<ADA GMINY
ŁAŃCUT

PROTOKÓŁ Nr Vl/19
Sesji Rady Gminy Łańcut
odbytej w dniu 25 lutego 2019 r.
w sali posiedzeń Urzędu Gminy Łańcut

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że sesje są transmitowane, a nagrania są
zamieszczone na stronie internetowej Gminy Łańcut.
1. Otwarcie obrad VI Sesji Rady Gminy Łańcut.
Obrady sesji otworzył i sesję prowadził Przewodniczący Rady Gminy Łańcut Paweł
Dąbek. W VI Sesji Rady Gminy Łańcut uczestniczyło 21 radnych (lista obecności stanowi
załącznik do protokołu).
W sesji uczestniczyli Wójt Gminy Łańcut, Z-ca Wójta, sołtysi wsi, pracownicy Urzędu
Gminy Łańcut (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Przewodniczący Rady Gminy, na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność
obrad oraz poinformował o wyłożeniu do wglądu protokołu z IV Sesji Rady Gminy Łańcut
z dnia 25 stycznia 2019 r. celem zapoznania się z jego treścią i ewentualnego nanoszenia uwag.
Zgodnie z przesłanymi zaproszeniami na sesję Przewodniczący Rady Gminy przedstawił
porządek obrad:
1. Otwarcie obrad VI Sesji Rady Gminy Łańcut.
2. Podjęcie uchwały w sprawie uczczenia 100. rocznicy śmierci płk Leopolda Lisa-Kuli.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy
Łańcut.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Centrum Kultury Gminy Łańcut.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz w zakresie
odbierania odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości,
którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na rzecz Gminy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych
przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łańcut na 2019 rok.
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9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łańcut w 2019 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
11. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Cierpisz.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej
w miejscowości Handzlówka na rzecz Gminy Łańcut w formie darowizny.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego
położonego w Albigowej wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i urządzeń
oraz w prawie własności gruntu.
14. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia budowy łącznika pomiędzy autostradą A4 i drogą
krajową nr 94.
15. Podjęcie uchwały w sprawie konieczności zmian przepisów prawa w zakresie
elektrowni wiatrowych.
16. Informacja o wynikach wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Łańcut.
17. Informacja o międzysesyjnej działalności Komisji Rady Gminy.
18. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
19. Sprawy różne i pytania bieżące.
Radna Barbara Czechowicz - zgłosiła wniosek o zdjęcie z porządku obrad pkt 3 czyli zmian
Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Łańcut. W związku z tym, że brak jest
uzasadnienia ekonomicznego, a także trzeba spojrzeć na aspekt społeczny pracowników,
którzy byli zatrudniani jako interwencyjni lub pracownicy publiczni.
Wójt Gminy Jakub Czarnota - zwrócił się do rady Gminy, aby nie zdejmować tego punktu
z porządku obrad. Dzisiejsza uchwała nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych,
o nich będziemy mówić dopiero w marcu br. Kiedy zostanie przygotowana konkretna
koncepcja tego przedsięwzięcia. Poszerzenie kompetencji Zakładu nie pociągnie za sobą
dużych zobowiązań finansowych. Mówimy o zatrudnieniu 3-4 osób. Zatrudnienie będzie
refundowane przez Urząd Pracy. Nie będzie dużego zakupu sprzętu. Na temat kalkulacji
finansowych dużo było mówione na spotkaniu z sołtysami. To Rada Gminy zdecyduje w marcu
jakie środki przekazać na poszerzenie działalności Zakładu. Dziś mówimy tylko o kwestii
formalno - prawnej. Chciałby, aby te prace Zakładu rozpoczęły się wiosną, kiedy to ruszą prace
porządkowe. Odnośnie pracowników interwencyjnych, mówił, że sołtysi, którzy zgłaszali
zapotrzebowanie na takich pracowników, będą w tych miejscowościach zatrudnieni. Nie
odchodzimy od zatrudniania tych pracowników na rzecz pracowników w ZGK. Mówimy
o poszerzeniu, uzupełnieniu tego co robią sołtysi.
Radny Jan Kiełb - po informacjach pana wójta, że w marcu będzie więcej informacji na temat
kalkulacji finansowych, przychyla się do wniosku radnej Barbary Czechowicz. Nie znamy

konkretów odnośnie finansowania tego zadania, jak realizacja ma wyglądać, kto ma to
nadzorować. Jest za wcześnie aby podejmować tak daleko idące kroki.
Wójt Jakub Czarnota - poprosił, aby Krzysztof Owsiak (RIK) i kierownik ZGK Dariusz Surmacz
wyjaśnili jak miałoby wyglądać funkcjonowanie ZGK i odpowiedzieli na pytania radnych.
Kier. ZGK Dariusz Surmacz - w związku z rozszerzeniem działalności Zakładu nastąpiła
konieczność zmiany w statucie. Zmiany wiążą się z tym, że Zakład miałby utrzymywać czystość
i porządek na terenie gminy. Byłoby to finansowane przez Gminę, rozliczane byłoby to na
podstawie not księgowych. Wiązałoby się to z zatrudnieniem 4 pracowników. Zakład
wspomagałby działalność sołtysów.
Krzysztof Owsiak insp. RIK - zmiana statutu ZGK pozwoli na szybszą reakcję w sprawie
bieżących napraw i utrzymanie porządku na terenie gminy. W zakres prac wejdą prace
porządkowe m.in. mycie wiat przystankowych, koszenie miejsc gminnych, czyszczenie
i utrzymanie przepustów pod drogami. Na te zadania ciężko znaleźć wykonawcę dlatego
chcieliśmy przekazać te prace na ZGK i byłyby kalkulowane na zasadzie nakładów rzeczowych
jako podstawa do wyceny pracy. Byłoby to normalne zlecanie pracy, gdzie reakcja Gminy na
interwencje sołtysa byłaby natychmiastowa.
Radna Barbara Czechowicz - nie zgadza się z tym, bo 4 pracowników na 9 miejscowości nie
jest realne, aby to wykonać. Zgłaszała to na spotkaniu sołtysów. Na przykładzie koszenia, nie
wyobraża sobie, aby jeden pracownik przyjmował zlecenia od 9 sołtysów. Trzeba się jeszcze
nad tym zastanowić i przedyskutować tą sprawę.
Radny Jan Zuber - te zmiany w ZGK mają służyć temu, by pracownicy byli pomocą dla
sołtysów.
Wójt Jakub Czarnota - temat był omawiany na spotkaniu z sołtysami oraz na posiedzeniu
Komisji. Jeśli w którymś momencie Rada uzna, że ZGK funkcjonuje w sposób nieprawidłowy,
że pomoc jest nieprzydatna, to Rada zawsze decyduje o przyznaniu środków bądź nie. We
wszystkich gminach Powiatu Łańcuckiego, Zakłady wspierają działania sołtysów w zakresie
utrzymania porządku i czystości. Dlaczego cały sprzęt, który już dziś znajduje się w Zakładzie
nie może być wykorzystany do utrzymania czystości i porządku na terenie wsi. Dziś każde
zlecenie czy usługa, którą zleca się firmie zewnętrznej to do każdej usługi trzeba doliczyć
podatek VAT, marże i inne koszty, które ponosi firma. Jeśli możemy coś zrobić swoimi ludźmi
to dlaczego nie skorzystać z takiej formy.
Radny Sławomir Kluz - faktem jest, że temat był omawiany, ale informacje, które docierają
różnią się m.in. co do ilości pracowników interwencyjnych, którzy mieli być pomocą dla
sołtysów. Też apeluje, aby przesunąć ten temat. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby podjąć
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uchwałę na kolejnej sesji, by każdy miał pełną informację i zagłosował zgodnie z interesem
Gminy i mieszkańców. Bez żadnych kontekstów, pojawiły się wątpliwości, które na spokojnie
trzeba wyjaśnić.
Wójt Jakub Czarnota - sama zmiana statutu nie wystarcza, aby Zakład pracował w tym
zakresie, dopiero wtedy kiedy Rada przyzna na ten cel środki finansowe. Poprawka w statucie
umożliwi kierownikowi ZGK przygotowania do tych prac, rekrutacji pracowników, szkolenia
pracowników. Można decyzje odkładać, ale niebawem rozpocznie się okres prac
porządkowych.
Radny Jan Kiełb - zgadza się z tym, że sołtysi nie negują pomysłu, ale mimo to, że jest za mało
informacji, zwłaszcza o finansowym aspekcie, kalkulacji kosztów. Ile trzeba zainwestować. Nic
się nie stanie jak odłożymy temat do następnej sesji. Trzeba rozważnie podejść do tematu.
Wójt Gminy - dodał, że dziś Rada nie decyduje o finansowaniu, statut to narzędzie formalne,
żeby móc się do tych zmian przygotowywać.
Radny Sławomir Kluz - rekrutacja i szkolenia pociągają zobowiązania, na które jeszcze nie ma
zgody. Czynności te nie zbiegają się w czasie.
Kier. ZGK Dariusz Surmacz - poinformował Radę Gminy jakim sprzętem na dzień dzisiejszy
dysponuje Zakład Gospodarki Komunalnej: samochody, niektóre specjalistyczne np. do
przebijania kanalizacji sanitarnej, do przewozu ludzi, materiałów, samochód wywrotka,
ciągnik, minikoparkę, agregaty prądotwórczą, przyczepy, pompy szlamowe, drobne narzędzia.
Na pewno trzeba doposażyć Zakład w zamiatarkę do dróg, chodników. Dyskutowano
o dofinansowaniu Zakładu tzw. pakiecie startowym, aby doposażyć Zakład, wyszkolić
pracowników, kupić odzież ochronną, środki czystości. Za pozostałe rzeczy Gmina byłaby
obciążana notą księgową.
Radna Ewa Rejman-Dziok - wiemy, ile pracy kosztuje utrzymanie porządku w danej wsi.
Sołtysi wiedzą o tym najlepiej. Ta pomoc ZGK ma ułatwić pracę sołtysom i pracownikom
interwencyjnym, aby w szybszy sposób prace zostały wykonane. Uważa, że ta pomoc jest
niezbędna w celu poprawy wyglądu naszych wiosek.
Wójt Gminy Jakub Czarnota - prosi, aby wypowiedzieli się sołtysi, bo to jest pomoc dla nich
w trudnym zadaniu jakim jest utrzymanie porządku w miejscowościach.
Sołtys Handzlówki Anna Kluz - już osoby zgłaszają problemy z niedrożnymi przepustami. To
byłoby ogromne wsparcie ze strony ZGK.

