RADA GMINY
ŁAŃCUT

PROTOKÓŁ Nr Vll/19
Sesji Rady Gminy Łańcut
odbytej w dniu 25 marca 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 VII Sesji Rady Gminy Łańcut
Obrady sesji otworzył i sesję prowadził Przewodniczący Rady Gminy Łańcut Paweł
Dąbek. W VII 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 V Sesji Rady Gminy Łańcut
z dnia 28 stycznia 2019 r. oraz VI Sesji Rady Gminy Łańcut z dnia 25 marca 2019 r. celem
zapoznania się z ich treścią i ewentualnego nanoszenia uwag.
Zgodnie z przesłanymi zaproszeniami na sesję Przewodniczący Rady Gminy przedstawił
porządek obrad:
1. Otwarcie obrad VII Sesji Rady Gminy Łańcut
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łańcut na 2019 rok.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy
Łańcut.
4. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia
zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2019 rok
przez Radę Gminy.
5. Informacja z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w roku 2018 z zakresu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017
- 2018 oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
6. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Łańcut z podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w
miejscowości Kraczkowa na rzecz Gminy Łańcut oraz ustanowienie służebności
gruntowej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
niezabudowanej nieruchomości położonej w sołectwie Albigowa.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy
Łańcut.
10. Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia skarg.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców wsi Albigowa.
12. Informacja o międzysesyjnej działalności Komisji Rady Gminy.
13. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
14. Sprawy różne i pytania bieżące.
Jednocześnie, zgodnie z art. 20 ust.5 ustawy o samorządzie gminnym, porządek obrad
zostaje poszerzony o następujące tematy:
Pkt 4 a. Podjęcie 2 uchwał:
- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dofinansowanie zadania pn.
„Kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Sonina poprzez budowę obiektów
służących organizacji imprez plenerowych wraz z zagospodarowaniem terenu"
- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dofinansowanie zadania pn.
„Doposażenie placówek kultury w Kraczkowej i Soninie".
Rada Gminy nie wniosła uwag w związku z tym przystąpiono do realizacji porządku
obrad:

Ad.2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łańcut na 2019
rok.
Skarbnik Wiktor Skoczyński - przedstawił propozycję zmian w uchwale budżetowej Gminy
Łańcut na 2019 rok:
Zwiększenie dochodów:
- kwota 20.000 zł - w dziale Gospodarka mieszkaniowa - dochody z tytułu czynszów.
- kwota 200.000 zł - w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nie posiadających osobowości prawnej - podatek od nieruchomości.
- kwota 13.005 zł - w dziale Oświata i wychowanie - dotacje celowe zwrot środków z 2018
roku, 75% środków Gmina otrzymała zaliczkowo, a po rozliczeniu zadania jest kolejny zwrot
środków w wysokości 25% dofinansowania.
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- kwota 203.160 zł - w dziale Kultura fizyczna - zwrot środków po wykonaniu zadania
budowy obiektów małej architektury o charakterze sportowym, środki do wykorzystania w
roku bieżącym.
Zmniejszenie dochodów:
- kwota 2.559.862 zł - w dziale Różne rozliczenia - mniejsza subwencja ogólna z budżetu
państwa część oświatowa.
- kwota 1.330.857 zł - w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - projekt
parasolowy nie będzie w całości w tym roku zrealizowany, realizacja przejdzie na rok
przyszły.
Zwiększenie wydatków:
- kwota 1.113.396 zł - w dziale Transport i łączność - bieżące utrzymanie dróg 697.896 zł,
wydatki inwestycyjne 415.500 zł, w tym: rozbudowa drogi gminnej Wysoka - Wysoka za
rzeką 86.000 zł; opracowanie parkingów przy szkołach Albigowa, Handzlówka, Rogóżno i
Wysoka 20.000 zł; opracowanie dokumentacji drogi Głuchów - Pastwisko 22.000 zł;
zabezpieczenie ciągu pieszo-jezdnego z organizacja ruchu przy szkole w Kraczkowej 25.000
zł; opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej Kraczkowa - Zagumnia
Północne 20.000 zł; opracowanie dokumentacji projektu rozbudowy drogi Dział w
Handzlówce 9.000 zł; opracowanie dokumentacji projektu drogi gminnej w Głuchowie
35.000 zł; opracowanie dokumentacji projektu budowy drogi Małe Doły w Kosinie 45.000 zł
oraz dróg Skotnik i Poselska w Kosinie 105.000 zł; przebudowa drogi gminnej z budową
chodnika i kanalizacji deszczowej Zagrody w Głuchowie 43.500 zł; opracowanie dokumentacji
projektu rozbudowy drogi w Wysokiej 5.000 zł.
- kwota 122.000 zł - w dziale Gospodarka mieszkaniowa - zakup energii 40.000 zł; zakup
usług pozostałych 20.000 zł, zakup działek pod drogę w Wysokiej 62.000 zł.
- kwota 2.500 zł - w dziale Działalność usługowa - wkład własny do dotacji z budżetu
państwa (cmentarze).
- kwota 107.000 zł - w dziale Administracja publiczna - zakup energii 40.000 zł; 64.000 zł na
COGŁ; w pozostałej działalności również zwiększa się na zakup energii 3.000 zł.
- kwota 30.000 zł - w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zakup
energii.
- kwota 1.555.964 zł - w dziale Oświata i wychowanie - w tym.m.in. wzrost wynagrodzeń dla
nauczycieli wynikający z Karty Nauczyciela, projekty unijne, doposażenie szkół, wydatki
inwestycyjne, zakup energii.
- kwota 11.445 zł - w dziale Ochrona zdrowia - środki z ubiegłego roku z przeznaczeniem na
przeciwdziałanie alkoholizmowi (GKRPA).
- kwota 123.322 zł - w dziale Pomoc społeczna - środki, które w większości pozostały
z projektów unijnych
- kwota 6.560 zł - w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększenie na
wynagrodzenia w świetlicach szkolnych.

