RADA GMINY
ŁAŃCUT

PROTOKÓŁ Nr XVIII/20
Sesji Rady Gminy Łańcut
odbytej w dniu 30 kwietnia 2020 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 XVIII Sesji Rady Gminy Łańcut.
Obrady sesji otworzył i sesję prowadził Przewodniczący Rady Gminy Łańcut Paweł
Dąbek. W XVIII Sesji Rady Gminy Łańcut uczestniczyło 20 radnych (lista obecności stanowi
załącznik do protokołu).
W sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Łańcut, Z-ca Wójta, Sekretarz Gminy (lista obecności
stanowi załącznik do protokołu).
Przewodniczący Rady Gminy, na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad.
Zgodnie z przesłanymi zaproszeniami na sesję Przewodniczący Rady przedstawił
porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XVIII Sesji Rady Gminy Łańcut.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łańcut na 2020 r.
3. Podjęcie uchwał w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia
zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2020 r.
przez Radę Gminy.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Łańcut.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu produkcyjno-usługowego w miejscowości
Głuchów.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Ośrodek Opieki
Dziennej - Pogodny Senior".
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny
w Gminie Łańcut na lata 2020-2022.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia
z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy obejmujące pomoc
rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe
przyznawane pod warunkiem zwrotu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej
w miejscowości Kosina na rzecz gminy Łańcut w formie darowizny.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych
w miejscowości Kosina na rzecz Gminy Łańcut.
11. Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia petycji.
12. Raport z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w roku 2019 z zakresu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 20192020.
13. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Łańcut z organizacjami
pozarządowymi

oraz

innymi

podmiotami

prowadzącymi

działalność

pożytku

publicznego na 2019 r.
14. Sprawy różne i pytania bieżące.
Do przedstawionego porządku obrad radni nie wnieśli uwag, w związku z tym
przystąpiono do jego realizacji:

Ad.2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łańcut na 2020 r.
Skarbnik Gminy Wiktor Skoczyński - przedstawił propozycję zmian w uchwale budżetowej
Gminy Łańcut na 2020 r.
Zwiększenie

dochodów:

- kwota 645.441 zł - w dziale Transport i łączność, środki otrzymane z Funduszu Dróg
Samorządowych na drogę w Albigowej;
- kwota 1.900.000 zł - w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, są to
dochody podatkowe od osób prawnych, w tym podatek od nieruchomości 1.300.000 zł i
odsetki od nieterminowych wpłat 600.000 zł, są to środki od Farmy wiatrowej za zaległy
podatek za 2017 rok;
- kwota 333.841 zł - w dziale Różne rozliczenia, zwiększenie wynikające z ostatecznej kwoty
subwencji oświatowej na ten rok,
- kwota 15.361 z ł - w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, środki na projekt
„Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy",
Zmniejszenie dochodów:
- kwota 5.313 zł - w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, jest to
zmniejszenie podatku dochodowego od osób fizycznych.
Zwiększenie

wydatków:

- kwota 3.965.000 zł - w dziale Transport i łączność, drogi publiczne - 3.735.000 zł w tym:
zakup usług remontowych 1.121.000 zł, zakup usług pozostałych 100.000 zł oraz wydatki
inwestycyjne 2.514.000 zł zgodnie z wymienionymi zadaniami w uchwale, o których była
mowa na posiedzeniach Komisji, dalej - drogi wewnętrzne 230.000 zł.
- kwota 150.000 zł - w dziale Gospodarka mieszkaniowa, są to środki na zakupy działek,
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- kwota 75.000 zł -

