RADA GMINY
ŁAŃCUT

PROTOKÓŁ Nr XIV/19
Sesji Rady Gminy Łańcut
odbytej w dniu 8 października 2019 r.
w Ośrodku Kultury w Soninie

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że sesje są transmitowane, a nagrania są
zamieszczone na stronie internetowej Gminy Łańcut.
1. Otwarcie obrad XIV Sesji Rady Gminy Łańcut
Obrady sesji otworzył i sesję prowadził Przewodniczący Rady Gminy Łańcut Paweł
Dąbek. W XIV 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,
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 XII Sesji Rady Gminy z dnia 5 sierpnia
2019 r. oraz z XIII Sesji Rady Gminy Łańcut z dnia 2 września 2019 r. celem zapoznania się
z ich treścią i ewentualnego nanoszenia uwag.
Zgodnie z przesłanymi zaproszeniami na sesję Przewodniczący Rady przedstawił
porządek obrad:
2. Otwarcie obrad XIII sesji Rady Gminy Łańcut.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Rzeszowie
i Sądu Rejonowego w Łańcucie na kadencję 2020-2023.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia III zmiany Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łańcut.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania

przestrzennego Gminy Łańcut

pod poszerzenie cmentarza

w miejscowości Rogoźno.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łańcut na 2019 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Łańcut.
8. Podjęcie uchwał w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia
zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2019 r.
przez Radę Gminy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej
10. w miejscowości Handzlówka na rzecz Gminy Łańcut.
11. Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia skarg na Wójta Gminy Łańcut.

12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
13. Informacja o oświadczeniach majątkowych radnych i pracowników samorządowych
zobowiązanych do składania oświadczeń.
14. Informacja o międzysesyjnej działalności Komisji Rady Gminy.
15. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
16. Sprawy różne i pytania bieżące.
Zgodnie z art. 20 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym, porządek obrad zostaje
poszerzony o następujące tematy:
Pkt 4a/ Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Do przedstawionego porządku obrad radni nie wnieśli uwag, w związku z tym
przystąpiono do jego realizacji:

Ad. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego

w Rzeszowie

i Sądu Rejonowego w Łańcucie na kadencję 2020-2023.
W tej sprawie głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Paweł Dąbek informując, że został
powołany Zespół do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników, który przedstawi
przygotowana opinię o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego
w Rzeszowie i Sądu Rejonowego w Łańcucie.
Radna Katarzyna Bujak - przewodnicząca Zespołu - przedstawiła opinię Zespołu do spraw
zaopiniowania kandydatów na ławników z dnia 19.09.2019 r. {opinia stanowi załącznik do
protokołu).
Przewodniczący Rady Gminy Paweł Dąbek - wyjaśnił, że wybory ławników odbywają się
w trybie tajnym, w związku z tym, zgodnie ze Statutem Gminy, głosowanie przeprowadza
Komisja Skrutacyjna, w liczbie co najmniej 3 radnych. Poprosił o zgłaszanie kandydatów.
Do Komisji Skrutacyjnej zostali zgłoszeni:
- radny Jan Borcz,
- radny Jerzy Cwynar,
- radny Jacek Albigowski.
Rada Gminy Łańcut jednomyślnie przyjęła skład Komisji Skrutacyjnej.
Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:

ZA (20)
Jacek Albigowski, Jadwiga Balawender, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Jerzy Cwynar, Barbara
Czechowicz, Paweł Dąbek, Tomasz Harpula, Jan Kiełb, Marcin Kisała, Sławomir Kluz, Ryszard
Krauz, Joanna Murias, Bernadeta Ruszel, Kazimierz Słonina, Grzegorz Szacki, Ireneusz Tarała,
Wiesław Wilk, Beata Wójcik, Jan Zuber
NIEOBECNI (1)
Ewa Rejman-Dziok

Ogłoszono 10 minutową przerwę, podczas której Komisja Skrutacyjna

przygotowała

karty do głosowania.

Po przerwie przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Jacek Albigowski - przedstawił radnym
zasady głosowania.
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Komisja Skrutacyjna ogłosiła wyniki głosowania.
Protokoły z głosowania odczytał radny Jacek Albigowski {protokoły wraz z kartami głosowania
stanowią załącznik do protokołu):
-

Ławnikiem do Sądu Okręgowego w Rzeszowie została wybrana Klaudia Wenc (18
głosów na „TAK", 1 głos na „NIE"),

-

Ławnikiem do Sądu Rejonowego w Łańcucie została wybrana Lew Beata (18 głosów na
„TAK", 2 głosy na „NIE").

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Dąbek - odczytał uchwałę Nr XIV/154/19 w sprawie
wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Rzeszowie i Sadu Rejonowego w Łańcucie na
kadencję 2020-2023 - uchwała w załączeniu.

Ad. 3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia

do sporządzenia

III zmiany Studium

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łańcut.
Kier. RZP Elżbieta Balawejder - projekt uchwały dotyczy przystąpienia do sporządzenia III
zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łańcut
dla terenu położonego w miejscowości Handzlówka z przeznaczeniem na tereny przemysłowe.
Celem opracowania zmiany Studium jest dostosowanie polityki przestrzennej gminy do
aktualnych realiów, na które w dużym stopniu rzutuje m.in. fakt zmiennej sytuacji społeczno
- gospodarczej oraz ciągły rozwój gminy. Zmiana studium następuje w takim samym trybie,
jakim następuje jego uchwalenie tzn. art. 27 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, uzasadnione jest uwzględnienie dotychczas zebranych wniosków i nowych

planów inwestycyjnych dotyczących zagospodarowania przestrzennego gminy. Zmiana
studium będzie sporządzona będzie pod katem m.in. wyznaczenia terenów przemysłowych.
Od czasu ostatniej zmiany Studium, pojawiła się konieczność dostosowania dokumentów
studium do kierunków rozwoju zabudowy przemysłowo - usługowej oraz produkcyjnej. Zbyt
mały udział obszarów aktywności gospodarczej i przemysłowej, blokuje część inwestycji, które
mogłyby się przyczynić do zwiększenia rozwoju gospodarczego gminy. Należy stwierdzić, że
część Studium, która z uwagi na upływ czasu od powstania jego pierwszej edycji, mimo
dokonanych w późniejszym okresie zmian, w pewnych obszarach jest zdezaktualizowana.
Dlatego, podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium jest w pełni zasadne. Następnie
przedstawiła projekt uchwały.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia III zmiany Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łańcut.
Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (20)
Jacek Albigowski, Jadwiga Balawender, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Jerzy Cwynar, Barbara
Czechowicz, Paweł Dąbek, Tomasz Harpula, Jan Kiełb, Marcin Kisała, Sławomir Kluz, Ryszard
Krauz, Joanna Murias, Bernadeta Ruszel, Kazimierz Słonina, Grzegorz Szacki, Ireneusz Tarała,
Wiesław Wilk, Beata Wójcik, Jan Zuber
NIEOBECNI (1)
Ewa Rejman-Dziok
Uchwała Nr XIV/155/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia III zmiany Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łańcut została
podjęta jednogłośnie (20 głosów „za") - uchwała w załączeniu.

Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia
zagospodarowania
w miejscowości

przestrzennego

Gminy

do sporządzenia

Łańcut

pod

miejscowego planu

poszerzenie

cmentarza

Rogóżno.