- kwota 233.700 zł - w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - w tym:
w Gospodarce ściekowej i ochronie wód na wydatki inwestycyjne 68.700 zł; na oświetlenie
ulic, placów i dróg 165.000 zł.
- kwota 238.725 zł - w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększenie
dotacji dla CKGŁ 40.000 zł; na projekt budowy obiektów służących organizacji imprez
plenerowych w Soninie wraz z zagospodarowaniem terenu 198.725 zł
- kwota 162.000 zł - w dziale Kultura fizyczna - usługi remontowe 56.000 zł (remonty placów
zabaw i stadion w Wysokiej), wydatki inwestycyjne 105.000 zł ( w tym wkład własny 55.000
zł do projektu budowy obiektów otwartej strefy aktywności w miejscowości Handzlówka).
Zmniejszenie wydatków:
- kwota 1.430.857 z ł - w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejsza się
wydatki na projektach sieci wodociągowej w Kraczkowej 100.000; z projektu parasolowego
zmniejsza się 1.330.857 zł, projekt przechodzi do realizacji na rok przyszły.
- kwota 1.000.000 zł - w dziale Kultura fizyczna - są to środki zabezpieczone na projekt
rewitalizacji na , projekt przechodzi do realizacji na rok przyszły.
Po wprowadzonych zmianach ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 3.770.311.zł.
zostanie on pokryty z wolnych środków 2.310.311 zł i przychodów z zaciągniętych pożyczek
1.460.000 zł.
Przychody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 4.730.311 zł. Zwiększa się limit z tytułu
zaciągniętych pożyczek o kwotę 670.000 zł.
W dyskusji głos zabrali:
Radny Kazimierz Słonina - prosi o wyjaśnienie terminu wspólna obsługa jednostek
samorządu terytorialnego.
Skarbnik Wiktor Skoczyński - są to środki na Centrum Oświaty Gminy Łańcut, na dodatkowe
wynagrodzenia wynikające z zatrudnienia pracowników do obsługi jednostek pod względem
RODO, na zakup energii i doposażenie biur COGŁ.
Sołtys Kraczkowej Łukasz Techman - dlaczego zmniejsza się środki na budowie sieci
kanalizacyjnej w Kraczkowej
Skarbnik Wiktor Skoczyński - po rozeznaniu rynku, uznano, że będą przygotowywane
3 projekty i zapisana kwota w budżecie 200.000 zł, nie jest potrzebna, wystarczy 100.000 zł.
Żeby nie blokować tych środków zostaną przeznaczone na inne zadania, dużo więcej
środków będzie potrzebne na sama realizację. W tym roku będą wykonane same projekty.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały:
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Wyniki głosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: O, BRAK GŁOSU: O, 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 VII/87/19 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łańcut na
2019 rok została podjęta jednogłośnie - uchwała w załączeniu.

^

Ad.3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy
Łańcut.
Skarbnik Wiktor Skoczyński - w ślad za zmianami w budżecie Gminy należy zmienić
wieloletnia prognozę finansową Gminy Łańcut. Został zwiększony deficyt i środki na kredyty.
Poza tym zostały ściągnięte środki finansowe w kwocie 1 min. zł, które były zapisane w wpf,
dlatego przesuwając rywalizacje zadania na rok następny w tym zakresie tez należy zmienić
wpf. Następnie przedstawił projekt uchwały.
Rada Gminy nie podjęła dyskusji w związku z tym 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 VII/88/l9 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy
Łańcut została podjęta jednogłośnie - uchwała w załączeniu.
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Ad- 4. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia
zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2019 rok przez
Radę Gminy.

^

Głos w tej sprawie zabrał Skarbnik Wiktor Skoczyński - w tym punkcie są trzy projekty
uchwał. Pierwszy z nich dotyczy instalacji kotłów ciepła na paliwo stałe w gospodarstwach
domowych, projekt parasolowy. Program, którego celem jest wymiana kotłów ciepła na
bardziej ekologiczne. Zadanie będzie realizowane w latach 2020 - 2021. W związku z tym
upoważnia się Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego
w wysokości 1.277.625 zł ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2019 r., w tym:
- w roku 2020 - kwota 1.022.100 zł
- w roku 2021 - kwota 255.525 zł
Gmina nie będzie musiała angażować środków budżetowych, bo będą to środki unijne
i wkład mieszkańców, którzy w tym projekcie będą chcieli wziąć udział. 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
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 VII/89/19 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia
zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2019 rok przez
Radę Gminy została podjęta jednogłośnie - uchwała w załączeniu.

Skarbnik Gminy Wiktor Skoczyński - kolejny projekt uchwały dotyczy programu
parasolowego odnawialnych źródeł energii - panele fotowoltaiczne. Upoważnia się Wójta
Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego na zadanie: „Wsparcie rozwoju
OZE na terenie ROF - projekt parasolowy". Kwota 1.330.857 zł przejdzie na rok 2020. Spłata
zobowiązania nastąpi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego oraz wpłat mieszkańców gminy uczestniczących w projekcie
Rada Gminy nie podjęła dyskusji, 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 VII/90/19 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia
zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2019 rok przez
Radę Gminy została podjęta jednogłośnie - uchwała w załączeniu.

Kolejny projekt uchwały również przedstawił skarbnik Gminy Wiktor Skoczyński - dotyczy
on zadania przebudowy drogi na działce 2053 w Wysokiej. Zaciągnięte zobowiązanie dotyczy
kwoty w wysokości 150.000 zł ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2019 rok. Spłata
zobowiązania nastąpi do końca marca 2020 r. następnie przedstawił 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 Vll/91/19 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia
zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2019 rok przez
Radę Gminy została podjęta jednogłośnie - uchwała w załączeniu.