w dziale Działalność usługowa, środki

na miejscowe plany

zagospodarowania przestrzennego,
- kwota 4.000 zł - w dziale Administracja publiczna, są to środki na COGŁ,
- kwota 1.239.757 zł - w dziale Oświata i wychowanie,
- kwota 38.945 zł - w dziale Ochrona zdrowia, środki pozostałe z 2019 r. na przeciwdziałanie
alkoholizmowi.
- kwota 300.000 zł - w dziale Pomoc społeczna, na przebudowę i pomieszczeń budynku
w Wysokiej na cele prowadzenia Ośrodka Opieki Dziennej,
- kwota 1.872 zł - w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza, na świetlice szkolne,
- kwota 536.243 zł - w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym gospodarka
ściekowa i ochrona wód 314.000 zł oraz pozostała działalność 222.243 zł,
- kwota 120.000 zł - w dziale Kultura fizyczna, remonty,
Zmniejszenie wydatków:
- kwota 100.000 zł - w dziale Transport i łączność, z opracowania projektu drogi „Puchałowka"
Kosina - Rogóżno,
- kwota 80.000 zł - w dziale Oświata i wychowanie, z przedszkoli.
Ponadto, po wprowadzonych zmianach, ustala się planowany deficyt budżetu gminy
w wysokości 8.975.487 zł. Wyszczególnił źródła pokrycia deficytu. Zwiększa się przychody
budżetu gminy o kwotę 3.271.487 zł. Po wprowadzonych zmianach przychody budżetu
wynoszą 10.720.487 zł, wymienił z czego to wynika. Zmniejsza się rozchody budżetu gminy
o kwotę 90.000 zł. Po wprowadzonych zmianach rozchody budżetu wynoszą 1.745.000 zł.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łańcut na 2020 r.
Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (20)
Jadwiga Balawender, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Jerzy Cwynar, Barbara Czechowicz, Paweł
Dąbek, Tomasz Harpula, Jan Kiełb, Marcin Kisała, Sławomir Kluz, Ryszard Krauz, Joanna
Murias, Ewa Rejman-Dziok, Bernadeta Ruszel, Kazimierz Słonina, Grzegorz Szacki, Ireneusz
Tarała, Wiesław Wilk, Beata Wójcik, Jan Zuber
NIEOBECNI (1)
Jacek Albigowski
Uchwała Nr XVIII/251/20 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łańcut na
2020 r. została podjęta jednogłośnie (20 głosów „za") - uchwała w załączeniu.

Strona 3 z 16

Ad. 3. Podjęcie uchwał w sprawie upoważnienia

Wójta Gminy Łańcut do

zaciągnięcia

zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2020 r. przez
Radę Gminy.
Skarbnik Gminy Wiktor Skoczyński - pierwsza z projektów uchwał dotyczy zaciągnięcia
zobowiązania inwestycyjnego

na zadanie „Budowa drogi gminnej publicznej Albigowa-

Granice w Albigowej" w wysokości 6.218.500 zł. Zadanie zostało zgłoszone w ramach
Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie realizowane będzie w formule projektuj - buduj,
wydatki będą na lata 2022 - 2023. Następnie przedstawił projekt uchwały.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwał w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania
inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2020 r. przez Radę Gminy.
(Albigowa-Granice).
Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (20)
Jadwiga Balawender, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Jerzy Cwynar, Barbara Czechowicz, Paweł
Dąbek, Tomasz Harpula, Jan Kiełb, Marcin Kisała, Sławomir Kluz, Ryszard Krauz, Joanna
Murias, Ewa Rejman-Dziok, Bernadeta Ruszel, Kazimierz Słonina, Grzegorz Szacki, Ireneusz
Tarała, Wiesław Wilk, Beata Wójcik, Jan Zuber
NIEOBECNI (1)
Jacek Albigowski
Uchwała Nr XVIM/252/20 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do
zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na
2020 r. przez Radę Gminy została podjęta jednogłośnie (20 głosów „za") -

uchwała

w załączeniu.

Ponownie głos zabrał Skarbnik Gminy Wiktor Skoczyński - projekt uchwały dotyczy
kompleksowej rewitalizacji na terenie ROF. Środki na to zadanie są wpisane w uchwale
budżetowej na ten rok, natomiast zadanie jest dwuletnie, dofinansowane z RPO w ramach
ROF. W ramach tego zadania będzie na terenie gminy Łańcut prowadzona inwestycja w trzech
miejscowościach: w Kosinie (dzienny dom opieki), Wysokiej (basen otwarty) i Handzlówce
(Park Magrysia). Na to zadanie należy zaciągnąć zobowiązanie w wysokości 3.350.000 zł.
Przedstawił projekt uchwały.
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Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwał w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania
inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2020 r. przez Radę
Gminy.(Rewitalizacja).
Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (20)
Jadwiga Balawender, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Jerzy Cwynar, Barbara Czechowicz, Paweł
Dąbek, Tomasz Harpula, Jan Kiełb, Marcin Kisała, Sławomir Kluz, Ryszard Krauz, Joanna
Murias, Ewa Rejman-Dziok, Bernadeta Ruszel, Kazimierz Słonina, Grzegorz Szacki, Ireneusz
Tarała, Wiesław Wilk, Beata Wójcik, Jan Zuber
NIEOBECNI (1)
Jacek Albigowski
Uchwała Nr XVII 1/253/20 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do
zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na
2020 r. przez Radę Gminy została podjęta jednogłośnie (20 głosów „za") - uchwała w
załączeniu.

