P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/09
Sesji Rady Gminy Łańcut
odbytej w dniu 30 grudnia 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
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
Zuba Stefania – członek Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
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
Zgodnie z przesłanymi zaproszeniami i materiałami na sesję Przewodniczący Rady
Gminy przedstawił następujący porządek obrad :
1. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Łańcut
z organizacjami pozarządowymi.
2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie porozumienia międzygminnego z Gminą Miasto
Rzeszów w zakresie prowadzenia i współfinansowania kosztów utrzymania Izby
Wytrzeźwień w Rzeszowie.

4. Podjęcie uchwał w sprawie upowaŜnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia
zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budŜecie gminy na 2009 r.
przez Radę Gminy.
5. Dokonanie zmian w budŜecie Gminy Łańcut na 2009 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie obciąŜenia prawem przejazdu, przechodu, przegonu
nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Łańcut.
7. Informacja Wójta Gminy o międzysesyjnej działalności oraz o realizacji uchwał
i wniosków Rady Gminy.
8. Wolne wnioski i zapytania.
9. śyczenia noworoczne.
Zgodnie z art. 20 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym Przewodniczący Rady
Gminy na wniosek Wójta Gminy zaproponował poszerzenie porządku obrad
o następującą sprawę : w pkt 4A/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Łańcuckiemu.
Do przedstawionego porządku obrad radni nie wnieśli uwag, w związku z powyŜszym
przystąpiono do jego realizacji :
Ad. 1. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Łańcut
z organizacjami pozarządowymi :
W tym temacie głos zabrał Sekretarz Gminy który przypomniał, Ŝe Rada Gminy
jest zobligowana do corocznego podjęcia uchwały w sprawie rocznego programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi. Wynika to z przepisów ustawy
o działalności poŜytku publicznego i wolontariacie. Gmina na jej podstawie moŜe
powierzyć organizacjom pewne zadania do wykonania, będące w jej kompetencji,
np. pomoc społeczna, działalność charytatywna, ochrona zdrowia, kultura fizyczna,
ekologia, porządek publiczny itd. Organizacje, które chcą podjąć się wykonywania
powyŜszych zadań muszą mieć status organizacji poŜytku publicznego. Na naszym
terenie będzie to przede wszystkim Caritas, ZHP, Koło Diabetyków, LKS. Powierzenie
zadań odbędzie się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.
W dyskusji głos zabrali :
Wójt Gminy – zwrócił się do prezesów ludowych klubów sportowych o terminowe
rozliczenie dotacji przyznanych na 2009 r.
Bar Tadeusz – powiedział o konieczności ustalenia konkretnej kwoty dotacji dla LKS
na 2010 r., aby zaistniała moŜliwość ogłoszenia konkursu przed przyjęciem budŜetu
gminy na 2010 r.
W odpowiedzi Skarbnik Gminy poinformował, Ŝe w prowizorium budŜetowym na
2010 r. zabezpieczona jest kwota 260.000 zł i na jej podstawie moŜna rozpocząć
procedury konkursowe. JeŜeli Rada Gminy chce zmienić wysokość dotacji to konkurs
moŜe się odbyć dopiero po uchwaleniu budŜetu Gminy Łańcut na 2010 r.

Rada Gminy jednomyślnie (20 za) podjęła uchwałę Nr XXXV/319/09 w sprawie
programu współpracy Gminy Łańcut z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego w 2010 r. (w załączeniu).
Ad. 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 r. :
Projekt Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2010 r. przedstawiła Stefania Zuba – członek KRPA. W programie
tym zwrócono szczególną uwagę na następujące problemy :
- zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzaleŜnionych od alkoholu,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej,
w szczególności dla dzieci i młodzieŜy,
- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, słuŜącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
- realizacja programu działalności komisji.
W dyskusji głos zabrał radny Stanisław Bartman pytając, czy w dalszym ciągu
z Programu będą mogli być opłacani instruktorzy sportowi.
W odpowiedzi Pani Zuba wyjaśniła, Ŝe w tym zakresie nic się nie zmieniło w stosunku
do ubiegłego roku.
Rada Gminy jednomyślnie (20 za) podjęła uchwałę Nr XXXV/320/09 w sprawie
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2010 r. (uchwała stanowi załącznik do protokołu).
Ad. 3. Podjęcie uchwały w sprawie porozumienia międzygminnego z Gminą Miasto
Rzeszów w zakresie prowadzenia i współfinansowania kosztów utrzymania Izby
Wytrzeźwień w Rzeszowie :
Następnie głos zabrał Sekretarz Gminy informując Wysoką Radę o konieczności
podjęcia uchwały w sprawie współfinansowania kosztów utrzymania Izby Wytrzeźwień
w Rzeszowie. Do Izby dowoŜone są osoby nietrzeźwe z terenu Gminy Łańcut
zagraŜające bezpieczeństwu publicznemu oraz agresywne. MoŜe tego dokonać policja,
straŜ miejska bądź gminna. Na 2010 r. planuje się kwotę dofinansowania w wysokości
10.000 zł, koszt pobytu jednej osoby w Izbie wynosi 250 zł. Rada Miasta Rzeszowa
upowaŜniła Dyrektora Izby Wytrzeźwień do zawierania umów z poszczególnymi
gminami.
Rada Gminy jednomyślnie (20 za) podjęła uchwałę Nr XXXV/321/09 w sprawie
zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Miasto Rzeszów w zakresie
prowadzenia i współfinansowania kosztów utrzymania Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie
(uchwała stanowi załącznik do protokołu).

