RADAGMINY
ŁAŃCUT

PROTOKÓŁ Nr XIX/20
Sesji Rady Gminy Łańcut
odbytej w dniu 26 czerwca 2020 r.
w Ośrodku Kultury w Soninie

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że sesje są transmitowane, a nagrania są
zamieszczone na stronie internetowej Gminy Łańcut.
W posiedzeniu wzięło udział 21 członków.
Obecni:
1. Jacek Albigowski
2. Jadwiga Balawender
3. Jan Borcz
4. Katarzyna Bujak
5. Jerzy Cwynar
6. Barbara Czechowicz
7. Paweł Dąbek
8. Tomasz Harpula
9. Jan Kiełb
10. Marcin Kisała
11. Sławomir Kluz
12. Ryszard Krauz
13. Joanna Murias
14. Ewa Rejman-Dziok
15. Bernadeta Ruszel
16. Kazimierz Słonina
17. Grzegorz Szacki
18. Ireneusz Tarała
19. Wiesław Wilk
20. Beata Wójcik
21. Jan Zuber
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. Debata nad raportem o stanie Gminy Łańcut.
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łańcut wotum zaufania.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łańcut za 2019 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Łańcut za 2019 r.
7. Podjęcie

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej

niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w sołectwie Rogóżno.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
udziału w zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w sołectwie Rogóżno.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w
miejscowości Kosina na rzecz Gminy Łańcut w formie darowizny.
10. Podjęcie

uchwały

w

sprawie

uchwalenia

regulaminu

korzystania

z

boisk

wielofunkcyjnych na terenie Gminy Łańcut.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Łańcut.
12. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji złożonej przez
Koalicję Polska Wolna od 5G.
13. Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia petycji.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla
członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniu ratowniczym lub
szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę
Łańcut.
15. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie za
2019 rok i ocena zasobów pomocy społecznej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na II
półrocze 2020 r.
17. Informacja o międzysesyjnej działalności Komisji Rady Gminy.
18. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie miedzy sesjami.
19. Sprawy różne i pytania bieżące.
Zgodnie z art.20 ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym, porządek obrad zostaje
poszerzony o następujące tematy:
Pkt lOa. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych
przez Gminę Łańcut oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od
dnia 1 września 2020 r.
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Pkt

lOb.

Podjęcie

zagospodarowania

uchwały

o przystąpieniu

przestrzennego

na

do sporządzenia

terenie

gminy

Łańcut

miejscowego
dla

planu

budowy

linii

elektroenergetycznej 110 kV relacji Łańcut-Pruchnik.
Pkt lOc. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi „Na nowym osiedlu" w Albigowej do
kategorii dróg gminnych.
Pkt. l l a . Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skarg na Wójta Gminy Łańcut.
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., a następnie odczytał projekt uchwały.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łańcut na 2020 r.
Wyniki głosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (21)
Jacek Albigowski, Jadwiga Balawender, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Jerzy Cwynar, Barbara
Czechowicz, Paweł Dąbek, Tomasz Harpula, Jan Kiełb, Marcin Kisała, Sławomir Kluz, Ryszard
Krauz, Joanna Murias, Ewa Rejman-Dziok, Bernadeta Ruszel, Kazimierz Słonina, Grzegorz
Szacki, Ireneusz Tarała, Wiesław Wilk, Beata Wójcik, Jan Zuber
Uchwała Nr XIX/263/20 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łańcut na
2020 r. została podjęta jednogłośnie (21 głosów „za") - w załączeniu.

Ad. 3. Debata nad raportem o stanie Gminy Łańcut.
Sekretarz Gminy Mariusz Pieniążek -