Skarbnik Gminy Wiktor Skoczyński - projekt uchwały dotyczy zaciągnięcia zobowiązania na
zadanie Opracowanie projektów budowy dróg „Puchałówka" Kosina - Rogóżno oraz łącznika
Sonina - Łańcut - Braci Śniadeckich. Jest konieczność wykonania tych projektów, aby móc
aplikować w kolejnych latach o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. W tym roku
planuje się wyłonić wykonawcę projektów, większość wydatków przejdzie na pewno na rok
następny. Aby podpisać umowę potrzebne jest podjęcie powyższej uchwały. Kwota wpisana
w uchwale to 120.000 zł, spłata nastąpi do końca maja 2021 r. Przedstawił projekt uchwały.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwał w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania
inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2020 r. przez Radę Gminy.
(Projekty dróg).
Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (20)
Jadwiga Balawender, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Jerzy Cwynar, Barbara Czechowicz, Paweł
Dąbek, Tomasz Harpula, Jan Kiełb, Marcin Kisała, Sławomir Kluz, Ryszard Krauz, Joanna
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Murias, Ewa Rejman-Dziok, Bernadeta Ruszel, Kazimierz Słonina, Grzegorz Szacki, Ireneusz
Tarała, Wiesław Wilk, Beata Wójcik, Jan Zuber
NIEOBECNI (1)
Jacek Albigowski
Uchwała Nr XVIII/254/20 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do
zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na
2020 r. przez Radę Gminy została podjęta jednogłośnie (20 głosów „za") -

uchwała

w załączeniu.

Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Łańcut.
Projekt uchwały przedstawił Skarbnik Gminy Wiktor Skoczyński - w związku z tym, że zmieniły
się dochody i wydatki, ponadto uruchomiono część wolnych środków i nadwyżki budżetowej,
oraz zmniejszyły się rozchody należy skorygować wieloletnią prognozę finansową. Musi być
ona zgodna co do wartości w uchwale budżetowej Gminy Łańcut. Zmiany w WPF wynikają
z podjętych przez Radę zmian w uchwale budżetowej na 2020 r. Przedstawił projekt uchwały.
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)
Jadwiga Balawender, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Jerzy Cwynar, Barbara Czechowicz, Paweł
Dąbek, Tomasz Harpula, Jan Kiełb, Marcin Kisała, Sławomir Kluz, Ryszard Krauz, Joanna
Murias, Ewa Rejman-Dziok, Bernadeta Ruszel, Kazimierz Słonina, Grzegorz Szacki, Ireneusz
Tarała, Wiesław Wilk, Beata Wójcik, Jan Zuber
NIEOBECNI (1)
Jacek Albigowski
Uchwała Nr XVIII/255/20 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Łańcut została podjęta jednogłośnie (20 głosów „za") - uchwała w załączeniu.

Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia
zagospodarowania

przestrzennego

do sporządzenia

terenu produkcyjno-usługowego

Głuchów.
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miejscowego planu
w

miejscowości

Głos zabrał Sekretarz Gminy Mariusz Pieniążek - projekt uchwały został omówiony na
posiedzeniu Komisji Rady Gminy Łańcut. Odczytał projekt uchwały.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu produkcyjno-usługowego w miejscowości
Głuchów.
Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (20)
Jadwiga Balawender, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Jerzy Cwynar, Barbara Czechowicz, Paweł
Dąbek, Tomasz Harpula, Jan Kiełb, Marcin Kisała, Sławomir Kluz, Ryszard Krauz, Joanna
Murias, Ewa Rejman-Dziok, Bernadeta Ruszel, Kazimierz Słonina, Grzegorz Szacki, Ireneusz
Tarała, Wiesław Wilk, Beata Wójcik, Jan Zuber
NIEOBECNI (1)
Jacek Albigowski
Uchwała Nr XVIII/256/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu produkcyjno-usługowego w miejscowości
Głuchów została podjęta jednogłośnie (20 głosów „za") - uchwała w załączeniu.

