P R O T O K Ó Ł Nr XXVIII/09
Sesji Rady Gminy Łańcut
odbytej 29 maja 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 21 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
Kuźniar Maria – Główny Księgowy Urzędu Gminy
Duliban Józef – Kierownik Referatu Inicjatyw Gospodarczych, Rolnictwa i Ekologii
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
Nycz Franciszek – Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej 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
Lachowicz Monika – projektant miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla farmy wiatrowej na terenie Gminy Łańcut
Pasich Antoni – Prezes Energetyki Wiatrowej „Galicja” sp. z o.o. w Przemyślu
Antoniewski Lesław – Wiceprezes Energetyki Wiatrowej „Galicja” sp. z o.o.
w Przemyślu
KruŜel Jerzy – przedstawiciel Energetyki Wiatrowej „Galicja” sp. z o.o. w Przemyślu
Błotnicki Jan – przedstawiciel Energetyki Wiatrowej „Galicja” sp. z o.o. w Przemyślu
Chrzan Zygmunt – Przewodniczący Rady Sołeckiej w Głuchowie
Drozd Antoni – Przewodniczący Rady Sołeckiej w Handzlówce
Szajnar Maria – Przewodnicząca Rady Sołeckiej w Kosinie

Kucaba Tadeusz – Przewodniczący Rady Sołeckiej w Kraczkowej
Kiełb Jan – Przewodniczący Rady Sołeckiej w RogóŜnie
Czepiela Janina – Zastępca Przewodniczącego Rady Sołeckiej w Soninie
Zgodnie z przesłanymi zaproszeniami i materiałami na sesję Przewodniczący Rady
Gminy przedstawił następujący porządek obrad :
1.

Omówienie stanu przygotowań dotyczących przyjęcia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów farmy wiatrowej w Gminie Łańcut.
2. Omówienie działalności Rad Sołeckich - rola samorządów wiejskich
w Ŝyciu gospodarczym i społecznym wsi.
3. Podjęcie
uchwały
w
sprawie
włączenia
Publicznego
Gimnazjum
w Wysokiej do Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zamianę nieruchomości
w Soninie.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Łańcuckiemu.
6. Dokonanie zmian w budŜecie Gminy Łańcut na rok 2009.
7. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet radnym
Rady Gminy Łańcut i sołtysom.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu zmian statutu Związku
Komunalnego „Wisłok”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia woli zabezpieczenia w budŜecie Gminy
środków finansowych na realizację programu „Partnerska sieć dla
zrównowaŜonego rozwoju gmin dorzecza rzeki Wisłok”.
10. Informacja na temat ulg i zwolnień podatkowych.
11. Informacja Wójta Gminy o międzysesyjnej działalności oraz o realizacji uchwał
i wniosków Rady Gminy.
12. Wolne wnioski i zapytania.
Przewodniczący Rady Gminy wniósł jednocześnie o wprowadzenie pkt. 6A/ Podjęcie
uchwały w sprawie upowaŜnienie Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania
inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budŜecie gminy na 2009 r. przez Radę Gminy
oraz o zdjęcie z porządku obrad pkt. 7/, zgodnie z opiniami Komisji Rady Gminy.
W tym temacie głos zabrał równieŜ Wójt Gminy, który wniósł o ujęcie w porządku
obrad pkt. 9A/ Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia opinii dotyczącej listy
projektowanych obszarów NATURA 2000 w zakresie wyznaczenia na terenie Gminy
Łańcut specjalnego obszaru ochrony siedlisk „Nad Husowem” wchodzącego w skład
Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000.
Przedstawiony porządek obrad radni przyjęli bezwzględną większością głosów,
w związku z powyŜszym przystąpiono do jego realizacji :
Ad. 1. Omówienie stanu przygotowań dotyczących przyjęcia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów farmy wiatrowej w Gminie Łańcut. :

Na wstępie głos zabrał Wójt Gminy przypominając, Ŝe 14 listopada 2007 r. Rada
Gminy Łańcut podjęła uchwałę o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w zakresie farmy wiatrowej. Firma EW „Galicja”
zobowiązała się do pokrycia wszystkich kosztów związanych z tym zamierzeniem.
Temat planowanego utworzenia farmy wiatrowej na terenie gminy był omawiany na
zebraniach wiejskich w Kosinie, Wysokiej i Soninie. Firma wykupiła grunty pod
planowane elektrownie oraz zawarła umowy tzw. dobrego sąsiedztwa z właścicielami
przyległych gruntów (ok. 5.000 szt.).