Ad. 4. Podjęcie uchwał w sprawie upowaŜnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia
zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budŜecie gminy na 2009 r.
przez Radę Gminy :
W tym punkcie porządku obrad głos zabrał Skarbnik Gminy informując,
Ŝe projekty uchwał w sprawie zaciągnięcia zobowiązań inwestycyjnych dotyczą
następujących spraw :
 budowa sali gimnastycznej w Albigowej – 37.000 zł
Został rozliczony I etap inwestycji 2008/2009. W br. zostały wykonane konieczne
roboty dodatkowe (komin, część elewacji przy dachu, ocieplenie wełną stropu nad
zapleczem), płatności z tym związane będą w styczniu 2010 r.
Rada Gminy jednomyślnie (21 za) podjęła uchwałę Nr XXXV/322/09 w sprawie
upowaŜnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego
ponad granicę ustaloną w budŜecie gminy na 2009 r. przez Radę Gminy (w załączeniu).
 budowa chodnika w Soninie – 39.000 zł
Projekt uchwały dotyczy prac projektowo-geodezyjnych chodnika przy drodze
wojewódzkiej w Soninie. Roboty się przeciągają i płatności przejdą na 2010 r.
Dokumentacja zostanie przekazana do Zarządu Dróg Wojewódzkich.
Wójt Gminy wyjaśnił, Ŝe obecnie bardzo trudno wykonuje się prace projektowe ze
względu na decyzje środowiskowe, sprawy własnościowe, pozwolenia wodno-prawne.
Projekt chodnika w Soninie obejmuje 43 działki, trzeba przestawić ogrodzenia.
Fizycznie roboty przy budowie chodnika wykona Zarząd Dróg Wojewódzkich.
Rada Gminy jednomyślnie (21 za) podjęła uchwałę Nr XXXV/323/09 w sprawie
upowaŜnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego
ponad granicę ustaloną w budŜecie gminy na 2009 r. przez Radę Gminy (w załączeniu).
Ad. 4A. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Łańcuckiemu :
Skarbnik Gminy przypomniał, Ŝe Gmina Łańcut wraz z innymi gminami z terenu
Powiatu Łańcuckiego zobowiązała się do uczestniczenia w projekcie radiowej sieci
szerokopasmowego internetu Województwa Podkarpackiego. Obecnie potrzebne są
środki na opłatę za prawo do dysponowania częstotliwością radiową oraz opracowanie
studium wykonalności projektu.
W uzupełnieniu głos zabrał Wójt Gminy informując, Ŝe zmieniła się koncepcja budowy
sieci internetowej z radiowej na światłowodową. Internet będzie dostępny tylko dla
instytucji uŜyteczności publicznej oraz duŜych skupisk budynków mieszkalnych.
Będzie to inwestycja kosztowna i skomplikowana, w miarę moŜliwości trzeba
w przyszłości zrezygnować z uczestnictwa w projekcie.

