt
Gminy zwrócił uwagę na konieczność opracowania polityki podatkowej gminy.
Po zakończonej dyskusji Rada Gminy jednomyślnie (19 za) podjęła uchwałę
Nr XXVII/255/09 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budŜetu Gminy
Łańcut za 2008 r. (uchwała stanowi załącznik do protokołu).
Na zakończenie pkt. 1 porządku obrad Kierownik GOPS przedstawiła sprawozdanie
z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie za 2008 r.
(sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu).
Radni nie podjęli dyskusji w tym temacie.
Ad. 2. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Łańcut z tytułu
wykonania budŜetu Gminy za 2008 r.:
Na wstępie głos zabrał Stanisław Sacała – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
który przedstawił wniosek Komisji podjęty na posiedzeniu 3 kwietnia br. w sprawie
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łańcut (wniosek w załączeniu).
Następnie Przewodniczący Rady Gminy Roman Skomra odczytał uchwałę
Nr IV/25/2009 z dnia 8 kwietnia 2009 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Łańcut o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Łańcut z tytułu
wykonania budŜetu gminy za 2008 r. (uchwała w załączeniu).
Radni nie podjęli dyskusji w tym temacie stwierdzając, Ŝe temat był juŜ szczegółowo
omówiony na przedsesyjnych posiedzeniach Komisji Rady Gminy.
Uchwałę Nr XXVII/257/09 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łańcut
przegłosowano i podjęto jednogłośnie (19 głosów „za”) – uchwała w załączeniu.
Ad. 3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za usługi związane
z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków:
Ponownie głos zabrał Kierownik ZGK informując radnych o konieczności
podwyŜszenia taryf opłat za usługi związane z dostarczaniem wody i odprowadzaniem
ścieków od dnia 1 maja 2009 r. Cenę m3 wody proponuje się w wysokości 2,10 zł/m3
plus naleŜny podatek VAT, natomiast ścieków – 2,48 zł/m3 plus naleŜny podatek VAT.
Obecnie obowiązuje stawka VAT w wysokości 7 %. Główną przyczyną wzrostu ceny
wody jest podwyŜszenie ceny energii elektrycznej, natomiast ścieków – podwyŜszenie
ceny energii elektrycznej oraz zwiększenie opłaty za zrzut ścieków na oczyszczalni.
Cena energii elektrycznej wzrosła o 40 %, m3 ścieków na oczyszczalni podroŜał
o 0,20 zł, inflację załoŜono na poziomie 3 %. Dopłata do m3 ścieków z budŜetu gminy
wynosi 0,18 zł netto. Nie ma zabezpieczonych funduszy na remonty.

W dyskusji głos zabrali:
Szczepański Andrzej – stwierdził, Ŝe proponowana podwyŜka jest zbyt wysoka,
szczególnie jeśli chodzi o ścieki.
Borcz Jan – zwrócił się do Kierownika ZGK o ustosunkowanie się do ceny wody
i ścieków w sąsiednich gminach.
W odpowiedzi Kierownik ZGK wyjaśnił, Ŝe podwyŜka obejmuje tylko koszty
niezbędne do prawidłowego działania sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. WyŜsza cena
energii obowiązuje od stycznia 2009 r., a nowe stawki obowiązywać będą dopiero od
1 maja br. Rada Gminy powinna zadbać o to, aby nie zdegradować gminnego majątku.
W sąsiednich gminach stawki są porównywalne, ale róŜne są stawki dopłat z budŜetów
gmin. NajniŜsze ceny wody i ścieków dla mieszkańców ma Gmina Krasne, ale dopłata
z budŜetu gminy jest wysoka.
Po zakończonej dyskusji Rada Gminy większością głosów (14 za, 2 przeciw, 3 wstrz.)
podjęła uchwałę Nr XXVII/257/09 w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za usługi
związane z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków (załącznik do protokołu).