Radny Jan Zuber - tu nie chodzi tylko o prace porządkowe, ale też odmulanie rowów,
czyszczenie przepustów, przycinanie gałęzi, które trzeba co najmniej raz na dwa lata wykonać.
Pracownicy interwencyjni nie dają rady takich prac wykonać. Wnioskuje również za
zamknięcie dyskusji i głosowanie. Trzeba działać, bo za miesiąc będzie za późno.
Wobec braku zgłoszeń do dalszej dyskusji przystąpiono do głosowania wniosku radnej
Barbary Czechowicz - wniosek w sprawie: zdjęcia z porządku obrad pkt 3..
Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 10, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (11)
Jacek Albigowski, Jan Borcz, Jerzy Cwynar, Barbara Czechowicz, Paweł Dąbek, Jan Kiełb,
Sławomir Kluz, Ryszard Krauz, Bernadeta Ruszel, Kazimierz Słonina, Grzegorz Szacki
PRZECIW (10)
Jadwiga Balawender, Katarzyna Bujak, Tomasz Harpula, Marcin Kisała, Joanna Murias, Ewa
Rejman-Dziok, Ireneusz Tarała, Wiesław Wilk, Beata Wójcik, Jan Zuber
W wyniku głosowania, większością głosów - pkt 3 został zdjęty z porządku obrad.

Następnie przystąpiono do realizacji porządku obrad VI sesji Rady Gminy Łańcut.
Ad.2. Podjęcie uchwały w sprawie uczczenia 100. rocznicy śmierci płk Leopolda Lisa-Kuli.
Głos w tej sprawie zabrał przewodniczący Rady Gminy Paweł Dąbek - powiedział, że w tym
roku przypada 100 rocznica śmierci płk. Leopolda Lisa-Kuli, naszego rodaka, urodzonego
w Kosinie. Leopold Lis-Kula był żołnierzem Legionów Józefa Piłsudskiego, walczył pod
Włosowem, Ożarowem, Jastkowem i w największej bitwie Legionów pod Kostiuchnówką.
Zginął z powodu utraty krwi, postrzelony 7 marca 1919 r. w bitwie pod Torczynem, walcząc
o niepodległość Polski. Mając na uwadze jego dokonania proponuje podjęcie uchwały, ku czci
pamięci Płk. Leopolda Lisa-Kuli. Przedstawił projekt uchwały.
Rada Gminy nie podjęła dyskusji, w związku z tym przystąpiono do głosowania.
Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (20)
Jacek Albigowski, Jadwiga Balawender, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Jerzy Cwynar, Barbara
Czechowicz, Paweł Dąbek, Tomasz Harpula, Jan Kiełb, Marcin Kisała, Sławomir Kluz, Ryszard

Krauz, Joanna Murias, Ewa Rejman-Dziok, Bernadeta Ruszel, Kazimierz Słonina, Grzegorz
Szacki, Ireneusz Tarała, Wiesław Wilk, Beata Wójcik
NIEOBECNI (1)
Jan Zuber
Uchwała Nr VI/72/19 w sprawie uczczenia 100. rocznicy śmierci płk Leopolda LisaKuli została podjęta jednogłośnie - uchwała w załączeniu.

Ad. 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy
Łańcut, (punkt zdjęto z porządku obrad)

Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Centrum Kultury Gminy Łańcut
Z-ca wójta Łukasz Hubert - z przyczyn formalnych oraz z uwagi na realizację projektu
w ramach rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego należy uzupełnić w statucie Centrum
Kultury Gminy Łańcut zapis o prowadzeniu działalności w Centrum Promocji Dziedzictwa
Kulturowego. Pozostałe zapisy statutu nie ulegają zmianie. Następnie przedstawił projekt
uchwały.
Rada Gminy przystąpiła do głosowania.
Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (20)
Jacek Albigowski, Jadwiga Balawender, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Jerzy Cwynar, Barbara
Czechowicz, Paweł Dąbek, Tomasz Harpula, Jan Kiełb, Marcin Kisała, Sławomir Kluz, Ryszard
Krauz, Joanna Murias, Ewa Rejman-Dziok, Bernadeta Ruszel, Kazimierz Słonina, Grzegorz
Szacki, Ireneusz Tarała, Wiesław Wilk, Beata Wójcik
NIEOBECNI (1)
Jan Zuber
Uchwała Nr VI/73/l9 w sprawie zmiany Statutu Centrum Kultury Gminy Łańcut
została podjęta jednogłośnie - uchwała w załączeniu.

Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Z-ca wójta Łukasz Hubert - temat omówiony został szczegółowo na Komisjach. Przypomniał,
że drugi przetarg został rozstrzygnięty, 11 lutego nastąpiło otwarcie ofert. Cena przetargowa
jest niższa od ceny z pierwszego przetargu. W związku z tym zostały ustalone stawi opat dla
osób, które selektywnie zbierają odpady komunalne - 1 2 zł oraz dla osób, które nie prowadzą
selektywnej zbiórki odpadów - 50 zł. Liczymy, że te osoby jak najszybciej zmienią deklaracje
śmieciowe i zaczną selektywnie zbierać odpady.
Kwota z pierwszego przetargu wynosiła 2.804.932,80 zł, przetarg ten był z ubiegłego roku
i kwota opłat obowiązywała by przez 12 miesięcy. Drugi przetarg, na 10 miesięcy, natomiast
nowe stawki będą obowiązywały od 1 kwietnia, kwota - 2.095.200 zł, plus 390.000 zł za dwa
miesiące. W stosunku do pierwszego przetargu różnica wynosi 319.732 zł.
Przewodniczący Rady Gminy Paweł Dąbek - poinformował, że w tej kwestii do Rady Gminy
wpłynęło wezwanie do usunięcia naruszenia prawa odnośnie dodatkowej opłaty za worki na
odpady biodegradowalne (wezwanie w załączeniu).
Z-ca wójta Łukasz Hubert - powiedział, że zgodnie z art. 101 usg, każdy może zaskarżyć
uchwałę do Sądu Administracyjnego. Wojewoda Podkarpacki nie uchylił regulaminu, który już
wszedł w życie. Wojewoda nie dopatrzył się uchybień ani nieprawidłowości w regulaminie
odbierania odpadów. Zachęca do skorzystania z gminnego programu Kompostownik.
W postępowaniu przetargowym, firma zadeklarowała raz w roku odebranie bezpłatnie jednej
frakcji odpadów bio, będzie to prawdopodobnie w październiku. Wtedy każdy mieszkaniec,
bez limitu będzie mógł wystawić worki z odpadami bio, i zostaną one odebrane. Poza tym
będzie można oddać jeden worek w miesiącu z odpadami bio, większa ilość za dodatkową
opłatą.
Kier. RRE Beata Kochman - przedstawiła projekt uchwały.
Wobec braku zflłoszeń do dyskusji. Rada Gminy przystąpiła do głosowania.
Wyniki głosowania
ZA: 16, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (16)
Jadwiga Balawender, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Jerzy Cwynar, Tomasz Harpula, Jan Kiełb,
Marcin Kisała, Sławomir Kluz, Ryszard Krauz, Joanna Murias, Ewa Rejman-Dziok, Kazimierz
Słonina, Ireneusz Tarała, Wiesław Wilk, Beata Wójcik, Jan Zuber
PRZEGW (1)

Grzegorz Szacki
WSTRZYMUJĘ SIĘ (4)
Jacek Albigowski, Barbara Czechowicz, Paweł Dąbek, Bernadeta Ruszel
Uchwała Nr VI/74/19 uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi została podjęta większością głosów - uchwała w załączeniu.