Wójt Gminy zwrócił uwagę, Ŝe Gminy : Łańcut, Markowa i Gać, gdzie mają powstać
farmy wiatrowe, powinny być traktowane przez EW „Galicja” jednakowo pod
względem finansowym. Mieszkańcy naszej gminy mają negatywną opinię odnośnie
przewidywanej budowy farmy wiatrowej po przykrych doświadczeniach z firmą
budującą wiatraki w Woli Rafałowskiej. Prawo energetyczne daje moŜliwość obniŜenia
ceny energii elektrycznej o 5 % dla mieszkańców gminy, gdzie zlokalizowane są
elektrownie wiatrowe, ale technicznie jest to niemoŜliwe. Byłby to powaŜny argument
przemawiający za realizację tego typu inwestycji.
Z-ca Wójta Gminy – wyjaśniła, Ŝe mpzp zostanie uchwalony dla firmy EW „Galicja”,
która jest właścicielem gruntów. Jakiekolwiek negocjacje trzeba prowadzić z tą firmą.
Skarbnik Gminy – poinformował, Ŝe wysokość podatku od nieruchomości w zakresie
budowli nie uległa zmianie (tj. 2 % wartości). W zakresie elektrowni wiatrowych
zmianie uległ przedmiot opodatkowania, budowlą pozostał tylko fundament, bez słupa.
MoŜna dyskutować nad zrekompensowaniem strat podatkowych gminy.
W dyskusji nad powyŜszym głos zabrali radni :
Tarała Ireneusz – zapytał czy prawdą jest, Ŝe kraje zachodnie odchodzą od energii
wiatrowej na rzecz biogazu.
Skomra Roman – zwrócił się z pytaniem do Prezesa EW „Galicja” jakie gratyfikacje
zyska Gmina Łańcut zezwalając na budowę farmy wiatrowej na swoim terenie.
Bar Tadeusz – zwrócił uwagę, Ŝe miał zostać zlikwidowany wiatrak w Albigowej.
W przyszłości moŜe tam pójść zabudowa jednorodzinna.
Zapytał ponadto o długość linii przesyłowych, ewentualny podatek dla gminy z tego
tytułu oraz o czas pracy wiatraka, aby zwrócił się koszt jego budowy.
Bar Ryszard – zapytał, kto zmienił prawo podatkowe w zakresie definicji budowli
oraz kto będzie właścicielem farmy wiatrowej.
Szczepański Andrzej – zauwaŜył, Ŝe na zmianach podatkowych Gmina Łańcut duŜo
straci pod względem finansowym. Przedmiotem opodatkowania będzie tylko
fundament, maszt nie będzie juŜ opodatkowany.
Sacała Stanisław – powiedział, Ŝe obawia się w przyszłości bardziej niekorzystnych dla
gmin stawek podatkowych dla niekonwencjonalnych źródeł energii. Prawo unijne
wymaga od naszego państwa tego typu inwestycji.
Borcz Jan – stwierdził, Ŝe EW „Galicja” powinna przestrzegać zawartych umów
z mieszkańcami odnośnie odszkodowań, aby tworzyć dobrą atmosferę do budowy
elektrowni wiatrowych.

Na wynikłe pytania i wątpliwości udzielili przedstawiciele EW „Galicja” :
- EW „Galicja” brała pod uwagę moŜliwość wykorzystania biogazu. Badania wiatrów
na Podkarpaciu dowiodły, Ŝe mogą tutaj powstać elektrownie wiatrowe. Wiatr jako
surowiec jest najbardziej dostępny i tani, natomiast elektrownia wiatrowa zajmuje
najmniej powierzchni. Zapotrzebowanie na energię w Polsce jest tak duŜe,
Ŝe biogazownie mają równieŜ rację bytu. Nasz kraj jest bardzo opóźniony w rozwoju
energetyki odnawialnej. Koszt budowy biogazowni jest kilkakrotnie wyŜszy niŜ
elektrowni wiatrowej,
- firma EW „Galicja” istnieje od 10 lat, kapitał zakładowy wynosi 700.000 zł. Jest
firmę deweloperską, która przygotowuje projekty zadań inwestycyjnych do etapu
pozwolenia na budowę. Polskich inwestorów bez pomocy banków nie stać na
inwestycje w zakresie energetyki odnawialnej. Rząd obiecuje zmiany, ale nie
wiadomo kiedy to nastąpi. Obecnie w grę wchodzą głównie inwestorzy zagraniczni.