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Ośrodek
Opieki Dziennej - Pogodny Senior".
Sekretarz Gminy Mariusz Pieniążek - wyjaśnił, że podjęcie uchwały jest potrzebne, aby
podpisać wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Następnie odczytał projekt uchwały.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Ośrodek Opieki
Dziennej - Pogodny Senior".
Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (20)
Jadwiga Balawender, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Jerzy Cwynar, Barbara Czechowicz, Paweł
Dąbek, Tomasz Harpula, Jan Kiełb, Marcin Kisała, Sławomir Kluz, Ryszard Krauz, Joanna
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Murias, Ewa Rejman-Dziok, Bernadeta Ruszel, Kazimierz Słonina, Grzegorz Szacki, Ireneusz
Tarała, Wiesław Wilk, Beata Wójcik, Jan Zuber
NIEOBECNI (1)
Jacek Albigowski
Uchwała Nr XVIII/257/20 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.
„Ośrodek Opieki Dziennej - Pogodny Senior7' została pojęta jednogłośnie (20 głosów „za") uchwała w załączeniu.

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny
w Gminie Łańcut na lata 2020-2022.
Kolejny projekt uchwały również przedstawił Sekretarz Gminy Mariusz Pieniążek

-

powiedział, że rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu swoich funkcji, Gmina
w ramach zadań własnych ma zapewnić wsparcie, poprzez organizację systemu i wyposażenie
go w odpowiednie narzędzia. Program został przygotowany przez GOPS. Odczytał projekt
uchwały.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie
Łańcut na lata 2020-2022.
Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (20)
Jadwiga Balawender, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Jerzy Cwynar, Barbara Czechowicz, Paweł
Dąbek, Tomasz Harpula, Jan Kiełb, Marcin Kisała, Sławomir Kluz, Ryszard Krauz, Joanna
Murias, Ewa Rejman-Dziok, Bernadeta Ruszel, Kazimierz Słonina, Grzegorz Szacki, Ireneusz
Tarała, Wiesław Wilk, Beata Wójcik, Jan Zuber
NIEOBECNI (1)
Jacek Albigowski
Uchwała Nr XVIII/258/20 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania
Rodziny w Gminie Łańcut na lata 2020-2022 została podjęta jednogłośnie (20 głosów „za") uchwała w załączeniu.
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Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia
z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy obejmujące pomoc rzeczową,
zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznawane pod
warunkiem zwrotu.
Sekretarz Gminy Mariusz Pieniążek - to kolejny projekt uchwały w sprawie pomocy
społecznej. Przedstawił projekt uchwały.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy
społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy obejmujące pomoc rzeczową, zasiłki na
ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznawane pod
warunkiem zwrotu.
Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (20)
Jadwiga Balawender, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Jerzy Cwynar, Barbara Czechowicz, Paweł
Dąbek, Tomasz Harpula, Jan Kiełb, Marcin Kisała, Sławomir Kluz, Ryszard Krauz, Joanna
Murias, Ewa Rejman-Dziok, Bernadeta Ruszel, Kazimierz Słonina, Grzegorz Szacki, Ireneusz
Tarała, Wiesław Wilk, Beata Wójcik, Jan Zuber
NIEOBECNI (1)
Jacek Albigowski
Uchwała Nr XVIII/259/20 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za
świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy obejmujące
pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe
przyznawane pod warunkiem zwrotu została podjęta jednogłośnie (20 głosów „za") uchwała w załączeniu.

Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

położonej

w miejscowości Kosina na rzecz gminy Łańcut.
Sekretarz Gminy Mariusz Pieniążek - to projekt uchwały w sprawie wykupu nieruchomości
pod przebudowę drogi w miejscowości Kosina. Odczytał projekt uchwały.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w
miejscowości Kosina na rzecz gminy Łańcut.
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Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (20)
Jadwiga Balawender, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Jerzy Cwynar, Barbara Czechowicz, Paweł
Dąbek, Tomasz Harpula, Jan Kiełb, Marcin Kisała, Sławomir Kluz, Ryszard Krauz, Joanna
Murias, Ewa Rejman-Dziok, Bernadeta Ruszel, Kazimierz Słonina, Grzegorz Szacki, Ireneusz
Tarała, Wiesław Wilk, Beata Wójcik, Jan Zuber
NIEOBECNI (1)
Jacek Albigowski
Uchwała Nr XVIII/260/20 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
położonej w miejscowości Kosina na rzecz gminy Łańcut została podjęta jednogłośnie (20
głosów „za") - uchwała w załączeniu.

Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

położonych

w miejscowości Kosina na rzecz Gminy Łańcut w formie darowizny.
Sekretarz Gminy Mariusz Pieniążek - jest to kolejna uchwał w sprawie nabycia nieruchomości
pod przebudowę drogi w Kosinie, w formie darowizny. Przedstawił projekt uchwały.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w
miejscowości Kosina na rzecz Gminy Łańcut w formie darowizny.
Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (20)
Jadwiga Balawender, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Jerzy Cwynar, Barbara Czechowicz, Paweł
Dąbek, Tomasz Harpula, Jan Kiełb, Marcin Kisała, Sławomir Kluz, Ryszard Krauz, Joanna
Murias, Ewa Rejman-Dziok, Bernadeta Ruszel, Kazimierz Słonina, Grzegorz Szacki, Ireneusz
Tarała, Wiesław Wilk, Beata Wójcik, Jan Zuber
NIEOBECNI (1)
Jacek Albigowski
Uchwała Nr XVIII/261/20 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
położonych w miejscowości Kosina na rzecz Gminy Łańcut w formie darowizny została
podjęta jednogłośnie (20 głosów „za") - uchwała w załączeniu.
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Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
Głos w tej sprawie zabrała przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Katarzyna
Bujak - Petycja w sprawie uchylenia uchwały XV/187/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 26
listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami. W wyniku
postępowania wyjaśniającego, Komisja przygotowała projekt uchwały uznający petycję za
niezasadną. Temat został szczegółowo omówiony na posiedzeniu Komisji Rady Gminy Łańcut.
Odczytała projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia petycji.
Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (18)
Jadwiga Balawender, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Jerzy Cwynar, Barbara Czechowicz, Tomasz
Harpula, Jan Kiełb, Marcin Kisała, Sławomir Kluz, Ryszard Krauz, Ewa Rejman-Dziok,
Bernadeta Ruszel, Kazimierz Słonina, Grzegorz Szacki, Ireneusz Tarała, Wiesław Wilk, Beata
Wójcik, Jan Zuber
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Paweł Dąbek, Joanna Murias
NIEOBECNI (1)
Jacek Albigowski
Uchwała Nr XVIII/262/20 w sprawie rozpatrzenia petycji została podjęta większością
głosów (18 głosów „za", 2 głosy „wstrzymujące się") - uchwała w załączeniu.

Ad. 12. Raport z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w roku 2019 z zakresu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 20192020.
Raport przedstawił Sekretarz Gminy Mariusz Pieniążek. Raport za rok 2019 był omówiony na
posiedzeniu Komisji. W uzasadnieniu została podana kwota, która została wykorzystana
w ramach tej części Programu, której dotyczy przeciwdziałania narkomanii. W planie było to 3
tys. zł, wykorzystana kwota to 2 tys. zł. W raporcie określono zadanie, które zostało
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zrealizowane w ramach tych środków i obejmowało ilość uczniów i szkołę, która realizowała
te zadania. Raport stanowi załącznik do protokołu.
Radna Bernadeta Ruszel - na posiedzeniu Komisji zwróciła się o szczegółowy raport z
działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2019.
Sekretarz Gminy Mariusz Pieniążek - odpowiedział, że zostanie przygotowany i przekazany
radnym, po powrocie ze zwolnienia lekarskiego osoby przygotowującej raport.