Ad.4a) Podjęcie dwóch uchwał:
- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dofinansowanie zadania
"Kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Sonina poprzez budowę obiektów
służących organizacji imprez plenerowych wraz z zagospodarowaniem terenu"
- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dofinansowanie zadania pn.
„Doposażenie placówek kultury w Kraczkowej i Soninie"

Skarbnik Wiktor Skoczyński - wyjaśnił, że omawiane uchwały, obecna i kolejna, dotyczą
zadań, gdzie o środki finansowe Gmina aplikuje z PROW-u. Trzeba zabezpieczyć umowę
wekslem in blanco, znaczy to, że należy zabezpieczyć wkład unijny. Więc, aby móc podpisać
umowę należy podjąć uchwałę rady gminy. Jest to zobowiązanie warunkowe, bo weksel
może zostać uruchomiony tylko w przypadku wykorzystani środków nie zgodnie
z przeznaczeniem. Pierwszy projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie przez
Wójta Gminy umowy o dofinansowanie zadania pn. „Kształtowanie przestrzeni publicznej
w miejscowości Sonina poprzez budowę obiektów służących organizacji imprez plenerowych
wraz z zagospodarowaniem terenu" do kwoty 347.670 zł ze środków Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich i dla zabezpieczenia roszczeń dotyczących zwrotu tych środków na
zasadach określonych w umowie na wystawienie weksla „in blanco" przez Gminę Łańcut
i podpisania deklaracji do weksla do wyżej wymienionej kwoty. Ewentualna realizacja
zobowiązań następowała będzie z dochodów własnych gminy tj. udziału gminy w podatku
dochodowym od osób fizycznych. Ewentualna spłata zobowiązań nastąpi w terminie do 31
grudnia 2024 r. Przez 5 lat jest możliwość weryfikacji projektu przez instytucje kontrolne.
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 Vll/92/19 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na
dofinansowanie zadania "Kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Sonina
poprzez budowę obiektów służących organizacji imprez plenerowych wraz
z zagospodarowaniem terenu" - uchwała w załączeniu.

Ponownie głos zabrał Skarbnik Gminy Wiktor Skoczyński - zadanie, którego dotyczy projekt
uchwały jest wpisane w budżecie gminy. Proponuje się wyrazić zgodę na zawarcie przez
Wójta Gminy umowy o dofinansowanie zadania pn. „Doposażenie placówek kultury
w Kraczkowej i Soninie" do kwoty 165.357 zł ze środków Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich i dla zabezpieczenia roszczeń dotyczących zwrotu tych środków na zasadach
określonych w umowie na wystawienie weksla „in blanco" przez Gminę Łańcut i podpisania
deklaracji do weksla do wyżej wymienionej kwoty. Ewentualna realizacja zobowiązań
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następowała będzie z dochodów własnych gminy tj. udziału gminy w podatku dochodowym
od osób fizycznych. Ewentualna spłata zobowiązań nastąpi w terminie do 31 grudnia 2024 r.
Rada Gminy nie podjęła dyskusji, w związku z tym przystąpiono do głosowania:
Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (20)
Jacek Albigowski, Jadwiga Balawender, Jan Borcz, 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
PRZECIW (1)
Katarzyna Bujak
Uchwała Nr VII/93/l9 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na
dofinansowanie zadania pn. „Doposażenie placówek kultury w Kraczkowej i Soninie"
została podjęta większością głosów - uchwała w załączeniu.

Ad. 5. Informacja z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w roku 2018 z zakresu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 20172018 oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
W tej sprawie głos zabrała przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych Barbara Michna - poinformowała, że szczegóły sprawozdania zostały
przedstawione na posiedzeniach Komisji Rady Gminy Łańcut. Przedstawiła główne założenia
Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Komisja przeprowadziła
również rozmowy z osobami nadużywającymi alkohol w celu poinformowania o dalszym
leczeniu medycznym. W 2018 roku przeprowadzono 43 takie rozmowy motywujące do
leczenia odwykowego. W 2019 roku wpłynęło już 36 wniosków dotyczących leczenia osób
uzależnionych. Ogółem, osób uzależnionych zarejestrowanych na terenie gminy Łańcut jest
obecnie 174 osoby. W 2018 roku zostało skierowanych 31 wniosków o opinię w przedmiocie
uzależnienia do biegłych oraz 25 wniosków do sądu. W Urzędzie Gminy, od 7 miesięcy działa
punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin. Program finansowany jest z budżetu
gminy ze środków pochodzących z korzystania z zezwoleń na sprzedaż i podawanie alkoholu.
W 2018 roku na ten cel wydatkowano kwotę 235.548,30 zł.

Ad- 6. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Łańcut z podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok.
Przewodniczący Rady Gminy Paweł Dąbek - powiedział, że Rada Gminy otrzymała
i zapoznała się ze sprawozdaniem z realizacji programu współpracy Gminy Łańcut
z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok.
Rada Gminy nie podjęła dyskusji w tym punkcie obrad.

Ad.7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w
miejscowości Kroczkowa na rzecz Gminy Łańcut oraz ustanowienie służebności gruntowej.
Głos w tej sprawie zabrała kier. RRE Beata Kochman - wyjaśniając, że pierwszy odcinek drogi
„Budy" w Kraczkowej został wybudowany pod koniec 2018 roku przy udziale środków
zewnętrznych z programu usuwania skutków klęsk żywiołowych. Planowana jest budowa
kolejnego odcinka, ale pojawił się problem z odprowadzeniem wód opadowych z tej drogi.
Zakup działki, której dotyczy projekt uchwały, umożliwi wybudowanie zbiornika retencyjnego
celem odwodnienia działki drogowej. W związku z tym, że obecny właściciel tej działki,
posiada jeszcze działkę, która zostałaby bez dojazdu po przejęciu na rzecz Gminy działki,
proponuje się ustanowienie na niej służebności gruntowej o szerokości 4m. 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 Vll/94/l9 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
położonej w miejscowości Kraczkowa na rzecz Gminy Łańcut oraz ustanowienie
służebności gruntowej została podjęta jednogłośnie - uchwała w załączeniu.
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Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze
bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości położonej w sołectwie Albigowa.
Ponownie głos zabrała kier. RRE Beata Kochman - poinformowała rade Gminy, że zgodnie z
ustawą o gospodarce nieruchomościami, nieruchomość może zostać zbyta w drodze
bezprzetargowej, jeżeli może poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej
stanowiącej własność osoby, która zamierza tę nieruchomość nabyć. Proponowana do
sprzedaży działka w Albigowej zapewni dogodny dojazd do działki sąsiedniej. Przy sprzedaży
nieruchomości w drodze bezprzetargowej, cenę nieruchomości ustala się w wysokości nie
niższej niż jej wartość ustaloną przez rzeczoznawcę majątkowego. Następnie przedstawiła
projekt uchwały.
Rada Gminy nie podjęła dyskusji, w związku z tym 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 VII/ 95/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze
bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości położonej w sołectwie Albigowa została
podjęta jednogłośnie - uchwała w załączeniu.
Ogłoszono 15 minutową przerwę.

Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy
Łańcut.
Kier. ZGK Dariusz Surmacz - poinformował, że radni zapoznali się szczegółowo ze zmianami
statutu ZGK na posiedzeniach Komisji. Następnie przedstawił projekt uchwały.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji przystąpiono do głosowania:
Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
11

ZA (17) Jadwiga Balawender, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Jerzy Cwynar, Barbara Czechowicz,
Paweł Dąbek, Tomasz Harpula, Marcin Kisała, Sławomir Kluz, Ryszard Krauz, Joanna Murias,
Ewa Rejman-Dziok, Kazimierz Słonina, Ireneusz Tarała, Wiesław Wilk, Beata Wójcik, Jan
Zuber
PRZECIW (1)
Jacek Albigowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3) Jan Kiełb, Bernadeta Ruszel, Grzegorz Szacki
Uchwała Nr VII/96/19 w sprawie zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej
Gminy Łańcut została podjęta większością głosów - uchwała w załączeniu.
Ogłoszono 15 minutową przerwę techniczną.

Ad. 10. Podjęcie uchwał w spawie rozpatrzenia skarg.
W tej sprawie głos zabrała przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Katarzyna
Bujak - przedstawiając kolejno dwa projekty uchwał wraz z uzasadnieniem.
Pierwszy z nich dotyczy skargi na działalność Wójta Gminy Łańcut, Dyrektora Centrum
Kultury Gminy Łańcut oraz Dyrektora Zespołu Szkół w Wysokiej. Uznaje się za bezzasadną
skargę złożoną przez mieszkańca Głuchowa, na działalność Wójta Gminy Łańcut
0 niedopełnienie obowiązków, brak nadzoru nad gospodarką mieniem publicznym w wyniku
czego doszło do szkody w finansach publicznych i nadużyć w zarządzaniu mieniem
publicznym; Dyrektora CKGŁ o nielegalny lobbing z wykorzystaniem osób mu podległych
1 majątku publicznego na rzecz osób prywatnych; Dyrektora ZS w Wysokiej o przekroczenie
upoważnienia w zarządzaniu i gospodarowaniu majątkiem publicznym oraz
niegospodarności w finansach publicznych. Uzasadnienie rozpatrzenia skargi stanowi
załącznik do uchwały. Rada zobowiązuje Przewodniczącego rady Gminy do zawiadomienia
skarżącego o sposobie załatwienia skargi.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji. Rada Gminy przystąpiła do głosowania:
Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 4, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (17)
Jacek Albigowski, Jadwiga Balawender, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Jerzy Cwynar, Paweł
Dąbek, Tomasz Harpula, Jan Kiełb, Sławomir Kluz, Ryszard Krauz, Joanna Murias, Ewa
Rejman-Dziok, Kazimierz Słonina, Grzegorz Szacki, Ireneusz Tarała, Wiesław Wilk, Jan Zuber
BRAK GŁOSU (4)
Barbara Czechowicz, Marcin Kisała, Bernadeta Ruszel, Beata Wójcik
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Uchwała Nr VII/97/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy
Łańcut, Dyrektora Centrum Kultury Gminy Łańcut oraz Dyrektora Zespołu Szkół w Wysokiej
została podjęta większością głosów - uchwała w załączeniu.

Ponownie głos zabrała przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Katarzyna Bujakprzedstawiając projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Łańcut.
Uznaje się bezzasadną skargę na Wójta Gminy Łańcut, złożoną przez mieszkańca Głuchowa
o brak należytej staranności oraz nadużycie upoważnienia w związku z wykonaniem uchwały
Nr IV/58/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 25 stycznia 2019 r. oraz art. 36 ust. 2 ustawy
0 samorządzie gminnym w związku z zarządzeniem i przeprowadzeniem wyborów sołtysów
1 rad sołeckich na terenie Gminy. Uzasadnienie rozpatrzenia skargi stanowi załącznik do
uchwały.
Rada Gminy nie podjęła dyskusji. Przystąpiono do głosowania nad projektem
uchwały.
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, 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
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Jan Kiełb
Uchwała Nr VII/98/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Łańcut
została podjęta większością głosów - uchwała w załączeniu.

Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców wsi Albigowa.
Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Katarzyna Bujak - przedstawiła projekt
uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców wsi Albigowa. Uznaje się za zasadną
petycję mieszkańców Albigowej w sprawie budowy chodnika przy drodze powiatowej nr
1 544R Albigowa - Husów. Uzasadnienie rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do uchwały.
Rada Gminy nie podjęła dyskusji, w związku z tym przystąpiono do głosowania:
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Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (19)
Jadwiga Balawender, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Jerzy Cwynar, Barbara Czechowicz, Tomasz
Harpula, Jan Kiełb, Marcin Kisała, Sławomir Kluz, Ryszard Krauz, Joanna Murias, Ewa RejmanDziok, Bernadeta Ruszel, Kazimierz Słonina, Grzegorz Szacki, Ireneusz Tarała, Wiesław Wilk,
Beata Wójcik, Jan Zuber
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Jacek Albigowski, Paweł Dąbek
Uchwała Nr VII/99/19 w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców wsi Albigowa
została podjęta większością głosów - uchwała w załączeniu.