EW „Galicja” prowadzi rozmowy w tym temacie z kilkoma inwestorami, jednak
poszukiwania ostatecznego inwestora wstrzymuje brak uchwały o miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego. Dla Gminy Łańcut firma proponuje
dodatkowa opłatę od kaŜdego wiatraka, która będzie mogła być wykorzystana na
dowolny cel. Zostaną równieŜ wybudowane drogi oraz zostanie zmodernizowana
infrastruktura energetyczna. Inwestycja budowy farmy wiatrowej na terenie Gminy
Łańcut musi posiadać efektywny współczynnik opłacalności, aby inwestor pojął się
jej realizacji,
- EW „Galicja” zrezygnuje z budowy elektrowni w Albigowej, jeŜeli istnieje szansa
zabudowy tego terenu w przyszłości. Planowany czas pracy jednego wiatraka to
30 lat. W przypadku farm na Podkarpaciu jako okres amortyzacji przyjęto 9 lat.
Fundamenty muszą być palowane, co znacznie podroŜy koszt inwestycji. Co roku
właściciele przyległych do elektrowni gruntów będą mieli wypłacane pewne kwoty
pienięŜne w ramach dobrego sąsiedztwa. Będzie to dodatkowym dochodem
mieszkańców Gminy Łańcut. Kable energetyczne będą ułoŜone w ziemi, właściciel
działki dostanie 10 zł za mb przewodu,
- według obecnych interpretacji prawa podatkowego budowlą jest sam fundament
elektrowni wiatrowej, natomiast wieŜa oraz skrzydła są urządzeniem, które moŜna
zdemontować, nie ma od tego podatku. Firma EW „Galicja” nie ma wpływu na
interpretację prawa podatkowego. Oprócz podatku dla gminy firma będzie płacić
jeszcze wiele innych obciąŜeń,
- właścicielem gruntów pod budowę elektrowni wiatrowych jest EW „Galicja”,
urządzenia będą własnością inwestora. Pozwolenie na budowę musi być wydane dla
inwestora i z nim gmina musi negocjować korzyści finansowe,
- firma apeluje do Rady Gminy Łańcut o przyśpieszenie prac planistycznych,
co spowoduje wyłonienie inwestora strategicznego. W miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego zostaną zawarte dane techniczne, co jest
niezbędne przy rozmowach z inwestorem.
Po zakończonej dyskusji Rada Gminy jednogłośnie (21 za) wytypowała specjalny
zespół do negocjacji z firmą EW „Galicja” warunków przystąpienia gminy do
zatwierdzenia mpzp dla farmy wiatrowej. W skład zespołu weszły następujące osoby :

Zbigniew Łoza – Wójt Gminy, Roman Skomra – Przewodniczący Rady Gminy
oraz radni : Ryszard Bar, Józef Golenia, Tadeusz Bar, Andrzej Szczepański. Termin
pierwszego spotkania ustalono na 10 czerwca 2009 r.
Ad. 2. Omówienie działalności Rad Sołeckich - rola samorządów wiejskich
w Ŝyciu gospodarczym i społecznym wsi :
Na wstępie głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy zwracając uwagę na coraz
mniejszą aktywność społeczną mieszkańców wsi oraz małą frekwencję na zebraniach
wiejskich. Przypomniał równieŜ, Ŝe zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym rady
sołeckie są organami pomocniczymi sołtysa.
Następnie głos zabrał Skarbnik Gminy informując zebranych, Ŝe od br. obowiązuje
ustawa o funduszu sołeckim. Dla Gminy Łańcut nie będzie to nowość, poniewaŜ od
kilku lat obowiązuje niepisana zasada podziału budŜetu gminy na mieszkańca.
Obejmuje ona szerszy zakres kompetencji dla sołectw niŜ przewidziano w ustawie
o funduszu sołeckim. W ramach funduszu sołectwo otrzyma max. 20.000 zł na zadania
wynikające z kompetencji samorządu gminnego. Jedyną zaletą będzie to, Ŝe sołectwo
ustali zadanie do wykonania i budŜet państwa zwróci w roku następnym częściowo
koszty jego wykonania.
W dyskusji głos zabrali :
Drozd Antoni – stwierdził, Ŝe wybory powszechne podniosły rangę sołtysa
oraz członków rady sołeckiej.