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz w zakresie odbierania
odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są
zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz
Gminy.
Głos zabrała Kier RRE Beata Kochman - Rada Gminy uchwała górne stawki opłat w zakresie
odbierania odpadów komunalnych oraz wywozu nieczystości ze szkół, przedsiębiorstw.
Podmioty te zawierają umowy indywidualnie z przedsiębiorcami, którzy mają uprawnienia na
wywóz odpadów i nieczystości. Ze względu, żeby firmy nie przekroczyły stawek opłat, to Rada
Gminy uchwałą określa takie stawki. Następnie przedstawiła projekt uchwały.
Radny Jerzy Cwynar - wracając do tematy bio odpadów, jeśli mieszkaniec otrzyma jeden
worek miesięcznie to czy jego sprawą jest kiedy ten worek odda. Np. przez zimę nie będzie
oddawał worków z bio, więc w lecie będzie mógł te worki oddać np. z trawą. Pyta czy w ten
sposób będzie system działał.
Radna Bernadeta Ruszel - zwróciła uwagę, że worek na bio jest przyznawany na
gospodarstwo, a stawka opłat została uchwalona na osobę. Dlaczego nie liczy się też worka na
osobę.
Z-ca wójta Łukasz Hubert - przysługuje jeden worek na bio, pozostałe worki są bez limitu.
Sołtys Kraczkowej Łukasz Techman - ludzie zgłaszają, że worki nie docierają do mieszkańców.
Rodzi się niebezpieczeństwo, że worek na bio będzie kradziony i kto nie otrzyma takiego worka
będzie musiał za niego zapłacić. Zwraca uwagę, aby te worki docierały do gospodarstw.
Wójt Gminy Jakub Czarnota - system kompostowników zostanie wprowadzony po to, aby
zachęcić ludzi, by rezygnowali z oddawania bioodpadów. Będzie ewidencja, to musi być
uporządkowane.
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Radny Sławomir Kluz - liczy się sam fakt oddania odpadów, jeśli ktoś oddaje z jednego
gospodarstwa to widać ile oddaje worków, jeśli jednak jest z kilku gospodarstw to będzie
trudno uchwycić kto oddaje bio, a kto nie.
Z-ca wójta Łukasz Hubert - nie podejrzewa, że będzie dochodziło do procederów zabierania
worków sąsiadowi. Jeśli chodzi o zakup worka to otrzymuje się go z chwilą zakupu, a nie
z chwilą oddania. Jeśli ktoś będzie chciał dodatkowy worek to będzie musiał go kupić, będzie
taka możliwość. Zostanie podana informacja, gdzie worki będzie można nabyć. Worek będzie
kosztował 11 zł brutto.
Radny Ryszard Krauz - temat jest poważny, bo jeśli w domu jest 7 osób i każdy płaci po 12 zł
i dostaje jeden worek, a w innym domu jest 2 osoby i też dostają jeden worek, zastanawia się,
czy to do końca jest sprawiedliwe. Kiedyś mówiło się, że firma da tyle worków ile mieszkańcy
oddadzą worków z odpadami. Więc jeśli w zimie nie oddajemy odpadów bio to tego worka nie
otrzymamy. Temat dystrybucji worków jest poważną sprawą. Odnosząc się do ceny opłat to
zaoszczędziliśmy 1 zł, ale mieszkańcy woleliby zapłacić 1 zł więcej a mieć możliwość oddawać
odpady bio bez limitów.
Przewodniczący Rady Gminy - mowa jest o pierwszym przetargu, w którym można było
oddawać wszystkie ilości odpadów, natomiast w drugim przetargu - tylko jeden worek
odpadów bio miesięcznie.
Radny Kazimierz Słonina - wnioskował na posiedzeniu Komisji, aby zmienić sposób
dystrybucji wszystkich worków, bo po ostatnim odbiorze odpadów, wiatr pozabierał
mieszkańcom worki. Trzeba to rozwiązać w inny sposób.
Wójt Jakub Czarnota - to nie jest tak, że na nowym rozwiązaniu są oszczędności tylko 1 zł.
przez 3 miesiące roku stawka była sztucznie podtrzymywana na poziomie 7 zł, za pozostałe
miesiące średnia stawka wynosi około 11 zł. sprawa jest jednak poważniejsza, bo śmieci
drożeją. Gdyby został podpisany wynik przetargu z listopada ur. I nic nie zrobili, aby ograniczyć
strumień odpadów, i mając świadomość, że od przyszłego roku wejdzie system tonażowy, to
ryzykowalibyśmy znacznie wyższy poziom wzrostu opłat. Odnośnie systemu dystrybucji
worków, ma świadomość, że nie jest doskonały, że są sygnały od mieszkańców. Jeśli sołtysi
wyrażą zgodę, to worki mogą być dostępne w biurach sołtysów. Worki będą też dostępne
w siedzibie firmy.
Radny Ireneusz Tarała - zwraca się, by rozważyć pomysł rozprowadzania worków na odpady
bio przez sołtysów. Zgadza się też z tym, że są problemy w dystrybucji, ponieważ jeśli worki są
składane zbiorczo z kilku gospodarstw, to okazuje się, że jest walka o worki.
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Z-ca wójta - wszystkie kwestie z czasem dopracujemy. Nie ma też żadnych przeciwskazań, aby
worki bio były dystrybuowane przez sołtysów.
Radny Ryszard Krauz - chce ustalić czy na gospodarstwo przysługuje 1 worek na miesiąc, czy
na zasadzie, że jak się odda odpady bio to w zamian dostanie się worek. To jest istotne. Jeśli
dystrybucja zajmą się sołtysi to nie będzie problemu, aby każdemu na miesiąc przysługiwał
jeden worek i w zimie, pomimo tego, że się oddaje bio, żeby ten worek dostać, a na wiosnę
oddać np. 2 worki odpadów bio, za tę sama cenę.
Z-ca wójta Łukasz Hubert - w związku z tym proponuje, aby firma przeznaczyła z góry po 10
worków na gospodarstwo do rozdania przez sołtysów.
Sołtys Kraczkowej Łukasz Techman - zauważył, że rozprowadzane worki należy traktować
tylko jako etykiety, a niejako narzędzie do przenoszenia odpadów, bo worki są złej jakości. Czy
można wnioskować do firmy, aby te worki były mocniejsze, lepszej jakości.
Radny Jan Zuber - ustawodawca obliguje do zmian, ale wszystko dopiero wychodzi
w praktyce. Jeśli wiatr porwie worki to zawsze można dostać worki u sołtysa. Uważa, że
dobrym pomysłem jest rozdanie z góry wszystkich worków na odpady bio. Należy jeszcze
edukować mieszkańców, aby waga odpadów była jak najmniejsza bo w przyszłym roku będzie
system tonażowy.
Wójt Jakub Czarnota - w marcu ruszy program darmowych kompostowników. Mieszkaniec
dobrowolnie wtedy rezygnuje z oddawania odpadów biodegradowalnych. To jest element
ograniczania strumienia odpadów bio. W zamian za kompostownik, mieszkaniec nie otrzymuje
worków na bioodpady.
Radny Jan Kiełb - nie wszyscy mieszkańcy oddają te odpady, a płacić muszą i worki otrzymają.
Wójt Gminy Łańcut - powiedział, że po to wprowadza się czynniki ograniczające, aby z czasem
bioodpady nie obciążały systemu i aby mieszkańcy, który kompostują nie płacili za tych co tego
nie robią.
Następnie przystąpiono do fiłosowania nad projektem uchwały.
Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (18)
Jacek Albigowski, Jadwiga Balawender, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Jerzy Cwynar, Paweł
Dąbek, Tomasz Harpula, Jan Kiełb, Marcin Kisała, Sławomir Kluz, Ryszard Krauz, Joanna
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Murias, Ewa Rejman-Dziok, Kazimierz Słonina, Ireneusz Tarała, Wiesław Wilk, Beata Wójcik,
Jan Zuber
PRZECIW (1)
Grzegorz Szacki
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Barbara Czechowicz, Bernadeta Ruszel
Uchwała Nr VI/75/19 w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz w zakresie
odbierania odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie
są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz
Gminy została podjęta większością głosów - uchwała w załączeniu.
Ogłoszono 15 minutowa przerwę.

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych
przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
W tej sprawie głos zabrała kier. RRE Beata Kochman - przepisy prawne dają Radzie Gminy
możliwość określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów oraz wysokości cen za te usługi. W związku z tym, że w gminie są ograniczenia
w odbiorze bioodpadów oraz bywają problemy z odbiorem gruzu, przygotowano projekt
uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy - przedstawił w tej kwestii pismo wzywające Radę Gminy do
usunięcia naruszenia prawa {w załączeniu).
Wójt Gminy Jakub Czarnota - powiedział, że od nadzoru i prawidłowości podejmowanych
uchwał jest Wojewoda Podkarpacki.
Kier. RRE Beata Kochman - przedstawiła projekt uchwały.
Rada Gminy przystąpiła do głosowania projektu uchwały.
Wyniki głosowania
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 5, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (16)
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Jadwiga Balawender, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Jerzy Cwynar, Tomasz Harpula, Jan Kiełb,
Marcin Kisała, Sławomir Kluz, Ryszard Krauz, Joanna Murias, Ewa Rejman-Dziok, Kazimierz
Słonina, Ireneusz Tarała, Wiesław Wilk, Beata Wójcik, Jan Zuber
WSTRZYMUJĘ SIĘ (5)
Jacek Albigowski, Barbara Czechowicz, Paweł Dąbek, Bernadeta Ruszel, Grzegorz Szacki
Uchwała Nr VI/75/19 w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług
świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi została
podjęta większością głosów - uchwała w załączeniu.