przedstawił

raport o stanie Gminy Łańcut

podsumowujący działalność za 2019 r. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, co roku,
wójt gminy do dnia 31 maja, przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Nad raportem
odbywa się debata przed udzieleniem wotum zaufania dla wójta. Do debaty zgłosili się
mieszkańcy, którzy z godnie z przepisem prawa zebrali odpowiednią ilość podpisów pod swoim
zgłoszeniem. W przypadku pytań do raportu, odpowiedzi udzielą kierownicy referatów
i jednostek organizacyjnych gminy.
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Przewodniczący RG Paweł Dąbek - poinformował, że w debacie nad raportem o stanie gminy
mogą brać udział radni, ale również mieszkańcy. Poprosił o zabranie głosu pierwszą zgłoszoną
osobę do debaty.
Gość na sesji - w ostatnim czasie miały miejsca wydarzenia, nad którymi nie możemy przejść
do porządku dziennego. Pan wójt zdecydował o połączeniu dwóch klas czwartych w szkole
podstawowej w Kraczkowej w jeden oddział klasowy, który będzie liczył 30 osób i będzie to
największa liczebnie klasa w gminie Łańcut. Wielokrotnie zwracaliśmy się z prośbą do wójta
o cofnięcie tej decyzji. Niestety wójt jej nie zmienił. Głosujący na osobę pana Jakuba Czarnotę
jako kandydata na wójta gminy Łańcut w dniu 21 października 2018 roku nie tak
wyobrażaliśmy sobie zmiany w gminie Łańcut. Nie takie były obietnice składane podczas wizyt
domowych w czasie kampanii wyborczej. Jednym z najważniejszych postulatów w kampanii
wyborczej pana Jakuba Czarnoty było, m.in.: zapewnimy finansowanie szkół wraz z zapleczem
w każdej miejscowości; sfinansujemy ponadprogramowe zajęcia z języków obcych oraz nauk
ścisłych. Dlatego kierujemy pytanie do pana wójta, dlaczego nie realizuje obietnic wyborczych,
dlaczego nasze prośby o cofnięcie decyzji zostały odrzucone, czy po roku bycia gospodarzem
9 miejscowości ta rola pana przerosła. Na sesji inauguracyjnej w dniu 29 listopada 2018 r.
wypowiedział pan następujące słowa: Obejmując urząd wójta gminy Łańcut uroczyście
ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla
dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy, Tak mi dopomóż Bóg. Pyta, czy wójt
obiecuje wprowadzenie dodatkowych zajęć w zamian za łączenie klasy. Należy zastanowić się,
czy na pewno będzie to z pożytkiem dla najmłodszych mieszkańców gminy, którzy z racji wieku
nie mają prawa głosu. Nasuwa się pytanie, czy będzie to zgodne z art. 1 ustawy Prawo
oświatowe, który mówi, że system oświaty zapewnia w szczególności wychowanie rozumienie
jako wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej i
intelektualnej, duchowej i społecznej. Wzmacnianie i uzupełnianie poprzez działania z zakresu
profilaktyki problemów dzieci i młodzieży, a także utrzymanie bezpiecznych i higienicznych
warunków nauki i wychowania w placówkach. Wobec powyższego należy się zastanowić czy
możliwe jest spełnienie tych celów w przypadku połączenia dwóch klas, do których uczęszcza
obecnie jeden uczeń z orzeczeniem o niepełnosprawności, posiadający orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego, dwóch uczniów posiadających opinię o chorobie przewlekłej z
koniecznością dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb, dwóch
uczniów z trudnościami szkolnymi, które posiadają opinię o specyficznych trudnościach w
uczeniu się oraz jeden uczeń w trakcie badań w poradni pedagogiczno-psychologicznej. Dzieci
z niepełnosprawnościami wymagają zupełnie innej opieki i nauki, niż dzieci zdrowe. Rozwój
dziecka z problemami zdrowotnymi w tak dużej klasie jest znacznie utrudnione biorąc pod
uwagę

tak

dużą

ilość

dzieci

potrzebujących

indywidualizacji

pracy

dydaktyczno-

wychowawczej, wydaje nam się niemożliwa efektywna praca jednego nauczyciela z tak dużą
grupą, a wszystkie te zmiany dzieją się w okresie epidemii, gdy zalecenia są, aby unikać dużej
koncentracji osób w jednym miejscu, zachować środki ostrożności i bezpieczne odległości.
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Chcemy jeszcze raz podkreślić, że powyższe połączenie klas wiąże się z dużym spadkiem
poziomu nauczania naszych dzieci. Prosimy o odpowiedź w sprawie, która nam rodzicom
najbardziej leży na sercu, czy podejmując taką decyzję wziął wójt pod uwagę, że tak duża grupa
dzieci

posiada

opinie

z

poradni

pedagogiczno-psychologicznej,

czy

weźmie

pan

odpowiedzialność za to, że w przyszłości dzieci z gminy Łańcut będą mieć gorszy start aniżeli
dzieci z innych gmin. Dlaczego w piśmie z dnia 15 kwietnia 2020 r. skierowanym do Rady
Rodziców przy Zespole Szkół w Głuchowie, odpowiedział pan, że jako wójt gminy Łańcut,
będąc odpowiedzialny za budżet gminy Łańcut wziął pod uwagę, w tym przypadku, nie tylko
sprawy finansowe, ale przede wszystkim dobro dzieci, dlatego