Ad. 4. Dokonanie zmian w budŜecie Gminy Łańcut na rok 2009:
Skarbnik Gminy wyjaśnił, Ŝe proponowane zmiany w budŜecie gminy dotyczą
wyłącznie planu finansowego dla szkoły średniej w Wysokiej, którą gmina przejęła
1 kwietnia 2009 r. Kwotę 773.008 zł wyliczono na podstawie metryczki, na pewno
pokryje ona wynagrodzenia i pochodne, inne wydatki nie wiadomo. Obecnie w szkole
średniej uczy się 216 uczniów, nie wiemy jaki będzie nabór we wrześniu br.
Sprawa dofinansowania programu norweskiego, o który zwraca się Związek
Komunalny WISŁOK, zostanie rozpatrzona na następnej sesji Rady Gminy, ze względu
na nierozwiązane wątpliwości prawne.
W dyskusji głos zabrał radny Tadeusz Bar pytając, czy wysokość subwencji na ucznia
szkoły średniej została sprawdzona w Kuratorium Oświaty.
Skarbnik Gminy wyjaśnił, Ŝe Starostwo Powiatowe przekazało Gminie kserokopię
pisma Ministerstwa Finansów w sprawie subwencji na ucznia średniej szkoły
zawodowej. Na 2009 r. wynosi ona 4.772 zł.
Rada Gminy jednomyślnie (19 za) podjęła uchwałę Nr XXVII/258/09 w sprawie zmian
w budŜecie Gminy Łańcut na 2009 r. (uchwała stanowi załącznik do protokołu).
Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu dodatków, nagród
oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę
Łańcut:

Kierownik ZAFOSiP poinformowała, Ŝe nowelizacja Karty Nauczyciela zniosła
obowiązek corocznego uchwalania przez rady gmin regulaminu wynagradzania
nauczycieli. W ustawie budŜetowej ustalone są kwoty bazowe, na podstawie których
ustalane będzie średnie wynagrodzenie nauczycieli na wszystkich stopniach awansu
zawodowego. Podniesione zostały stawki dodatków, aby na koniec roku nie było duŜej
rozbieŜności pomiędzy faktycznymi wynagrodzeniami nauczycieli, a określonym
odgórnie średnim wynagrodzeniem. W przypadku róŜnicy musi zostać wypłacony
jednorazowy dodatek wyrównawczy. Gminy są ponadto zobowiązane do przesyłania
odpowiednich sprawozdań do regionalnych izb obrachunkowych.
W dyskusji głos zabrał radny Stanisław Sacała dzieląc się swoimi uwagami w zakresie
przyznawania dodatku motywacyjnego. Z jednej strony są wypracowane kryteria jego
przyznawania, a z drugiej wypłacany jest on z góry. Pozbawione jest to sensu.
W odpowiedzi Kierownik ZAFOSiP wyjaśniła, Ŝe do tej pory dyrektor placówki
oświatowej przyznawał dodatek nauczycielom, którzy spełniali wymagane kryteria.
Obecnie dodatek motywacyjny stracił swój sens, poniewaŜ stał się dodatkiem
wyrównawczym, aby nauczyciele osiągnęli średnie płace na danym stopniu awansu
zawodowego.
Uchwałę Nr XXVII/259/09 w sprawie ustalenia regulaminu dodatków, nagród oraz
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę
Łańcut, Rada Gminy podjęła większością głosów (14 za, 5 wstrz.) – w załączeniu.
Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad rozliczania tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest
róŜny w poszczególnych okresach roku szkolnego:
Ponownie zabierając głos Kierownik ZAFOSiP wyjaśniła, Ŝe kolejny projekt
uchwały dot. nauczycieli szkoły średniej w Wysokiej. Mają oni róŜny plan zajęć
w poszczególnych okresach roku szkolnego spowodowany odbywaniem praktyk
zawodowych przez uczniów oraz wcześniejszym zakończeniem zajęć w ostatnich
klasach szkół ponadgimnazjalnych. Nauczyciele są zobowiązani do odpracowania
brakujących godzin w okresie roku szkolnego, na zasadach określonych przez Radę
Gminy.