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łańcut na 2019 rok.
a) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały o udzieleniu przez Gminę Łańcut pomocy
finansowej Powiatowi Łańcuckiemu.
Skarbnik Gminy Wiktor Skoczyński - aby zrealizować ten punkt należy podjąć 3 uchwały
w sprawie udzielenia pomocy finansowej i zaciągnięcia zobowiązania. Pierwszy projekt
uchwały dotyczy uchylenia uchwały Nr N//63/19 w sprawie pomocy finansowej Powiatowi
Łańcuckiemu na budowę łącznika w Głuchowie. Ten łącznik będzie realizowała Gmina
samodzielnie z własnego budżetu. Przedstawił projekt uchwały.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
Wyniki głosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (21)
Jacek Albigowski, Jadwiga Balawender, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Jerzy Cwynar, Barbara
Czechowicz, Paweł Dąbek, Tomasz Harpula, Jan Kiełb, Marcin Kisała, Sławomir Kluz, Ryszard
Krauz, Joanna Murias, Ewa Rejman-Dziok, Bernadeta Ruszel, Kazimierz Słonina, Grzegorz
Szacki, Ireneusz Tarała, Wiesław Wilk, Beata Wójcik, Jan Zuber
Uchwała Nr VI/76/19 w sprawie uchylenia uchwały o udzieleniu przez Gminę
Łańcut pomocy finansowej Powiatowi Łańcuckiemu została podjęta jednogłośnie uchwała w załączeniu.
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b) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łańcut na 2019 rok.
Ponownie głos zabrał Skarbnik Gminy Wiktor Skoczyński - przedstawiając propozycję zmian
w uchwale budżetowej na 2019 rok. Projekt uchwały został omówiony na posiedzeniach
Komisji. Jest jedna autopoprawka dotyczą zwiększenia i zmniejszenia kwoty 60.000 zł,
przesunięcia między zadaniami w Handzlówce, zmniejsza się środki z drogi Dział i przesunięte
na modernizacje sanitariatów przy Parku Magrysia, bo ta cześć zadania nie będzie objęta
programem rewitalizacji. Następnie przedstawił projekt uchwały.
Rada Gminy przystąpiła do głosowania nad projektem uchwały.
Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (20)
Jacek Albigowski, Jadwiga Balawender, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Jerzy Cwynar, Paweł
Dąbek, Tomasz Harpula, Jan Kiełb, Marcin Kisała, Sławomir Kluz, Ryszard Krauz, Joanna
Murias, Ewa Rejman-Dziok, Bernadeta Ruszel, Kazimierz Słonina, Grzegorz Szacki, Ireneusz
Tarała, Wiesław Wilk, Beata Wójcik, Jan Zuber
NIEOBECNI (1)
Barbara Czechowicz
Uchwała Nr VI/77/19 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łańcut na
2019 rok została podjęta jednogłośnie - uchwała w załączeniu.

b) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia
zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustalona w budżecie gminy na 2019 rok przez
Radę Gminy.
Skarbnik Gminy Wiktor Skoczyński - upoważnia się Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia
zobowiązania inwestycyjnego na zadanie „Wykonanie projektów budowy dróg publicznych od
przystanku PKP i od drogi Nr 94 do granic w Głuchowie" w wysokości 70.000 zł ponad granicę
ustaloną w budżecie gminy na 2019 r. Spłata zobowiązania nastąpi w terminie do końca
września 2020 r. drogi muszą mieć status dróg publicznych, w innym przypadku na tych
drogach zostaną zamknięte przejazdy kolejowe. Przedstawił projekt uchwały.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji przystąpiono do głosowania.
Wyniki głosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
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Wyniki imienne:
ZA (21)
Jacek Albigowski, Jadwiga Balawender, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Jerzy Cwynar, Barbara
Czechowicz, Paweł Dąbek, Tomasz Harpula, Jan Kiełb, Marcin Kisała, Sławomir Kluz, Ryszard
Krauz, Joanna Murias, Ewa Rejman-Dziok, Bernadeta Ruszel, Kazimierz Słonina, Grzegorz
Szacki, Ireneusz Tarała, Wiesław Wilk, Beata Wójcik, Jan Zuber
Uchwała Nr VI/78/19 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia
zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustalona w budżecie gminy na 2019 rok przez
Radę Gminy została podjęta jednogłośnie - uchwała w załączeniu.

Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łańcut w 2019 r
Przewodniczący Rady Gminy Paweł Dąbek - odczytał wezwanie do usunięcia naruszenia
prawa w kwestii tego Programu (w załączeniu).
Kier. RRE Beata Kochman - odniesie się do zarzutów, jednocześnie przedstawiając projekt
uchwały. Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt
należy do zadań własnych Gminy, nałożonych przez ustawę o ochronie zwierząt. Zadania te
realizowane są zgodnie z uchwalanym corocznie programem opieki nad zwierzętami
bezdomnymi. Program obejmuje 9 zadań omówionych w projekcie uchwały. Ponadto ten
Program jest opiniowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łańcucie, organizacji
pożytku publicznego która zajmuje się ochroną zwierząt na terenie naszej gminy - Rzeszowskie
Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt oraz wszystkim dzierżawcom okręgów łowieckich
działających na terenie gminy Łańcut - wszyscy adresaci potwierdzili otrzymanie projektu
Programu (od 9 do 11 stycznia 2019 r.). Pozytywna opinie na piśmie przesłali: PLW w Łańcucie,
Koło Łowieckie Rogacz w Rzeszowie, Koło Łowieckie Jedność w Rzeszowie oraz Koło Łowieckie
Sarenka w Błażowej. Pozostali nie udzielili odpowiedzi. Jednak nie wydanie opinii w ciągu 21
dni uznaje się za akceptację projektu Programu.
Wójt Jakub Czarnota - organem nadzoru jest Wojewoda Podkarpacki, a nie mieszkaniec, który
przesyła pisma. Czy każde pismo od tego mieszkańca będzie stałym elementem przy
podejmowanych uchwałach.
Przewodniczący Rady Gminy Paweł Dąbek - jest jeszcze kilka takich pism. Mieszkaniec pisze
do Rady Gminy, a Rada obraduje na sesjach. Nie przedstawienie radzie takiej korespondencji
jest tożsame z jej zatajeniem. W związku z tym jeśli radni sobie nie życzą będzie czytał tylko
pierwszy akapit, a całą treścią można się zapoznać u przewodniczącego. Będzie informował
radnych tym, że jest korespondencja do Rady Gminy.
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Wójt Jakub Czarnota - skoro ten mieszkaniec pisze do Rady to pisma można skanować
i udostępniać radnym, a nie zajmować czas na sesjach i czas pracowników, którzy na oczach
mieszkańców muszą odpowiadać na listy mieszkańca.
Kler. RRE Beata Kochman - przedstawiła projekt uchwały.
Rada Gminy przystąpiła do głosowania.
Wyniki głosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (21)
Jacek Albigowski, Jadwiga Balawender, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Jerzy Cwynar, Barbara
Czechowicz, Paweł Dąbek, Tomasz Harpula, Jan Kiełb, Marcin Kisała, Sławomir Kluz, Ryszard
Krauz, Joanna Murias, Ewa Rejman-Dziok, Bernadeta Ruszel, Kazimierz Słonina, Grzegorz
Szacki, Ireneusz Tarała, Wiesław Wilk, Beata Wójcik, Jan Zuber
Uchwała Nr VI/79/19 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łańcut w 2019 r.
została podjęta jednogłośnie - uchwała w załączeniu.

Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
Kier. GOPS Halina Sieczkowska - zadaniem własnym Gminy jest zapewnienie schronienia
osobom tego pozbawionym. Wyjaśniła, że projekt uchwały dotyczy szczegółowych zasad
ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla
osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Pomoc udzielana jest w formie schronienia
poprzez przyznanie tymczasowego miejsca pobytu w schronisku. Przysługuje ona
nieodpłatnie osobom bezdomnym, których dochód nie przekracza kwoty kryterium
dochodowego. Osobom bezdomnym, których dochód przekracza kwotę kryterium
dochodowego, pomoc w formie pobytu w schronisku udzielana jest odpłatnie, o tym mówi
uchwała. Przedstawiła projekt uchwały.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji przystąpiono do głosowania.
Wyniki głosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
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ZA (21)
Jacek Albigowski, Jadwiga Balawender, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Jerzy Cwynar, Barbara
Czechowicz, Paweł Dąbek, Tomasz Harpula, Jan Kiełb, Marcin Kisała, Sławomir Kluz, Ryszard
Krauz, Joanna Murias, Ewa Rejman-Dziok, Bernadeta Ruszel, Kazimierz Słonina, Grzegorz
Szacki, Ireneusz Tarała, Wiesław Wilk, Beata Wójcik, Jan Zuber
Uchwała Nr VI/80/19 w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi została podjęta jednogłośnie
- uchwała w załączeniu.

Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Cierpisz.
Przewodniczący Rady Gminy Paweł Dąbek - przedstawił projekt uchwały dotyczący
aktualizacji Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Cierpisz.
Rada Gminy nie podjęła dyskusji, przystąpiła do głosowania.
Wyniki głosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (21)
Jacek Albigowski, Jadwiga Balawender, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Jerzy Cwynar, Barbara
Czechowicz, Paweł Dąbek, Tomasz Harpula, Jan Kiełb, Marcin Kisała, Sławomir Kluz, Ryszard
Krauz, Joanna Murias, Ewa Rejman-Dziok, Bernadeta Ruszel, Kazimierz Słonina, Grzegorz
Szacki, Ireneusz Tarała, Wiesław Wilk, Beata Wójcik, Jan Zuber
Uchwała Nr N/l/81/19 w sprawie aktualizacji Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Cierpisz
została podjęta jednogłośnie - uchwała w załączeniu.

Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej
w miejscowości Handzlówka na rzecz Gminy Łańcut w formie darowizny.
Kier. RRE Beata Kochman - wyjaśniła, że proponuje się nabyć w formie darowizny
nieruchomość położoną w miejscowości Handzlówka zajętą pod istniejącą drogę gminną
publiczną 1 0 9863R Handzlówka Kąpielisko. Działka o powierzchni 0,0354 ha. Jest to kolejny
krok w kierunku uregulowania własności dróg. Następnie przedstawiła projekt uchwały.
Rada Gminy nie podjęła dyskusji, w związku z tym przystąpiono do głosowania.
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Wyniki głosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (21)
Jacek Albigowski, Jadwiga Balawender, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Jerzy Cwynar, Barbara
Czechowicz, Paweł Dąbek, Tomasz Harpula, Jan Kiełb, Marcin Kisała, Sławomir Kluz, Ryszard
Krauz, Joanna Murias, Ewa Rejman-Dziok, Bernadeta Ruszel, Kazimierz Słonina, Grzegorz
Szacki, Ireneusz Tarała, Wiesław Wilk, Beata Wójcik, Jan Zuber
Uchwała Nr VI/82/19 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
położonej w miejscowości Handzlówka na rzecz Gminy Łańcut w formie darowizny została
podjęta jednogłośnie - uchwała w załączeniu.

a) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej
w miejscowości Głuchów na rzecz Gminy Łańcut w formie darowizny.
Kier. RRE Beata Kochman - projekt uchwały dotyczy nabycia nieruchomości formie darowizny
nieruchomości położonej w miejscowości Głuchów o pow. 0,0123 ha zajętej pod pas drogowy
zgodnie z projektem budowlanym pt. Przebudowa drogi wewnętrznej „Linia" w Głuchowie. Ta
droga jest już w 90% uregulowana pod względem własności gruntu. Następnie przedstawiła
projekt uchwały
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji przystąpiono do głosowania.
Wyniki głosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (21)
Jacek Albigowski, Jadwiga Balawender, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Jerzy Cwynar, Barbara
Czechowicz, Paweł Dąbek, Tomasz Harpula, Jan Kiełb, Marcin Kisała, Sławomir Kluz, Ryszard
Krauz, Joanna Murias, Ewa Rejman-Dziok, Bernadeta Ruszel, Kazimierz Słonina, Grzegorz
Szacki, Ireneusz Tarała, Wiesław Wilk, Beata Wójcik, Jan Zuber
Uchwała Nr Vl/83/l9 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
położonej w miejscowości Głuchów na rzecz Gminy Łańcut w formie darowizny została
podjęta jednogłośnie - uchwała w załączeniu.
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Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego
położonego w Albigowej wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i urządzeń oraz w
prawie własności gruntu.
Kier. RIK Elżbieta Balawejder - wyjaśniła, że najemca zwrócił się o możliwość kupna lokalu
mieszkalnego o powierzchni użytkowej 74,90 m2, położonego w Albigowej stanowiącego
własność Gminy Łańcut. Przyznaje się pierwszeństwo w nabyciu lokalu mieszkalnego
dotychczasowemu najemcy. Jeżeli cena za lokal zostanie zaakceptowana przez najemcę
wówczas zostanie spisany akt notarialny. Przedstawiła projekt uchwały.
Rada Gminy przystąpiła do głosowania nad projektem uchwały.
Wyniki głosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (21)
Jacek Albigowski, Jadwiga Balawender, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Jerzy Cwynar, Barbara
Czechowicz, Paweł Dąbek, Tomasz Harpula, Jan Kiełb, Marcin Kisała, Sławomir Kluz, Ryszard
Krauz, Joanna Murias, Ewa Rejman-Dziok, Bernadeta Ruszel, Kazimierz Słonina, Grzegorz
Szacki, Ireneusz Tarała, Wiesław Wilk, Beata Wójcik, Jan Zuber
Uchwała Nr VI/84/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego
położonego w Albigowej wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i urządzeń oraz
w prawie własności gruntu została podjęta jednogłośnie - uchwała w załączeniu.

Ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia budowy łącznika pomiędzy autostradą A4
i drogą krajową nr 94.
Kier. RIK Elżbieta Balawejder - proponuje się przyjąć apel Rady Gminy Łańcut dotyczący
wznowienia prac związanych z budową łącznika autostrady A4 z drogą krajową nr 94. W chwili
obecnej postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na realizację
inwestycji drogowej około pół roku temu zostało zawieszone prawdopodobnie ze względu na
brak środków finansowych. W związku z tym zostaje wystosowany apel w celu wznowienia
prac projektowych. Budowa łącznika spowodowałaby odciążenie ruchu również na naszych
drogach dojazdowych. Apel podlega przekazaniu Ministrowi Inwestycji i Rozwoju, Ministrowi
Infrastruktury, Parlamentarzystom RP z okręgu nr 23, Przewodniczącemu Komisji
Infrastruktury Sejmu RP, Przewodniczącemu Komisji Infrastruktury Senatu RP, Wojewodzie
Podkarpackiemu, Zarządowi Województwa Podkarpackiego, Przewodniczącemu Sejmiku
Województwa Podkarpackiego, GDDKiA Oddziałowi w Rzeszowie, Komendzie Wojewódzkiej
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Policji w Rzeszowie, Komendzie Powiatowej Policji w Łańcucie, Zarządowi Powiatu
Łańcuckiego, Wójtowi Gminy Łańcut. Przedstawiła projekt uchwały .
Głosowano w sprawie podjęcia uchwały w sprawie poparcia budowy łącznika
pomiędzy autostrada A4 i drogą krajowa nr 94.
Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (20)
Jacek Albigowski, Jadwiga Balawender, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Jerzy Cwynar, Barbara
Czechowicz, Paweł Dąbek, Tomasz Harpula, Jan Kiełb, Marcin Kisała, Ryszard Krauz, Joanna
Murias, Ewa Rejman-Dziok, Bernadeta Ruszel, Kazimierz Słonina, Grzegorz Szacki, Ireneusz
Tarała, Wiesław Wilk, Beata Wójcik, Jan Zuber
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Sławomir Kluz
Uchwała Nr VI/85/19 w sprawie poparcia budowy łącznika pomiędzy autostradą A4
i drogą krajową nr 94 została podjętą większością głosów - uchwała w załączeniu.

Ad. 15. Podjęcie uchwały w sprawie konieczności zmian przepisów prawa w zakresie
elektrowni wiatrowych.
Kier. RIK Elżbieta Balawejder - proponuje się przyjąć apel Rady Gminy Łańcut dotyczący
konieczności zmian przepisów prawa w zakresie elektrowni wiatrowych. Proponuje się zmianę
przepisów w ten sposób, żeby ustawa, która będzie obowiązywać od lipca nie działała wstecz.
Apelujemy o dodanie zapisu w ustawie, ze nie stosuje się jej do inwestycji zrealizowanych
i użytkowanych w dniu wejścia w życie ustawy. Również o ujednolicenie okresu przejściowego
z 36 miesięcy na 72 miesiące, chodzi o wydłużenie terminu, w którym można wydawać decyzje
o warunkach zabudowy. Treść apelu stanowi załącznik do uchwały. Uchwała podlega
przekazaniu: Ministrowi Energii, Ministrowi Ochrony Środowiska, Parlamentarnemu
Zespołowi Energii Odnawialnej. Przedstawiła projekt uchwały.
Rada Gminy przystąpiła do głosowania nad projektem uchwały.
Wyniki głosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (21)
Jacek Albigowski, Jadwiga Balawender, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Jerzy Cwynar, Barbara
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Czechowicz, Paweł Dąbek, Tomasz Harpula, Jan Kiełb, Marcin Kisała, Sławomir Kluz, Ryszard
Krauz, Joanna Murias, Ewa Rejman-Dziok, Bernadeta Ruszel, Kazimierz Słonina, Grzegorz
Szacki, Ireneusz Tarała, Wiesław Wilk, Beata Wójcik, Jan Zuber
Uchwała Nr Vl/86/19 w sprawie konieczności zmian przepisów prawa w zakresie
elektrowni wiatrowych została podjęta jednomyślnie - uchwała w załączeniu.

Ad. 16. Informacja o wynikach wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Łańcut.
Przewodniczący Rady Gminy Paweł Dąbek - poinformował o wynikach wyborów na sołtysów.
Podziękował sołtysom za pracę na rzecz miejscowości sołtysom, którzy nie ubiegali się
0 kolejna kadencję: Bernadecie Ruszel, Jakubowi Czarnocie, Kazimierzowi Bemowi. Nowo
wybranym sołtysom złożył gratulacje.
Radny Jan Kiełb - zwrócił się z prośbą, aby na najbliższych Zebraniach Wiejskich podziękować
byłym członkom Rad Sołeckich, dotychczasowym przewodniczącym rad Sołeckich, w formie
dyplomu, pamiątki. Byłoby to miłym gestem dla społeczników, którzy pracowali na rzecz
miejscowości.
Przewodniczący Rady Gminy Paweł Dąbek - poinformował, że do Rady Gminy Łańcut
wpłynęła skarga od mieszkańca Głuchowa w sprawie przeprowadzonych wyborów sołtysów
1 Rad sołeckich. Skarga skierowana zostaje do komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Wójt Gminy Łańcut Jakub Czarnota - zasady wyborów sołtysów i rad sołeckich w Gminie
Łańcut obowiązują od 2010 roku. Jedyny zapis zmieniony przez obecną radę Gminy to
wydłużenie kadencji do 5 lat. Ma również świadomość, że zasadny nie są do końca idealne,
jest kilka przepisów nie do końca jasnych. Warto będzie się nad tym pochylić i dopracować,
zaktualizować przepisy.