Ad. 12. Informacja o międzysesyjnej działalności Komisji Rady Gminy.
Przewodniczący Komisji Finansów i Gospodarki Mieniem Gminy Ryszard Krauz - Komisja,
w okresie międzysesyjnym, obradowała dwukrotnie. Posiedzenie z planu pracy dotyczyło
wykorzystania rezerw ogólnych i celowych budżetu gminy oraz funduszu Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2018 rok. Są 3 rodzaje rezerw:
- ogólna, planowana na kwotę 200 tys. zł, wykorzystana w kwocie 154 tyś. zł m.in. na bieżące
utrzymanie Urzędu Gminy Łańcut i szkół w poszczególnych miejscowościach;
- na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, planowana kwota 250 tyś. zł, w 2018 roku
Gmina nie korzystała z tej rezerwy;
- inwestycyjna, planowana kwota 200 tyś. zł, wykorzystano 190 tyś. zł na dofinansowanie
drobnych inwestycji, gdzie na dodatkowe prace brakowało środków.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Sławomir Kluz - Komisja obradowała dwukrotnie.
Z planu pracy odbyło się posiedzenie wyjazdowe do placówek oświatowych w Handzlówce,
Albigowej i Kraczkowej. Był to pierwszy etap wizytacji wszystkich szkół. Na koniec zostaną
przedstawione wnioski Radzie Gminy.
Przewodnicząca Komisji do Spraw Społecznych Beata Wójcik - Komisja obradowała na
dwóch posiedzeniach. Z planu pracy odbyło się Komisja odbyła posiedzenie wyjazdowe
w przedszkolach w Albigowej, Cierpiszu i Kraczkowej. Wnioski:
- PP Albigowa - Komisja stwierdza potrzebę budowy nowego przedszkola, dostosowanego
i wyposażonego zgodnie z europejskimi standardami w rozsądnych kalkulacjach
finansowych, należy uwzględnić zdolność kredytową Gminy Łańcut;
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- PP Kraczkowa - docelowa również istnieje potrzeba budowy przedszkola z oddziałem
żłobkowym. Dom Ludowy, na dzień dzisiejszy nie spełnia do końca funkcji kulturalnej do,
której jest przeznaczony;
- ZS Cierpisz - istnieje potrzeba rozbudowy infrastruktury ZS w Cierpiszu w celu poprawy
warunków lokalowych przedszkola i szkoły podstawowej.
Przewodniczący Komisji Inicjatyw Gospodarczych, Rolnictwa i Ekologii Grzegorz Szacki Komisja obradowała na jednym posiedzeniu. Było to spotkanie z przedsiębiorcami z gminy
Łańcut. Gościem na posiedzeniu była pani Anna Kisała-Kwiatek specjalista z zakresu
gospodarowania odpadami. Poruszono temat zmiany ustawy o gospodarce komunalnej.
Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Katarzyna Bujak - Komisja spotkała się
dwukrotnie. Komisja dokonała analizy i przeprowadziła postępowanie wyjaśniające
w związku ze złożonymi skargami i petycją. Efektem pracy Komisji było przedstawienie
Radzie Gminy projektów uchwał w sprawie rozstrzygnięcia skarg i petycji.
Tomasz Skomra mieszkaniec Kraczkowej - pyta, jaki jest los wniosków wypracowanych
przez Komisję Rewizyjną i Komisję Finansów i Gospodarki Mieniem Gminy, dotyczących
byłego dyrektora COGŁ. Komisje nie dopatrzyły się uchybień w pracy byłego dyrektora COGŁ
Tadeusza Pasiecznego. Pyta, czy wnioski pozostaną na piśmie, czy sprawa będzie miała tok
rozwojowy i zostanie wyjaśniona do końca.
W odpowiedzi, przewodniczący Rady Gminy Paweł Dąbek - powiedział, że Komisje
sporządziły sprawozdanie z posiedzenia, które zostało odczytane na poprzedniej sesji Rady
Gminy. Nie ma dalszego toku postępowania. Komisje uznały prawdziwość oświadczenia pana
Tadeusza Pasiecznego.
Tomasz Skomra - pyta, czy decyzje podejmowane przez organy gminy są ostateczne, czy nie
ma instytucji kontrolującej organ wykonawczy Gminy. W związku z tym, zastanawia się po co
Komisje spotkały się i wytworzyły dokument, który jak się okazuje jest nikomu niepotrzebny.
Ponadto pyta w jakim trybie został zwolniony dyrektor COGŁ.
Radna Joanna Murias - uzupełniając sprawozdanie z prac Komisji do Spraw Społecznych,
podkreśliła, że Kraczkowa jako jedyna miejscowość nie posiada budynku przedszkola.
Radny Ryszard Krauz - odnośnie pytania pana Tomasza Skomry, wyjaśnił, że Komisje
spotkały się w sprawie oświadczenia, które wystosował pan Tadeusz Pasieczny. W tym
oświadczeniu były trzy punkty dotyczące spraw, które oddzielnie zostały rozpatrzone.
Komisje nie rozpatrywały zasadności zwolnienia dyrektora COGŁ, tylko Komisje odniosły się
dokładnie do tych trzech kwestii, które poruszył w swoim oświadczeniu pan Tadeusz
Pasieczny. Odnośnie zwolnienia z pracy, Rada Gminy nie dysponuje dokumentami
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świadczącymi czy było ono właściwe czy nie. Decyzję podjął wójt gminy. Więc
w postępowaniu Komisji nie chodziło o formę zwolnienia, a wyjaśnienie informacji, które
pojawiały się m.in. w mediach. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Finansów, wnioskowali
o to, aby wypracowane przez Komisje stanowisko w tej sprawie zostało umieszczone
w „Głosie Gminy Łańcut".