Ponownie głos zabrała kier. RZP Elżbieta Balawejder - powiedziała, że uchwała dotyczy
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod
poszerzenie cmentarza w miejscowości Rogóżno, umożliwiające rozbudowę istniejącego
cmentarza wraz z budową parkingu. Obszar planu obejmuje działki nr 848/2, 849/2
istniejącego cmentarza oraz działki nr 850, 849/1 wraz z wschodnią częścią działki nr 848/1
proponowane pod poszerzenie. Dodatkowo obszar objęty planem został rozszerzony o działki

znajdujące się w strefie 150 m ochrony sanitarnej, budynki zlokalizowane w strefie posiadają
podłączenia do wodociągów, co umożliwia realizację przewidzianych w Studium inwestycji.
Poszerzenie cmentarza zostało uwzględnione w obowiązującym dokumencie Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łańcut oraz stanowi
realizację inwestycji celu publicznego. Następnie przedstawiła projekt uchwały.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie

uchwały

w

sprawie

przystąpienia

do

sporządzenia

miejscowego

planu

zagospodarowania przestrzennego Gminy Łańcut pod poszerzenie cmentarza w miejscowości
Rogoźno.
Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (20)
Jacek Albigowski, Jadwiga Balawender, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Jerzy Cwynar, Barbara
Czechowicz, Paweł Dąbek, Tomasz Harpula, Jan Kiełb, Marcin Kisała, Sławomir Kluz, Ryszard
Krauz, Joanna Murias, Bernadeta Ruszel, Kazimierz Słonina, Grzegorz Szacki, Ireneusz Tarała,
Wiesław Wilk, Beata Wójcik, Jan Zuber
NIEOBECNI (1)
Ewa Rejman-Dziok
Uchwała Nr XIV/156/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania

przestrzennego

Gminy

Łańcut

pod

poszerzenie

cmentarza

w miejscowości Rogoźno została podjęta jednogłośnie (20 głosów „za") -

uchwała

w załączeniu.

Ad. 4a) Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu

długoterminowego.

Skarbnik

dotyczy

Wiktor

Skoczyński

-

projekt

uchwały

zaciągnięcia

kredytu

długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy na 2019 r.
Kredyt planowany jest na wysokość 1.460.000 zł. Spłata kredytu zaplanowana jest w latach
2020 - 2025 z dochodów własnych gminy. Czy na taką kwotę zostanie zaciągnięty kredyt
zdecydują rozliczenia z IV kwartału, jak będzie wyglądała realizacja dochodów i wydatków
budżetu. Jeśli będzie konieczność zostanie ogłoszony przetarg na kredyt. Następnie
przedstawił projekt uchwały.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (20)
Jacek Albigowski, Jadwiga Balawender, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Jerzy Cwynar, Barbara
Czechowicz, Paweł Dąbek, Tomasz Harpula, Jan Kiełb, Marcin Kisała, Sławomir Kluz, Ryszard
Krauz, Joanna Murias, Bernadeta Ruszel, Kazimierz Słonina, Grzegorz Szacki, Ireneusz Tarała,
Wiesław Wilk, Beata Wójcik, Jan Zuber
NIEOBECNI (1)
Ewa Rejman-Dziok
Uchwała Nr XIV/157/19 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego została
podjęta jednogłośnie (20 głosów „za") - uchwała w załączeniu.

Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łańcut na 2019 r.
Skarbnik Wiktor Skoczyński - przedstawił propozycję zmian w uchwale budżetowej na 2019
r.
Zwiększenie

dochodów:

- o kwotę 818.172,00 zł - w dziale Transport i łączność - środki, które otrzymamy z dotacji
z budżetu państwa z Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych na drogę Głuchów - Pastwiska.
Zadanie do realizacji do 2021 roku.
- o kwotę 644.545,54 zł - w dziale Różne rozliczenia - w tym dochody: 555.601,00 zł
zwiększona kwota subwencji oświatowej w związku z uchwalonym wzrostem wynagrodzeń dla
nauczycieli; 88.944,54 zł zwrot części funduszu sołeckiego.
- o kwotę 58.647,00 zł - w dziale Oświata i wychowanie - w tym o kwotę: 2.525,00 zł
odszkodowanie za zalanie PP w Albigowej; 56.132,00 zł dotacja w ramach programu Erazmus
który będzie realizowany w ZS w Wysokiej.
- o kwotę 77.520,00 zł - w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dotacja
z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie odbioru
azbestu.
Zwiększenie

wydatków:

- o kwotę 1.174.818,00 zł - w dziale Transport i łączność - w tym: 6.000 zł zwiększenie na
remonty dróg; 1.168.818,00 zł wydatki inwestycyjne na drogach, środki zarezerwowane na
przebudowę drogi Głuchów - Pastwiska.
- o kwotę 200.000,00 zł - w dziale Gospodarka mieszkaniowa - wydatki na zakupy
inwestycyjne, dotyczy zakupu działek w Głuchowie oraz w Kraczkowej.
- o kwotę 66.944,54 zł - w dziale Administracja publiczna - wydatki na funkcjonowanie Rady
Gminy.

- o kwotę 734.248,00 zł - w dziale Oświata i wychowanie - w tym: 546.361,00 zł w szkołach
podstawowych, są to zwiększone środki z subwencji na wynagrodzenia nauczycieli; 50.000,00
zł na zakup węgla do szkoły w Kosinie; 10.000 zł na dotacje dla dzieci uczęszczających do
przedszkoli niepublicznych poza terenem gminy oraz 60.000 zł dla dzieci uczęszczających do
przedszkoli publicznych poza terenem gminy; 59.240,00 zł na wzrost wynagrodzeń nauczycieli
w szkole zawodowej; 56.132,00 zł program Erazmus realizowany przez ZS w Wysokiej.
- o kwotę 22.000,00 zł - w dziale Ochrona zdrowia - dotacja dla Centrum Medycznego
w Łańcucie na zakup sprzętu medycznego do nowo otwartego oddziału.
- o kwotę 30.000,00 zł - w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza - przenosi się środki ze
szkół podstawowych na świetlice szkolne.
- o kwotę 77.520,00 zł - w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się
wydatki z otrzymanej dotacji na odbiór azbestu z terenu gminy.
Zmniejszenie wydatków:
- o kwotę 6.000,00 zł - w dziale Gospodarka mieszkaniowa - środki w ramach funduszu
sołeckiego miejscowości Handzlówka.
- o kwotę 332.000,00 zł - w dziale Oświata i wychowanie - w tym: zmniejsza się wydatki na
szkołach podstawowych o 30.000,00 zł ze szkół na świetlice szkolne oraz o 232.000,00 zł
z przebudowy budynku Zespołu Szkół w Kosinie; 70.000,00 zł z dotacji dla dzieci
niepełnosprawnych uczęszczających do przedszkoli niepublicznych, nie będzie potrzebna taka
kwota, która została zarezerwowana.
- o kwotę 368.646,00 zł - w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - jest to wkład
własny do projektu budowy obiektu służącego do organizacji imprez plenerowych w Soninie,
Wykonawca nie podpisał umowy, zadania w tym roku nie uda się zrealizować, będziemy
wnioskować do Marszałka o przesunięcie środków dotacyjnych na rok następny.
W dyskusji wzięli udział:
Sołtys Kraczkowej Łukasz Techman - pyta o odbiór azbestu, są przeznaczone środki
zewnętrzne na ten cel. Czy będzie on odbierany kompleksowo z każdej miejscowości, czy jest
określony tonaż odbioru.
Z-ca wójta Łukasz Hubert - od kilku lat nie był odbierany azbest, dlatego mieszkańcy byli
zobligowani do przechowywania azbestu. Teraz, po podpisaniu umowy, azbest będzie
odbierany zgodnie z kolejnością zgłoszeń z całej gminy, ale jest limit kwotowy, około 90-100
tyś zł. Przystępujemy do realizacji projektu, jest wyłoniony wykonawca.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łańcut na 2019 r.

