RADA GMINY
tAŃCUT
PROTOKÓŁ Nr X/19
Sesji Rady Gminy Łańcut
odbytej w dniu 13 czerwca 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 X Sesji Rady Gminy Łańcut uczestniczyło 20 radnych (lista obecności

stanowi

załącznik do protokołu).
W sesji uczestniczyli radni, Wójt Gminy Łańcut, Z-ca Wójta, Sekretarz Gminy, Skarbnik
Gminy, pracownicy Urzędu Gminy Łańcut, sołtysi, przedstawiciele jednostek organizacyjnych
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 VIII Sesji Rady Gminy Łańcut
z dnia 11 kwietnia 2019 r. oraz protokołu z IX Sesji Rady Gminy Łańcut z dnia 29 kwietnia 2019
r. celem zapoznania się z jego treścią i ewentualnego nanoszenia uwag.
Zgodnie z przesłanymi zaproszeniami na sesję Przewodniczący Rady przedstawił
porządek obrad:
1. Otwarcie obrad X Sesji Rady Gminy Łańcut.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łańcut na 2019 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia
zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2019 rok
przez Radę Gminy.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych
w miejscowości Albigowa na rzecz Gminy Łańcut w formie darowizny.
5. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej
w miejscowości Handzlówka i Rogóżno na rzecz Gminy Łańcut.
6. Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy Komisji Rady Gminy na II półrocze 2019 r.
7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie za
2018 r. i ocena zasobów pomocy społecznej.
8. Debata nad raportem o stanie Gminy Łańcut.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łańcut absolutorium
z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 r.
12. Informacja o międzysesyjnej działalności Komisji Rady Gminy.
13. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
14. Sprawy różne i pytania bieżące.
Zgodnie z art. 20 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym, porządek obrad zostaje
poszerzony o następujące tematy:
Pkt l a . Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia przez Gminę Łańcut pomocy finansowej
Województwu Podkarpackiemu i Powiatowi Łańcuckiemu.
Pkt 2a. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Łańcut.
Pkt 4. otrzymuje brzmienie:
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

położonych

w miejscowości Albigowa i Sonina na rzecz Gminy Łańcut w formie darowizny.
Do przedstawionego porządku obrad radni nie wnieśli uwag, w związku z tym
przystąpiono do jego realizacji:

Ad.la) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia przez Gminę Łańcut pomocy finansowej
Województwu Podkarpackiemu i Powiatowi Łańcuckiemu.
Skarbnik Gminy Wiktor Skoczyński - wyjaśnił, że projekt uchwały dotyczy udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Łańcuckiemu na dofinansowanie budowy chodnika przy drodze
powiatowej Nr 15 50 R w Kraczkowej. Droga ta łączy drogę 94 z drogą powiatową koło Ośrodka
Zdrowia. Kwota pomocy wynosi 340.000 zł. Finansowanie wynosi 75% wartości zadania po
stronie Gminy i 25% po stronie Powiatu. Następnie przedstawił projekt uchwały.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania.
Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (20)
Jacek Albigowski, 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
NIEOBECNI (1)
Jadwiga Balawender
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Uchwała nr X/109/19 w sprawie udzielenia przez Gminę Łańcut pomocy finansowej
Powiatowi Łańcuckiemu została podjęta jednogłośnie - uchwała w załączeniu.

Skarbnik Wiktor Skoczyński - kolejny projekt uchwały dotyczy udzielenia pomocy finansowej
Województwu

Podkarpackiemu

na dofinansowanie budowy chodnika przy drodze

wojewódzkiej Nr 877 Naklik - Łańcut - Szklary w miejscowości Albigowa. W budżecie była
zapisana kwota 160.000 zł, jest jednak szansa żeby w tym roku wykonać większy zakres tego
zadania, dlatego propozycja jest, by zwiększyć pomoc finansową do 320.000 zł. W związku
z tym zostanie uchylona poprzednia uchwała i podjęta uchwała z proponowana kwotą dotacji
celowej 320.000 zł. Następnie 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, 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
NIEOBECNI (1)
Jadwiga Balawender
Uchwała Nr X/110/19 w sprawie udzielenia przez Gminę Łańcut pomocy finansowej
Województwu Podkarpackiemu została podjęta jednogłośnie - uchwała w załączeniu.

Ponownie głos zabrał skarbnik Wiktor Skoczyński - powiedział, że projekt uchwały dotyczy
udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Łańcuckiemu w postaci opracowania dokumentacji
technicznej na realizację zadania budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Albigowa Handzlówka w kwocie 200.000 zł. Będzie to zadanie dwuletnie. W 2019 roku planowana kwota
to 50.000 zł, a w 2020 r. - 150.000 zł. Następnie przedstawił projekt uchwały.
Rada Gminy nie podjęła dyskusji. Przystąpiono do głosowania.
Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (20)
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Jacek Albigowski, 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
NIEOBECNI (1)
Jadwiga Balawender
Uchwała Nr X/lll/19 w sprawie udzielenia przez Gminę Łańcut pomocy rzeczowej
Powiatowi Łańcuckiemu na realizację zadania publicznego została podjęta jednogłośnie uchwała w załączeniu.

Ad. 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łańcut na 2019 r.
Wójt Jakub Czarnota - omówił propozycję zmian w uchwale budżetowej na 2019 r.
w podziale na miejscowości. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 2.397.702 zł,
zmniejsza się wydatki budżetu o 2.676.000 zł. Mowa więc o kwocie ponad 5.000.000 zł, która
zostanie przeznaczona na dodatkowe zadania inwestycyjne:
Rogóżno:
- 8.000 zł na wymianę pieca w szkole podstawowej, zabezpieczone 60.000 zł może zabraknąć;
- 25.000 zł na modernizację oświetlenia na stadionie;
-15.000 zł na organizację ruchu przy szkole (progi zwalniające, oznakowania);
-10.000 zł na prace remontowe (wymiana przepustów, dodatkowe oznakowania);
- 40.000 zł na zakup działki pod halę sportową.
Kosina:
- 120.000 zł na budowę trybun i modernizacje oświetlenia na stadionie;
-10.000 zł na oznakowanie i prace utrzymaniowe na drogach;
- 20.000 zł na rozpoczęcie prac projektowych na drogę Puchałówka wzdłuż torów, droga która
połączy Kosinę z Rogoźnem. Zakończenie realizacji zadania planuje się na 2020 rok.
Sonina:
- 130.000 zł na przebudowę drogi Do cmentarza, zabezpieczone jest już 80.000 zł, ale do
zrealizowania inwestycji potrzebna jest dodatkowa kwota;
-10.000 zł na dodatkowe oznakowanie, wymianę przepustów;
- 20.000 zł na kompleksowy remont placu zabaw.
Głuchów:
- 20.000 zł na dokończenie remontu placu zabaw;
- 50.000 zł na wykonanie odwodnienia w rejonie Zagród;
- 20 zł na utwardzenie drogi masą bitumiczną w pobliżu przepompowni, rejon Pastwisk.
Wysoka:
- 10.000 zł na ustawienie bariery przy drodze;

Strona 4 z 33

- 60.000 zł na remont Ośrodka Kultury (odwodnienie), na adaptacje pomieszczeń Ośrodka
Kultury w dolnej kondygnacji;
- 150.000 zł na przebudowę drogi gminnej do Krzyża;
Albigowa:
- 50.000 zł na remont dróg kruszywem, przepusty;
- 50.000 zł na opracowanie projektu drogi Albigowa -

Handzlówka (powiatowa),

i chodniki; ta droga zostanie zgłoszona do dofinansowania

do z Funduszu

Dróg

Samorządowych;
- 70.000 zł na utwardzenie dwóch dróg w okolicy Granic, to inicjatywa mieszkańców (około
30.000 zł będzie po stronie mieszkańców);
-10.000 zł na zakup wiat na stadion;
-160.000 zł na dotacje dla Zarządu Dróg Wojewódzkich na chodnik przy drodze wojewódzkiej;
- 15.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi Granica;
- 7.000 zł na remont placu zabaw.
Kraczkowa:
- 340.000 zł na dokończenie budowy chodnika od Ośrodka Zdrowia do drogi krajowej 94.
Wraz ze Starostą Łańcuckim podjął decyzję, by inwestycje zakończyć w ciągu jednego roku.
- 20.000 zł na remont Szkoły Podstawowej, zadania związane z adaptacją jednej z sal na
potrzeby oddziału zerowego. Jest to tez związane z tym, że do szkoły zostanie przeniesiona
biblioteka publiczna.
Cierpisz:
- 40.000 zł na remont dachu Szkoły Podstawowej;
-10.000 zł na przeniesienie przystanku i remont przepustu.
Handzlówka:
-170.000 zł na prace remontowe przy drogach;
- 60.000 zł na przebudowę drogi Dział;
-10.000 zł na zakup działki pod Park Magrysia;
- 15.000 zł na prace projektowe nad rozbudową drogi Gościńczyk. Tę drogę też planuje się
zgłosić do FDS.
Ponadto zabezpiecza się środki w budżecie na:
- dokumentację projektową otwartych stref aktywności w Głuchowie i Albigowa-Honie.
W przyszłym roku będą czynione starania o dofinansowanie osa w trzech innych
miejscowościach;
- klimatyzację w Przedszkolu Publicznym w Soninie, dodatkowe prace (22.000 zł);
- oświetlenie drogowe w Kosinie (68.000 zł), dokończenie rozbudowy oświetlenia przy drodze
Ścieżki;
- oświetlenie drogowe w Albigowej wzdłuż drogi wojewódzkiej przy Albigowej Górnej oraz
Albigowa-Honie (134.000 zł);
- przy okazji rozbudowy oświetlenia, zostanie wymienione oświetlenie na ledowe przy drodze
Albigowa - Wysoka (60.000 zł);
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- modernizację oświetlenia w szkołach, zabezpieczone jest 100.000 zł, a zaciąga się
zobowiązanie na 350.000 zł na dokończenie prac w przyszłym roku;
- oznakowanie dróg, tabliczki przy przysiółkach i drogach (33.000 zł).
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, 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, 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
NIEOBECNI (1)
Jadwiga Balawender
Uchwała Nr X/112/19 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łańcut na 2019
r. została podjęta jednogłośnie - uchwała w załączeniu.