Czepiela Janina – omówiła zakres pracy Rady Sołeckiej w Soninie.
Szajnar Maria – wyraziła swoją pozytywną opinię na temat wyborów sołtysa i rady
sołeckiej. Omawiając zakres pracy Rady Sołeckiej w Kosinie zauwaŜyła, Ŝe Wójt
oraz Rada Gminy nie zawsze respektują jej ustalenia. Opowiedziała się za
wzmocnieniem kompetencji rad sołeckich oraz określeniem ich obowiązków.
Na zakończenie swojej wypowiedzi P. Szajnar stwierdziła, Ŝe gmina powinna słuŜyć
mieszkańcom, a nie odwrotnie.
Borcz Jan – powiedział, Ŝe nie w kaŜdej miejscowości istnieje dobra współpraca
pomiędzy sołtysem a rada sołecką. Opowiedział się za powoływaniem członków rad
sołeckich na zebraniach wiejskich.
Krzywonos Stanisław – wyjaśnił, Ŝe działalność sołtysa i rady sołeckiej ograniczona
jest uchwałami zebrań wiejskich oraz Rady Gminy. W sołectwach robi się tyle, na ile
starcza środków.
Magryś Małgorzata – stwierdziła, Ŝe kandydaci na członków rady sołeckiej nie powinni
być przypisani do konkretnego sołtysa. NaleŜałoby w tej kwestii zmienić statuty
sołectw. Opowiedziała się jednocześnie za pozostawieniem wyborów powszechnych
sołtysa i rady sołeckiej.
Kiełb Jan – nawiązując do wypowiedzi przedmówczyni równieŜ opowiedział się
za rozdziałem kandydatów do rad sołeckich od kandydatur na sołtysa.
Kadlof Krzysztof – zwrócił uwagę, Ŝe kandydaci do rad sołeckich powinni być
z kaŜdego przysiółka wsi.

Florek Antoni – zapytał czy środki na fundusz sołecki będą pochodziły z innej puli niŜ
z podziału na mieszkańca.
Harpula Marian – poinformował, Ŝe pieniądze pozyskiwane z mienia wiejskiego
w RogóŜnie „giną” w ogólnym budŜecie gminy. Zwrócił się do Skarbnika Gminy
o przekazywanie ich sołectwu.
W odpowiedzi głos zabrał Skarbnik Gminy :
- fundusz sołecki pomniejszy pulę środków podziału budŜetu gminy na mieszkańca,
- zobowiązał się do przekazywania środków z mienia wiejskiego w RogóŜnie na
potrzeby tegoŜ sołectwa.
Po zakończonej dyskusji Wójt Gminy odczytał Ŝyczenia jakie wpłynęły na jego ręce
z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
Posła na Sejm RP Kazimierza Gołojucha oraz Komendanta Powiatowego Państwowej
StraŜy PoŜarnej w Łańcucie Romana Poterka (listy gratulacyjne stanowią załączniki do
protokołu).
Ad. 3. Podjęcie uchwały w sprawie włączenia Publicznego
w Wysokiej do Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiej :

Gimnazjum

Zabierając głos Kierownik ZAFOSiP poinformowała, Ŝe po całej procedurze
przejmowania przez gminę szkoły średniej w proponuje się włączenie Publicznego
Gimnazjum w Wysokiej do Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiej z
dniem 1 września 2009 r. Kuratorium Oświaty musi wydać opinię w tej sprawie, aby
zaistniała moŜliwość wypowiedzenia umowy dyrektorom obydwu szkół. Następnie
zostanie ogłoszony konkurs oraz wyłoniony dyrektor zespołu.
Rada Gminy jednomyślnie (20 za) podjęła uchwałę Nr XXVIII/263/09 w sprawie
włączenia Publicznego Gimnazjum w Wysokiej do Zespołu Szkół im. Tadeusza
Kościuszki w Wysokiej (uchwała stanowi załącznik do protokołu).
Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zamianę nieruchomości
w Soninie :
Wójt Gminy wyjaśnił, Ŝe gmina jest właścicielem nieruchomości (działka nr 830
o powierzchni 0,1768 ha) zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym
połoŜonej w Soninie. PowyŜszą nieruchomość gmina otrzymała postanowieniem
sądowym w drodze spadku po bezdzietnym małŜeństwie Sandomierskich. Proponuje się
zamienić ją na nieruchomość będącą własnością Pani Stefanii Jadwisiak-Suhay,
zabudowaną budynkiem mieszkalnym. Znajduje się ona w bezpośrednim sąsiedztwie
kościoła w Soninie. W przyszłości planuje się przekazanie zamienionej działki na rzecz
Parafii Rzymsko-Katolickiej w Soninie za przysłowiową „złotówkę” na podstawie
przepisów konkordatu. Powiększenie nieruchomości przy kościele umoŜliwi zrobienie
procesji wokół kościoła. RóŜnicę w cenie pokryje Parafia, ponadto Ksiądz Proboszcz
zobowiązał się do wykonania pomnika małŜeństwu Sandomierskich.