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (20)
Jacek Albigowski, Jadwiga Balawender, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Jerzy Cwynar, Barbara
Czechowicz, Paweł Dąbek, Tomasz Harpula, Jan Kiełb, Marcin Kisała, Sławomir Kluz, Ryszard
Krauz, Joanna Murias, Bernadeta Ruszel, Kazimierz Słonina, Grzegorz Szacki, Ireneusz Tarała,
Wiesław Wilk, Beata Wójcik, Jan Zuber
NIEOBECNI (1)
Ewa Rejman-Dziok
Uchwała Nr XIV/158/19 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łańcut na
2019 r. została podjęta jednogłośnie (20 głosów „za") - uchwała w załączeniu.

Ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Łańcut.
Skarbnik Gminy Wiktor Skoczyński - uchwała dotyczy zmian w wieloletniej prognozie
finansowej, mianowicie przesunięć wydatków na zadania inwestycyjne, które są ujęte w WPF:
- Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF - zmiana harmonogramu realizacji zadania,
wartość zadania pozostaje bez zmian, projekt będzie realizowany w latach 2020 - 2021,
dlatego część wydatków z 2020 roku trzeba przenieść na 2021;
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łańcut - środki były
rezerwowane na lata 2020 i 2021, zmiana harmonogramu realizacji zadania w związku
z brakiem programów, do których Gmina mogłaby aplikować. Część wydatków zostanie
przesunięta na rok 2022.
Wieloletnia prognoza finansowa zostaje tez dostosowana do podjętych zmian w uchwale
budżetowej.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Łańcut.
Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (20)
Jacek Albigowski, Jadwiga Balawender, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Jerzy Cwynar, Barbara
Czechowicz, Paweł Dąbek, Tomasz Harpula, Jan Kiełb, Marcin Kisała, Sławomir Kluz, Ryszard
Krauz, Joanna Murias, Bernadeta Ruszel, Kazimierz Słonina, Grzegorz Szacki, Ireneusz Tarała,
Wiesław Wilk, Beata Wójcik, Jan Zuber
NIEOBECNI (1)
8

Ewa Rejman-Dziok
Uchwała XIV/159/19 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy
Łańcut została podjęta jednogłośnie (20 głosów „za") - uchwała w załączeniu.

Ad. 7. Podjęcie uchwał w sprawie upoważnienia

Wójta Gminy Łańcut do

zaciągnięcia

zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2019 r. przez
Radę Gminy.
Skarbnik Wiktor Skoczyński - w tym punkcie przedstawi kilka uchwał. Pierwsze trzy dotyczą
uchylenia uchwał wcześniej podjętych i dotyczących zobowiązań. Pierwszy projekt uchwały
dotyczy uchylenia uchwały nr X/117/19 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie
drogi w Albigowej. Rezygnuje się z realizacji tego zadania w tej formie. Wniosek na to zadanie
będzie składany do programu przebudowy dróg gminnych. Dotyczy to kwoty 185.000,00 zł.
Przedstawił projekt uchwały.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwał w sprawie uchylenia uchwały Nr X/117/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 13
czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania
inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2019 rok przez Radę Gminy.
Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (20)
Jacek Albigowski, Jadwiga Balawender, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Jerzy Cwynar, Barbara
Czechowicz, Paweł Dąbek, Tomasz Harpula, Jan Kiełb, Marcin Kisała, Sławomir Kluz, Ryszard
Krauz, Joanna Murias, Bernadeta Ruszel, Kazimierz Słonina, Grzegorz Szacki, Ireneusz Tarała,
Wiesław Wilk, Beata Wójcik, Jan Zuber
NIEOBECNI (1)
Ewa Rejman-Dziok
Uchwała Nr XIV/160/19 w sprawie uchylenia uchwały Nr X/117/19 Rady Gminy
Łańcut z dnia 13 czerwca 2019 r. 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 (20 głosów „za") w załączeniu.

uchwała

Skarbnik Wiktor Skoczyński - kolejna uchylana uchwała dotyczy opracowania projektu
rozbudowy dogi Gościńczyk w Handzlówce na kwotę 235.000,00 zł. Wstrzymuje się realizację
tej drogi. Przedstawił projekt uchwały.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwał w sprawie uchylenia uchwały Nr X/118/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 13
czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania
inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2019 rok przez Radę Gminy.
Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (20)
Jacek Albigowski, Jadwiga Balawender, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Jerzy Cwynar, Barbara
Czechowicz, Paweł Dąbek, Tomasz Harpula, Jan Kiełb, Marcin Kisała, Sławomir Kluz, Ryszard
Krauz, Joanna Murias, Bernadeta Ruszel, Kazimierz Słonina, Grzegorz Szacki, Ireneusz Tarała,
Wiesław Wilk, Beata Wójcik, Jan Zuber
NIEOBECNI (1)
Ewa Rejman-Dziok
Uchwała Nr XIV/161/19 w sprawie uchylenia uchwały Nr X/118/19 Rady Gminy
Łańcut z dnia 13 czerwca 2019 r. 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 (20 głosów „za") -

uchwała

w załączeniu.

Skarbnik Wiktor Skoczyński - kolejna uchwała dotyczy uchylania uchwały Nr Vll/91/19
w sprawie przebudowy drogi w Wysokiej. Zadanie weszło w tym roku więc została
przyśpieszona realizacja. Zadanie będzie zrealizowane w tym roku, więc nie ma potrzeby
zaciągania zobowiązania. Następnie przedstawił projekt uchwały.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwał w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/91/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 25
marca 2019 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania
inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2019 rok przez Radę Gminy.
Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (20)
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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, Bernadeta Ruszel, Kazimierz Słonina, Grzegorz Szacki, Ireneusz Tarała,
Wiesław Wilk, Beata Wójcik, Jan Zuber
NIEOBECNI (1)
Ewa Rejman-Dziok
Uchwała Nr XIV/162/19 w sprawie uchylenia uchwały Nr Vll/91/19 Rady Gminy
Łańcut z dnia 25 marca 2019 r. 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 (20 głosów „za") - uchwała w załączeniu.