Ad. 2aJ Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy
Łańcut.
Skarbnik Gminy Wiktor Skoczyński - zmiana w wieloletniej prognozie finansowej wynikła
przede wszystkim z jednego

faktu -

otworzony jest przetarg

na budowę

boisk

wielofunkcyjnych o sztucznej nawierzchni, w pierwszej wersji zadanie miało być zrealizowane
w dwóch etapach, ale na ten rok zabrakło środków po otwarciu ofert. Jednak zainteresowanie
tym zadaniem było duże, więc przetarg został unieważniony i w tej chwili podjęto decyzję, aby
ogłosić przetarg na 5 boisk, jako zadanie dwuletnie. W wpf było zapisane upoważnienie do
zaciągnięcia zobowiązań na rok przyszły. Ale braknie 70.000 zł do wartości szacowanej na 2
lata. Na rok bieżący jest kwota 800.000 zł w budżecie i ona się nie zmieni, reszta w roku
przyszłym o zwiększoną wartość 70.000 zł, dlatego to należy poprawić w wpf. Na 2021 rok
zwiększa się wydatki o 70.000 zł, było zapisane 866.000 zł. oprócz tego zmiany dotyczą
kompleksowej rewitalizacji na terenie ROF. Są trzy zadania wpisane. W związku z tym, ze
patronat nad zadaniem ma ROF, realizacja odsuwa się w czasie. Zadanie przejdzie ro realizacji
2020 - 2021. Środki był zapisane na 2020, ale Wykonawca nie będzie w stanie całości
w jednym roku wykonać. Więc nie będziemy blokować środków. Przesuwa się 1.600.000 zł na
rok 2021. Za tym wiążą się upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań. Następnie przedstawił
projekt uchwały.
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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, 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
NIEOBECNI (1)
Jadwiga Balawender
Uchwała nr X/113/19 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy
Łańcut została podjęta jednogłośnie - uchwała w załączeniu.

Ad.3. Podjęcie uchwał w sprawie upoważnienia

Wójta Gminy Łańcut do

zaciągnięcia

zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2019 rok przez
Radę Gminy.
Skarbnik Wiktor Skoczyński - przedstawił pakiet uchwał w sprawie upoważnienia Wójta do
zaciągnięcia zobowiązań inwestycyjnych ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2019 r.
Pierwszy projekt dotyczy zadania Opracowania dokumentacji przebudowy drogi powiatowej
Albigowa-Handzlówka. Pozostałe projektu uchwał dotyczą zadań, o których mówił wójt przy
omawianiu zmian w budżecie gminy na 2019 rok. Następnie przedstawił pierwszy 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, 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
NIEOBECNI (1)
Jadwiga Balawender
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Uchwała Nr X/114/19 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 Wiktor Skoczyński - kolejny projekt dotyczy upoważnienia wójta do zaciągnięcia
zobowiązania inwestycyjnego na zadanie Rozbudowy drogi gminnej Wysoka - Wysoka za
rzeką w wysokości 4.000.000 zł ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2019 r.
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, 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
NIEOBECNI (1)
Jadwiga Balawender
Uchwała Nr X/115/19 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 Wiktor Skoczyński - projekt uchwały dotyczy upoważnienia wójta do zaciągnięcia
zobowiązania inwestycyjnego na zadanie Przebudowa drogi na dz.1976 w Wysokiej
w wysokości 150.000 zł ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2019 r.
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, 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
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Tarała, Wiesław Wilk, Beata Wójcik, Jan Zuber
NIEOBECNI (1)
Jadwiga Balawender
Uchwała Nr X/116/19 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 Wiktor Skoczyński - projekt uchwały dotyczy upoważnienia wójta do zaciągnięcia
zobowiązania inwestycyjnego na zadanie Opracowanie dokumentacji projektu rozbudowy
drogi Gościńczyk w Handzlówce w wysokości 235.000 zł ponad granicę ustaloną w budżecie
gminy na 2019 r.
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, 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
NIEOBECNI (1)
Jadwiga Balawender
Uchwała Nr X/117/19 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 Wiktor Skoczyński - projekt uchwały dotyczy upoważnienia wójta do zaciągnięcia
zobowiązania inwestycyjnego na zadanie Opracowanie dokumentacji projektu rozbudowy
drogi Albigowa - Granice w wysokości 185.000 zł ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na
2019 r.
Rada Gminy nie podjęła dyskusji, w związku z tym przystąpiono do głosowania.
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Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (20)
Jacek Albigowski, 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
NIEOBECNI (1)
Jadwiga Balawender
Uchwała Nr X/118/19 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 Wiktor Skoczyński - projekt uchwały dotyczy upoważnienia wójta do zaciągnięcia
zobowiązania inwestycyjnego na zadanie Opracowanie dokumentacji projektu budowy drogi
Puchałówka Kosina - Rogóżno w wysokości 100.000 zł ponad granicę ustaloną w budżecie
gminy na 2019 r.
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, 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
NIEOBECNI (1)
Jadwiga Balawender
Uchwała Nr X/119/19 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 Wiktor Skoczyński - projekt uchwały dotyczy upoważnienia wójta do zaciągnięcia
zobowiązania

inwestycyjnego

na

zadanie

Modernizacja
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oświetlenia

w

placówkach

oświatowych Gminy Łańcut w wysokości 350.000 zł ponad granicę ustaloną w budżecie gminy
na 2019 r.
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, 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
NIEOBECNI (1)
Jadwiga Balawender
Uchwała Nr X/120/19 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 Wiktor Skoczyński - projekt uchwały dotyczy upoważnienia wójta do zaciągnięcia
zobowiązania inwestycyjnego na zadanie Remont Ośrodka Kultury w Wysokiej w wysokości
60.000 zł ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2019 r.
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, 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
NIEOBECNI (1)
Jadwiga Balawender
Uchwała Nr X/121/19 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.
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Ad.4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

położonych

w miejscowości Albigowa i Sonina na rzecz Gminy Łańcut w formie darowizny.
Kier. RRE Beata Kochman - pierwszy projekt uchwały dotyczy sołectwa Albigowa. Mieszkaniec
tej miejscowości zwrócił się z propozycją nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Łańcut
działek stanowiących w terenie drogę dojazdową do budynków mieszkalnych oraz gruntów
rolnych. Wójt Gminy po konsultacji z sołtysem wsi oraz pracownikami Urzędu, poinformował
wnioskodawcę,

ze

temat

zostanie

przedstawiony

Radzie

Gminy

pod

warunkiem

wcześniejszego poszerzenia drogi. Droga w terenie została poszerzona podczas modernizacji
gruntów we wsi Albigowa. Obecnie działka 2322 posiada powierzchnię 0,08 ha, natomiast
działka nr 2323 - 0,03 ha. Ponadto ww. działki stanowią w terenie łącznik pomiędzy dwiema
drogami gminnymi. Przyjęcie na mienie gminy tych działek umożliwi mieszkańcom Albigowej
łatwiejszy dostęp do działek z zabudową mieszkaniową oraz do działek wykorzystywanych pod
działalność rolniczą. Następnie przedstawiła projekt uchwały.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji przystąpiono do głosowania.
Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (20)
Jacek Albigowski, 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
NIEOBECNI (1)
Jadwiga Balawender
Uchwała Nr X/122/19 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
położonych w miejscowości Albigowa na rzecz Gminy Łańcut w formie darowizny została
przyjęta jednogłośnie - uchwała w załączeniu.

Kier. RRE Beata Kochman - drugi projekt uchwały dotyczy drogi do cmentarza w Soninie.
Droga jest własnością Parafii rzymskokatolickiej pw. Św. Jana Chrzciciela w Soninie. Ksiądz
proboszcz zwrócił się z propozycja przekazania tej drogi Gminie, ponieważ wielu mieszkańców
zwraca się do niego o ustanowienie służebności. Kuria Metropolitalna w Przemyślu wyraziła
zgodę na jej przekazanie w formie darowizny celem utworzenia na niej drogi gminnej.
Przejęcie drogi umożliwi mieszkańcom swobodny
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dojazd do swoich

nieruchomości

zabudowanych oraz utrzymanie warunków zabudowy dla nieruchomości niezabudowanych.
Następnie przedstawiła 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, 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
NIEOBECNI (1)
Jadwiga Balawender
Uchwała Nr X/123/19 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
położonych w miejscowości Sonina na rzecz Gminy Łańcut w formie darowizny została
podjęta jednogłośnie - uchwała w załączeniu.