Uchwała Nr XXVII/260/09 w sprawie ustalenia zasad rozliczania tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest
róŜny w poszczególnych okresach roku szkolnego, została podjęta przez Radę Gminy
jednomyślnie (19 za) – uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia obwodu głosowania:
W tym temacie głos zabrał Sekretarz Gminy informując Wysoka Radę
o zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. wyborach posłów do Parlamentu
Europejskiego. Ordynacja zezwala na utworzenie obwodu zamkniętego w Zakładzie

Opiekuńczo-Leczniczym w Handzlówce. Rada Gminy musi wyrazić swoją aprobatę
w formie uchwały.
Rada Gminy jednomyślnie (19 za) podjęła uchwałę Nr XXVII/261/09 w sprawie
utworzenia obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego – uchwała
stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie przebiegu i zaliczenia drogi „Zagumnia Północne”
w Kraczkowej do kategorii dróg gminnych:
Głos zabrał Wójt Gminy stwierdzając, Ŝe od chwili powstania samorządu
terytorialnego Gmina Łańcut nie dokonała przekwalifikowania Ŝadnej lokalnej drogi na
drogę gminną. Obecnie starając się o środki pomocowe na modernizacje dróg, głównie
na tzw. „schetynówki”, niezbędnym warunkiem jest, aby droga miała określoną
kategorię oraz nadany numer. Musi posiadać odpowiednie parametry, np. w zakresie
szerokości.
Na obecnej sesji proponuje się nadanie numeru dla drogi „Zagumnia Północne”
w Kraczkowej (2.200 mb) , którą planuje się zgłosić do Narodowego Programu
Budowy Dróg Lokalnych w br. Łączy ona dwie drogi powiatowe. Droga jest w bardzo
złym stanie, bez podbudowy i rowów. Gmina jest jeszcze w trakcie nabywania gruntów
pod budowę przedmiotowej drogi (150 działek).
W dyskusji nad powyŜszym głos zabrali:
Bartman Stanisław – powiedział, Ŝe droga „Zagumnia Północne” w Kraczkowej to
najdłuŜsza i najgorsza droga w Kraczkowej. Usytuowane jest przy niej wiele budynków
mieszkalnych oraz podmiotów działalności gospodarczej.
Radny zwrócił się do Wójta Gminy o poczynienie wszelakich starań o nadanie numeru
dla tej drogi.
Tarała Ireneusz – zauwaŜył, Ŝe gmina część gruntów pod drogi pozyskuje w drodze
darowizny, natomiast pozostałe wykupuje, często za duŜe pieniądze. Rodzi to
niepotrzebne konflikty wśród mieszkańców. NaleŜałoby opracować jednolitą procedurę
nabywania gruntów pod drogi na terenie wszystkich sołectw.
Golenia Józef – zapytał ile kosztuje nadanie numeru drodze. MoŜe naleŜałoby rozwaŜyć
sprawę nadania numeru kilku drogom, jeŜeli nie jest to kosztochłonne.
W odpowiedzi głos zabrał Wójt Gminy wyjaśnił, Ŝe droga zgłaszana do nadania numeru
musi mieć odpowiednie parametry w zakresie szerokości i być własnością gminy.
WiąŜe się to z wchodzeniem w prywatne grunty oraz ich wykupem, co bardzo duŜo
kosztuje. Coraz mniej ludzi oddaje grunty w formie darowizny, co i tak dla gminy jest
kosztem, bo musi pokryć koszty notarialne.
Do nadania numeru rozwaŜano takŜe drogę w Handzlówce, ale jest ona zbyt długa
(ok. 5 km) i gminę nie stać na wykup gruntów.

Po zakończonej dyskusji Rada Gminy jednomyślnie (19 za) podjęła uchwałę
Nr XXVII/262/09 w sprawie przebiegu i zaliczenia drogi „Zagumnia Północne”
w Kraczkowej do kategorii dróg gminnych – uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 9. Rozpatrzenie sprawy utworzenia publicznego gimnazjum w RogóŜnie:
Na wstępie głos zabrał członek Komisji do Spraw Społecznych Ireneusz Tarała,
który odczytał protokół z posiedzenia Komisji w dniu 27 marca 2009 r. poświęconego
zaopiniowaniu sprawy propozycji utworzenia Publicznego Gimnazjum w RogóŜnie
(protokół Komisji w załączeniu).