Skarbnik Wiktor Skoczyński - projekt uchwały dotyczy upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do
zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego na zadanie: „Opracowanie projektu rozbudowy
sieci wodociągowej w miejscowości Albigowa „Skotnik" w wysokości 5.000 zł ponad granicę
ustaloną w budżecie gminy na 2019 r. W związku ze zmianą przepisów tylko Gmina jest
upoważniona do realizacji sieci. Ta uchwała dotyczy Albigowej - Skotnik. Przedstawił projekt
uchwały.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania
inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2019 r. przez Radę Gminy
(Albigowa - Skotnik).
Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (20)
Jacek Albigowski, Jadwiga Balawender, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Jerzy Cwynar, Barbara
Czechowicz, Paweł Dąbek, Tomasz Harpula, Jan Kiełb, Marcin Kisała, Sławomir Kluz, Ryszard
Krauz, Joanna Murias, Bernadeta Ruszel, Kazimierz Słonina, Grzegorz Szacki, Ireneusz Tarała,
Wiesław Wilk, Beata Wójcik, Jan Zuber
NIEOBECNI (1)
Ewa Rejman-Dziok
Uchwała Nr XIV/163/19 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do
zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na
2019 r. przez Radę Gminy została podjęta jednogłośnie (20 głosów „za") -

uchwała

w załączeniu.
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Skarbnik Wiktor Skoczyński - przedstawił kolejny projekt uchwały, który dotyczy opracowania
projektu budowy oświetlenia drogowego Albigowa - Osiedle w wysokości 10.000 zł ponad
granicę ustaloną w budżecie gminy na 2019 r.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania
inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2019 r. przez Radę Gminy
(Albigowa - Osiedle).
Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (20)
Jacek Albigowski, Jadwiga Balawender, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Jerzy Cwynar, Barbara
Czechowicz, Paweł Dąbek, Tomasz Harpula, Jan Kiełb, Marcin Kisała, Sławomir Kluz, Ryszard
Krauz, Joanna Murias, Bernadeta Ruszel, Kazimierz Słonina, Grzegorz Szacki, Ireneusz Tarała,
Wiesław Wilk, Beata Wójcik, Jan Zuber
NIEOBECNI (1)
Ewa Rejman-Dziok
Uchwała Nr XIV/164/19 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do
zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na
2019 r. przez Radę Gminy została podjęta jednogłośnie (20 głosów „za") -

uchwała

w załączeniu.

Skarbnik Wiktor Skoczyński - następny projekt uchwały dotyczy upoważnienia Wójta Gminy
Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego na zadanie: „Rozbudowa drogi gminnej
publicznej Nr 10987IR Głuchów — Pastwiska w miejscowości Głuchów" w wysokości 4.676.771
zł. ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2019 r. w tym:
- w roku 2020 - kwota 4.090.862 zł
- w roku 2021 - kwota 585.909 zł
Spłata zobowiązania nastąpi w terminie do końca czerwca 2021 r. z dochodów własnych gminy
tj. udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz środków Funduszu Dróg
Samorządowych.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania
inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2019 r. przez Radę Gminy
(Głuchów-Pastwiska).
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Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (20)
Jacek Albigowski, Jadwiga Balawender, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Jerzy Cwynar, Barbara
Czechowicz, Paweł Dąbek, Tomasz Harpula, Jan Kiełb, Marcin Kisała, Sławomir Kluz, Ryszard
Krauz, Joanna Murias, Bernadeta Ruszel, Kazimierz Słonina, Grzegorz Szacki, Ireneusz Tarała,
Wiesław Wilk, Beata Wójcik, Jan Zuber
NIEOBECNI (1)
Ewa Rejman-Dziok
Uchwała Nr XIV/165/19 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do
zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na
2019 r. przez Radę Gminy została podjęta jednogłośnie (20 głosów „za") -

uchwała

w załączeniu.

Skarbnik Wiktor Skoczyński - kolejny projekt uchwały dotyczy upoważnienia Wójta Gminy
Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego na zadanie: „Roboty budowlane
w formie „zaprojektuj - zbuduj" w zakresie budowy budynku przedszkola

publicznego

w miejscowości Albigowa" w wysokości 4.704.873 zł ponad granicę ustaloną w budżecie gminy
na 2019 r., w tym:
- w roku 2020 - kwota 300.000 zł
- w roku 2021 - kwota 2.000.000 zl
- w roku 2022 - kwota 2.404.873 zł
Następnie odczytał projekt uchwały.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania
inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2019 r. przez Radę Gminy
(przedszkole w Albigowej).
Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (20)
Jacek Albigowski, Jadwiga Balawender, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Jerzy Cwynar, Barbara
Czechowicz, Paweł Dąbek, Tomasz Harpula, Jan Kiełb, Marcin Kisała, Sławomir Kluz, Ryszard
Krauz, Joanna Murias, Bernadeta Ruszel, Kazimierz Słonina, Grzegorz Szacki, Ireneusz Tarała,
Wiesław Wilk, Beata Wójcik, Jan Zuber
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NIEOBECNI (1)
Ewa Rejman-Dziok
Uchwała Nr XIV/166/19 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do
zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na
2019 r. przez Radę Gminy została podjęta jednogłośnie (20 głosów „za") -

uchwała

w załączeniu.

Po raz kolejny głos zabrał Skarbnik Wiktor Skoczyński - wyjaśniając, że projekt uchwały
dotyczy upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego na
zadanie: „Opracowanie projektu rozbudowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Wysoka „Bujdak" w wysokości 5.000 zł ponad granicę ustaloną w budżecie
gminy na 2019 r. Następnie odczytał projekt uchwały.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania
inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2019 r. przez Radę Gminy
(Wysoka - Bujdak).
Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (20)
Jacek Albigowski, Jadwiga Balawender, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Jerzy Cwynar, Barbara
Czechowicz, Paweł Dąbek, Tomasz Harpula, Jan Kiełb, Marcin Kisała, Sławomir Kluz, Ryszard
Krauz, Joanna Murias, Bernadeta Ruszel, Kazimierz Słonina, Grzegorz Szacki, Ireneusz Tarała,
Wiesław Wilk, Beata Wójcik, Jan Zuber
NIEOBECNI (1)
Ewa Rejman-Dziok
Uchwała Nr XIV/167/19 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do
zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na
2019 r. przez Radę Gminy została podjęta jednogłośnie (20 głosów „za") -

uchwała

w załączeniu.
Ogłoszono 15 minutową

przerwę.

Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy Paweł Dąbek udzielił głosu wice przewodniczącemu
Rady Powiatu Pawłowi Skoczowskiemu, który zwrócił się do Rady Gminy o wyrażenie
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stanowiska na temat działań, które poprawią bezpieczeństwo na skrzyżowaniu drogi DK94
z drogą powiatową R1545 w miejscowości Kraczkowa. To skrzyżowanie, jest jednym
z najniebezpieczniejszych miejsc na mapie naszego regionu i chyba najniebezpieczniejszy
punkt na drogach w gminie Łańcut. KPP, w odpowiedzi na prośbę o udzielenie zdarzeń, które
miały miejsce w tym punkcie, wynika, że policja odnotowała 13 groźnych wypadków
w przeciągu kilkunastu miesięcy. W ostatnich dniach również doszło do dwóch groźnych
wypadków. Zwrócił się do GDDKiA o to, by podjęła działania jako zarządca drogi. Są trzy
rozwiązania: skrzyżowanie