Ad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

położonej

w miejscowości Handzlówka i Rogóżno na rzecz Gminy Łańcut.
Kier. RRE Beata Kochman - projekt uchwały związany jest z przygotowaniem się Gminy Łańcut
do realizacji inwestycji modernizacji Parku Magrysia w Handzlówce. Nabywana działka
zostanie przeznaczona na wykonanie dojazdu do Parku oraz utwardzenie terenu pod parking
dla samochodów. Wynegocjowana cena zakupu to 9.500 zł. Następnie przedstawiła projekt
uchwały.
Nie podjęto dyskusji, w związku z tym przystąpiono do głosowania nad projektem
uchwały.
Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (19)
Jacek Albigowski, 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
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WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Jan Kiełb
NIEOBECNI (1)
Jadwiga Balawender
Uchwała Nr X/124/19 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
położonej w miejscowości Handzlówka na rzecz Gminy Łańcut została podjęta większością
głosów - uchwała w załączeniu.

Kier. RRE Beata Kochman - kolejny projekt uchwały dotyczy sołectwa Rogoźno. Gmina Łańcut
w najbliższych latach przymierza się do budowy sali gimnastycznej w tej miejscowości. Zakup
działki jest niezbędny do zaprojektowania sali, ponieważ działka gminna przy szkole jest zbyt
mała, aby w przyszłości wybudować tam taki obiekt. Działka do zakupu przylega bezpośrednio
do działek gminnych. Wynegocjowana cena za tą działkę to 40.000 zł. jest to działka
budowlana. Następnie przedstawiła 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, 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
NIEOBECNI (1)
Jadwiga Balawender
Uchwała Nr X/125/19 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
położonej w miejscowości Rogóżno na rzecz Gminy Łańcut została podjęta jednogłośnie uchwała w załączeniu.

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy Komisji Rady Gminy na II półrocze 2019 r.
Przewodniczący

Rady

Gminy

Paweł

Dąbek

-

poprosił

przewodniczących

o przedstawienie projektów planów pracy na II półrocze 2019 r.:
- Komisja Rewizyjna - Sławomir Kluz,
- Komisja Finansów i Gospodarki Mieniem Gminy - Ryszard Krauz,
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Komisji

- Komisja do Spraw Społecznych - Beata Wójcik,
- Komisja Inicjatyw Gospodarczych, Rolnictwa i Ekologii - Grzegorz Szacki.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały.
Przystąpiono 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, 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
NIEOBECNI (1)
Jadwiga Balawender
Uchwała Nr X/126/19 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy
została podjęta jednogłośnie - uchwała w załączeniu.

Ad. 7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie za
2018 r. i ocena zasobów pomocy społecznej.
Kierownik GOPS Halina Sieczkowska - Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej jest wypełnieniem przepisu prawnego Ustawy o pomocy społecznej obowiązek przedłożenia sprawozdania Radzie Gminy, z realizacji zadań. Natomiast ocena
zasobów pomocy społecznej jest to dokument, który służy planowaniu budżetu na rok
następny. Opiera się nie tylko na danych z GOPS, ale z oświaty, innych jednostek
organizacyjnych i Urzędu Gminy. Rada szczegółowo zapoznała się z w/w dokumentami na
posiedzeniach Komisji.

Rada Gminy nie podjęła dyskusji nad przedstawionymi dokumentami.

Ad. 8. Debata nad raportem o stanie Gminy Łańcut.
Sekretarz Gminy Mariusz Pieniążek - zgodnie z art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym,
Raport o stanie Gminy Łańcut, wójt corocznie przedstawia Radzie Gminy Łańcut do dnia 31
maja. Zgodnie z przepisami Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest
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uchwała w sprawie udzielenia wójtowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej
kolejności. Po rozpatrzeniu raportu, Rada głosuje nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania.
Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku ubiegłym, w szczególności zawiera
informacje takie jak: realizację polityk, programów, strategii, realizację uchwał Rady Gminy.
Nie ma wytycznych co więcej czy mniej powinien zawierać ten dokument. W tym Raporcie,
który został przedstawiony Radzie, są zawarte informacje ze wszystkich jednostek podległych
wójtowi (placówki Centrum Oświaty, Centrum Kultury, ZGK), informacje o realizacji zadań,
które były zrealizowane w roku poprzednim przez referaty Urzędu Gminy Łańcut. Raport
zawiera też informacje ogólne o Gminie Łańcut, liczbę mieszkańców, informacje o projektach
unijnych.
Przewodniczący Rady Gminy Paweł Dąbek - rozpoczął debatę nad Raportem o stanie Gminy
Łańcut.
Radni nie mieli pytań i nie podjęli dyskusji w tym punkcie posiedzenia.

Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania.
Przewodniczący Rady Gminy Paweł Dąbek - przedstawił projekt uchwały w sprawie
udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Rada Gminy przystąpiła do głosowania nad
projektem uchwały:
Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 9, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (9)
Katarzyna Bujak, Tomasz Harpula, Marcin Kisała, Joanna Murias, Ewa Rejman-Dziok, Ireneusz
Tarała, Wiesław Wilk, Beata Wójcik, Jan Zuber
PRZECIW (2)
Jacek Albigowski, Jan Kiełb
WSTRZYMUJĘ SIĘ (9)
Jan Borcz, Jerzy Cwynar, Barbara Czechowicz, Paweł Dąbek, Sławomir Kluz, Ryszard Krauz,
Bernadeta Ruszel, Kazimierz Słonina, Grzegorz Szacki
NIEOBECNI (1)
Jadwiga Balawender
Przewodniczący Rady Gminy Paweł Dąbek - powiedział, że bezwzględna większość głosów
ustawowego składu Rady Gminy Łańcut wymagana przepisem art.28 aa ust.9 ustawy
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0 samorządzie gminnym do podjęcia uchwały w sprawie wotum zaufania, wynosi 11 głosów.
W związku z powyższym stwierdza, że uchwała Nr X/127/19 w sprawie udzielenia Wójtowi
Gminy wotum zaufania nie została podjęta. Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie
gminnym jest to równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu Wójtowi Gminy wotum
zaufania.
Przyjęto uchwałę Nr X/127/19 w sprawie nieudzielenia Wójtowi Gminy Łańcut
wotum zaufania - uchwała w załączeniu.
W dyskusji wzięli udział:
Wójt Jakub Czarnota - pyta radnych, którzy głosowali „przeciw" lub „wstrzymali się" kierując
się Raportem o stanie Gminy Łańcut. Raport dotyczy roku 2018. Jest to okres działalności wójta
poprzedniej kadencji. W związku z powyższym, czy ktoś może powiedzieć jakimi motywami
merytorycznymi kierował się tak, a nie inaczej głosując.
Radny Jan Kiełb - skoro wójt chce wyjaśnień, bo on głosował „przeciw", to chce zauważyć, że
było to głosowanie nad wotum zaufania dla wójta jako osoby, nie budżetu i zadań przez pana
realizowanych. On osobiście nie ma zaufania dla wójta, zwłaszcza po wydarzeniach, które
miały miejsce od początku obecnej kadencji. Chce przypomnieć o zwolnieniu pana Tadeusza
Pasiecznego, gdzie Komisja Finansów i Rewizyjna wydały jednoznaczne stanowisko w tej
sprawie. Domaganie się dymisji dyrektor ZS w Głuchowie, gdzie sprawa się toczy
w prokuraturze. Od pewnego czasu obserwuje też dzielenie radnych, np. podpisanie umowy
do wstąpienia do KSRG, w Kraczkowej jest troje radnych, dlaczego jednego radnego brakowało
na tym wydarzeniu. Przewodniczący Rady Gminy jest notorycznie pomijany w uczestniczeniu
w różnych uroczystościach organizowanych przez Gminę. Pomija fakt o traktowaniu
pozostałych radnych, pomija też fakt, że pojawiają się różne donosy na radnych. Wydaje mu
się, że niektóre działania wójta nie budzą zaufania. Nie twierdzi że wszystkie działania są złe,
ale niektóre pozostawiają wiele do życzenia. Uważa, że nie podjęcie wotum zaufania podziała
mobilizująco, aby przekonać członków Rady do siebie i poprzez działania i wypowiedzi zacznie
pan wójt traktować wszystkich równo. Tego oczekują wyborcy, którzy oddali głos na radnych
1 wójta. Jego wyjaśnienia nie powinny mieć miejsca, bo każdy zagłosował zgodnie ze swoim
sumieniem i swoją wolą i wolą swoich wyborców.
Dyr. CKGŁ Mateusz Witczuk - odniósł się do słów radnego Jana Kiełbia, za każdym razem,
kiedy jest impreza, wydarzenie organizowane na terenie naszej gminie, radni jak
i przewodniczący Rady Gminy są zapraszani. Więc prosi, aby nie wysuwać takich sugestii, bo
jest to nieprawda.
Radny Jan Kiełb (Ad Vocem) - nie rozumie dlaczego to pan dyrektor ustosunkowywał się do
jego wypowiedzi w sprawie niezapraszania radnych. Uściślając, przewodniczący Rady nie
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został zaproszony na jubileusz orkiestry dętej w Wysokiej. Przyznaje, że na niektóre imprezy
organizowane przez CKGŁ radni otrzymują zaproszenia.
Przewodniczący Rady Gminy Paweł Dąbek - potwierdził, że to co mówił radny Jan, jest
prawdą.
Radna Joanna Murias (Ad Vocem) - jeśli będziemy się rozliczać kto i kiedy był zapraszany, to
ta dyskusja nie będzie miała końca. Uważa, że jeśli jest się radnym, albo przewodniczącym
Rady, to uczestniczenie w wydarzeniach w naszej Gminie, powinno być w obowiązku. Ona nie
potrzebuje zaproszenia, jeśli ma tyko czas, to chętnie bierze udział w okolicznościowych
imprezach.