Ad. 13. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
Wójt Gminy Jakub Czarnota - przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie 25 luty
2019-25 marca 2019 r.:
- odbywają się Zebrania Wiejskie w każdej miejscowości. Główne tematy to: oznakowania
sołectw, dróg, przysiółków; nowe zasady gospodarowania odpadami; sprawa montażu siatek
ochronnych, szukanie metod niższego utrzymania zimowego dróg.
- ostatnie tygodnie to też temat Funduszu Dróg Samorządowych. Gmina będzie mogła
zgłaszać nawet trzy drogi rocznie do tego Programu. RIK przygotowuje listę dróg
w kolejności, w jakiej można będzie składać wnioski o dofinansowanie, z uwzględnieniem
odpowiednich kryteriów, które pozwolą uzyskać jak największą ilość punktów. W kwietniu
będzie opracowana dokumentacja techniczna na drogę Pastwiska w Głuchowie, droga
Dubielówna w Cierpiszu oraz droga Doły w Handzlówce, tak kwestie własności gruntów są
uregulowane.
- przygotowujemy się do mniejszych inwestycji drogowych. Podpisał umowę na opracowanie
dokumentacji dla 7 dróg gminnych: w Kraczkowej, Soninie oraz Rogoźnie. Została podpisana
też umowa na projekt dwóch dróg publicznych w Głuchowie o łącznej długości 3 km.
- sołtysom rozda listę dróg wewnętrznych, gdzie Gmina jest tylko podmiotem władającym.
Będziemy czynić starania, aby pozyskać te drogi poprzez zasiedzenie. Do końca kwietnia
chce, aby przygotować propozycję dróg, które mieszkańcy chcieliby, aby Gmina je
skomunalizowała. W czerwcu można by już przygotowywać wnioski do sądu.
- odbyło się spotkanie z wójtem Gminy Chmielnik w sprawie drogi od Albigowej-Honie do
Woli Rafałowskiej (2 km). Ciężar inwestycji spoczywałby na Gminie Chmielnik. Gmina Łańcut
udzieli pomocy przy regulacji działek. Podobna sytuacja występuje w Kraczkowej: droga na
Działy Zachodnie (Marię Magdalankę), droga Graniczna - rozmowy z Gmina Krasne.
- wszystkie szkoły od kwietnia będą musiały posiadać subkonta, aby rodzice mogli wpłacać
należność za posiłki oraz zostaną wprowadzone od nowego roku szkolnego dzienniki
elektroniczne we wszystkich szkołach.
- odbyły się szkolenia z pierwszej pomocy w szkołach, dzięki wspólnemu zapytaniu
ofertowemu wynegocjowano bardzo korzystną cenę. Podobna sytuacja jest w zakresie
ubezpieczeń. Dążymy do tego, aby wyłonić jeden podmiot. Jakość usług będzie wyższa.
- podpisał zarządzenie regulujące kwestie stawek wynajmu sal gimnastycznych w szkołach.
Stawka za 90 min wynajmu wyniesie 50 zł. Zarządzenie dotyczy szkół w Wysokiej, Cierpiszu
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oraz Głuchowie. W pozostałych szkołach trwają okresy trwałości projektów. Z tej opłaty
mogą być zwolnione organizacje społeczne. LKS-y, OSP.
- od kwietnia zapowiedziały wzrost płac pracowników obsługi szkół i przedszkoli. Podwyżki
obejma 150 osób.
- przygotowujemy się do kompleksowej wymiany oświetleń w szkołach na energooszczędne.
W kolejności według największego zużycia prądu.
- szkoły odwiedzają animatorzy z Centrum nauki Kopernik, wizyta planetobusów, a następnie
naukobusów. To bardzo atrakcyjna forma zajęć dla dzieci.
- ostatnie dni to też wdrożenie programu kompostowników. Zainteresowanie akcją jest duże.
Jest już 300 wniosków na kompostowniki.
- Gminę odwiedzili marynarze z Regionalnego Centrum Informatyki w Gdyni. Jest to
jednostka, która odpowiada za bezpieczeństwo teleinformatyczne kraju. Patronem tej
jednostki jest pochodzący z Albigowej płk. Ignacy Szpunar. Marynarze postanowili odwiedzić
rodzinne strony swojego patrona.
Tomasz Skomra mieszkaniec Kraczkowej - pyta, czy będą też podane stawki wynajmu sal w
innych szkołach niż podane przez wójta. Odnośnie też podwyżek dla pracowników obsługi
szkół i przedszkoli, pyta o wysokość tej podwyżki i jakie jest najniższe wynagrodzenie w kraju
od stycznia 2019 r.
Wójt Gminy Jakub Czarnota - wyjaśnił, że podwyżka wynosi 100 zł brutto, tak było
zaplanowane przy podejmowaniu zmian w budżecie. Na 170 pracowników, podwyżkę
otrzyma 150 pracowników. Na ten moment podwyżki nie obejmie pracowników, którzy
dopiero rozpoczęli pracę w szkołach. Traktujemy to jako pierwszy krok w tej sprawie.
W Kraczkowej na razie nie dotyczy wynajem sali ze względu na trwałość projektu.