W dyskusji nad powyŜszym głos zabrali:
Golenia Józef – zauwaŜył, iŜ członkowie Komisji do Spraw Społecznych nie widzą
moŜliwości utworzenia Publicznego Gimnazjum w RogóŜnie na chwilę obecną. Sprawa
moŜe zostać powtórnie rozpatrzona w terminie późniejszym.
Radny zwrócił się do Wójta Gminy z zapytaniem, czy wniosek o zatrudnienie opiekuna
przy dowoŜeniu dzieci z RogóŜna zostanie uwzględniony oraz czy znajdą się środki
finansowe na ten cel.
Tarała Ireneusz – zasugerował, aby opiekunami młodzieŜy z RogóŜna w autobusie byli
nauczyciele, którym brakuje godzin do pełnego wymiaru czasu pracy.
Miara Grzegorz – poinformował, Ŝe Rada Rodziców przy Zespole Szkół w RogóŜnie
przyjmie wolę Rady Gminy w zakresie utworzenia Publicznego Gimnazjum
w RogóŜnie. Ze względu na bezpieczeństwo dzieci poparł wniosek dot. zatrudnienia
opiekuna dla dojeŜdŜającej z RogóŜna młodzieŜy. Obecnie dzieci często wysiadają
z autobusu przy ruchliwej drodze E-40 i przechodzą na drugą stronę w niedozwolonych
miejscach. Stwarza to duŜe niebezpieczeństwo dla ich Ŝycia i zdrowia, dlatego dorośli
muszą pilnie zadbać, aby nie doszło z tego powodu do tragedii.
Odnosząc się do wynikłej dyskusji Wójt Gminy wyjaśnił, Ŝe do dowoŜenia młodzieŜy
z RogóŜna do gimnazjum w Kosinie wybrano firmę Veolia, która ma kilka kursów
autobusów na trasie Kosina-RogóŜno. Nie wszystkie dzieci z RogóŜna kończą zajęcia
o jednakowej porze. JeŜeli zachodzi konieczność zatrudnienia opiekuna, to zostanie
przeprowadzona rozmowa na ten temat z dyrektorem Publicznego Gimnazjum
w Kosinie. Z osobistego punktu widzenia Wójt Gminy stwierdził, Ŝe młodzieŜ w wieku
gimnazjalnym potrzebuje juŜ trochę samodzielności, która staje się niezbędna w szkole
średniej. W przypadku dzieci z RogóŜna przejawia się to wysiadaniem z autobusu
przystanek wcześniej.
Po zakończonej dyskusji Rada Gminy większością głosów negatywnie zaopiniowała
sprawę utworzenia Publicznego Gimnazjum w RogóŜnie (3 za, 14 przeciw, 2 wstrz.).
Ad. 10. Informacja Wójta Gminy o międzysesyjnej działalności oraz o realizacji
uchwał i wniosków Rady Gminy:

Sekretarz Gminy omówił realizację uchwał XXVI Sesji Rady Gminy Łańcut
z 6 marca 2009 r. oraz wydane zarządzenia w okresie międzysesyjnym (materiały
w załączeniu).
Ad.11. Wolne wnioski i zapytania:
Na wstępie Skarbnik Gminy omówił wystąpienie pokontrolne (załącznik do
protokołu) Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, która przeprowadziła
kompleksową kontrolę gospodarki finansowej Gminy Łańcut w dniach od 6 stycznia do
10 lutego 2009 r.
Następnie głos zabrał Wójt Gminy informując uczestników sesji o następujących
sprawach:
- weszła w Ŝycie ustawa o funduszu sołeckim,
- Koło Zielonych O/Łańcut bojkotuje budowę drogi powiatowej AlbigowaKraczkowa. Samorządowe Kolegium Odwoławcze odrzuciło ich skargę, ale
opóźniło to prace o 2 miesiące. Ten sam problem jest przy budowie drogi
powiatowej
Korniaktów-RogóŜno.