Rada dla

radnych, aby

nie czekali

na zaproszenia

tylko

uczestniczyli

w uroczystościach i byli dla ludzi.
Wójt Jakub Czarnota - odnośnie wypowiedzi radnego Jana Kiełbia i wynikami głosowania,
kierowanego pobudkami politycznymi i niechęcią do niego jako osoby. On dostał mandat
społeczny do pełnienia tej funkcji. Mieszkańcy Gminy Łańcut wybrali go na wójta, nie dlatego
żeby spełniać czyjeś zachcianki, tylko po to by rozwiązywał problemy mieszkańców,
koordynował prace Urzędu Gminy, realizował inwestycje. Nie rozumie co oznacza dzielenie
radnych na lepszych i gorszych. Ostatnio odbyło się podpisanie umowy o promesę w Urzędzie
Wojewódzkim, wszyscy radni z Wysokiej wzięli w tym udział, następnie podpisanie umowy
o promesę na drogę w Głuchowie, wszyscy radni też zostali zaproszeni. Nie wie czy zrobił cos
niestosownego względem radnych. Wydaje się, że współpraca od kilku miesięcy dobrze się
układała, wspólnymi siłami pracujemy nad rozwiązaniem różnych problemów. A państwo na
potrzeby interesu politycznego podejmujecie takie a nie inne działania. Jeśli Rada uważa, że
w ten sposób wójt stanie się bardziej uległy to tak nie będzie. Wybrano go na Wójta Gminy
Łańcut, żeby zakończyć takie działania, układy, powiązania, zakulisowe gry. Będzie nadal
pracował ciężko na rzecz Gminy Łańcut i nie zmieni swojego zachowania.
Radny Jan Kiełb (Ad Vocem) - w pana wypowiedzi usłyszał nutkę zastraszania. Jego też wybrali
wyborcy i będzie robił to czego wyborcy od niego oczekują czyli pracy na rzecz tej Gminy.
Będzie tez dbał o to, żeby Gmina się rozwijała. Wyniki wyborów ubiera pan w polityczne
układy, on jest bezpartyjny i nigdy nie należał do żadnej partii. Szanuje wybór mieszkańców,
którzy wybrali pana na wójta, ale wielu tych mieszkańców teraz mówi, że się pomyliło i on jest
głosem tych ludzi. Pan wójt też powinien czasem posłuchać głosów krytyki, co do swoich
działań.
Radna Joanna Murias (Ad Vocem) - powiedziała, że państwo radni sami się wykluczają.
Podczas wydarzenia Smaki i aromaty w Soninie, było spotkanie wójta, księży, posłanki,
senatora. Kilkakrotnie radni z Soniny, jako gospodarze byli zapraszani na poczęstunek.
Niestety radni nie wzięli udziału wtym spotkaniu, sami się wykluczyli. Ona nie była zapraszana,
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ale przyjechała i jej wrażenia z tego powodu były nieprzyjemne. Jesteście radnymi nie pierwszą
kadencję, a nie ma z kogo brać przykładu.
Radna Barbara Czechowicz (Ad Vocem) - odniosła się do zarzutów radnej Joanny Murias
i powiedziała, że od lat wyznają zasadę, że dopóki trwają uroczystości, występy zespołów nie
idą na poczęstunek z szacunku do osób występujących. Po to przyjeżdżają dzieci, młodzież czy
dorośli występować, żeby obejrzeć ich występy. Podczas Smaków i aromatów wyszła na górę
do gości, a następnie wyszła na prośbę księdza. Rozmawiała z posłanką i pozostałymi gośćmi,
a poczęstunek nie był dla niej najważniejszy. Najważniejsze były uroczystości na głównej Sali.
Radna Joanna Murias (Ad Vocem) - jej wrażenia były złe.
Z-ca wójta Łukasz Hubert - odniósł się do głosowania nad wotum zaufania dla wójta.
Dzisiejsze uchwały dotyczyły zmian w budżecie, planowanych inwestycji, zadań i planów na
najbliższe lata. Rada jednogłośnie zaakceptowała przedstawiony przez wójta plan rozwoju
Gminy. Wszyscy jednogłośnie mówią, że Gmina idzie w dobrym kierunku. Inwestycje są dobrze
planowane i realizowane. Nie rozumie więc, że w tym przypadku jednogłośnie Rada jest „za",
a jeśli chodzi o wotum zaufania dla wójta Rada jest na „nie".
Radna Ewa Rejman-Dziok - budżet gminy na 2019 rok został uchwalony, dzisiejsze uchwały
zostały podjęte jednomyślnie. Uważa, że brak wotum zaufania oznacza brak zaufania
w realizacji bieżących i przyszłych zadań, celów za którymi głosowała Rada Gminy. Występuje
tu paradoks. Wzajemne pouczanie się, obwinianie niczemu nie służy tylko stwarza prowokacje
i wzbudza jeszcze większy konflikt w Radzie. Jak tez niczemu nie służy osobom oglądającym
transmisję, którzy wysuwają odpowiednie wnioski o radnych, o Gminie. Wójt sprawuje urząd
pierwsza kadencję, jest osobą młodą wymagającą doświadczenia i wskazówek od osób
doświadczonych. Ważne jest, by radni służyli mu pomocą, wspierali, a nie wzajemnie osądzali.
To nie jest tak, że Aktywna Gmina zgadza się ze wszystkim co, wójt mówi. Każdy z radnych
sprawuje różne funkcje społeczne, zawodowe, ma różne poglądy, wartości, zasady.
W kwestiach, nad którymi dziś Rada głosowała, wójt pytał o zdanie mieszkańców, nie
podejmował sam decyzji. Bierze udział we wszystkich zebraniach wiejskich. Oczywiście były
sprawy trudne m.in. sprawa pani dyrektor z Głuchowa. Osobiście bardzo ceni panią dyrektor,
z którą współpracowała. Uważa, że pani dyrektor zasługuje na uznanie swojej pracy
i przeproszona, bo nie zrobiła nic takiego, w porównaniu z kwestiami, o których dowiadujemy
się obecnie co dzieje się w gminie. Powinniśmy rozmawiać, prowadzić dialog, a nie na forum
oskarżać się.
Dyr. CKGŁ Mateusz Witczuk - chciał zwrócić uwagę nad jaką uchwałą Rada głosowała,
odczytał §1 uchwały. Zwrócił uwagę na to, że Rada nie podjęła merytorycznej debaty nad
raportem o stanie Gminy. Zastanawia się, kto w całości przeczytał ten raport. Po co wszystkie
jednostki przygotowywały się do tego, aby ten raport przedstawić Radzie. Zaistniała sytuacja
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to absurd. Podczas dyskusji, radni mogli wskazać wójtowi swoje uwagi. Rada nie wzięła udziału
w debacie tylko po to, żeby dać teraz wójtowi pstryczka. Państwo przegłosowujecie tylko to
co przygotuje Urząd. Proponuje, aby zweryfikować § 1 uchwały i wrócić do debaty nas
Raportem o stanie Gminy, aby była merytoryczna podstawa do głosowania.
Sekretarz Gminy Mariusz Pieniążek - Rada ocenia Raport za 12 miesięcy 2018 roku, faktycznie
11 miesięcy to była praca poprzedniej Rady i poprzedniego wójta. Znajduje się wiele fajnych
i trudnych zadań realizowanych przez Gminę Łańcut. Jeden miesiąc pracy wójta Jakuba
Czarnoty w grudniu 2018 r., a jednak Rada nie podjęła uchwały. Za każdą pracą wójta stoją
pracownicy. Jest to też w jakiś sposób ocena tego co, ci ludzie wykonywali przez cały rok 2018.
Wynik jest jednak jednoznaczny.
Radny Jan Zuber - na Komisji przed sesyjnej, nie było dyskusji na ten temat. Głosowanie
w dużej mierze dotyczyło poprzedniego wójta, gdzie jego obóz nie udzielił mu tego wotum.
Proponuje do dyskusji na temat stanu Gminy, bo nie jest taki zły, że Rada za nim nie
zagłosowała. To jest niezrozumiałe. Praca wójta przez te kilka miesięcy jest godna pochwały,
a nie krytyki. 90% to same sukcesy. Wójt wychodzi naprzeciw potrzebom mieszkańców,
dlatego jest oburzony zaistniałą sytuacją.
Radna Ewa Rejman-Dziok (Ad Vocem) - w każdej z naszych miejscowości zostały poczynione
jakieś inwestycje. Wspominając tylko Kraczkową, na chodnik czekaliśmy bardzo długo, każda
inwestycja była robiona w etapach. Teraz chodnik od OZ do DK4 jest wykonywany w całości,
w krótkim czasie. Wójt porozumiał się ze Starostą, pozyskano środki od Powiatu. Rozmowy
odbyły się pozytywnie, co do tej pory było to niemożliwe. W każdej wsi jest robione bardzo
dużo i w krótkim czasie. Prosi, by to docenić, bo to służy mieszkańcom.
Przewodniczący Rady Gminy Paweł Dąbek - odnośnie wykonywania chodników, to są one
robione odcinkami. Najpierw były chodniki wzdłuż głównych dróg powiatowych, potem był
zrobiony chodnik w stronę Malawy, następnie w stronę Kraczkowej Dolnej, a obecne prace to
dalsze etapy. Taki był plan. Był radnym i takie były plany, co do budowy chodników ustalane
ze Starostą Łańcuckim.
Radna Ewa Rejman-Dziok (Ad Vocem) - mówiąc o inwestycjach (chodniki) ma na myśli, aby
była ona od początku do końca wykonana, a nie po 200, 300 metrów.
Przewodniczący Rady Paweł Dąbek - powiedział, że odcinek w kierunku Malawy miał 600
metrów.
Radny Sławomir Kluz - to prawda, że uchwała o wotum zaufania czy raport o stanie Gminy
dotyczy roku 2018, niemniej jednak cały czas mówimy o wotum zaufania dla wójta, który
urzęduje. Myśli, że jeśli trzymać się tylko tego okresu to też nie miałoby sensu, bo przez rok
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jeszcze trzeba by było funkcjonować w złej atmosferze. Jego relacje z wójtem były dobre, nie
czuł się pomijany ani dyskryminowany. Jest prowadzona odważna polityka jeśli chodzi o
kalendarz inwestycji i jej finansowanie. Jest to polityka odważna, ale liczy w tym momenci9e
na doświadczenie skarbnika i jego zawodową ostrożność, że z budżetem gminy jest wszystko
dobrze. Jest wiele działań, które są pozytywne jeśli chodzi o społeczność gminy, są
aktywizowane grupy społeczne. Został wprowadzony, poszerzony zakres działalności ZGK, ze
swojej strony może powiedzieć, że jest pozytywny odbiór. Jest poprawiane bezpieczeństwo
przy szkołach, jest wiele rzeczy, które zostały zrobione dobrze, widzi zaangażowanie pana
wójta. To dobrze wróży na przyszłość. Wracając do kwestii zaufania: w wyborach
samorządowych, po wieloletniej kadencji ustąpił wójt, a pan Jakub Czarnota został wybrany
nowym wójtem z dużym poparciem społecznym. Nowo wybrana Rada miała plan jak wszystko
będzie funkcjonować, były trudne rozmowy, gdy się wydawało, że jest porozumienie
i konsensus