Ad. 17. Informacja o międzysesyjnej działalności Komisji Rady Gminy
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Sławomir Kluz - Komisja w okresie międzysesyjnym
pracowała dwukrotnie. Jedno posiedzenie dotyczyło kontroli podatków od nieruchomości
osób prawnych i fizycznych oraz jednostek niemających osobowości prawnej, prowadzących
działalność gospodarczą w zakresie prawidłowości naliczania wysokości podatku, udzielonych
ulg, odroczeń, umorzeń, rozłożenia spłat na raty. Skarbnik gminy przedstawił wpływy
z podatku dochodowych, od osób fizycznych, z opłaty skarbowej czyli wszystkich dochodów,
które składają się na podatki. Przedstawił informacje na temat wysokości umorzeń, zaległości,
sposobu i procedur przy egzekwowaniu należności. Nie było uwag, zastrzeżeń co do
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prawidłowości funkcjonowania tej kwestii. Kolejne posiedzenie z planu pracy dotyczyło
kontroli umów na wykonanie usług i dostaw na rzecz Urzędu Gminy Łańcut, zawartych przez
Gminę Łańcut z podmiotami zewnętrznymi wraz z trybem postępowania przed podpisaniem
tych umów (za 2018 r. i styczeń 2019 r.). Na posiedzeniu byli obecni kierownicy poszczególnych
referatów, były też złożone informacje pisemne. Ciekawa informacja nt. nowej platformy
elektronicznej do przeprowadzania przetargów. Komisja zapoznała się z losowo wybranymi
umowami, które zostały zawarte przez Urząd Gminy. Nie stwierdzono żadnych zastrzeżeń.
Przewodniczący Komisji Finansów i Gospodarki Mieniem Gminy Ryszard Krauz - Komisja
pracowała na dwóch posiedzeniach. Pierwsze - dotyczyło tematu zadłużenia Gminy Łańcut
oraz zaległości finansowych wobec Gminy. Perspektywy rozwoju Gminy na najbliższe lata.
Komisja stwierdziła, że według danych na koniec 2017 r., że nieściągnięte należności są dosyć
duże i stanowią kwotę ponad 3 min. zł. Duża część tej kwoty dotyczy należności podatkowych,
szczególnie podatek od nieruchomości od osób fizycznych (ponad 700 tyś. zł) oraz zaległości
od dłużników alimentacyjnych (ponad 1 min. 300 tyś. zł). Komisja jednogłośnie stwierdziła, że
należy wszelkimi sposobami próbować te zaległości ściągać, bo to bardzo dużo kwota. Trzeba
szukać rozwiązania, aby te zaległości się zmniejszyły. Kolejne posiedzenie odbyło się wspólnie
z Komisją Rewizyjną, a porządek posiedzenia obejmował weryfikację prawdziwości
oświadczenia poprzedniego dyrektora Centrum Oświaty Gminy Łańcut z dnia 24.01.2019 r.,
zgodnie z wnioskiem Rady Gminy Łańcut z dnia 25.01.2019 r. Przedstawił sprawozdanie z tego
posiedzenia. Komisje większością głosów stwierdziły, że oświadczenie poprzedniego dyrektora
Centrum Oświaty Gminy Łańcut z dnia 24.01.2019 roku - jest zgodne z prawdą. Oznacza to, że
niezgodne ze stanem faktycznym były twierdzenia publikowane przez pana wójta Jakuba
Czarnotę w mediach o zagrożonych wypłatach dla pracowników oświaty i obwinianiem za ten
stan dyrektora Tadeusza Pasiecznego.
Wójt Gminy Jakub Czarnota - Taka kontrola się odbyła i rzeczywiście w świetle wyjaśnień
pana Tadeusza Pasiecznego sprawa wygląda inaczej niż wynikała z pisma z dnia 17 grudnia
2018 r. Następnie poinformował Radę Gminy, że uchwalając budżet Rada oparła się na
założeniu, że subwencja oświatowa będzie wynosiła 23 min. zł., okazuje się że subwencja
będzie niższa o 2,5 min. zł od zakładanej.
Przewodnicząca Komisji do Spraw Społecznych Beata Wójcik - Komisja obradowała na dwóch
posiedzeniach. Z planu pracy odbyło się spotkanie z Gminna Komisją Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych. Przeanalizowano rozdysponowanie środków za 2018 rok.
Kolejnym spotkaniem było spotkanie z prezesami i trenerami LKS i SPORTUR. Analizowano
merytoryczną działalność klubów sportowych i perspektywy w 2019 roku w aspekcie
organizacyjnym, szkoleniowym, finansowym oraz infrastruktury. W każdej miejscowości
funkcjonuje po kilka drużyn sportowych, działa też kilka dziecięcych szkółek piłkarskich. Kluby
oprócz dotacji celowej będą finansowane z funduszu GKRPA. Oprócz tego były różne
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propozycje dotyczące doskonalenia pracy sportowej. Wszyscy prezesi są bardzo zaangażowani
w pracę społeczną.
Przewodniczący Komisji Inicjatyw Gospodarczych, Rolnictwa i Ekologii Grzegorz Szacki Komisja z planu pracy obradowała dwukrotnie. Pierwsze posiedzenie dotyczyło tematu
kontroli dzierżaw działek rolnych Gminy Łańcut oraz plany oświetlenia Gminy Łańcut. Temat
został zreferowany przez kierownika RRE. Rozważano temat bez kosztowej wymiany
oświetlenia w gminie Łańcut. Z posiedzenia został sporządzony protokół. Kolejne posiedzenie
dotyczyło planów odnośnie wymiany źródeł ciepła. W posiedzeniu uczestniczył Sekretarz
Gminy i z-ca Wójta. Plan posiedzenia został pomniejszony o jeden punkt.
Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Katarzyna Bujak - Komisja spotkała się
dwukrotnie w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność wójta. Wójt złożył wyjaśnienia do
sprawy. Na dzień dzisiejszy Komisja nie podjęła ostatecznej decyzji co do rozpatrzenia skargi.
Planowane jest kolejne posiedzenie Komisji.

Ad. 18. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
Wójt Gminy Jakub Czarnota - przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie 29 stycznia
2019 - 25 luty 2019:
- Kończymy przygotowania do kampanii „Zamelduj się w Gminie Łańcut". Projekt ruszy 1 marca
br., ma na celu zachęcić osoby zamieszkałe na terenie gminy do meldowania się.
Przygotowujemy konkurs z nagrodami oraz kampanię informacyjną na temat meldowania się
w gminie oraz uświadamiającą mieszkańcom zależność pomiędzy meldunkami a wpływami do
budżetu gminy.
- Wyłoniliśmy dostawcę 300 kompostowników dla gospodarstw domowych zainteresowanych
samodzielnym zagospodarowywaniem BIO odpadów. Koszty zakupu tj. ponad 30 tys. złotych
w całości pokryjemy w całości z budżetu. Zainteresowani mieszkańcy dostaną kompostowniki
nieodpłatnie. Warunkami otrzymania kompostownika jest niezaleganie z opłatami za śmieci
oraz rezygnacja z oddawania BIO odpadów. Kompostowniki będą rozprowadzane od marca.
- Prowadziliśmy rozmowy z podmiotami obsługującymi gminy w zakresie opracowywania
specyfikacji zamówień wymiany oświetlenia i wsparciu w montażu finansowym
przedsięwzięcia. Doszliśmy do wniosku, że gmina samodzielnie wyłoni wykonawcę w drodze
postępowania. W planach mamy wymianę żarówek przy 640 lampach należących do gminy.
Zanim wdrożymy to rozwiązanie w całej gminie przeprowadzimy pilotaż na jednej z dróg.
Podobnie z budynkami. Najpierw testowo jeden, a potem pozostałe obiekty.
- Pracujemy nad wnioskiem o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego na
zakup wozu strażackiego dla OSP Kosina. Wskazaliśmy Kosinę, ponieważ ta jednostka ma
największe szanse na otrzymanie dofinansowania.

22

- Wniosek Gminy Łańcut o dofinansowanie kosztów utworzenia piątego oddziału
przedszkolnego w Kraczkowej jest na liście podstawowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
Czekamy na podpisanie umowy.
- W posiedzeniu Komisji Społecznej uczestniczyli prezesi klubów sportowych. Efektem tego
spotkania będzie zwiększenie kwoty dofinansowania dla trenerów prowadzących zajęcia
z dziećmi i młodzieżą. Prezesi klubów dostali już pisma na temat nowych stawek dla trenerów.
- W Głuchowie odebraliśmy pierwszą Otwartą Strefę Aktywności. Do końca miesiąca będą
gotowe dwa kolejne wnioski. Mamy nadzieję, że nowe OSA jeszcze w tym roku zafunkcjonują
w Wysokiej oraz Handzlówce.
- Ogłosiliśmy przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej siedmiu dróg
gminnych: 4 w Kraczkowej, 2 w Rogoźnie, 1 w Soninie.
- Wspólnie z Centrum Kultury Gminy Łańcut przygotowujemy się do uruchomienia świetlicy
wiejskiej w Albitowej Honie. W sobotę odbyło się spotkanie z mieszkańcami. 1 marca
planujemy podpisanie umowy z Zarządem OSP Honie.