Rada Gminy większością głosów (16 za, 3 przeciw, 2 wstrz.) podjęła uchwałę
Nr XXXV/324/09 w sprawie udzielenia przez Gminę Łańcut pomocy finansowej
Powiatowi Łańcuckiemu (uchwała stanowi załącznik do protokołu).
Ad. 5. Dokonanie zmian w budŜecie Gminy Łańcut na 2009 r. :
Propozycję zmian w budŜecie Gminy Łańcut na 2009 r. przedstawił Skarbnik
Gminy. Dotyczą one następujących kwestii :
Zwiększenie dochodów :
2.135 zł – dotacja na zakup pompy szlamowej dla OSP Cierpisz
15.020 zł – subwencja oświatowa
74.835 zł – subwencja ogólna (uzupełnienie w związku ze zmniejszonymi dochodami
w podatku od osób fizycznych)
800 zł – środki z PZU dla Szkoły Podstawowej w Wysokiej
Zwiększenie wydatków :
23.603 zł – remonty dróg gminnych
65.000 zł – wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku gminnego w Wysokiej
(remonty)
2.567 zł – dotacja dla powiatu na internet
18.000 zł – diety radnych
4.300 zł – zakup pompy szlamowej dla OSP Cierpisz
7.000 zł – wynagrodzenie sołtysów – inkaso podatków
4.500 zł – wynagrodzenie sołtysów – roznoszenie nakazów
800 zł – zakup materiałów i wyposaŜenia – szkoły podstawowe
15.020 zł – zakup usług remontowych w szkołach podstawowych
400.000 zł – budowa sali gimnastycznej w Albigowej
17.000 zł – dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum w Handzlówce
Zmniejszenie wydatków :
65.000 zł – wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku gminnego w Wysokiej
(inwestycje)
Skarbnik Gminy poinformował ponadto, Ŝe w 2009 r. braknie ok. 50.000 zł na
utrzymanie oświetlenia ulicznego.
W dyskusji głos zabrał radny Ireneusz Tarała informując, Ŝe Zakład Energetyczny do
zgłoszonych awarii przyjeŜdŜa dopiero po kilku dniach. Roboty wykonywane są
niedbale. Gmina ponosi duŜe koszty konserwacji urządzeń elektrycznych, dlatego
trzeba zwrócić firmie uwagę.

W odpowiedzi Wójt Gminy wyjaśnił, Ŝe PGE jest monopolistą. Według
obowiązujących przepisów Ŝadna inna firma nie jest dla nich konkurencyjna. Po długich
negocjacjach zawarto umowę z Zakładem Energetycznym na konserwację urządzeń.
Wszystkie zaistniałe usterki muszą być zgłaszane na piśmie.
Rada Gminy jednomyślnie (21 za) podjęła uchwałę Nr XXXV/325/09 w sprawie zmian
w budŜecie Gminy Łańcut na 2009 r. (uchwała stanowi załącznik do protokołu).
Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie obciąŜenia prawem przejazdu, przechodu,
przegonu nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Łańcut :
Kierownik RRE wyjaśnił, Ŝe Pani Renata Płonka, mieszkanka Kosiny zwróciła
się z prośbą o ustanowienie słuŜebności gruntowej przez działkę Nr 3368 w Kosinie,
która jest własnością Gminy Łańcut. Ustanowienie słuŜebności zapewni dostęp do drogi
publicznej dla działki Nr 3366 w Kosinie. Proponuje się ustalenie słuŜebności
nieodpłatnie, poniewaŜ prowadzi ona przez działkę gminną, która jest skarpą potoku
i nie moŜe stanowić odrębnie uŜytkowanej nieruchomości.
Rada Gminy większością głosów (20 za, 1 wstrz.) podjęła uchwałę Nr XXXV/326/09
w sprawie obciąŜenia prawem przejazdu, przechodu, przegonu nieruchomości
stanowiącej mienie komunalne Gminy Łańcut (uchwała stanowi załącznik do
protokołu).
Ad. 7. Informacja Wójta Gminy o międzysesyjnej działalności oraz o realizacji uchwał
i wniosków Rady Gminy :
Wójt Gminy omówił realizację uchwał XXXIV Sesji Rady Gminy Łańcut
z 26 listopada 2009 r. oraz wydane zarządzenia w okresie międzysesyjnym (materiały
w załączeniu).
Ad. 8. Wolne wnioski i zapytania :
Na wstępie głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy, który odczytał odpowiedź
Wojewody Podkarpackiego na apel samorządów Gmin Czarna, Łańcut i Markowa
dot. przebudowy drogi krajowej Nr 4 (pismo w załączeniu).
W uzupełnieniu Wójt Gminy stwierdził, Ŝe większa liczba gmin ma większą siłę
przebicia. Poseł na Sejm RP Zbigniew Rynasiewicz jako Minister Infrastruktury
zobowiązał się do poczynienia wszelakich starań, aby pozyskać środki na dalszą
modernizację dogi. Sprawy projektowe potrwają do czerwca 2010 r. Rozpoczęcie prac
drogowych jest uzaleŜnione od uzyskania pozwolenia na budowę.
W dyskusji głos zabrali ponadto :
Bartman Jan – poinformował, Ŝe bramy przy ekranach są niebezpieczne, stwarzają
zagroŜenie obcięcia palców.