bezkolizyjne

(budowa ronda), sygnalizacja

świetlna

bądź

postawienie fotoradaru. Z informacji naczelnika ruchu drogowego, wynika, że GDDKiA to
komisji terenowej, zmieniła orientację ruchu w tamtym miejscu (zwężenie pasa jezdni). Mimo
tego skrzyżowanie pozostało niebezpiecznym miejscem, w związku z tym zwraca się z prośbą
do Rady Gminy o przyjęcie stanowiska i przekazanie do GDDKiA. Ponadto, na najbliższej sesji
Rady Powiatu Łańcuckiego, również będzie wnioskował o podjęcie takiego stanowiska przez
Radę Powiatu. Zanim jednak pojawi się jakieś rozwiązanie, są kierowane akcje informacyjne
do kierowców o ostrożną i bezpieczną jazdę.
W dyskusji wzięli udział:
Radny Jan Zuber - Rada Gminy może tylko wyrazić swoje stanowisko. Może w tej sprawie
pomogliby parlamentarzyści, trwa kampania wyborcza.
Paweł Skoczowski - zwrócił się także pisemnie do parlamentarzystów o to, by także
interweniowali. Odbyło się też spotkanie z mediami na skrzyżowaniu.
Wójt Jakub Czarnota - droga, o której mówi wice przewodniczący Rady Powiatu krzyżuje się
z drogą powiatową, w związku z tym, pyta czy samorząd powiatu łańcuckiego widzi możliwość
współfinansowania tej inwestycji, czy tylko radny Paweł Skoczowski apeluje, a Gmina Łańcut
będzie finansować.
Paweł Skoczowski - zgodnie z przepisami GDDKiA jest instytucją zarządzającą skrzyżowaniami
dróg krajowych z drogami powiatowymi. Zarządca drogi krajowej określa orientację ruchu
i podejmuje decyzję o inwestycjach. Możliwe, że samorząd powiatu rozważy taką możliwość,
ale on nie jest upoważniony, aby wypowiadać się jakie rozwiązania mogłyby być zastosowane
i czy mogłoby wystąpić finansowanie. Na razie jest za wcześnie na to. Należy wypracować, co
może być zrobione i jakie będą koszty. Wszelkie informacje, w jakim zakresie można działać,
zostaną przekazane.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jacek Albigowski - nie widzi problemu, aby Rada Gminy
zajęła stanowisko w tej sprawie. Podobny problem był na skrzyżowaniu w kierunku Soniny,
wtedy Rada Gminy również wystosowała apel w tej sprawie. Jeśli chodzi o koszty, w przypadku
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tego skrzyżowania, Gmina nie poniosła żadnych kosztów. Uważa, że należy wystosować takie
stanowisko Rady Gminy Łańcut.
Radny Jan Zuber - nie można porównywać skrzyżowania z drogą do Soniny, bo w przypadku
Kraczkowej nie jest to skrzyżowanie przecinające tylko boczna droga. Obecne rozwiązania
komunikacyjne na skrzyżowaniu w Kraczkowej są bardzo dobre. To nie rozwiązanie
komunikacyjne jest złe, trzeba pomyśleć nad innymi kwestiami, aby polepszyć bezpieczeństwo
na tym skrzyżowaniu.
Z-ca wójta Łukasz Hubert - nie chce, by źle zrozumiano słowa wójta. Wczoraj odbyły się
rozmowy na temat propozycji Marszałka Województwa odnośnie współfinansowania tunelu,
a dzisiaj znów rozmowy na temat skrzyżowania na drodze krajowej. Nie chciałby, aby
publicznie była wywierana na Gminie presja dofinansowania zadań, które nie należą do
kompetencji Gminy. Mamy wiele pomysłów, które zwiększą bezpieczeństwo na terenie gminy
i będą to kosztowne inwestycje. Chciałby usłyszeć deklarację, zanim Rada podejmie uchwałę,
że nie chodzi o finansowanie przez Gminę, bo nie ma to środków. A publiczne występowanie
jest wywieraniem presji. Ponadto zapytał, czy zwrócił się o pomoc do wszystkich posłów czy
tylko do posłów PiS.
Paweł Skoczowski - zwrócił się do Rady Gminy o przyjęcie stanowiska, czyli wyrażenie
stanowiska, w którym Państwo zauważają problem bezpieczeństwa na drodze. Przyjęcie
stanowiska nie niesie następstw związanych z jakimikolwiek zobowiązaniami finansowymi po
stronie Gminy Łańcut. Chodzi o to, by samorządy gmin, powiatu czy organizacji społecznych
zgłosiły swoje sugestie, że potrzebne są rozwiązania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa.
Tak się to proceduje. Odpowiedział, także pisma w tej sprawie zostały skierowane do
wszystkich posłów, niezależnie z jakiej formacji się wywodzą. Liczymy na zaangażowanie z ich
strony. Dodał, że stanowisko to wyrażenie poparcia, zauważenie, że istnieje problem
i doprowadzenie do spotkania Komisji w terenie.
Radna Katarzyna Bujak - uważa, że to wystąpienie jest medialne i przed wyborami
parlamentarnymi. Uważa, że jeśli jest szansa na postawienie radaru, byłoby to najprostsze
rozwiązanie.
Paweł Skoczowski - konieczne jest, aby instytucje współpracowały. Powiedział też, że sesje są
jawne dlatego są transmitowane. Przychodząc na sesję, czy mu się to podoba czy nie, podlega
to transmisji, on nie ma na to wpływu. Można się kontaktować formalnie, ale uważał, że w tej
sprawie zabierze głos na sesji.
Wójt Jakub Czarnota - powiedział, że w tej sprawie zwróci się do Starosty Łańcuckiego oraz
do Zarządu Dróg Powiatowych, zapyta czy te organy upoważniły wice przewodniczącego do
wystąpienia na dzisiejszej sesji. Chce ustalić czy przedstawiane dziś stanowisko jest
16

stanowiskiem Powiatu. Zwrócił się do Pawła Skoczowskiego, że mógł ta sprawę przedstawić
na posiedzeniu Komisji Rady Gminy, a nie na transmitowanej sesji.
Paweł Skoczowski - nie rozumie tej wypowiedzi wójta. Pełni on funkcje publiczne, na sprawy
bezpieczeństwa na drogach niejednokrotnie interweniował, również na prośby pana kierował
pisma do Zarządu Dróg Powiatowych, by w miejscowości Handzlówka były barierki. Wtedy nie
zarzucał pan wójt tego, że jako radny wykonując mandat społeczny, zajmuję się sprawą
należącą do kompetencji zapisanych w ustawie. Powiedział też, że należy do organizacji
społecznych, nigdy nie mówił, że działa w imieniu zarządu powiatu czy Zarządu Dróg
Powiatowych. Działa w imieniu własnym, chciałby aby było bezpieczeństwo na skrzyżowaniu,
na którym dochodzi do wielu wypadków.
Radna Joanna Murias - jako mieszkanka Kraczkowej, powiedziała, że korzysta z tego
skrzyżowania i doskonale wie jak jest to niebezpieczny wyjazd z Kraczkowej. Trzeba wykazać
się dużym skupieniem, aby bezpiecznie opuścić drogę powiatową w Kraczkowej. Uważa, że
potyczki słowne są niepotrzebne. Wierzy, że zostanie wypracowane sensowne rozwiązanie
w tej sprawie, bo faktycznie jest taka potrzeba. Życie ludzkie jest bezcenne. Ma nadzieję, że
wszyscy znajdziemy wspólne stanowisko, by poprawić bezpieczeństwo na tej drodze.
Radna Bernadeta Ruszel - wnioskuje o zakończenie dyskusji, a do tematu wrócić na
posiedzeniach Komisji Rady Gminy.
Z-ca wójta Łukasz Hubert - nikt nie kwestionuje słuszności tego zadania, na pewno wrócimy
do rozmowy na ten temat. Z pewnością Rada Gminy wypowie się na ten temat. W jego
odczuciu wystąpienie pana Pawła Skoczowskiego miało dzisiaj inny podtekst.
Paweł Skoczowski - uważał, że spotkanie z Radą Gminy jest dobrym kierunkiem działania.
Kierował się wyłącznie intencjami, które przedstawił. Będzie wdzięczny za rozważenie tej
sprawy przez Radę Gminy.
Radny Jan Zuber - na ręce wiceprzewodniczącego Rady Powiatu składa podziękowania dla
radnego powiatu Janusza Bester, który pomógł w zorganizowaniu bezpiecznego przejścia na
drodze powiatowej pod wiaduktem kolejowym w Głuchowie. O sprawę walczył 4 lata, dopiero
dzięki pomocy Janusza Bestra udało się tą sprawę sfinalizować. Ponadto pyta, o wnioski,
postulaty odnośnie remontu bieżącego chodnika przy drodze powiatowej,