Rada Gminy jednogłośnie (20 za) podjęła uchwałę Nr XXVIII/264/09 w sprawie
wyraŜenia zgody na zamianę nieruchomości będącej własnością Gminy Łańcut
zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym połoŜonej w Soninie (uchwała
stanowi załącznik do protokołu).
Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Łańcuckiemu :
Ponownie zabierając głos Wójt Gminy poinformował, Ŝe Powiat Przeworski
czyni starania o pozyskanie środków unijnych na modernizację drogi powiatowej, której
część przebiega przez teren Gminy Łańcut, konkretnie na granicy sołectw Wysoka
i Albigowa. Jest to odcinek 2,4 km od młyna w Albigowej do granicy wysockiej
baŜantarni. Powiat Łańcucki nie ma na ten cel pieniędzy, dlatego zainteresowane gminy
muszą złoŜyć deklaracje finansowe, aby zaistniała moŜliwość złoŜenia wniosku.
Proponuje się zabezpieczenie na realizację tegoŜ zadania w budŜecie gminy na 2010 r.
kwoty 250.000 zł.
Rada Gminy większością głosów (18 za, 2 wstrz.) podjęła uchwałę Nr XXVIII/265/09
w sprawie wyraŜenia woli udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łańcuckiemu
(uchwała stanowi załącznik do protokołu).
Ad. 6. Dokonanie zmian w budŜecie Gminy Łańcut na rok 2009 :
Skarbnik Gminy przedstawił propozycje zmian do budŜetu Gminy Łańcut na
2009 r. Dotyczą one następujących kwestii :
Zwiększenie dochodów :
46.300 – środki FOGR
10.000 – róŜne rozliczenia (odsetki)
134.250 – dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej
Zwiększenie wydatków :
46.300 – remont drogi „Kisałówka” w Handzlówce (FOGR)
134.250 – realizacja projektu systemowego „Czas na aktywność w Gminie Łańcut”
przez ośrodki pomocy społecznej
10.000 – dotacja dla CKGŁ (Dni Gminy Łańcut)
W dyskusji nad powyŜszym głos zabrali :
Sacała Stanisław – poinformował, Ŝe w ubiegłym roku Centrum Kultury równieŜ
otrzymało dotację celową na zorganizowanie Dni Gminy Łańcut. Weszła ona do kwoty
bazowej, na podstawie której została obliczona dotacja dla CKGŁ na 2009 r. Jest to
działanie nieprawidłowe, dotacja na Dni Gminy Łańcut w br. jest przyznana podwójnie.

Podobnie jest z doŜynkami gminnymi. Uwaga ta znajduje się w protokole z kontroli
Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej 22 maja 2009 r. w CKGŁ.
Kadlof Krzysztof – zaproponował, aby ustalając budŜet dla Centrum Kultury
z podstawy obliczenia odliczyć dotacje celowe.
W odpowiedzi Dyrektor CKGŁ wyjaśnił, Ŝe Dni Gminy Łańcut to święto całej gminy
i kwota 10.000 zł na ich zorganizowanie jest niewystarczająca.
Po zakończonej dyskusji Rada Gminy większością głosów (14 za, 6 wstrz.) podjęła
uchwałę Nr XXVIII/266/09 w sprawie zmian w budŜecie Gminy Łańcut na 2009 r.
(uchwała stanowi załącznik do protokołu).
Ad. 6A/ Podjęcie uchwały w sprawie upowaŜnienie Wójta Gminy Łańcut do
zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budŜecie gminy
na 2009 r. przez Radę Gminy :
Ponownie zabrał głos Skarbnik Gminy, który poinformował Wysoką Radę,
Ŝe kolejny projekt uchwały dotyczy budowy Przedszkola Publicznego w Soninie.