nagle wszystko się wywróciło

o 180 st. Ostatecznie

Rada

wybrała

przewodniczącego Rady Gminy Łańcut jednogłośnie, przewodniczących stałych Komisji. Rada
Gminy ustaliła godziwe wynagrodzenie dla pana wójta. Następnie była kwestia zakupu
nowego samochodu i przedstawiona sytuacja, że obecny samochód jest w fatalnym stanie
i nie nadaje się do użytkowania i nie przejdzie badań technicznych. Teraz dowiaduje się, że
samochód ten funkcjonuje w ramach GOPS. Może wystarczyło powiedzieć, że nie wypada przy
tak bogatej Gminie, przy tak rozlicznych wyjazdach jest potrzebne nowe auto. Była też
sytuacja: policja w Cierpiszu. Wcześniej: pierogi, krokiety w szkołach. Był cykl wyjazdów
informacyjnych do Radio Rzeszów, w portalu lokalnym Łańcut-Gada, na facebooku. Okazało
się, że wszyscy pierogi nadal kupują i serwują w szkołach, ale był powód do dyskusji i sensacji.
Kolejna rzecz: poprzedni dyrektor COGŁ i znów media, poruszenie. Nawet, kiedy zostało już
cos ustalone, że nie do końca tak było to pan wójt powiedział, że zrobiłby jeszcze raz to samo.
Tylko czy to samo oznacza, że byłyby upublicznione informacje, fakty, które nie miały miejsca,
czy to samo jeśli chodzi o zwolnienie. Sprawa zmiany statutu CKGŁ, była dyskusja na ten temat,
były dwie istotne zmiany zostały przegłosowane. Kwestia zapisu w statucie, ze jest możliwość
powołania z-cy dyrektora CKGŁ. Wtedy dyrektor przedstawił, że to jest zapis tylko na wszelki
wypadek i nie ma obecnie żadnych propozycji, ani założenia, że tak się stanie. Niestety minęło
kilka tygodni i został powołany v-ce dyrektor CKGŁ. W tym miejscu poczuł się oszukany.
Kwestia gazety GGŁ, ze względów logistycznych, kosztów włączono gazetę do CKGŁ. Było
zapewnienie ze strony dyrektora, że Rada Gminy będzie miała w tym udział, jeżeli chodzi
o przekaz z gazety czy sprawy, które Rada chciałaby poruszyć. Niestety w krótkim okresie czasu
okazało się, że gazeta uległa sprywatyzowaniu i zarządza nią niezależny zespół dziennikarzy,
a Rada Gminy ma się od gazety trzymać z dala. Przypomniał, pojawiły się artykuły m.in.
o wynagrodzeniu wójta. Uważa, że wynagrodzenie jest godziwe, ale nie było tak, że Rada
zabiegała o wyższe wynagrodzenie, a pan wójt chciał mniejsze. To było też powodem
niepotrzebnych dyskusji. Kwestia związana z licznymi skargami, które pojawiały się na
początku roku, uważa, że dyrektor nierzetelnie przedstawił informację, że Wojewoda miała
zastrzeżenia i interesowała się praca przewodniczącego Rady Gminy. W kontekście informacji
dotyczących pana Pasiecznego związanych ze sprostowaniem, pojawił się komentarz wójta, że
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jest to kwestia jego dobrej woli, a nie obowiązku. On uważa inaczej. Kolejna kwestia, nie czuje
się pominięty, ale były sytuacje, gdzie dystrybucja gazety była elementem dzielenia radnych.
Następna sprawa dotycząca pani dyrektor ZS w Głuchowie, gdzie było wiele rozmów
i możliwości, aby nie brnąć w tym kierunku. Obecnie mamy skierowaną, ponownie do
rozpatrzenia sprawę do prokuratury, gdzie wójt składa zażalenie na postanowienie
prokuratury o nie wszczęciu postępowania, a odbiór społeczny jest całkiem inny. Przypomniał
sytuację wysłania informacji smsowej o skierowaniu sprawy do sądu na przewodniczącego
Pawła Dąbka, w trakcie dyskusji nad odczytywaniem skarg, to zakrawa na tragikomedię.
Wszyscy byli też świadkami dozorowania radnego Grzegorza Szackiego. Można było dojść do
złożenia wniosku o dotację w zupełnie inny sposób. Nie jest tajemnicą, że są sprawy sporne,
które opierają się o różne instytucje, między wójtem a niektórymi radnymi. To są rzeczy, które
nie budują zaufania. Osoby, które się wstrzymały lub zagłosowały przeciw to tak odbierają.
Byliby hipokrytami, osobami, które mówią jedno a myślą co innego, gdyby teraz udzielili
wotum zaufania. Jak wójt odbierze ten wynik to zależy to od wójta. Czy będzie to zaproszenie
do resetu tego stanu rzeczy, czy wykopanie topora wojennego, choć to już chyba nastąpiło,
bądź było pod wpływem chwili i emocji. Jest czerwiec, 6 miesięcy pracujemy wspólnie.
Pomimo wszystkiego chciałby, aby pozostały dobre relacje jego i wójta. Jednak nie przypomina
sobie sytuacji, że spokojnie bez podtekstów, aluzji, nie podzieleni na grupy, np. wypili kawę
u pana wójta w gabinecie. Niektórzy maja o to żal. Szkoda, że radny z Głuchowa opuścił salę
obrad. Myśli, że jego słowa o niezrozumieniu braku zaufania są hipokryzją, bo w dużej mierze,
za wynik głosowania, wójt może podziękować właśnie temu radnemu. Na spotkaniu, gdzie był
wręczony akt nominacji dla nowej pani dyrektor szkoły w Głuchowie, byliśmy świadkami słów
radnego Jana, który próbował ustawiać panią dyrektor, kto jest dobry w Głuchowie, a kto nie,
kto jest godzien zaufania, a kto nie, a nowa pani dyrektor wyraziła chęć normalizacji sytuacji,
która była związana z ustępującą panią dyrektor. W związku z tym to tego zaufania również
nie buduje. Być może nie jest zarzut do pana wójta ale związany jest z całą sytuacją. Jeżeli jego
szczere słowa i wyjaśnienia nie przekonują pana wójta, że osoby, które się wstrzymały od
głosowania, miały taką wole to szkoda. Ale ma nadzieje, że przekonały. Mamy trwać w takiej
sytuacji przez kolejny rok do następnego wotum zaufania. Może pan wójt przekuć ta sytuację
w rozwiązania, które pozwolą na to żeby os sporu przebiegała w kontekście o środki
budżetowe, o inwestycje, podział środków na miejscowości, a niestety teraz oś sporu
przebiega wzdłuż społeczeństwa jak to odbiera i widzi, wzdłuż radnych. Ma nadzieję, że to się
zmieni.
Radny Jacek Albigowski (Ad Vocem) - zwraca się do wójta, dziś zagłosował „przeciw". Na
spotkaniu na początku kadencji powiedział, że jeśli będzie widział dobre rzeczy to będzie „za",
jeżeli coś będzie mu się nie podobało to będzie punktował. Jeżeli chodzi o podział środków
finansowych, czy jest dobry czy nie, to się oceni za kilka lat, dlatego głosował „za". Brakuje mu
jednak rozmów. Była sytuacja, kiedy z-ca wójta zachował się bardzo dobrze i otrzymał od Rady
brawa. Nie widzi przeszkód żeby za rok nie głosował „za" wotum zaufania.
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Radna Bernadeta Ruszel - zaczęła się martwić po wypowiedzianych słowach przez pana wójta,
bo od miesiąca, po trudnym okresie, popełnionych błędach, zaczęła wierzyć, ze wójt zacznie
współpracować ze wszystkimi. Ma nadzieje, ze ta wypowiedz była podyktowana tylko
i wyłącznie emocjami. Nie możemy nie widzieć tego złego, co się wydarzyło. Były popełnione
błędy, pan o tym wie, Rada Gminy i ludzie też o tym wiedzą, ale 4,5 roku przed nami. Po tu
jesteśmy, aby wspólnie współpracować. Może tym głosowaniem należy odciąć się od tego co
było niedobrego i zaczęli ze sobą normalnie ze sobą dyskutować, rozmawiać. Rozmowa jest
podstawą wszystkiego. Nie agresywne zachowania, krzyki, trzaskania drzwiami, tylko
spokojna, merytoryczna rozmowa. To głosowanie odcina pewien etap, tak powinno być.
Zaczynamy od nowa i myśli, że wyjdzie z tego dużo dobra.
Dyr. CKGŁ Mateusz Witczuk - odniósł się do słów radnego Sławomira Kluza. Powiedział, że to
jest wotum zaufania wójta, a nie dyrektora CKGŁ. Widzi sporo zarzutów w kierunku CKGŁ. On
zarządza Centrum Kultury, w nie wójt. Jeśli chodzi o artykuł o wynagrodzeniu wójta
i przeinaczenie netto, brutto to przypomniał, że jeszcze wtedy gazeta nie była redagowana
przez CKGŁ. Teraz robi to grupa niezależnych dziennikarzy i jest to niezależne ciało. Jeśli prasa
ma być niezależna to Rada Gminy nie ma wpływu na gazetę. Odnośnie zarzutów do artykułu
i nieścisłości słów wojewody w stosunku przewodniczącego Rady Gminy, to przewodniczący
zwrócił się o sprostowanie, a redakcja odmówiła zamieszczenia tego, gdyż dysponuje
dokumentem, w którym wojewoda prosi o wyjaśnienie kwestii. Co do dystrybucji gazety,
został wypracowany model, który sprawdza się bardzo dobrze. Jeśli chodzi o komentarz pod
artykułem dotyczącym Tadeusza pasiecznego, to był to komentarz wójta. On nie odpowiada
za słowa wójta. Zgodnie z prośbą Rady stanowisko Komisji zostało opublikowane. Nie widzi,
aby jakaś polityka była uprawiana w GGŁ. Jeśli są zarzuty do jego pracy, jako dyrektora CKGŁ,
to są odpowiednie komisje, które mogą przyjechać do CKGŁ. Prosi tylko nie mylić wójta
z dyrektora CKGŁ, ponieważ jednostka posiada osobowość prawną i to on odpowiada za to jak
działa CKGŁ, a nie wójt. Nie ma wotum zaufania dla dyrektora.
Przewodniczący