który był

finansowany przez Gminę w 75%, a który wymaga już remontu, nie czekając aż ten chodnik
będzie wymagał kapitalnego remontu. Było to zgłaszane od 2-3 lat na zebraniach wiejskich
w Głuchowie, do Starosty Łańcuckiego, obecnie przez pracowników gminy do starostwa. Prosi
o monitorowanie tej sprawy.
Na tym zakończono dyskusję. Przystąpiono do kontynuacji realizacji porządku obrad.
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Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

położonej

w miejscowości Handzlówka na rzecz Gminy Łańcut.
Wójt Jakub Czarnota - wyjaśnił, że projekt uchwały jest korektą uchwały podjętej br. Jest to
działka, którą Gmina chce nabyć w Handzlówce, a wykorzystywana jest w celach rekreacyjno
-turystycznych. W poprzedniej uchwale był błąd literowy, w związku z tym, aby podpisać akt
notarialny należy podjąć uchwałę zawierającą właściwy numer działki. Jest to jedynie
poprawka techniczna. Następnie przedstawił projekt uchwały.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

położonej

w miejscowości Handzlówka na rzecz Gminy Łańcut.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 5
Wyniki imienne:
ZA (14)
Jacek Albigowski, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Jerzy Cwynar, Paweł Dąbek, Tomasz Harpula,
Marcin Kisała, Ryszard Krauz, Joanna Murias, Bernadeta Ruszel, Kazimierz Słonina, Ireneusz
Tarała, Wiesław Wilk, Jan Zuber
BRAK GŁOSU (2)
Jadwiga Balawender, Barbara Czechowicz
NIEOBECNI (5)
Jan Kiełb, Sławomir Kluz, Ewa Rejman-Dziok, Grzegorz Szacki, Beata Wójcik
Uchwała Nr XIV/168/19 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
położonej w miejscowości Handzlówka na rzecz Gminy Łańcut została podjęta jednogłośnie
(14 głosów „za") - uchwała w załączeniu.

Ad. 9. Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia skarg na Wójta Gminy Łańcut
Radna Katarzyna Bujak przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - powiedziała, że
temat został szeroko omówiony na posiedzeniach Komisji Rady Gminy, skargę uznaje się za
bezzasadną. Uzasadnienie stanowi załącznik do uchwały. Następnie przedstawiła projekt
uchwały.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Łańcut.
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Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6
Wyniki imienne:
ZA (15)
Jacek Albigowski, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Jerzy Cwynar, Barbara Czechowicz, Paweł
Dąbek, Tomasz Harpula, Marcin Kisała, Ryszard Krauz, Joanna Murias, Bernadeta Ruszel,
Kazimierz Słonina, Ireneusz Tarała, Wiesław Wilk, Jan Zuber
NIEOBECNI (6)
Jadwiga Balawender, Jan Kiełb, Sławomir Kluz, Ewa Rejman-Dziok, Grzegorz Szacki, Beata
Wójcik
Uchwała Nr XIV/169/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Łańcut
została podjęta jednogłośnie (15 głosów „za") - uchwała w załączeniu.

Ponownie głos zabrała Radna Katarzyna Bujak przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i
Petycji - skarga została omówiona na posiedzeniach Komisji. Uznaje się skargę za bezzasadną.
Przedstawiła projekt uchwały.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Łańcut.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6
Wyniki imienne:
ZA (15)
Jacek Albigowski, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Jerzy Cwynar, Barbara Czechowicz, Paweł
Dąbek, Tomasz Harpula, Marcin Kisała, Ryszard Krauz, Joanna Murias, Bernadeta Ruszel,
Kazimierz Słonina, Ireneusz Tarała, Wiesław Wilk, Jan Zuber
NIEOBECNI (6)
Jadwiga Balawender, Jan Kiełb, Sławomir Kluz, Ewa Rejman-Dziok, Grzegorz Szacki, Beata
Wójcik
Uchwała Nr XIV/170/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Łańcut
została podjęta jednogłośnie (15 głosów „za") - uchwała w załączeniu.

Ad.10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
Radna Katarzyna Bujak - petycja również została szczegółowo omówiona na posiedzeniu
Komisji Rady Gminy, w związku z tym przedstawiła projekt uchwały. Uznaje się petycję za bez
zasadną. Uzasadnienie stanowi załącznik do uchwały.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6
Wyniki imienne:
ZA (15)
Jacek Albigowski, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Jerzy Cwynar, Barbara Czechowicz, Paweł
Dąbek, Tomasz Harpula, Marcin Kisała, Ryszard Krauz, Joanna Murias, Bernadeta Ruszel,
Kazimierz Słonina, Ireneusz Tarała, Wiesław Wilk, Jan Zuber
NIEOBECNI (6)
Jadwiga Balawender, Jan Kiełb, Sławomir Kluz, Ewa Rejman-Dziok, Grzegorz Szacki, Beata
Wójcik
Uchwała Nr XIV/171/19 w sprawie rozpatrzenia petycji została podjęta jednogłośnie
(15 głosów „za") - uchwała w załączeniu.

Ad.11. Informacja o oświadczeniach
zobowiązanych do składania

majątkowych radnych i pracowników

samorządowych

oświadczeń.

Wójt Jakub Czarnota - przedstawił informację dotyczącą analizy oświadczeń majątkowych
złożonych Wójtowi Gminy Łańcut w 2018 r. przez pracowników Urzędu Gminy, a także
kierowników

jednostek

organizacyjnych, dyrektorów

szkół

i przedszkoli. Wszystkie

oświadczenia były złożone w terminie i nie zawierały większych nieprawidłowości - informacja
w załączeniu.
Przewodniczący Rady Paweł Dąbek - przedstawił informację dotyczącą analizy oświadczeń
majątkowych radnych: w związku z rozpoczęciem kadencji organów jednostek samorządu
terytorialnego, złożonych do 19 grudnia 2019 r.; oraz za rok 2018 roku, złożonych do 30
kwietnia 2019 r. Wszystkie oświadczenia zostały złożone prawidłowo. Stwierdzone w wyniku
analizy drobne uchybienia nie budzą podejrzeń, co do poprawności złożonych oświadczeń.
Urząd Skarbowy w Łańcucie przekazał listę uwag, jednak nie są one naruszeniem prawa,
w związku z tym nie zostały one skierowane do Urzędu Kontroli Skarbowej - informacja
w załączeniu.
20

Ad. 12. Informacja o międzysesyjnej działalności Komisji Rady Gminy.
Przewodniczący Komisji Finansów i Gospodarki Mieniem Gminy Ryszard Krauz - odbyło się
wspólne posiedzenie wszystkich Komisji w związku z tym przekazuje informację z tego
posiedzenia.