Umowa z wykonawcą została zawarta na dwa lata, aby zamknąć stan surowy budynku
w 2010 r. potrzebna będzie kwota 700.000 zł. W związku z powyŜszym zachodzi
potrzeba podjęcia przez Radę Gminy uchwały o zaciągnięciu zobowiązania.
Rada Gminy jednomyślnie (20 za) podjęła uchwałę Nr XXVIII/267/09 w sprawie
upowaŜnienie Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego
ponad granicę ustaloną w budŜecie gminy na 2009 r. przez Radę Gminy – uchwała
stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 7. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet radnym
Rady Gminy Łańcut i sołtysom :
Punkt został zdjęty z porządku obrad Sesji Rady Gminy zgodnie z opiniami
Komisji Rady Gminy.
Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu zmian statutu Związku
Komunalnego „Wisłok” :
Wójt Gminy poinformował, Ŝe na Walnym Zgromadzeniu Związku
Komunalnego „Wisłok” podjęto uchwałę o zmianie statutu związku. Wszystkie gminy
członkowskie są zobowiązane do przyjęcia proponowanych zmian. Przewodniczący
Zarządu ZK „Wisłok” zwrócił się z prośbą o niedokonywanie zmian i poprawek
w treści uchwały, jaka została przegłosowana przez delegatów na Walnym
Zgromadzeniu ze względu na rygorystyczną kontrolę MSWiA.
Rada Gminy większością głosów (17 za, 3 wstrz.) podjęła uchwałę Nr XXVIII/268/09
w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Komunalnego „Wisłok” – w załączeniu.

Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia woli zabezpieczenia w budŜecie Gminy
środków finansowych na realizację programu „Partnerska sieć dla zrównowaŜonego
rozwoju gmin dorzecza rzeki Wisłok” :
Skarbnik Gminy wyjaśnił, Ŝe Związek Komunalny „Wisłok” przygotował i złoŜył
wniosek na zadanie pn. Partnerska sieć dla zrównowaŜonego rozwoju gmin dorzecza
rzeki Wisłok, które będzie realizowane w latach 2009-2010 przy wsparciu Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu
Finansowego. Całkowita wartość zadania wynosi 1.155.692 zł. Wniosek uzyskał
akceptację i promesę dotacji w wysokości 85 % wartości projektu. PoniewaŜ budŜet
Związku jest zbyt mały, by zagwarantować realizację zadania na rzecz gmin
członkowskich, projekt wymaga finansowego wkładu własnego ze strony gmin. Projekt
zakłada szereg działań promujących ekologię. Ze strony Gminy Łańcut w 2009 r.
potrzebna będzie kwota 3.083 zł, natomiast w 2010 r. – 1.560 zł.
Rada Gminy większością głosów (5 za, 11 przeciw, 4 wstrz.) odrzuciła projekt uchwały
w sprawie wyraŜenia woli zabezpieczenia w budŜecie Gminy środków finansowych na
realizację programu „Partnerska sieć dla zrównowaŜonego rozwoju gmin dorzecza rzeki
Wisłok” (projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu).
Ad. 9A/ Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia opinii dotyczącej listy projektowanych
obszarów NATURA 2000 w zakresie wyznaczenia na terenie Gminy Łańcut
specjalnego obszaru ochrony siedlisk „Nad Husowem” wchodzącego w skład
Europejskiej sieci Ekologicznej NATURA 2000 :
Głos zabrał Wójt Gminy informując, Ŝe Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
zwrócił się do Rady Gminy Łańcut o wydanie opinii w formie uchwały w sprawie
propozycji wyznaczenia specjalnego obszaru ochrony siedlisk „Nad Husowem” na
terenie sołectwa Handzlówka (11 ha). Wójt Gminy zauwaŜył, Ŝe powstanie obszaru
Natura 2000 na terenie Gminy Łańcut byłoby niekorzystne dla jej rozwoju.
Rada Gminy jednogłośnie (20 za) wyraziła swoją negatywna opinię podejmując
uchwałę Nr XXVIII/269/09 w sprawie wyraŜenia opinii dotyczącej listy
projektowanych obszarów NATURA 2000 w zakresie wyznaczenia na terenie Gminy
Łańcut specjalnego obszaru ochrony siedlisk „Nad Husowem” wchodzącego w skład
Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000 (uchwała w załączeniu).