Rady Gminy Paweł Dąbek -

odnośnie sformułowania

w gazecie,

odpowiedział pan dyrektor, ale będzie dalszy ciąg tej sprawy.
Radny Sławomir Kluz (Ad Vocem) - oczywiście pan dyrektor kieruje CKGŁ, ale to pan wójt
odpowiada za całokształt. Co do gazety i jej niezależności, to może pan dyrektor pisać
i redagować co chce, jeżeli stworzy tę gazetę sam i będzie ją finansował, póki co gazeta jest
finansowana ze środków Gminy Łańcut. To jest fakt. Tak jak ta gazeta trafiła do CKGŁ, tak może
wrócić do Urzędu. To co powiedział to jest jego odbiór i osąd. Dziękuje za wyjaśnienia
dyrektora, ale one go nie przekonują.
Wójt Jakub Czarnota - jego zdaniem, ta dyskusja powinna się zakończyć. Radna Bernadeta
Ruszel powiedziała, że uległ on emocjom, jest to prawda. Jego wypowiedź sprzed kilku minut
była zbyt emocjonalna, nie do końca przemyślana. Przecież można z nim normalnie
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współpracować. Też tak myślał, że od kilku miesięcy wszyscy pracują nad normalizacją, do
budżetu wprowadza się kolejne zadania, sporo dobrego w ciągu ostatnich tygodni udało się
wypracować. Myśli, że nikt z radnych nie powinien się czuć oszukany, choć zawsze jest więcej
do zrobienia niż pozwalają na to środki, nie mniej wiele zadań wprowadzono do budżetu.
Jednak odpowiedź radnych jest inna. On będzie nadal kontynuował swoje prace na rzecz
Gminy. Powiedział, że jeśli przez ostatnie miesiące ktoś czuł się niedoceniony, było za mało
rozmów, ale to też wynika z tego, że to był okres wdrażania się w pracę, ciągle wiele rzeczy
poznaje więc tego czasu na rozmowy było mało. Więcej czasu potrzebuje na rozmowy
z urzędnikami, z przedstawicielami innych instytucji żeby poznać nowe rzeczy i wdrożyć się
w tą pracę. Dużo czasu poświęca też na pracę w terenie, poza Urzędem. Ale kiedy tylko ktoś
z radnych chciałby się spotkać z nim, zadzwonił, poprosił o spotkanie to ona nie odmówi. Sam
wiele rozmów i spotkań inicjował. On nadal będzie pracował na rzecz rozwoju Gminy. Jeżeli
Radzie zależy na normalizacji i współpracy, jemu tez na tym zależy. Uważa, że wójt nie
powinien toczyć wojny z Radą. Jak ten kompromis wypracować. Pewne jest jedno, ze
potrzebna jest wola z obu stron. To dzisiejsze głosowanie można tak odczytać. Z jego strony
jest otwartość na współpracę, ale to musi być oparte na wzajemnym zrozumieniu obu stron.
Na pewno nie będzie kapitulacji i uległości, ale współpraca na normalnych zasadach. Będziemy
szukać dobrego rozwiązania, bo ten spór jest bardziej medialny niż realny.
Radna Katarzyna Bujak - odbyło się posiedzenie Komisji, na którym można było to wszystko
powiedzieć, a zostało to powiedziane przed kamerami. Jest to wszystko medialne. Tez apeluje
do radnych o pokorę, rozmowę na Komisjach i wtedy zostanie osiągnięte porozumienie.
Radny Ryszard Krauz - pierwszy raz było głosowane wotum zaufania, jest to novum, wszyscy
się tego uczymy. Trudno mówić czy powinno się nad tym dyskutować na posiedzeniach Komisji
czy nie. Radny Sławomir Kluz bardzo dobrze powiedział o rzeczach, które zdecydowały o tym,
że to wotum nie zostało przegłosowane, co nie znaczy że wszyscy byli przeciw. Natomiast jest
zbulwersowany postawą dyrektora CKGŁ. Jeśli chodzi o raport, to przeczytał go i uważa, że
dyskusja o tym jest nie potrzebna. Stan finansów jest dobry, realizacja inwestycji jest dobra,
pomysły wójta są dobre. Wszystkie pomysły wójta zaproponowane w ostatnim czasie zostały
przegłosowane. Wotum zaufania dotyczyły rzeczy, o których wspomniał radny Kluz. Odnosząc
się do słów radnej Joanny Murias. Wspominał już wcześniej, że od początku kadencji tej Rady
Gminy, irytowało go to, że przed każdą sesją, radni z Aktywnej Gminy robią sobie szatnię
z gabinetu wójta. On uważa, że to jest dzielenie radnych. To jest też jeden z symptomów, które
powodują, że to wotum nie zostało przegłosowane. Natomiast wydaje mu się, że
funkcjonowanie wójta pod względem gospodarczym, finansowym, projektowym jest dobre.
To wotum nie powoduje nic względem wójta, przecież nie została obniżona pensja, ani to nie
jest nagana. To jest informacja i sygnał od Rady Gminy.
Ogłoszono 15 minutową

przerwę.
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Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r.
Skarbnik Gminy Wiktor Skoczyński -

wyjaśnił, że sprawozdanie finansowe zostało

opracowane na podstawie ewidencji księgowej. Z poszczególnymi składnikami sprawozdania
finansowego Gminy Łańcut sporządzonego zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2018 r., tj.:
bilansem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego - Gmina Łańcut; bilansem
jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego; rachunkiem zysków i strat
jednostki; zestawieniem zmian w funduszu jednostki, radni zapoznali się na posiedzeniach
Komisji.
Rada Gminy po rozpatrzeniu przedstawionych dokumentów nie wniosła do nich
żadnych uwag.
Następnie Skarbnik Gminy Wiktor Skoczyński - powiedział, że sprawozdanie Wójta Gminy
z wykonania budżetu Gminy Łańcut za rok 2018, zostało szczegółowo omówione na
posiedzeniach Komisji. Dochody zostały zrealizowane w wysokości 96.804.034,40 zł co
stanowiło 98,0% planu. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 94.142.192,70 zł, stanowiło
to 91,3% planu. Na koniec roku, uwzględniając nadwyżkę z roku poprzedniego, zaciągnięte
kredyty, nadwyżka budżetowa wyniosła 4.060.311,11 zł. Nadwyżka ta została wprowadzona
do budżetu. Rozchody Gminy, czyli spłaty wcześniejszych kredytów wyniosły 1.570.000,00 zł.
Należności Gminy na koniec 2018 r. wynosiły 3.163.431,00 zł, natomiast zobowiązania 3.008.400,99 zł. Na koniec roku Gmina posiadała zaciągnięte kredyty, czyli zadłużenia
długoterminowe na kwotę 8.595.000,00 zł. Jest to bezpieczny stan zadłużenia.
Następnie

poinformował,

że

sprawozdanie

z

wykonania

budżetu

za

2018

r.