Ad. 14. Sprawy różne i pytania bieżące.
W dyskusji wzięli udział:
Radny Jan Zuber - zabrał głos w kwestii bezpieczeństwa pieszych pod wiaduktem kolejowym
w Głuchowie. Ten temat poruszał już w 2015 roku na sesji rady Gminy. Zostało wystosowane
pismo do Zarządu Dróg Powiatowych. Odpowiedz była negatywna. Jakość nawierzchni
została poprawiona, dlatego prędkość samochodów jest większa. Rodzice boją posyłać się
pieszo dzieci do szkoły. Wnioskuje do Wójta, aby wyegzekwował od Starostwa Powiatowego
wykonanie bezpiecznego przejścia. Proponuje budowę wąskiego chodnika pod wiaduktem
kolejowym i zabezpieczenie barierą, postawienie pachołków tak jak się praktykuje pod
wiaduktami. To zwiększyło by bezpieczeństwo przejścia pieszych, zwłaszcza dzieci do szkoły,
a jednocześnie zwiększyło by bezpieczeństwo wyjazdu z drogi podporządkowanej, która
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biegnie do przystanku PKP. Zwężenie przejazdu pod wiaduktem zmniejszyło by prędkość
jazdy samochodów.
Radny Jan Borcz - składa wnioski kierowane do dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych,
pierwszy dotyczy drogi powiatowej biegnącej obok szkoły podstawowej w Wysokiej, gdzie
jest przejście dla pieszych i ograniczenie prędkości do 30 km/h. Ograniczenie to nie jest
przestrzegane przez kierowców, wobec tego wnioskuje o montaż progów zwalniających.
Ponadto zwraca uwagę na brak barier (przy drodze powiatowej) przy placu zabaw
przedszkola w Kraczkowej. To duże zagrożenie dla dzieci przebywających na placu zabaw.
Radny Jan Kiełb - pyta, kiedy będą worki na bioodpady, mieszkańcy oprócz
kompostowników są zainteresowani workami, nie wszyscy chcą mieć kompostowniki. Prosi
o informację, kto będzie te worki rozdawał, bo tego też oczekują mieszkańcy.
Radna Ewa Rejman-Dziok - przychyla się do wniosku radnego Jana Borcz. Kraczkowa nie ma
budynku przedszkola. Plac zabaw jest niezabezpieczony, nie ma nawet przejścia dla pieszych.
Również zwraca się do wójta o zareagowanie i zajęcie się tą sprawą.
Radny Kazimierz Słonina - pytanie do wójta, czy po przejęciu chodników od Zarządu Dróg
Wojewódzkich, Gmina jest zobowiązana do ich naprawiania. Dotyczy to chodnika przy
drodze wojewódzkiej Łańcut Szklary w rejonie Wysokiej. Chodnik w tym rejonie uległ
zniszczeniu, głównie przez to, ze 5 lat temu były tam wykonane wykopy pod światłowód przy
samym krawężniku. W tej chwili jest to już niebezpieczne.
Tomasz Skomra mieszkaniec Kraczkowej - chce ustalić, czy leży w kompetencji Rady Gminy
ustalenie na jakich zasadach został zwolniony Tadeusz Pasieczny oraz kto w styczniu pełnił
funkcje dyrektora COGŁ i był upoważniony do podejmowania stosownych działań. Ponadto
pyta na jakim etapie jest procedura odwoławcza pani Marii Buk-Kalinowskiej dyrektor
Zespołu Szkół w Głuchowie, czy są informacje od prokuratury, bo do 30 dni ustosunkowuje
się do takich zawiadomień.
Przewodniczący Rady Gminy Paweł Dąbek - odpowiedział, że w terminie od 1 stycznia 2019
do 31 stycznia 2019 obowiązki dyrektora COGŁ pełnił z-ca wójta. Rada Gminy nie prowadzi
procedury odwoławczej pani dyrektor ZS w Głuchowie, więc nie ma informacji na ten temat.
Podobnie Rada Gminy nie prowadziła procedury zwolnienia z pracy dyr. COGŁ. Te pytania są
do pana wójta.
Wójt Jakub Czarnota - kwestie bezpieczeństwa na drogach powiatowych, podziela
zgłoszone wnioski, map zagrożeń na terenie Gminy jest więcej. Podejdziemy do tematu
kompleksowo, przedłożymy pismo dyrektorowi zarządu Dróg Powiatowych. Spotkamy się tez
z dyrektorem, aby ustalić kolejność wykonywanych prac. Nie wiemy czy powiat będzie
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w stanie sam zrealizować te zadania, czy będzie potrzebna partycypacja w kosztach po
stronie Gminy;
- odnośnie chodnika w Wysokiej, zorientuje się w tym temacie i podejmie stosowne
działania;
- odpowiadając na pytanie mieszkańca, procedura odwołania dyrektora Tadeusza
Pasiecznego była zgodna z przepisami Kodeksu Pracy, jeśli ktoś uważa, ze przepisy zostały
naruszone miał prawo odwołać się do właściwego sądu. Odnośnie procedury dyrektor ZS
w Głuchowie, dopóki pewne kwestie nie zostaną wyjaśnione żadne czynności w tej kwestii
nie będą podejmowane. Pani dyrektor pełni swoje obowiązki.
Z-ca wójta Łukasz Hubert - w sprawie gospodarki odpadami, jeśli chodzi o worki na bio
odpady, w tym tygodniu do wszystkich sołtysów zostaną dostarczone worki wraz z listą
mieszkańców uprawnionych do otrzymania 10 worków do końca roku.
Radny Jan Kiełb - jako sołtys, zgłasza problem, z dużą ilością liści z terenów gminnych. Co
z tymi odpadami zrobić.
Tomasz Skomra - pyta, czy w sprawie dyrektor ZS w Głuchowie jest odpowiedź z Urzędu
Skarbowego i prokuratury. Nie pytał, w kwestii, czy Rada podejmowała działania procedur
odwoławczych tylko uważa, że Rada Gminy posiada kompetencje, aby ustalić na jakiej
zasadzie się to odbyło i przekazać to społeczeństwu. Społeczeństwo wybrało radnych
i oczekuje takiej odpowiedzi.
Przewodniczący Rady Gminy Paweł Dąbek - Rada postara się odpowiedzieć na zadane
pytania.
Radny Sławomir Kluz - w kwestii wyjaśnienia, Rada Gminy nie ma umocowania co do
ustalania zasadności zwolnienia pana Pasiecznego. Na posiedzeniu wspólnym Komisji zostało
przegłosowane kwestie, które wskazują, że pan Tadeusz Pasieczny nie powinien być
przedstawiany w takim świetle w jakim został przedstawiony. Zostało ustalone na
posiedzeniu Komisji, że zostanie opublikowane oświadczenie Komisji w Głosie Gminy Łańcut,
aby odciążyć pana Tadeusza Pasiecznego z zarzutów medialnych i przywrócić mu dobre imię.
Ma nadzieję, że tak się stanie i nie będzie w jakiś sposób zatrzymane.
Wójt Jakub Czarnota - stanowisko wspólnych Komisji, tak jak zostało to ustalone na
posiedzeniu, zostanie zamieszczone w GGŁ. Jest po rozmowie z dyr. CKGŁ. Jest zasadna
sugestia od dyrektora, aby przygotować obszerną publikację na temat wszystkich skarg
i petycji z uwzględnieniem też stanowiska Komisji.
Radny Ryszard Krauz - jeśli w wydaniu marcowym GGŁ nie zostało opublikowane
stanowisko Komisji, to jest tym faktem zdegustowany. Radni nie mają wpływu na to co
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będzie w GGŁ, poprosił o przekazanie materiału dyrektorowi CKGŁ, i jeśli nie otrzymał
informacji to zrozumiał, ze zgodnie z ustaleniami zostanie to zamieszczone. Niepoważne dla
niego jest przesuwanie publikacji na jakiś nieokreślony termin.
Radny Jan Kiełb - ponownie pyta, o kwestie porządku
i zagospodarowanie odpadów bio z terenów gminnych.