Bar Tadeusz – poprosił o przekazywanie Dyrektorowi CKGŁ dokumentów związanych
z podziałem budŜetu gminy na mieszkańca w zakresie działalności kulturalnej.
Poinformował o braku tablicy informującej o nazwie miejscowości Albigowa przy
drodze wojewódzkiej.
Stwierdził, Ŝe projekty „szkolna pracownia kreatywności” cały czas realizuje Zespół
Szkół w Soninie. Powinny zostać w to zaangaŜowane równieŜ inne szkoły.
Zaproponował, aby w 2010 r. zaprosić na sesję Rady Gminy Łańcut przedstawicieli
Urzędu Marszałkowskiego obsługujących punkt informacyjny w zakresie pozyskiwania
funduszy europejskich.
ZłoŜył wniosek o udział w najbliŜszym posiedzeniu Komisji Finansów i Gospodarki
Mieniem Gminy poświęconym analizie projektu budŜetu gminy na 2010 r. radnych
z sołectw Głuchów, Cierpisz i Sonina (Stanisław Krzywonos).
Wniosek został przyjęty przez Radę Gminy jednomyślnie.
Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy :
− w sprawie ekranów zainteresowani mieszkańcy muszą pisać do GDDKiA,
− CKGŁ ma jeden ogólny budŜet, bez podziału na poszczególne placówki. W zakresie
działalności kulturalnej trudno jest stosować podział budŜetu gminy na mieszkańca.
Skarbnik Gminy w grudniu br. dokonał kontroli tej jednostki organizacyjnej gminy,
− tablica z napisem Albigowa zaginęła po raz kolejny, zostanie zakupiona nowa,
− szkoły róŜnie się angaŜują w pozyskiwanie środków pozabudŜetowych. Ze strony
Urzędu Gminy pomocy udziela im inspektor SP – Agnieszka Szpytma,
− w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich duŜo informacji moŜna pozyskać na
stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego. Zostanie rozpatrzona kwestia
zaproszenia przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego na sesje Rady Gminy.
Na zakończenie dyskusji Wójt Gminy poinformował, ze rok 2009 był wyjątkowy
pod względem ilości inwestycji na terenie Gminy Łańcut. Dokonano przebudowy drogi
krajowej Nr 4 w sołectwie Kraczkowa, w trakcie trwania prac było mnóstwo
interwencji mieszkańców i przedsiębiorców. W dalszym ciągu trwają uzgodnienia
odnośnie odcinka Głuchów – RogóŜno.
W trakcie realizacji znajdują się inwestycje kubaturowe : sala gimnastyczna
w Albigowej, budynek wielofunkcyjny w Kraczkowej i przedszkole w Soninie. Musi
zostać rozstrzygnięta sprawa okresu budowy sali gimnastycznej w Albigowej,
uzaleŜnione to będzie od moŜliwości pozyskania środków zewnętrznych. W Soninie
w br. zostanie wylany strop.
Została zmodernizowana stacja uzdatniania wody w Głuchowie, wyremontowano wiele
obiektów oświatowych. Powstały cztery nowe oddziały przedszkolne. DuŜo inwestycji
jest na etapie projektowania : drogi, wodociągi, kanalizacja. Po raz pierwszy gmina
wzięła kredyt komercyjny w kwocie 3.400.000 zł na budowę sali gimnastycznej
w Albigowej i budynku wielofunkcyjnego w Kraczkowej.
W 2010 r. zmaleją dochody gminy, aby utrzymać tempo inwestycyjne na obecnym
poziomie trzeba będzie wziąć kolejne kredyty. Do subwencji oświatowej gmina dopłaci
600.000 zł. Zmaleje subwencja wyrównawcza. Kończą się dofinansowania unijne,

trzeba robić wszystko aby je pozyskać, nawet kosztem zadłuŜenia. Gmina Łańcut
równieŜ boryka się z problemem bezrobocia, które wynosi ok. 14 %. Wielu
mieszkańców przebywa poza granicami kraju. Firmie Energetyka Wiatrowa „Galicja”
nie udało się pozyskać jeszcze inwestora.
Na zakończenie swojej wypowiedzi Wójt Gminy podziękował sołtysom, radnym
i wszystkim pozostałym osobom zaangaŜowanym w działalność na rzecz gminy za
dobrą współpracę.
Ad. 9. śyczenia noworoczne :
Na wstępie głos zabrali : Przewodniczący Rady Gminy oraz Wójt Gminy, którzy
złoŜyli zebranym serdeczne Ŝyczenia noworoczne. Następnie wszyscy podzielili się
opłatkiem i wysłuchali okolicznościowej części artystycznej przygotowanej przez
nowopowstały zespół wokalny działający przy Ośrodku Kultury w Soninie. Występy
bardzo się podobały i zostały nagrodzone gromkimi brawami.
Na zakończenie Rada Gminy jednogłośnie (21 za) i bez uwag zatwierdziła protokół
z XXXIV sesji z dnia 26 listopada 2009 r.
Czas trwania sesji : 900 – 1400.
Protokołowała :
Beata Kochman