i sprawozdanie bilansowe zostało przedstawione Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Uchwałą
Nr 4/21/2019 z dnia 9 maja 2019 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Rzeszowie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Łańcut sprawozdaniu
z wykonania budżetu Gminy Łańcut za 2018 r. skład Orzekający RIO postanowił pozytywnie
zaopiniować przedłożone sprawozdanie.
Rada Gminy nie wniosła żadnych uwag do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Łańcut za 2018 r.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Sławomir Kluz - przedstawił pozytywną opinię Komisji z
dnia 14 maja 2019 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego Wójta Gminy,
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łańcut za 2018 r. oraz informacji o stanie mienia
komunalnego Gminy Łańcut, (opinia stanowi załącznik do protokołu).
Przewodniczący

Rady

Gminy

Paweł

Dąbek

-

przedstawił

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r.
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projekt

uchwały

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (19)
Jacek Albigowski, 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 (2)
Jadwiga Balawender, Jan Zuber
Uchwała Nr X/128/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018
rok została przyjęta jednogłośnie - uchwała w załączeniu.

Ad.11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łańcut absolutorium z tytułu
wykonania budżetu gminy za 2018 r.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Sławomir Kluz - przedstawił wniosek z dnia 14 maja 2019
r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łańcut. Komisja Rewizyjna po
pozytywnym zaopiniowaniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2018, wnioskuje
do Rady Gminy Łańcut o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tego tytułu (wniosek
stanowi załącznik do protokołu).
Przewodniczący Rady Gminy Roman Skomra - odczytał uchwałę Nr 4/12/2019 z dnia 22 maja
2019

r.

Składu

Orzekającego

Regionalnej

Izby

Obrachunkowej

w

Rzeszowie

w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łańcut o udzielenie
absolutorium Wójtowi Gminy Łańcut z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 r. (uchwała
stanowi

załącznik

do

protokołu).

Następnie

przedstawił

projekt

uchwały

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium.
Radni nie podjęli dyskusji w tym temacie, z uwagi na szczegółowe omówienie
i przeanalizowanie sprawy podczas posiedzeń Komisji. W związku z tym przystąpiono do
głosowania
Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
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ZA (19)
Jacek Albigowski, 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 (2)
Jadwiga Balawender, Jan Zuber
Uchwała Nr X/129/19 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łańcut absolutorium z
tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 r. została przyjęta jednogłośnie - uchwała w
załączeniu.
Wójt Gminy Jakub Czarnota - w imieniu pracowników Urzędu Gminy, bo mowa jest
o budżecie za 2018 rok, który był realizowany przez jego poprzednika, złożył podziękowanie
Radzie Gminy Łańcut za jednomyślne udzielenie absolutorium. Ma nadzieję, że za rok również
Rada Gminy zagłosuje z takim przekonaniem. Nad wykonaniem budżetu gminy czuwa
Regionalna Izba Obrachunkowa, Skarbnik Gminy. Kluczem do rozwoju Gminy jest dobra
gospodarka finansowa Gminy.

Ad. 12. Informacja o międzysesyjnej działalności Komisji Rady Gminy.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Sławomir Kluz - Komisja pracowała na czterech
posiedzeniach. Pierwsze posiedzenie dotyczyło kontroli gospodarności i celowości wydatków
w szkołach i przedszkolach. Posiedzenie wyjazdowe: Cierpisz, Wysoka, Sonina. Kolejne
posiedzenie dotyczyło rozpatrzenia sprawozdania finansowego Gminy Łańcut za 2018 rok,
wykonania budżetu i podjęcia wniosku o udzielenie wójtowi absolutorium. Kolejne
posiedzenie z planu pracy dotyczyło kontroli gospodarności i celowości wydatków tym razem
w szkołach i przedszkolach w Głuchowie, Kosinie i Rogoźnie.
Przewodniczący Komisji Finansów i Gospodarki Mieniem Gminy Ryszard Krauz - Komisja
w okresie międzysesyjnym pracowała na jednym posiedzeniu. Tematem posiedzenia była
ocena stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy Łańcut oraz opracowanie planu budowy
dróg i chodników na najbliższe lata. W posiedzeniu udział wzięli radni Rady Powiatu
Łańcuckiego z terenu gminy Łańcut oraz Starosta Łańcucki. Omówiono realizacje wykonanych
oraz przyszłych, planowanych wspólnych inwestycji. Wójt przedstawił stan infrastruktury oraz
plany ewentualnych remontów i budowy dróg. Ustalono, że w najbliższym czasie zostanie
opracowany plan remontu i budowy dróg, tak by wszyscy radni mieli taki dokument.
Przewodnicząca Komisji do Spraw Społecznych Beata Wójcik - Komisja z planu pracy spotkała
się

dwukrotnie.

Pierwsze

posiedzenie,

wyjazdowe
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dotyczyło

analizy

użytkowania

i funkcjonowania nowo wybudowanych siłowni plenerowych na terenie gminy Łańcut
w miejscowościach: Albigowa, Cierpisz, Kosina, Kraczkowa, Rogóżno, Sonina, Wysoka.
Stwierdzono brak usterek i odpowiedni stan techniczny siłowni. Jedno urządzenie w Kosinie
zostało zniszczone. Kolejne posiedzenie dotyczyło omówienia projektów organizacyjnych szkół
i przedszkoli na terenie gminy Łańcut na rok szkolny 2019/2020.
Przewodniczący Komisji Inicjatyw Gospodarczych, Rolnictwa i Ekologii Grzegorz Szacki Komisja spotkała się dwukrotnie. Z Planu pracy Komisja spotkała się z posłem na Sejm RP
Kazimierzem Gołojuchem w sprawie problemów rolnictwa oraz z prezesem Związku
Pszczelarskiego w Rzeszowie. Kolejne posiedzenie dotyczyło odnawialnych źródeł energii oraz
problemów z azbestem.

Ad. 13. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
Wójt Jakub Czarnota - okres między sesjami to okres, gdzie jest prowadzone wiele działań na
rzecz Gminy:
- W przypadku rewitalizacji w ramach ROF, przygotowywane są dokumenty i wyjaśnienia na
etapie oceny formalnej, przed nami jeszcze dwie oceny formalna i merytoryczna.
- W projekcie parasolowym o wartości 3.400.000 zł. tj. projekcie montaży paneli
fotowoltaicznych, prowadzone są wizje lokalne związane z ich montażem w Wysokiej, Soninie
i Kraczkowej. Na przełomie czerwca, lipca panele powinny być montowane. Zakończenie
przewidziane jest w 2020 roku.
- Trwają przygotowania nad projektem pn. Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach
domowych oraz wymiana

źródeł ciepła. Wartość tego projektu to ponad 5.000.000 zł,

dofinansowanie 85%, a reszta to wkład mieszkańców. Obecnie trwa konsultowanie projektu.
Nabór będzie najprawdopodobniej jesienią 2019 r. Realizacja to lata 2020 - 2021.
- Trwa weryfikacja formalna wniosku o dofinansowanie lekkiego samochodu dla OSP Kosina,
dofinansowanie z RPO, wartość dofinansowania to 250.000 zł.
- Została przyznana dotacja na zakup średniego samochodu na potrzeby OSP Kosina w kwocie
310.000 zł, wkład własny został zabezpieczony w budżecie.
- Odebrana została promesa na przebudowę drogi Ziajówka w Wysokiej, wartość
dofinansowania to blisko 2.000.000 zł.
- Otrzymano też informację o dotacji na OSA w Handzlówce, umowa jest gotowa do
podpisania.
- Doposażenie