Ad. 19. Sprawy różne i pytania bieżące.
W dyskusji wzięli udział:
Przewodniczący Rady Gminy
Paweł Dąbek - przywitał mieszkańców Kraczkowej,
przedstawicieli LKS Czarni Kraczkowa. Odczytał pismo z LKS odnośnie funkcjonowania klubu
i przejęcia części działek od parafii, jak również remontu pomieszczenia klubowego
i wyasfaltowania parkingu przy budynku klubowym. Na co dzień korzystają z niego mieszkańcy.
Łukasz Zych prezes LKS Czarni Kraczkowa - przedstawił sprawę przejęcia terenów od parafii
na rzecz Gminy. Klub korzysta z tych terenów, ale nie może powziąć żadnych inwestycji, bo
właścicielem gruntu jest parafia. Jako zarząd klubu, przy udziale Gminy, widzi trzy rozwiązania:
darowizna od parafii albo wykup terenu, albo zamiana za inny grunt gminny. Dziękuje za
przychylne zajęcie się tą sprawą.
Radna Ewa Rejman-Dziok - podziękowała za utworzenie 5 oddziału przedszkolnego
w Kraczkowej. Przychyla się do wniosku LKS Czarni Kraczkowa odnośnie stadionu.
W Kraczkowej brakuje miejsca, aby wieś tętniła jeszcze większym życiem. Jest grzybek, którego
nie ma gdzie umiejscowić.
Wójt Jakub Czarnota - kwestia nabycia, czy uregulowania kwestii własności gruntu jest nie do
końca zależna od Gminy, bez zgody Kurii nie wiele można zrobić. Trzeba podjąć rozmowy.
Przeanalizujemy możliwości działek gminnych i zamiany. Inny wariant, to jeśli sprawa stałego
przejęcia działek nie będzie możliwa, trzeba rozmawiać o dalszym użyczeniu. Remont obiektu
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- poprosi pracownika o inwentaryzację skali problemu. Temat jest otwarty. Sprawa
utwardzenia parkingu. Możliwe, że przy okazji remontów cząstkowych będzie to do zrobienia.
Łukasz Zych - powiedział, że pierwsze rozmowy były przeprowadzone z proboszczem parafii,
jednak nie są one wiążące, tu decyduje Kuria. Tak trzeba udać się z przedstawicielem Gminy
i z konkretna propozycją. Czasu jest mało, prawdopodobnie dzierżawę trzeba będzie
przedłużyć. Natomiast bieżące remonty to działacze czy zawodnicy wykonują sami. Tu zależy
klubowi na poważniejszym remoncie pomieszczeń w środku.
Sołtys Kraczkowej Łukasz Techman - asfaltowanie parkingu można wykonać przy okazji
realizacji drogi koło cmentarza. Cieszy się również o utworzeniu oddziału przedszkolnego.
Poruszył kwestie lokalizacji biblioteki.
Wójt Gminy Jakub Czarnota - jest otwarty w tej kwestii na sugestie Rady Sołeckiej. Na razie
wykluczono adaptacje poddasza Domu Ludowego, ze względu na ogromne koszty.
Radny Kazimierz Słonina - pyta, kiedy planowane jest rozpoczęcie procedury przetargowej
na drogę Ziajówkę.
Z-ca wójta Łukasz Hubert - oczekujemy na dotację.
Radny Kazimierz Słonina - jest tam wiele prac nie objętych dotacją.
Wójt Jakub Czarnota - przeanalizuje temat i postara się odpowiedzieć w wiążący sposób.
Skarbnik Wiktor Skoczyński - jest wiele dodatkowych prac przy tym zadaniu, na które nie ma
zabezpieczenia w budżecie gminy. To jest poważny temat do analizy.
Przewodniczący Rady Gminy Paweł Dąbek - przedstawił Radzie Gminy petycję mieszkańców
Kraczkowej w sprawie budowy sieci kanalizacyjno - wodociągowej. Petycja skierowana do
Wójta Gminy Łańcut
Wójt Jakub Czarnota - w budżecie na 2019 rok są zabezpieczone środki m.in. na tą inwestycję.
Przygotowujemy się do ogłoszenia przetargu na opracowanie dokumentacji. Po zakończeniu
prac nad projektem będziemy rozmawiać nad budową sieci.
Sołtys Kraczkowej - zadanie budowy sieci wod-kan jest zadaniem własnym gminy i powinno
być realizowane z budżetu ogólnego, a nie z budżetu miejscowości.
Następnie przewodniczący Paweł Dąbek - poinformował Radę Gminy o kolejnym wezwaniu
mieszkańca Głuchowa o wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa tj. uchylenia uchwały
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dotyczącej II zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Łańcut.
Wójt Jakub Czarnota - dokument był opracowywany przez kilka lat. Jak można mówić
0 fałszowaniu przy pracach nad dokumentem.
Przewodniczący Paweł Dąbek - przedstawił kolejne pismo od tego mieszkańca, skarga na
Wójta Gminy Łańcut, Dyrektora CKGŁ i Dyrektora ZS w Wysokiej odnośnie organizacji XIX
Podkarpackiej Szachownicy.
Przedstawił kolejne pisma:
- wezwanie do usunięcia naruszenia prawa - uchylenia statutu Centrum Kultury Gminy Łańcut.
- wezwanie do usunięcia naruszenia prawa - dostosowanie statutu ZGK do aktualnie
obowiązującego stanu prawnego.
Wójt Jakub Czarnota - powiedział, że treść pism jest skandaliczna. Jak można na taką imprezę
jak Podkarpacka Szachownica powiedzieć, że są tam znamiona korupcji i mataczenia. Jest ona
efektem pracy społecznej wielu osób. Przeczytał oświadczenie dyrektora CKGŁ na okoliczność
tego co się wydarzyło. Dyrektor złoży cztery akty oskarżenia. Wójt uważa, że granice słowa
1 poprawnej debaty politycznej zostały przekroczone.
Radna Ewa Rejman-Dziok - powiedziała, że wójt ma podane godziny urzędowania, jeśli
mieszkaniec ma jakieś zastrzeżenia powinien udać się do wójta czy też na sesję Rady Gminy.
Radny Jacek Albigowski - w poprzedniej kadencji było około 70 skarg na poprzedniego wójta.
Wszystkie zostały odrzucone i na wszystkie została przygotowana odpowiedź. Wszystkie skargi
były odczytane dokładnie. Każde z pism do Rady Gminy musi być odczytane, więc dziwi się
zarzutom dyrektora CKGŁ. Jeśli skarga jest niesłuszna można wystąpić na drogę prawną lub
odnieść się do tego pisma.
Radny Marcin Kisała - od 19 lat współorganizuje Podkarpacką Szachownicę. Te zarzuty są
absurdalne. Bardzo to pismo dotknęło osoby, które organizują tą imprezę.
Sekretarz Gminy Mariusz Pieniążek - pisma, które zostały odczytane poruszają dobra osobiste
wielu osób. Przewodniczący poinformował o nich zgodnie z adresatem pism. Dzisiaj, jeśli ktoś
to ogląda to myśli, że urząd jest skorumpowany i działa źle, wszystkie akty prawne, które są
przygotowywane to są przygotowane z naruszeniem prawa. Łatwo jest rzucić na kogoś
pomówienie. To nadzór prawny Wojewody określi czy akty prawne są sporządzone
z naruszeniem prawa czy nie. Jeśli mówi się o naruszeniu prawa to mówi się o radzie Gminy,
która podejmuje uchwały. Więc to pomówienie dotyczy też radnych. Uważa, że przedłożone
pisma trzeba wnikliwie przeanalizować żeby się bronić. Bo jesteśmy w sytuacji, żeby się bronić
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przed tym co jest podane w tych pismach. Rada zdecyduje w jakiej formie zostanie
przygotowana odpowiedź na pisma.
Radny Ryszard Krauz - odniósł się do słów z-cy przewodniczącego Rady. Pisma, które
wpływały w poprzednich kadencjach były takie, że jednoznacznie określały nieprawidłowości,
pisma były bardzo ciężkie, wręcz fatalne. Jest daleki od tego, aby stwierdzić, że w odczytanych
pismach jest coś z prawdy natomiast zbulwersowało go pismo dyrektora CKGŁ, który oskarża
przewodniczącego Rady Gminy, że to odczytał. Były przewodniczący czytał wszystkie pisma,
wójt mówił, że trzeba się nad tym pochylić i odpisać. Apeluje o więcej pokory. Pracownicy
Urzędu muszą stawić czoła tym pismom. Jest przekonany, że to wszystko jest do obronienia.
Szanujmy prawo, nie traktujmy tego tak, że Przewodniczący odczytał pisma, aby komuś
zaszkodzić. Patrzmy na to, że wszyscy chcemy działać dla dobra Gminy. Jak dyrektor może
kierować sprawę do sądu jak nie wiedział czy przewodniczący odczyta pismo. Rozumie, że bolą
takie posądzenia. Niestety mieszkaniec ma prawo pisać, jest podpisany imieniem
i nazwiskiem, zawsze sprawę można oddać do sądu, ale nie popadajmy w wyprzedzanie się
w składaniu spraw do sądu na przewodniczącego, gdy nie wiemy czy on to w ogóle odczyta.
Radna Katarzyna Bujak - apeluje o zdrowy rozsądek, rozumie, że wcześniej skargi były
odczytywane, ale teraz oskarżenia idą publicznie. Trzeba to przemyśleć, czy rzeczywiście