Było to posiedzenie z planu pracy i dotyczyło funkcjonowania Zakładu

Gospodarki Komunalnej. Dyskutowano o bieżącej realizacji planu budżetowego. Główną wagę
przywiązano do funkcjonowania nowo powstałej komórki przy ZGK, 5 pracowników
zajmujących się kompleksową pracą nad czystością na terenie gminy i drobnymi, bieżącymi
naprawami. Wnioski to: wypracowanie modelu tej komórki, aby nie powielała ona pracy
pracowników interwencyjnych, którzy są do dyspozycji sołtysów. Na dzień dzisiejszy
funkcjonowanie tej grupy jest odbierane pozytywnie. Na koniec roku zapewne nastąpi
gruntowne podsumowanie pod kątem funkcjonowania, jak również pod kątem finansowym.
Wtedy zostaną wypracowane wspólne wnioski kierownictwa, ZGK i wójta i przedstawią oni
dalszy plan funkcjonowania tej grupy pracowników w kolejnym roku.
Kolejne posiedzenie również odbyło się wspólnie ze wszystkimi Komisjami Rady Gminy.
Zostały omówione i zaopiniowane materiały na sesję.
Z-ca Przewodniczącego Komisji do Spraw Społecznych Jerzy Cwynar - dodał, że Komisja
dodatkowo odbyła posiedzenie wyjazdowe w siedzibach Zespołu Szkół w Rogoźnie, Kosinie
i Głuchowie oraz w Szkole Podstawowej w Soninie. Zgłoszone przez dyrektorów potrzeby szkół
zostały opisane w protokole.
Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Katarzyna Bujak -

w okresie

międzysesyjnym, komisja obradowała dwukrotnie. Komisja rozpoznała dwie skargi i petycję,
w sprawie których dzisiaj zostały podjęte uchwały.

Ad. 13. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
Wójt Jakub Czarnota - przedstawił informację z działalności, rozpoczynając od spraw
inwestycyjnych:
- W Albigowej został przekazany plac pod budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej
(zadanie o wartości 630.000 zł, w znacznej mierze też finansowane przez Gminę Łańcut);
trwają ostatnie przygotowania do ogłoszenia przetargu na przebudowę dwóch dróg
wewnętrznych w Albigowej.
- Głuchów - zostały wysłane zapytania ofertowe na utwardzenie dwóch dróg gminnych
w ramach FOGR (dotacji od Marszałka Województwa); trwają przygotowania do przetargu na
przebudowę drogi Do przepompowni, rejon pastwiska; droga Pastwiska - koniec realizacji
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zadania to kwiecień 2021 r.; remont DK4 wymusi lokalne rozwiązania, łącznik między drogą
powiatową a serwisową, do końca roku będzie gotowa dokumentacja projektowa.
- Handzlówka - trwają przygotowania do przetargu dokończenia przebudowy drogi Pod Gaj.
- Są gotowe tabliczki do znakowania dróg w całej gminie (131 szt.) i rozpoczną się prace
montażowe tabliczek.
- Trwa realizacja 7 dróg gminnych. Zakończyła się prace na dwóch drogach w Rogoźnie.
Aktualnie trwają prace w Soninie, następnie w Wysokiej, na zakończenie 3 drogi w Kraczkowej.
- Odbyło się otwarcie ofert na OSA w Handzlówce (po raz trzeci). Wykonawca zaproponował
teraz cenę akceptowalną, niestety błędy formalne w złożonej ofercie uniemożliwiły podpisanie
umowy dlatego przetarg trzeba jeszcze raz powtórzyć.
- Trwają prace w Ośrodku Kultury w Wysokiej zgodnie z umową.
- Budowa sceny plenerowej w Soninie - przed podpisaniem umowy Wykonawca odstąpił od
realizacji tego zadania. Trzeba ponownie ogłosić przetarg.
- Zakończył się remont dachu w Zespole Szkół w Cierpiszu (malowanie, wymiana elementów
uszkodzonych).
- Zakończono prace modernizacyjne na stadionie w Kosinie (oświetlenie, nowe trybuny,
a niebawem będzie też wiata).
- Zakończono przebudowę budynku wielofunkcyjnego w Kraczkowej, przedszkole funkcjonuje
w całości na I piętrze. Funkcjonuje jeden dodatkowy oddział. Pomieszczenie na parterze,
dotychczas zajmowane przez przedszkole, będzie do dyspozycji na cele kulturalne i społeczne.
- Trwa budowa boisk wielofunkcyjnych w gminie Łańcut.
- Podpisana została umowa na doposażenie Ośrodków Kultury w Kraczkowej i Soninie.
- Podpisano umowę na budowę oświetlenia przy drodze wojewódzkiej w Albigowej i przysiółku
Albigowa-Honie oraz umowę na kontynuacje budowy oświetlenia w Kosinie przy drodze
Ścieżki.
- Otworzono oferty na modernizację oświetlenia, jedna firma, która zaproponowała kwotę
148.000 zł na modernizację oświetlenia przy drodze Albigowa - Wysoka. W budżecie jest
zarezerwowane 60.000 zł. Przetarg uznaje się za nierozstrzygnięty.
- Rozstrzygnięto przetarg ustny na zagospodarowanie Ośrodka Zdrowia w Kraczkowej, do
licytacji przystąpiły trzy podmioty. Dotychczasowy najemca zdecydował się też wynająć górną
część OZ. Zgodnie z umową ma dostosować piętro na działalność medyczną.
- Kończą się działania związane z dostosowaniem pomieszczeń OSP Wysoka.
- Od Samorządu Województwa otrzymaliśmy dotacje na remont i zakup sprzętu w Domu
Społecznym w Cierpiszu. Tam też prace dobiegają końca.
- Zostały pozytywnie rozpatrzone wnioski Gminy Łańcut: Poznajemy lokalne dziedzictwo
poprzez wydanie publikacji i organizację wydarzeń promujących LGD Ziemia Łańcucka. We
współpracy ze Stowarzyszeniem Promocji Wsi Handzlówka pozyskano środki na remont
kapliczek, pomników. O środki na ochronę zabytków, starała się parafia Sonina, i wniosek też
został pozytywnie rozpatrzony.
- Przygotowujemy się do naboru związanego z edukacją ekologiczną (zakup np. pojemników
do segregacji śmieci).
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- Wniosek na zakup samochodu lekkiego dla OSP Kosina jest poza oceną formalną, która jest
pozytywna, czekamy na ocenę merytoryczną.
- Do WUP został złożony wniosek na dzienny dom opieki dla seniorów w Kraczkowej. Wniosek
0 wartości prawie 2 min. zł. Ocena formalna jest pozytywna, czekamy na ocenę merytoryczną.
- Złożono również wniosek o dofinansowanie żłobka w gminie Łańcut - projekt Bezpieczne
szkraby. Pierwszy żłobek w gminie będzie w budynku starego przedszkola w Kosinie. Chcemy
pozyskać środki na zaadoptowanie pomieszczeń oraz na prowadzenie żłobka.
- Została podpisana umowa wójtów, burmistrzów z Marszałkiem Województwa o wspólnej
realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa podmiejskiej kolei aglomeracyjnej. Wkład Gminy jest
symboliczny. Warto jednak mówić, że to zadanie jest realizowane.
- Ogłoszony został przetarg na odbieranie odpadów komunalnych na 2020 rok. Trwa
weryfikacja deklaracji śmieciowych. Sprawdzane są domy, których nie ma w systemie.
- Dopięto wszystkie czynności związane z zakupem działki w Rogoźnie niezbędnej do budowy
sali gimnastycznej.
- Został ogłoszony drugi przetarg na zakup działek w Głuchowie. 7 działek pod budownictwo
mieszkaniowe, 1 działka pod usługi. Cena działki pod budownictwo to 4600 zł + 23% VAT, pod
usługi 5125 zł + VAT.
- Ogłoszony jest przetarg na dzierżawę działek rolnych w Głuchowie, Handzlówce, Kosinie
1 Rogoźnie.
- Od 1.10.2019 wzrosły wynagrodzenia pracowników obsługi szkół i przedszkoli. Wzrost objął
wszystkich pracowników.
- Został złożony wniosek do Ministerstwa Oświaty o 260 tyś zł. Na rekompensatę kosztów
odprawy dla nauczycieli, którzy odeszli w tym roku na emerytury.
- Szkoła w Soninie i Albigowej otrzymały dotację na mobilne pracownie.
- We wszystkich szkołach wdrażane są dzienniki elektroniczne. Chciałby, aby do końca tego
półrocza przejść już tylko na dzienniki elektroniczne.
- Również wzrost wynagrodzeń nastąpił w CKGŁ. We wszystkich Ośrodkach Kultury
i Bibliotekach jest możliwość korzystania z bezpłatnego Internetu.
- W Ośrodkach Kultury są wdrażane nowe formy zajęć.