na terenie sołectwa

Z-ca wójta Łukasz Hubert - należy zgłosić to do Zakładu Gospodarki Komunalnej, który
dysponuje odpowiednimi samochodami. Odpady zostaną odwiezione do punktu selektywnej
zbiórki odpadów.
Radna Ewa Rejman-Dziok - zgłasza też problem składu sprzętu RTV w Kraczkowej i również
ma nadzieje, że dzięki ZGK zostanie to usunięte.
Radny Ryszard Krauz - stwierdza, że już wie dlaczego została podjęta decyzja o przeniesieniu
gazety do CKGŁ. Mówiono o cenzurze jaką miała mieć Rada Gminy, a okazuje się, że to wójt
w porozumieniu z dyr. CKGŁ ustala co może być w gazecie, a co nie może być. Jest
zdegustowany tą sytuacją.
Wójt Jakub Czarnota (Ad Vocem) - zapewnia, że stanowisko Komisji Rewizyjnej i Komisji
Finansów i Gospodarki Mieniem Gminy ukaże się w kwietniowym wydaniu Głosu Gminy
Łańcut wraz z informacjami na temat wszelkich skarg, petycji. CKGŁ jako wydawca gazety,
chce podejść do tego w sposób kompleksowy.
Radny Ryszard Krauz - prosi, aby nie porównywać petycji i skarg, które wpływają od
mieszkańca Głuchowa. To przypomina co działo się w poprzednich kadencjach. Natomiast
komisje analizowały oświadczenie pana dyrektora Tadeusza Pasiecznego, człowieka, który 20
lat pracował w tej Gminie i zrobił bardzo dużo dobrego dla tej Gminy. Oświadczenie
dotyczące tego, czy medialne doniesienia na jego temat były prawdą czy nieprawdą. Przykro
mu, że wójta nie było stać, aby zdecydować o zamieszczeniu w gazecie stanowiska Komisji
zostało to odsunięte na dalszy plan.
Radny Jan Borcz - pyta, jaki był powód nie finansowania usuwania wyrobów zawierających
azbest.
Wójt Jakub Czarnota - to był program przy współudziale funduszy Wojewódzkiego Funduszy
Ochrony Środowiska. W tamtym roku WFOŚ nie przekazał na ten cel żadnych środków,
w tym roku sytuacja może się powtórzyć. W związku z tym, trzeba zastanowić się czy ten
program kontynuować w oparciu o środki własne, bądź szukać innego rozwiązania. Wie, że
dla części mieszkańców jest to problem.
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Radny Grzegorz Szacki - pyta, na jakim etapie jest zadanie termomodernizacji szkoły
w Kosinie, jakie zostały podjęte kroki w tym kierunku. Chodzi o termomodernizacje szkoły
wraz z wymianą pieca i instalacji, na jakim etapie jest to zadanie.
Wójt Jakub Czarnota - kwestia ta została omówiona na Zebraniu Wiejskim w Kosinie, na
którym nie było radnego.
Radny Grzegorz Szacki (Ad Vocem) - jest to nietaktowne, nie czuje się w obowiązku
tłumaczyć swojej nieobecności na Zebraniu, był przeszkodzony sprawami rodzinnymi.
Z-ca wójta Łukasz Hubert - komplet dokumentów w tej sprawie jest podpisany, po sesji chce
przekazać radnemu Grzegorzowi Szackiemu, aby dalej ta sprawę pilotował.
Radny Grzegorz Szacki - powiedział, że on nie ma żadnych innych możliwości, po prostu
należy złożyć wniosek i czekać na jego realizację.
Z-ca wójta Łukasz Hubert - skoro nie ma żadnego naboru to pyta gdzie ma złożyć ten
wniosek.
Radny Grzegorz Szacki - nie ma terminów ani naboru, wnioski można składać przez cały rok
na biuro podawcze Wojewody. Wniosek jest opiniowany przez Wojewodę, Kuratora Oświaty,
a następnie wniosek trafia do Premiera, bo to on przeznacza środki na rezerwę Wojewody.
On złoży ten wniosek, bo to ważna inwestycja.
Z-ca wójta Łukasz Hubert - dziękuję za pomoc radnemu, w najbliższym czasie będzie sesja
i podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków na termomodernizację szkoły
w Kosinie. Zostanie wykonana kompleksowa termomodernizacja szkoły w Kosinie.
Przewodniczący Rady Gminy Paweł Dąbek - powiedział, że odnośnie pytań pana Tomasza
Skomry, zwróci się pisemnie do wójta o wyjaśnienia w tej sprawie.

Następnie przystąpiono do głosowania w sprawie: przyjęcia PROTOKÓŁU Nr V/19 Sesji Rady
Gminy Łańcut odbytej w dniu 28 stycznia 2019 r..
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
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Krauz, Joanna Murias, Ewa Rejman-Dziok, Bernadeta Ruszel, Kazimierz Słonina, Grzegorz
Szacki, Ireneusz Tarała, Wiesław Wilk, Beata Wójcik, Jan Zuber

Głosowano w sprawie: przyjęcia PROTOKÓŁU Nr Vl/19 Sesji Rady Gminy Łańcut odbytej
w dniu 25 lutego 2019 r..
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

Obrady VII sesji Rady Gminy Łańcut rozpoczęto 25 marca 2019 o godz. 15:30,
a zakończono o godz. 18:27 tego samego dnia.

PRZEWODNICZĄCY

Przygotowała:

RADYGMNYł^ŃCUT
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