pisma muszą być odczytywane na sesji.
Radny Grzegorz Szacki - odczytał przepisy prawne odnośnie składania skarg i petycji.
Radny Sławomir Kluz - co do deklaracji dyrektora, że będzie składał zawiadomienie do
prokuratury w stosunku do mieszkańca Głuchowa i przewodniczącego rady Gminy jako osoba
prywatna to nie ma zastrzeżeń. Natomiast ciekawi go, kiedy okaże się że CKGŁ złożyło
zawiadomienie do sądu jako instytucja i będzie się tyczyło przewodniczącego, czy mógł
odczytać pismo czy nie, i jeśli sprawa będzie przegrana, kto za to będzie płacił.
Wójt Jakub Czarnota - Centrum Kultury Gminy Łańcut jako niezależna osoba prawna ma
prawo dbać o swoje dobre imię. Jeżeli trzeba to też na gruncie prawnym.
Przewodniczący Rady Gminy Paweł Dąbek - przedstawił petycję od rodziców ZS w Głuchowie
odnośnie sytuacji rozpoczęcia procedury odwoławczej dyrektor ZS w Głuchowie, odbytych
sesji z udziałem rady pedagogicznej i rodziców oraz spotkania w Zespole Szkół. Rodzice nie
godzą się z zaistniałą sytuacją.
Z-ca wójta Łukasz Hubert - prosi o powściągliwość w komentarzach w tej sprawie. Sprawa
jest wyjaśniana. Ze szkoły wpłynęły środki finansowe. Sprawy VAT zostaną uregulowane.
Reszta kwestii będzie wyjaśniana przez stosowne organy. Co do oceny pracy pani dyrektor
nigdy nie było krytycznych uwag.
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Mieszkanka Głuchowa - skoro nie ma uwag do pracy pani dyrektor to dlaczego zostało
wysłane pismo do Kuratorium Oświaty.
Z-ca wójta Łukasz Hubert - działając zgodnie z prawem pewne kroki zostały podjęte.
Wójt Jakub Czarnota - w sprawie Zakładu Gospodarki Komunalnej: kwestie finansowe, koszty
doposażenia, zakres prac zakładu, wydatki Gminy na bieżące utrzymanie dróg, rowów,
informacja nt. pracowników interwencyjnych, koszt utrzymania jednego pracownika
interwencyjnego - na te kwestie zostaną w najbliższym czasie podane szczegółowe
informacje.
Radny Grzegorz Szacki - w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie z prezesem Polskiej Akademii
Rozwoju Samorządności. Spotkanie dotyczyło bez kosztowej modernizacji oświetlenia
w Gminie Łańcut. Pyta wójta, jak przebiegło spotkanie, bo nie uczestniczył w spotkaniu. Prosi
o wyjaśnienie dlaczego jako przewodniczący Komisji i inicjator tego przedsięwzięcia nie został
poinformowany o tym spotkaniu. Jest to niestosowne. Ponadto poruszył temat
termomodernizacji szkoły w Kosinie, prosi o informację na ten temat, na jakim etapie jest
sprawa wymiany pieca węglowego. Jest możliwość pozyskania środków z rezerwy budżetu
Wojewody, w której byłaby możliwość wykonania termomodernizacji, można uzyskać 50%
kwoty. Wymiana instalacji grzewczej w szkole to duży koszt, ale mając możliwość pozyskania
50% dofinansowania, uważa, że należy przedyskutować temat i pozytywnie załatwić temat.
Z-ca wójta Łukasz Hubert - nie wiedział, że pan chce uczestniczyć w tym spotkaniu. Z Urzędu
uczestniczyło 7 osób. To nie było celowe, że nie został pan poinformowany. Przedstawi
przebieg spotkania. Jeśli chodzi o wymianę pieca w szkole w Kosinie, w zmianach w budżecie
zostało przeznaczone 16 tyś zł na projekt. Kwestia dotacji, analizujemy wszystko na bieżąco.
Radny Grzegorz Szacki (Ad Vocem) - temat wymiany pieca poruszył tylko dlatego, aby
uświadomić, że wszyscy radni powinni pracować razem, bo część radnych jest
marginalizowanych przez Wójta. Zacznijmy razem działać na rzecz Gminy Łańcut.
Wójt Jakub Czarnota - każdy radny, który zwróci się do wójta, spotyka się z aprobatą. Nie
odmówił nikomu gotowości do współpracy. Odniósł się do wymiany oświetlenia, Gmina jest
w stanie wymienić to na koszt własny.
Radny Grzegorz Szacki (Ad Vocem) - Starostwo Powiatowe w Jarosławiu nie poniosło kosztów
w tym zakresie. Nie nalega, by robić to pochopnie, ale radni powinni wszyscy się z tym
zapoznać i zadecydować czy warto. On nikogo nie faworyzuje.
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Skarbnik Gminy Wiktor Skoczyński - wytłumaczył zasady montażu finansowego takiego
przedsięwzięcia. Rzeczywiście nie ma tak, że coś się dzieje za darmo. Na inne inicjatywy m.in.
dofinansowań inwestycji Gmina jest jak najbardziej otwarta.
Sekretarz Gminy Mariusz Pieniążek - odniósł się tematu wymiany pieca w szkole w Kosinie.
Uważa, że jeśli jest możliwość dofinansowania to trzeba z tego korzystać. Jeśli radny Grzegorz
Szacki ma takie możliwości to chętnie z takiej pomocy Gmina skorzysta.
Radna Katarzyna Bujak - o wymianie pieca w szkole rozmawiali wszyscy radni z Kosiny.
Współpraca powinna odbywać się między wszystkimi radnymi we wszystkich sprawach
dotyczących swojej miejscowości.
Wójt Jakub Czarnota - poinformował, że dyrektor CKGŁ nie złoży sprawy do sądu przeciwko
przewodniczącemu Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Paweł Dąbek - powiedział, że jest gotowy odpowiadać za swoje
prowadzenie sesji. Ponadto poprosił wójta o usunięcie postu na portalu społecznościowym
odnośnie jego osoby, a dotyczącym zwolnienia nauczyciela z pracy.
Radny Jerzy Cwynar - wyjaśnił, że nauczyciel nie został zwolniony, miał on zmniejszony etat,
którego nie przyjął i oddał sprawę do sądu. To nie była sprawa wypowiedzenia z pracy. Sąd
przychylił się do zmniejszenia etatu, ale nauczyciel odwołał się i sąd II instancji przyznał mu
rację. Nawiasem mówiąc wszyscy nauczyciele w-f mieli zmniejszone etaty ze względu na
mniejsza ilość dzieci.
Tomasz Skomra nauczyciel ZS w Głuchowie - przysłuchując się obradom, ma wątpliwości jak
sprawa z dyrektor ZS w Głuchowie będzie przebiegać. Ma pytanie do radnych czy ktoś został
poinformowany jakie dokumenty zostały przygotowane przez wójta i skierowane do organów
ścigania - prokuratury i urzędu skarbowego. Ponadto słyszy dziś znów o byłym dyrektorze
COGŁ i brakującej kwocie 2.5 min. zł.
Przewodniczący Rady Gminy Paweł Dąbek - wnioskował o wgląd do tych dokumentów, ale
mógł go uzyskać po podpisana odpowiedniego dokumentu. Po konsultacji prawnej informuje,
że wójt nie prowadzi tego postępowania, więc radni powinni mieć możliwość wglądu w te
dokumenty.
Sekretarz Gminy Mariusz Pieniążek - dokumenty są do wglądu, jedna osoba po podpisaniu
oświadczenia zapoznała się z dokumentami. Wyjaśnił ponadto, że mówiąc o 2,5 min mniejszej
subwencji oświatowej nie było mowy o tym czyja jest to wina, nie było mowy o byłym
dyrektorze COGŁ. Subwencja oświatowa została pomniejszona w stosunku do tego co było
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planowane. Nie chce żeby nie było jakichś nieporozumień w tej sprawie bo ktoś może to źle
odczytać.
Tomasz Skomra - przeprosił, bo nie zrozumiał tej kwestii, ale tak to zostało przedstawione.
Radny Grzegorz Szacki - przez długi czas nie mogliśmy się dowiedzieć nić na temat tej sprawy,
teraz okazuje się, że jest założona teczka z dokumentami, z którymi można się zapoznać. Była
mowa, że dokumentacja jest w firmie zewnętrznej, a dziś dowiadujemy się, że dokumenty są
w Urzędzie Gminy i można się z nimi zapoznać.
Na tym zakończono dyskusję w tym punkcie obrad.

Następnie przystąpiono do głosowania w sprawie:
Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Gminy.
Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (18)
Jacek Albigowski, Jadwiga Balawender, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Jerzy Cwynar, Paweł
Dąbek, Tomasz Harpula, Marcin Kisała, Sławomir Kluz, Ryszard Krauz, Joanna Murias, Ewa
Rejman-Dziok, Bernadeta Ruszel, Kazimierz Słonina, Grzegorz Szacki, Wiesław Wilk, Beata
Wójcik, Jan Zuber
BRAK GŁOSU (1)
Jan Kiełb
NIEOBECNI (2)
Barbara Czechowicz, Ireneusz Tarała

Obrady VI sesji Rady Gminy Łańcut rozpoczęto 25 lutego 2019 o godz. 15:30,
a zakończono o godz. 21:03 tego samego dnia.

Przygotowała:

PKZEWUDNICZĄCY
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