budynku

OSP Wysoka, zakup wyposażenia, został złożony

wniosek

o dofinansowanie na ten cel (15.000 zł).
- Utworzenie nowego oddziału przedszkolnego w Kraczkowej, w czerwcu planowane jest
podpisanie umowy z WUP w Rzeszowie.
- Sześć LKS-ów z terenu gminy otrzymało dofinansowanie do 10.000 zł, na działania
szkoleniowe, zakup sprzętu.
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- Projekt Razem bezpieczniej (Gmina otrzymała 75.000 zł), przygotowywane są dokumenty
i zapytanie ofertowe w celu wyłonienia wykonawcy zadania. Zadanie jest prowadzone
w porozumieniu z CKGŁ.
Odnośnie inwestycji, część informacji została już przekazana w dyskusji nad budżetem gminy,
w uzupełnieniu dodał:
- Oddano plac budowy pod przebudowę drogi Wojnówka w Cierpiszu, czas do 30.08.2019 r.
- W Handzlówce utwardzono jedną z dróg, planowana do utwardzenia jest droga Moszówka;
- Przekazano plac pod budowę drogi Bartkowa Górka w Kosinie, zadanie jest w trakcie
realizacji, realizacja do 30.08.2019 r..
- W Kraczkowej odbyły się konsultacje z mieszkańcami w sprawie przebudowy drogi Graniczna,
mieszkańcy teraz mają czas na nieodpłatne przekazywanie gruntu pod tę inwestycję,
warunkiem realizacji tego zadania będzie zaangażowanie mieszkańców poprzez przekazanie
gruntów nieodpłatne.
- Trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na 4 drogi w Kraczkowej o łącznej długości
około 700 m.
- Zostanie też ogłoszony przetarg na 2 drogi w Rogoźnie oraz na przebudowę drogi do
cmentarza w Soninie (dł. 570 m).
- Zostały otworzone oferty na realizacje drogi Ziajówka w Wysokiej.
- Rozpocznie się przebudowa drogi Na krzyż w Wysokiej.
- Zostały podpisane umowy na koszenie traw, na dostarczenie kruszywa, na wykonanie
nawierzchni cząstkowych na terenie całej gminy.
- Poprawa stanu obiektów komunalnych, w budynku OSP Wysoka zakończyła się renowacja
parkietu.
- Regulowane są sprawy związane z zarządzaniem budynkami m.in. budynkami CKGŁ.
Podpisano umowę na:
- wykonanie prac projektowych dla ustanowienia stref ochronnych ujęć wody pitnej
w Handzlówce;
- budowę oświetlenia drogowego Gminie Łańcut na rok 2019 (Kraczkowa, Kosina);
- opracowanie projektu sieci wod-kan w Kraczkowej (Działy Wschodnie, Tłoki, Grania
z Malawa). wartość 30.000 zł;
- opracowanie projektu budowy zbiornika wody czystej w Kraczkowej, opracowywany jest
projekt przepompowni cieków w Głuchowie. Wartość tych zadań to 12.000 zł;
- opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej w Albigowej (centrum wsi) i Handzlówce
(rejon Dwór). Zaczyna brakować wody. Wartość 10.000 zł;
- Ogłoszony został przetarg na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych na dachu budynku
ZS w Wysokiej.
- Została podpisana umowa na wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dotyczącego
nowego przedszkola w Albigowej, trwają prace geotechniczne gruntu. Wartość 25.000 zł.
- Ponowne rozstrzygnięcie przetargu na budowę boisk wielofunkcyjnych (Albigowa, Cierpisz,
Sonina, Handzlówka i Głuchów). Najkorzystniejsza oferta za 1.700.000 zł.
- OSA w Wysokiej, zadanie jest przygotowywane do realizacji w przyszłym roku.
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- W Wysokiej planowany jest remont sali gimnastycznej.
- Rozpoczęty został montaż urządzeń monitoringu oraz oświetleń przy placach zabaw; prace
będą postępować sukcesywnie, w pierwszej kolejności wykonano pracę w Głuchowie.
- Został złożony wniosek do Wojewody o dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa
na wymianę pieca węglowego na gazowy w ZS w Kosinie.
- Odnośnie budowy trybun na boisku w Kosinie, czekamy na pozwolenie na budowę.
- Zakończono utwardzanie rowu melioracyjnego w Albigowej. Wartość zadania 20.000 zł.
- Zostało skierowane pismo do Burmistrza Miasta Łańcuta, w związku z informacjami od
mieszkańców z Soniny o płynących ciekach w rowie od strony miasta.
- Rozpoczęto procedurę sprzedaży działek na Pastwiskach w Głuchowie (7 działek pod
budownictwo mieszkaniowe, jednorodzinne, 1 działka pod działalność usługową).
- Zostanie rozprowadzone kolejnych 300 kompostowników.
- Przygotowywane są dokumenty do komunalizacji, do zasiedzenia kolejnych działek. Gotowe
dokumenty na zasiedzenie dróg w Handzlówce i Kosinie. W przygotowaniu jest dokumentacja
Soniny i Albigowej. Wszystkie wnioski trafią do Wojewody bądź

do sądu w zależności od

procedury. Uregulowanie stanu dróg jest ważne by móc w przyszłości poprawić stan tych dróg.
- Zostanie reaktywowany klub sportowy Fart w Cierpiszu. Boisko zostanie doprowadzone do
stanu używalności. Inicjatywa młodych mieszkańców Cierpisza.
- Warte zauważenia są inicjatywy aktywizacji seniorów w Gminie Łańcut. CKGŁ koordynuje te
działania. Koncert piosenek Seweryna Krajewskiego biletowany w Albigowej - ciekawy projekt,
który cieszył się dużym zainteresowaniem. Nowa forma wprowadzona przez CKGŁ.
- W Kosinie zostanie przeniesiona biblioteka do budynku Ośrodka Kultury, jest to jej pierwotne
miejsce. Są to sprawy organizacyjne ale też i oszczędności finansowe. Powstanie mural płk.
Lisa-Kuli na OK w Kosinie. Inicjatywa finansowana przez IPN, wpisuje się w rok Lisa-Kuli
w naszej Gminie.
- Pozyskano środki na projekt w szkołach Aktywna tablica (Cierpisz, Głuchów, Rogóżno).
- Zostały zakończone konkursy na stanowisko dyrektorów szkół w Cierpiszu (Agnieszka
Stachów) i Głuchowie (Jolanta Bukowska).
- Podjął decyzje o skróceniu lekcji do 30 min ze względu na wysokie temperatury.
- stypendia szkolne będą wypłacane przez GOPS, wynika to z przepisów, wytycznych
Wojewody.

- GOPS przygotowuje się wypłaty świadczeń niezależnie od osiągniętych dochodu w rodzinie.

Ad. 14. Sprawy różne i pytania bieżące.
Sekretarz Mariusz Pieniążek - przekazał informacje związane z wyborem ławników do Sadu
Rejonowego i Sadu Okręgowego.
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Po wyczerpaniu porządku obrad Rada Gminy przystąpiła do głosowania nad przyjęciem
protokołów z poprzednich sesji.
Głosowano w sprawie:
Przyjęcie protokołu Nr Vlll/19 sesji Rady Gminy Łańcut z dnia 11 kwietnia 2019 r..
Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (18)
Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Jerzy Cwynar, Barbara Czechowicz, Paweł Dąbek, 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
NIEOBECNI (3)
Jacek Albigowski, Jadwiga Balawender, Jan Zuber
Głosowano w sprawie:
Przyjęcie protokołu Nr IX/19 sesji Rady Gminy Łańcut z dnia 29 kwietnia 2019 r..
Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (18)
Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Jerzy Cwynar, Barbara Czechowicz, Paweł Dąbek, 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
NIEOBECNI (3)
Jacek Albigowski, Jadwiga Balawender, Jan Zuber
Na X Sesji odbytej 13 czerwca 2019 r., Rada Gminy Łańcut podjęła następujące
uchwały:
1. Uchwała nr X/109/19 w sprawie udzielenia przez Gminę Łańcut pomocy finansowej
Powiatowi Łańcuckiemu.
2. Uchwała Nr X/110/19 w sprawie udzielenia przez Gminę Łańcut pomocy finansowej
Województwu Podkarpackiemu.
3. Uchwała Nr X / l l l / 1 9 w sprawie udzielenia przez Gminę Łańcut pomocy rzeczowej
Powiatowi Łańcuckiemu na realizację zadania publicznego.
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4. Uchwała Nr X/112/19 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łańcut na 2019
r.
5. Uchwała nr X/113/19 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy
Łańcut.
6. Uchwała Nr X/114/19 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia
zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2019 rok
przez Radę Gminy.
7. Uchwała Nr X/115/19 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia
zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2019 rok
przez Radę Gminy.
8. Uchwała Nr X/116/19 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia
zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2019 rok
przez Radę Gminy.
9. Uchwała Nr X/117/19 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia
zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2019 rok
przez Radę Gminy.
10. Uchwała Nr X/118/19 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia
zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2019 rok
przez Radę Gminy.
11. Uchwała Nr X/119/19 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia
zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2019 rok
przez Radę Gminy.
12. Uchwała Nr X/120/19 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia
zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2019 rok
przez Radę Gminy.
13. Uchwała Nr X/121/19 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia
zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2019 rok
przez Radę Gminy.
14. Uchwała Nr X/122/19 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
położonych w miejscowości Albigowa na rzecz Gminy Łańcut w formie darowizny.
15. Uchwała Nr X/123/19 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
położonych w miejscowości Sonina na rzecz Gminy Łańcut w formie darowizny.
16. Uchwała Nr X/124/19 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej
w miejscowości Handzlówka na rzecz Gminy Łańcut.
17. Uchwała Nr X/125/19 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej
w miejscowości Rogóżno na rzecz Gminy Łańcut.
18. Uchwała Nr X/126/19 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy.
19. Uchwała Nr X/127/19 w sprawie nieudzielenia Wójtowi Gminy Łańcut wotum zaufania.
20. Uchwała Nr X/128/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018
rok.
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21. Uchwała Nr X/129/19 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łańcut absolutorium z
tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 r.
Obrady X sesji Rady Gminy Łańcut rozpoczęto 13 czerwca 2019 o godz. 09:00,
a zakończono o godz. 13:02 tego samego dnia.
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