Ad. 10. Informacja na temat ulg i zwolnień podatkowych :
Zabierając głos Wójt Gminy poinformował, Ŝe skutki światowego kryzysu
zaczynają być odczuwalne równieŜ na terenie Gminy Łańcut. Dotknął on głównie firmy
meblarskie. Sytuację kaŜdego przedsiębiorcy naleŜy rozpatrywać indywidualnie
i umorzyć zobowiązanie podatkowe, jeŜeli istnieje jakakolwiek szansa na uratowanie
firmy oraz związanych z nią miejsc pracy. Podjęcie uchwały przez Radę Gminy
w sprawie ulg podatkowych uniemoŜliwiłoby tego typu działanie. W związku

z powyŜszym proponuje się, aby w bieŜącej kadencji Rady Gminy nie podejmować tego
typu uchwały.
W dyskusji głos zabrał radny Tadeusz Bar zwracając się z zapytaniem do Skarbnika
Gminy ile kontroli podatkowych w terenie odbyło się w 2008 r.
Odpowiadając na pytanie Skarbnik Gminy poinformował, Ŝe w 2008 r. odbyło się
21 kontroli.
Ad. 11. Informacja Wójta Gminy o międzysesyjnej działalności oraz o realizacji
uchwał i wniosków Rady Gminy :
Wójt Gminy omówił realizację uchwał XXVII Sesji Rady Gminy Łańcut
z 16 kwietnia 2009 r. oraz wydane zarządzenia w okresie międzysesyjnym (materiały
w załączeniu).
Ad. 12. Wolne wnioski i zapytania :
W dyskusji głos zabrali :
Tarała Ireneusz – zapytał na jakim etapie znajduje się sprawa propozycji budowy
podziemnego przejścia dla pieszych pod drogą E-40 w Kosinie. Sprawa modernizacji
tej drogi podzieliła gminę, kaŜda wieś jest traktowana odrębnie.
Zaproponował rozeznanie moŜliwości wystąpienia o środki unijne przez gminę na
budowę kolektorów słonecznych. Wśród mieszkańców jest duŜe zainteresowanie tym
tematem.
Poinformował o potrzebie opróŜnienia gniazd recyklingowych przy OSP Kosina.
Na zakończenie swej wypowiedzi zwrócił się do Wójta Gminy z prośbą
o uwzględnienie w projekcie budŜetu gminy na 2010 r. dysproporcji wydatkowania
środków na mieszkańca, zgodnie z wyliczeniami przedstawionymi przez radnego
Tadeusza Bara.
Borcz Jan – stwierdził potrzebę zwrócenia się Zarządu Dróg Powiatowych z sugestią
wykoszenia poboczy przy drogach powiatowych.
Na skrzyŜowaniu drogi do Cierpisza znajduje się gniazdo recyklingowe w pobliŜu
sklepu spoŜywczego. Panuje tam nieporządek, co jest niedopuszczalne przy tego typu
obiekcie.
Bar Tadeusz – przypomniał, Ŝe przy projektowaniu chodnika przy drodze w Wysokiej
miało zostać wykonane przejście dla pieszych obok posesji P. Mazurkiewicza. Obecnie
się z tego wycofano, pomimo duŜych kosztów poniesionych przez gminę na budowę
chodnika.
ZauwaŜył ponadto, Ŝe Komisja do Spraw Społecznych nie brała udziału w opracowaniu
projektu organizacyjnego szkół i przedszkoli, pomimo Ŝe do tego się zobowiązała.
Bartman Stanisław – poprosił o wykoszenie poboczy i rowów przy drogach gminnych.
Na drogi „Zagumnia Pn” oraz „Działy” zostało przywiezione zbyt mało kamienia.
Radny Bartman zapytał równieŜ czy zostanie wykonany chodnik obok „Auto-Centrum”
w Kraczkowej.

Kadlof Krzysztof – zapytał o przeznaczenie nieruchomości gruntowych przy Zespole
Szkół w Wysokiej.
Poprosił o interwencję w sprawie wyjazdu z działki P. Wacława Szybista na drogę
powiatową W Głuchowie. Jest tam bardzo niebezpiecznie, sytuacje rozwiązałoby
zamontowanie lustra.
Zwrócił się z zapytaniem, czy zostały przekazane powiatowi środki na wykonanie
projektu przy drodze powiatowej w Głuchowie.
Harpula Marian – bardzo krytycznie wyraził się na temat współpracy z powiatem
w zakresie infrastruktury drogowej. Za gminne pieniądze remontowane są drogi
powiatowe, a Zarząd Dróg Powiatowych wcale nie liczy się z przedstawicielami
Gminy, a roboty wykonywane są niedbale.