Ad. 14. Sprawy różne i pytania bieżące.
W dyskusji wzięli udział:
Radna Barbara Czechowicz - pyta, czy w Ośrodkach kultury, gdzie jest trwałość projektu, może
być pobierana opłata za np. zajęcia zumby.
Z-ca wójta Łukasz Hubert - zgodnie z wymogami trwałości projektu, w tym okresie nie mogą
być pobierane opłaty, nie może być przychodu z wynajmowanych pomieszczeń.
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Radna Bernadeta Ruszel - zostały dzisiaj podjęte uchwały o zaciągnięciu zobowiązań na
oświetlenie. Wraca jednak do projektów, które już są gotowe. Zwraca uwagę na to, że one są
ważne przez 3 lata. Pewne kwoty już zostały na to wydatkowane. Prosi, by przejrzeć te
projekty, np. projekt

przy

drodze

Działy Wschodnie. Trzeba

się zastanowić,

czy

w przyszłorocznym budżecie tego projektu nie wprowadzić. Inne projekty też należy przejrzeć,
aby ich terminy nie przepadły.
Radna Katarzyna Bujak - pyta o drogę, która łączy się z drogą Poselską w Kosinie, a miała być
remontowana ze środków bieżących, czy będzie jeszcze wykonany remont w tym roku.
Wójt Jakub Czarnota - odpowiedział, że ta droga w Kosinie będzie wykonana w bieżącym
roku.
Radna Joanna Murias - odnośnie wypowiedzi radnej Bernadety Ruszel, również wnioskuje
0 przeglądnięcie gotowych projektów na oświetlenie dróg, m.in. Zagumni Północnych
1 Południowych.
Wójt Jakub Czarnota - odpowiedział, że nie ma takiego niebezpieczeństwa, że jakiś projekt
przepadnie, na bieżąco jest to monitorowane. Projekt oświetlenia na Działach Wschodnich
jest jednym z projektów, które w przyszłym roku trzeba zacząć realizować. Przygotowujemy
się do kompleksowej modernizacji oświetlenia. Liczył na to, że uda się pilotażowo wykonać
drogę Albigowa - Wysoka. Cena po przetargu zatrzymuje działania. Pracujemy nad tematem
doświetlenia w gminie, zwłaszcza w tych miejscach gdzie są projekty i terminy.
Przewodniczący Rady Gminy Paweł Dąbek - poinformował Radę Gminy, że wpłynęło pismo
do Rady od Rady Pedagogicznej w Głuchowie. Rada Pedagogiczna zwraca się do Rady Gminy
jako organu nadzorującego pracę Wójta Gminy o zmobilizowanie Wójta do publicznego
ogłoszenia decyzji wydanych przez organy kontroli i zadośćuczynienia pani Marii BukKalinowskiej za niesłuszne oskarżenia, które niszczą jej wizerunek osobisty, zawodowy i jej
zdrowie. Pismo skierował do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Następnie głosowano w sprawie:
Przyjęcia protokołu Nr Xll/19 sesji Rady Gminy Łańcut z dnia 5 sierpnia 2019 r..
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6
Wyniki imienne:
ZA (15)
Jacek Albigowski, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Jerzy Cwynar, Barbara Czechowicz, Paweł
Dąbek, Tomasz Harpula, Marcin Kisała, Ryszard Krauz, Joanna Murias, Bernadeta Ruszel,
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Kazimierz Słonina, Ireneusz Tarała, Wiesław Wilk, Jan Zuber
NIEOBECNI (6)
Jadwiga Balawender, Jan Kiełb, Sławomir Kluz, Ewa Rejman-Dziok, Grzegorz Szacki, Beata
Wójcik

Głosowano w sprawie:
Przyjęcia protokołu Nr Xlll/19 sesji Rady Gminy Łańcut z dnia 2 września 2019 r.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6
Wyniki imienne:
ZA (15)
Jacek Albigowski, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Jerzy Cwynar, Barbara Czechowicz, Paweł
Dąbek, Tomasz Harpula, Marcin Kisała, Ryszard Krauz, Joanna Murias, Bernadeta Ruszel,
Kazimierz Słonina, Ireneusz Tarała, Wiesław Wilk, Jan Zuber
NIEOBECNI (6)
Jadwiga Balawender, Jan Kiełb, Sławomir Kluz, Ewa Rejman-Dziok, Grzegorz Szacki, Beata
Wójcik
Na tym zakończono obrady XIV Sesji Rady Gminy Łańcut.
Obrady rozpoczęto 8 października 2019 o godz. 09:00, a zakończono o godz. 12:14 tego
samego dnia.

Na XIV Sesji odbytej 8 października 2019 r. Rada Gminy Łańcut podjęła następujące
uchwały:
1. Uchwała Nr XIV/154/19 w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego
w Rzeszowie i Sadu Rejonowego w Łańcucie na kadencję 2020-2023.
2. Uchwała Nr XIV/155/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia III zmiany Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łańcut.
3. Uchwała Nr XIV/156/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Łańcut pod poszerzenie cmentarza
w miejscowości Rogoźno.
4. Uchwała Nr XIV/157/19 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
5. Uchwała Nr XIV/158/19 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łańcut na
2019 r.
6. Uchwała XIV/159/19 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy
Łańcut.
7. Uchwała Nr XIV/160/19 w sprawie uchylenia uchwały Nr X/117/19 Rady Gminy Łańcut
z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia
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zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2019 rok
przez Radę Gminy.
8. Uchwała Nr XIV/161/19 w sprawie uchylenia uchwały Nr X/118/19 Rady Gminy Łańcut
z dnia 13 czerwca 2019 r. 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 XIV/162/19 w sprawie uchylenia uchwały Nr Vll/91/19 Rady Gminy Łańcut
z dnia 25 marca 2019 r. 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 XIV/163/19 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia
zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2019 r.
przez Radę Gminy.
11. Uchwała Nr XIV/164/19 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia
zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2019 r.
przez Radę Gminy.
12. Uchwała Nr XIV/165/19 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia
zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2019 r.
przez Radę Gminy.
13. Uchwała Nr XIV/166/19 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia
zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2019 r.
przez Radę Gminy.
14. Uchwała Nr XIV/167/19 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia
zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2019 r.
przez Radę Gminy.
15. Uchwała Nr XIV/168/19 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
położonej w miejscowości Handzlówka na rzecz Gminy Łańcut.
16. Uchwała Nr XIV/169/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Łańcut.
17. Uchwała Nr XIV/170/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Łańcut.
18. Uchwała Nr XIV/171/19 w sprawie rozpatrzenia petycji.

Przygotowana): Katarzyna Karczmarz
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