Ad.13. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Łańcut z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
2019 r.
Sprawozdanie przedstawił Sekretarz Gminy Mariusz Pieniążek. Przedstawienie sprawozdania
wynika z obowiązku ustawowego. Program był poddany konsultacjom społecznym przez 14
dni. Nie było uwag do tego programu. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 14. Sprawy różne i pytania bieżące.
W dyskusji głos zabrali:
Radna Barbara Czechowicz - w budżecie jest 300 tys. zł na wykonanie zbiornika wody
w Kraczkowej. Prosi o przedstawienie sprawy, bo są prognozy, że będzie suche lato i może
pojawić się problem z ilością wody. Kilka lat wstecz była mowa o rozbudowie stacji uzdatniania
wody w Kraczkowej, czy tego właśnie dotyczy ta pozycja w budżecie.
Wójt Jakub Czarnota - problem z wodą jest problemem poważnym w całej Polsce. Zbiornik,
o który pyta radna, będzie zamontowany w rejonie Kraczkowa - Tłoki (w tamtym roku były
tam największe problemy z wodą). Zbiornik pozwoli magazynować odpowiednie ilości wody,
w momencie, kiedy zużycie wody w okresie upalnym będzie bardzo duże, to wtedy woda
będzie czerpana z tego zbiornika. W tym czasie przepompownie będą mogły nadal pracować.
To jest takie tymczasowe rozwiązanie, które pozwoli, niedobory wody w tym rejonie,
zaspokoić. Zbiornik jednak nie rozwiązuje problemu niedostatku wody w Kraczkowej.
Niebawem będziemy chcieli przystąpić do opracowania dokumentacji rozbudowy stacji
uzdatniania wody. Będą to kosztowne inwestycje. Są przymiarki również do poszukiwania
wody. Jest kilka propozycji na odwierty wody w Kraczkowej.
Przewodniczący Rady Gminy Paweł Dąbek - poinformował, że Rady Gminy Łańcut wpłynęły
dwa pisma od rodziców klas IV SZ w Kraczkowej. Rodzice protestują przeciwko połączeniu
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dwóch klas w jedną w klasie V. Pierwsze pismo z kwietnia br. po tym terminie odbyło się
spotkanie z wójtem, na którym podjęto decyzję, że klasa będzie łączona. Wobec tego rodzice
protestują. Wystosowali List protestacyjny do Rady Gminy. Rodzice wyrażali chęć wzięcia
udziału w sesji jednak ze względu na warunki epidemiologiczne upoważnili przewodniczącego
Rady Gminy do przedstawienia ich sprawy. Przedstawił argumentację rodziców na brak zgody
z ich strony na połączenie dwóch oddziałów w jeden oddział (pismo w załączeniu). Rodzice
zwracają się do wójta o odpowiedź na piśmie.
Do pisma odniósł się dyrektor COGŁ Wojciech Dudek - potwierdził otrzymanie pisma z 21
kwietnia 2020 r., 23 kwietnia odbyło się spotkanie w SP w Kraczkowej, w którym również
uczestniczył, z przedstawicielami rodziców w mniejszym gronie. Odniósł wrażenie, że rodzice,
pewne argumenty, które zostały przedstawione, zrozumieli. Stąd jest zaskoczony, że taki list
protestacyjny wpłynął do Rady Gminy. Postara się w jak najszybszym czasie odpowiedzieć
z jakich powodów została podjęta decyzja o połączeniu dwóch klas IV w klasę V w SP
w Kraczkowej.
Przewodniczący Rady Gminy - pyta, czy nie jest rozważana zmiana decyzji w tej sprawie.
Dyrektor COGŁ Wojciech Dudek - na wszelkie pytania odpowie pisemnie.
Wójt Jakub Czarnota - powiedział, że odpowie rodzicom na piśmie.