NaleŜałoby
zorganizować
spotkanie
z przedstawicielami Koła i wyjaśnić sobie pewne kwestie,
- wpłynęło pismo z Powiatu Przeworskiego, który będzie beneficjentem budowy drogi
powiatowej przebiegającej częściowo (2,30 km) przez teren Gminy Łańcut, na
granicy sołectw Albigowa i Wysoka. Partnerem ma być Powiat Łańcucki, który nie
dysponuje środkami na ten cel. Potrzebne jest 500.000 zł. Wójt Gminy
zaproponował, aby 50 % kosztów budowy tego odcinka pokryła Gmina Łańcut,
natomiast pozostałe 50 % Powiat Łańcucki,
- Powiat Łańcucki chce od Gminy Łańcut dodatkowych 2 mln zł na modernizację
drogi powiatowej w Kraczkowej, która została zgłoszona do dofinansowania
unijnego. Na okoliczność budowy tej drogi zawarto juŜ wcześniej porozumienie,
w którym gmina zobowiązała się przekazać 500.000 zł w 2009 r. i 500.000 zł
w 2010 r. Nie wiadomo, czy na obecnym etapie moŜna zmienić treść porozumienia,
tym bardziej, Ŝe gmina nie posiada wolnych środków na ten cel. Wójt Gminy
zobowiązał radnych wywodzących się z sołectwa Kraczkowa do przeprowadzenia
rzeczowych rozmów na ten temat ze Starostą Łańcuckim,
- zwrócił się z podziękowaniami do sołtysów wsi za nadzorowanie prac przy
sprzątaniu gminy przez pracowników publicznych,
- Powiat nie ma środków na budowę chodników przy drogach powiatowych. JeŜeli
gmina chce tych inwestycji to musi je sfinansować w 100 % ze swoich środków,
jeŜeli Rada Gminy wyrazi na to zgodę,
- wykonanie przejść poziomych na drodze wojewódzkiej w Albigowej i Wysokiej
zostanie rozpatrzone po modernizacji drogi wojewódzkiej w Soninie, aby temat
załatwić całościowo,
- najprawdopodobniej województwo nie da środków na budowę chodnika
w Albigowej, dlatego proponuje się nie zaczynać robót w br.,
- rozstrzygnięty został przetarg na dostawę kruszyw drogowych,
- instruktorem ODR na teren Gminy Łańcut został Jan BroŜbar zam. Markowa,

Po zakończonym wystąpieniu Wójta Gminy, Rada Gminy pozytywnie ustosunkowała
się do następujących spraw:
- wyraziła zgodę na sfinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych
w Kosinie i Wysokiej za środki pochodzące wyłącznie z budŜetu gminy,
- wyraziła zgodę na 50 % udział w kosztach budowy drogi powiatowej na granicy
sołectwa Albigowa i Wysoka.
W dyskusji głos zabrali ponadto:
Bar Tadeusz – zapoznał Wysoką Radę z rozliczeniem podziału budŜetu gminy na
mieszkańca w latach 2005-2009 (załącznik do protokołu).
Zadeklarował ponadto kwotę 150.000 zł na budowę drogi powiatowej na granicy
sołectwa Wysoka i Albigowa w ramach podziału budŜetu gminy na mieszkańca.
Harpula Marian – poprosił o informację nt. kolektorów słonecznych propagowanych
przez Związek Komunalny „Wisłok”.
W odpowiedzi Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, Ŝe Związek wprowadził ludzi
w błąd. Nie ma Ŝadnego potwierdzenia dopłat do kolektorów, ZK „Wisłok” planuje
podjęcie działań w tym kierunku ok. 2015 r.
Na zakończenie obrad sesji Przewodniczący Rady Gminy przypomniał radnym
o obowiązku złoŜenia oświadczenia majątkowego za 2008 r. Termin składania upływa
30 kwietnia 2009 r.
Na zakończenie Rada Gminy jednogłośnie (19 za) i bez uwag zatwierdziła protokół
z XXVI sesji z dnia 6 marca 2009 r.
Czas trwania sesji: 900 – 1320.
Protokołowała:
Beata Kochman