W odpowiedzi głos zabrali :
Z-ca Wójta Gminy :
• zgodnie z ustawą gmina jest wspólnotą samorządową. Zadania na drodze E-40 są
robione przez GDDKiA etapowo, na co Gmina Łańcut nie ma niestety Ŝadnego
wpływu. Na spotkaniu z przedstawicielami GDDKiA, które odbyło się 28 maja br.,
omawiany był tylko odcinek drogi do Ośrodka Kultury w Głuchowie, na inne
zapytania nie udzielano odpowiedzi. Bardzo trudno jest dostać się do dyrektora
GDDKiA i otrzymać wiąŜące odpowiedzi. W dniu sesji Rady Gminy wpłynęła
odpowiedź z GDDKiA odnośnie rozwiązań na drodze E-40 w Kosinie, ale nie było
czasu zapoznać się z nią szczegółowo,
• na odcinku od Ośrodka Zdrowia do Gazowni w Kraczkowej nie został wykonany
projekt chodnika, miało to zostać w gestii GDDKiA. Radni zostali o tym
poinformowani,
• jest przeciwna woŜeniu kamienia na drogę „Zagumnia Pn” w Kraczkowej, która jest
juŜ przejezdna. Od 6 lat jest opracowywany projekt modernizacji tej drogi i w Ŝaden
sposób nie moŜna dojść do porozumienia z częścią mieszkańców.
Wójt Gminy :
• gmina będzie szukać moŜliwości dofinansowania instalacji kolektorów słonecznych
na obiektach uŜyteczności publicznej i budynkach indywidualnych,
• sołtysi w poszczególnych sołectwach wskaŜą drogi gminne, przy których mają
zostać wykoszone pobocza,
• kilkakrotnie zwracana była uwaga dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych,
Ŝe pobocza i rowy przy drogach powiatowych nie są wykoszone. Do tej pory nie
przyniosło to oczekiwanego rezultatu,
• gniazda recyklingowe w najbliŜszym czasie zostaną zlikwidowane, poniewaŜ są
coraz większe problemy z odbiorem stłuczki szklanej oraz utrzymaniem porządku
przy pojemnikach,

• Komisja Bezpieczeństwa stwierdziła, Ŝe przejście dla pieszych w Wysokiej
stwarzałoby niebezpieczeństwo dla ruchu drogowego, dlatego nie ma zgody na jego
wykonanie,
• projekty organizacyjne szkół i przedszkoli nie zostały jeszcze podpisane,
• odbędzie się przetarg na wykonanie projektu chodnika przy drodze powiatowej
w Głuchowie,
• działki przy Zespole Szkół w Wysokiej mogą zostać przeznaczone wyłącznie na cele
uŜyteczności społecznej,
• jako Wójt równieŜ doświadcza faktu niewłaściwej współpracy z powiatem odnośnie
infrastruktury drogowej. Jest to równieŜ wina Starosty oraz radnych powiatowych.
Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy, który poinformował Wysoką
Radę, Ŝe na kilka dni przed terminem sesji wpłynęły dwa pisma (w załączeniu)
od podmiotów gospodarczych : Antoni Lekowski, Kraczkowa 966 (Delikatesy
„Stokrotka” w Albigowej) oraz Ireneusz Szczepański, Głuchów 581 (sklep spoŜywczoprzemysłowy), w których zwracają się do Rady Gminy o zmianę uchwały w zakresie
odległości punktów sprzedaŜy napojów alkoholowych od obiektów uŜyteczności
publicznej. Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, Ŝe pisma zostaną rozpatrzone na
kolejnej sesji Rady Gminy.
Na zakończenie pkt. „Wolne wnioski i zapytania” Wójt Gminy poinformował,
Ŝe 16 czerwca 2009 r. w Soninie spartakiada dzieci rozpoczyna Dni Gminy Łańcut.
Obchody zakończą się 28 czerwca br. imprezą 640-lecia wsi Kraczkowa.
Poinformował ponadto, Ŝe gazeta codzienna „Nowiny” ogłosiła konkurs na
„sołtysa Podkarpacia”. Z terenu naszej Gminy wytypowano sołtysa wsi Kraczkowa
Kazimierza Bema.
Na zakończenie Rada Gminy jednogłośnie (20 za) i bez uwag zatwierdziła protokół
z XXVII sesji z dnia 16 kwietnia 2009 r.
Czas trwania sesji : 900 – 1510.
Protokołowała :
Beata Kochman