Radna Ewa Rejman-Dzok - o tej sprawie dyskusja była na posiedzeniu Komisji Rady Gminy.
Podkreślała, że w kwestii indywidualizacji pracy w klasach, wiadomo, że im mniejsza grupa tym
jest bardziej dostosowany program edukacyjny. Natomiast ta sytuacja, która ma miejsce w
Kraczkowej, będzie wdrażana we wszystkich szkołach gminy. Jak najbardziej rozumie
rodziców, wie jednak, że wójt spotkał się z rodzicami, przedstawił im argumenty. Rodzice mają
prawo do niepokoju, trzeba dostosować warunki, klasę, nauczanie, jest to trudna praca
wychowawcza nauczyciela w licznej klasie, tym bardziej kiedy dzieci posiadają różne
orzeczenia. Wie również, że sytuacja ta jest nieunikniona. Jeśli ten system będzie wdrażany
we wszystkich szkołach, to teraz czeka to Kraczkową, a potem inne szkoły w gminie Łańcut.
Przewodniczący Rady Gminy też był poinformowany o sprawie, na posiedzeniu Komisji nie
zabierał głosu, nie mówił o żadnych zastrzeżeniach o obawach. Jako jedyna przeciwstawiła się
temu i wyraziła swoją opinię, że jako pedagog, rodzic, że mają prawo rodzice mieć niepokoje.
Zwróciła się z prośbą o przychylność i wyrozumiałość dla pracy COGŁ, bo nie jest to też zależne
od radnych.
Przewodniczący Rady Gminy Paweł Dąbek - budżet gminy uchwalany jest przez Radę Gminy.
Na spotkanie 23 kwietnia br. nie został zaproszony dlatego nie wypowiadał się na posiedzeniu
Komisji. Powiedział, że jest przeciwny takim reformom, które godzą w jakość kształcenia. W
klasach mniejszych w porównaniu do klasy 30-sto osobowej uczy się lepiej. Wysoki standard
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nauczania trudno jest uzyskać w licznej klasie, nie pomogą w tym dodatkowe godziny. Uważa,
że nie powinno się kosztem kształcenia robić oszczędności, w Gminie o takim dużym budżecie.
Na nauce nie powinno się oszczędzać.
Radny Jan Kiełb - prosi o przesłanie radnym listu protestacyjnego w celu zapoznania się. Tym
bardziej, że na posiedzeniu Komisji były informacje, że rodzice akceptują decyzję. Jako rodzic,
uważa, że klasy mniej liczne, to jest lepsze nauczanie, dotarcie indywidualne do dziecka, tym
bardziej kiedy są dzieci, które wymagają szczególnej opieki i traktowania. Oszczędzajmy, ale
nie w taki sposób, bo pozorna oszczędność kilkunastu tysięcy złotych nie jest warta tego, aby
dzieci na tym cierpiały. Nie zawsze też warunki lokalowe pozwalają na tak liczną klasę. Obawia
się, że 30-sto osobowe klasy, mogą być ponad miarę warunków lokalowych. Już nie
wspominając, że mamy pandemię. Obawia się też, aby później nie powstał pomysł
przenoszenia dzieci z mniejszych szkół do szkół sąsiednich i łączenia klas.
Radna Joanna Murias - jako przewodniczącej Rady Rodziców w SP w Kraczkowej, sprawa jest
jej znana od jesieni. Uczestniczyła w spotkaniu z rodzicami, dyr. COGŁ, wójtem, dyr. SP. Każda
ze stron przedstawiła swoje racje i obawy. Wójt przedstawił aspekty finansowe. Wszyscy
wspólnie w porozumieniu pochylili się nad tą sprawą. Ona również ma obawy, jako rodzic,
popiera rodziców, ale również ma świadomość jako radna, że samorząd musi sprostać
wymaganiom i dbać o finanse gminy. Popiera przewodniczącego Rady Gminy, ale oczekuje
propozycji

rozwiązań,

które

poddamy

pod

obrady.

Wyraziła

się, że

działalność

przewodniczącego RG polega na krytykowaniu i negowaniu. Restrukturyzacja oświaty będzie
przeprowadzana we wszystkich miejscowościach gminy, według jednakowych standardów.
Przewodniczący Rady Gminy - proponuje nie łączenie tych klas. Oszczędności będą z tego
niewielkie w stosunku do tego jakie szkody to wywołuje.
Radna Katarzyna Bujak - dzisiaj zostały podjęte uchwały odnośnie drogi Skotnik w Kosinie,
chce poinformował, że zostało do wykonania jeszcze 400 m drogi Poselskiej. Zwraca się, aby
dokończyć tą drogę ze środków budżetu gminy, i nie zgłaszać takiego krótkiego odcinka do
Programu. Jednakże na to miejsce proponuje zgłosić do Programu inną drogę w Kosinie tj.
łącznik koło Szkoły Podstawowej drogi nr 94 z drogą Do wsi. Na temat tej drogi były rozmowy,
zwraca się o sprawdzenie czy ta droga kwalifikuje się do zgłoszenia.
Radna Barbara Czechowicz - pyta o zajęcia dodatkowe dla dzieci, na jakich to będzie zasadach,
bo każda klasa ma określoną ilość godzin lekcyjnych.
Dyr. COGŁ Wojciech Dudek - w tej chwili jeszcze nie mówimy o zajęciach dodatkowych, jeśli
będzie taka potrzeba to mogłyby to być zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z godzin
samorządowych z budżetu gminy. Trudno powiedzieć jak zdalna nauka jest efektywna, może
okazać się we wrześniu, że uczniowie innych szkół będą mieć również trudności. Jeśli zajdzie
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taka potrzeba będziemy rozważali dodatkowe godziny dla dzieci, które mają problemy w
nauce.
Radna Barbara Czechowicz - była mowa o tym, że mogą być organizowane dodatkowe zajęcia
w klasach licznych z przedmiotów. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze to są zajęcia dla osób
słabszych w nauce. Były zapewnienia, że przez to, że klasy są liczne, będą organizowane
dodatkowe zajęcia, tylko na jakich zasadach. To będzie też koszt.
Dyr. COGŁ Wojciech Dudek - dotyczyło to ewentualnie klas, które będą łączone. W ramach
tych zajęć nauczyciel może prowadzić zajęcia dodatkowe.
Wójt Jakub Czarnota - odniósł się do kilku informacji, które wybrzmiały na sesji. Odnośnie
oszczędności to nie jest kwota kilkunastu tysięcy tylko kilkudziesięciu tysięcy. Biorąc pod
uwagę kilkuletni cykl kształcenia daje kilkaset tysięcy oszczędności. Te środki w budżecie
zostaną tylko będą w inny sposób wydatkowane (remonty, inwestycje itp.). Można nic nie
robić, tylko to się rozmija z rzeczywistością i ekonomią. W ciągu ostatnich 6 lat wydatki na
oświatę wzrosły o 10 min. zł. W tym czasie wpływy z subwencji wzrosły zaledwie o 3 min. zł.
Wszyscy radni wiedzą ile co rocznie dokładane jest do systemu z pieniędzy mieszkańców. Im
więcej będziemy dokładać do tego systemu a nie do remontów, inwestycji, polepszania bazy
oświatowej. Ale tak się dzieje we wszystkich samorządach i temu nie jest winny Wójt Gminy
Łańcut, ani radni. Są to poważne błędy systemowe. Oświata jest niedofinansowana. Samorząd
musi sobie z tym radzić. Chcemy zadziałać w porę i działać ewolucyjnie i system ten korygować,
żeby nie trzeba było przenosić dzieci do szkoły w innej miejscowości. Chce, aby w szkołach były
środki na remonty, na budowę hali sportowej itp. Mamy możliwości, jako Gmina, w sposób
racjonalny działać, znaleźć oszczędności. Nie chodzi tylko o łączenie klas, ale o wiele innych
rzeczy. Skorzystajmy z tych możliwości, żeby nie doprowadzić do zapaści, że nie będzie Gminy
stać na inwestycje. Jest to sposób działania przemyślany. M.in. dlatego zrezygnowaliśmy
z łączenia klas w innych miejscowościach, bo są podwójne roczniki. Trzeba małymi krokami
realizować tą reformę, aby oświata działała prawidłowo.
Przewodniczący Rady Gminy Paweł Dąbek - powiedział, że z wypowiedzi wójta wynika, że
liczy się tylko ekonomia.
Radny Jan Kiełb - oświata jest niedofinansowana, tak jak wiele różnych dziedzin gałęzi
gospodarki. Jako mała społeczność możemy w tym pomóc, ale nie kosztem dzieci. Są to
pozorne oszczędności.
Radny Ryszard Krauz - jako przewodniczący Komisji Finansów, powiedział, że oczekuje od
wójta i dyr. COGŁ działań zmierzających do pewnych oszczędności jeśli chodzi o oświatę. Nigdy
nie było takich braków finansowych w oświacie. Jako przewodniczący Komisji były rozmowy
o pewnych zmianach w szerszym zakresie. Wójt podszedł do zmian elastycznie, pewne rzeczy
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zostały odsunięte w czasie. Trzeba działać systemowo. Z tego co wie, ta klasa w Kraczkowej
miała zostać połączona rok temu. Byłą deklaracja, że do tej klasy przyjdzie jeszcze 2-3 osoby,
między czasie z tych klas odeszło dwoje dzieci. Trzeba działać odpowiedzialnie. Jeżeli w tym
roku zabrakło 4 min, i nic z tym nie będziemy robić, to w następnym roku zabraknie 6 min.
Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że jeśli w tym roku zostanie zaciągnięty znaczący kredyt,
to w pewnym momencie nie będzie środków w Gminie na nic. Te zaoszczędzone środki mają
pozostać w szkole, czyli na inwestycje szkolne. Nie jest to działanie chaotyczne tylko działanie
systemowe.
Wójt Jakub Czarnota - odniósł się do pytania radnej K. Bujak. Przy obecnych ocenach
merytorycznych droga Poselska nie otrzymałaby dofinansowania. Natomiast na teraz trzeba
poprawić stan tej drogi w ramach remontów, ewentualna przebudowa będzie wymagało
dokumentacji, zgód właścicieli na przekazanie gruntu. Ta droga będzie wymagała pewnej
przebudowy, chociażby z tego względu, że połączenie Kosiny z Markową, przełoży się na ruch
na tej drodze.
Radna Katarzyna Bujak - rozmawiała z mieszkańcami i jest ich zgoda. Pyta o łącznik drogi 94
do drogi Do wsi.
Wójt Jakub Czarnota - teoretycznie mogłaby mieć dużą punktację. Tylko czy jest sens robić z
tej drogi publiczną czy potraktować ją jako wewnętrzną i robić ją z własnych środków.
Przewodniczący Rady Gminy Paweł Dąbek - przedstawił pisma skierowane do Rady Gminy
Łańcut. Ponadto pyta o sprawę wytwórni mas bitumicznych w Kraczkowej i Głuchowie.
Wójt Jakub Czarnota - odpowie na pytanie pisemnie.

Na tym zakończono XVIII sesję Rady Gminy Łańcut.

Obrady rozpoczęto 30 kwietnia 2020 o godz. 15:15, a zakończono o godz. 18:00 tego
samego dnia.

Przygotowała: Katarzyna Karczmarz
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