nie

zaakceptował

przedstawionego projektu arkusza organizacyjnego zakładającego łączenie klas szóstych
w Szkole Podstawowej w Głuchowie. Dlaczego pismem z 17 kwietnia 2020 r. do rodziców
Zespołu Szkół w Kosinie pisze wójt, mimo że jako samorząd, nie ma wpływu na fakt zdawania
po zakończeniu ósmej klasy tego samego egzaminu, to jednak może zapewnić dzieciom
warunki, które umożliwiają im jak najlepsze przygotowanie do tego egzaminu. To był właśnie
powód, dla którego wójt zaakceptował arkusz organizacyjny na rok szkolny 2020/2021,
w którym znajdują się 4 oddziały klasy 6. Dlaczego wójt nie traktuje wszystkich dzieci
jednakowo. W przypadku jednych szkół kierował się pan dobrem dzieci, jak najlepszymi
warunkami edukacji, a w innym, wyłącznie kwestiami budżetowymi. Takie działanie narusza
art. 32 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, które mówi, że wszyscy mają prawo
do równego traktowania przez władze publiczne. Jako rodzice uczniów klas czwartych,
uważamy, że nie ma racjonalnych przesłanek, żeby łączyć klasy w Kraczkowej. Koszt
utrzymania oddziału w SP w Kraczkowej wzrósł od 2016 r. o 26.000 zł. Zasadniczym wydaje się
zadać pytanie, czy te koszty nie są do udźwignięcia przez naszą gminę. Czy szkoła w Kraczkowej
przynosi aż tak wielkie straty w przeliczeniu na jednego ucznia, którego roczny koszt
utrzymania w 2018 r. wyniósł 10.332,33 zł, a subwencja oświatowa wynosiła 9.689 zł,
samorząd dopłacił do ucznia naszej szkoły tylko 642 zł. Pan wójt w odpowiedzi na nasze liczne
pytania odpowiedział jednym pismem, że sytuacja finansowa Gminy Łańcut nie pozwala na
utrzymanie dwóch oddziałów i wylicza, że dzięki połączeniu klas zaoszczędzi w budżecie
gminie 90.000 zł, to jest 7.500 zł miesięcznie w stosunku do kwoty wykazanej w planie budżetu
na 2020 r., która wynosi 115.000.000 zł. Kraczkowa jest największą miejscowością w gminie,
z płaconych przez nas podatków zarówno na rzecz budżetu państwa jak i Gminy Łańcut,
można utrzymać Szkołę Podstawową w Kraczkowej. Proszę pokazać przepis, który mówi, że
wydatki na oświatę mają być pokryte w 100% subwencji. Zadaniem własnym Gminy jest
utrzymanie szkół i przedszkoli. Skoro brakuje pieniędzy, to dlaczego powstają żłobki, które nie
są zadaniem własnym gminy, które w którymś momencie Gmina będzie musiała utrzymać.
Dzisiaj jest dofinansowanie, ale minie czas projektu i trzeba będzie utrzymać te instytucje,
zapłacić wynagrodzenia zatrudnionym w nich pracownikom, opłacić media i pokryć koszty
remontu w tych instytucjach, bo powstają one w starych, zgrzybiałych budynkach. Gmina musi
wyłożyć 316.000 zł. Nie po to, kilka lat temu walczyliśmy o nowe przedszkole w Kraczkowej,
żeby teraz dzieci z powrotem wracały do zgrzybiałych ścian, gdzie zagrożone będzie zdrowie
najmłodszych dzieci. Dzieci w starym przedszkolu nabawiły się astmy. Pyta, z czyjej inicjatywy

Strona 5 z 62

likwiduje się Dom Ludowy w Kraczkowej, czy społeczeństwo domagało się tego. Jako
mieszkańcy nie możemy się z tym pogodzić, że Biblioteka Publiczna po raz kolejny została
przeniesiona. Długie lata czekaliśmy na przeniesienie jej w godne miejsce, a tu nagle
dowiadujemy się, że znajduje się w budynku szkoły podstawowej, w małym, ciasnym
pomieszczeniu, praktycznie mało dostępnym dla mieszkańców Kraczkowej. Pyta, czy
następnym planem będzie jej likwidacja. Biblioteka powinna się znajdować w miejscu
odizolowanym od placu szkoły, aby dzieci nie miały styczności z osobami poza szkoły. Jeśli
mówimy o wprowadzeniu oszczędności w budżecie Gminy, to mamy do pana wójta kilka
pytań. Dlaczego w 2019 r. Gmina Łańcut dołożyła do funkcjonowania Zakładu Gospodarki
Komunalnej aż 417.232 zł. Dlaczego w maju 2019 r. w tym Zakładzie został zatrudniony
pracownik, który w październiku tego samego roku nabył prawa emerytalne. W jakiej
wysokości została mu wypłacona odprawa emerytalna i czy była zaplanowana w budżecie na
rok 2019 r. Jaki pracodawca pozwoli sobie na takie koszty. Czemu ma służyć oznakowanie dróg
i przysiółków w poszczególnych miejscowościach gminy Łańcut, skoro nie są one
administracyjnie wpisane. Jakie są koszty tej inwestycji. Czy wypełniając wniosek o zasiłek
rodzinny mamy pisać nazwy ulic. Jakie koszty poniosła gmina w związku z głośnym procesem
sądowym byłej dyrektor Szkoły Podstawowej w Głuchowie i czy były to wydatki zaplanowane
w planie finansowym. Jaki był powód zakupu samochodu służbowego za 100.000 zł i jaki jest
obecnie koszt zakupu paliwa eksploatacji, ubezpieczenia. Czy był to wydatek celowy, skoro
stary samochód wyremontowano za bardzo niską kwotę i nadal służy pracownikom Gminy.
Czemu przekłada pan swoją wygodę, komfort nad potrzebami najmłodszych obywateli Gminy.
Dlaczego szuka pan oszczędności kosztem dzieci. Jesteśmy tutaj dzisiaj, aby walczyć o nasze
dzieci, bo ich dobro najbardziej leży nam na sercu. Nie można kosztem dzieci reperować dziury
w budżecie Gminy. Chodząc po domach, przed wyborami, mówił pan jak zmieni się gmina.
Niestety nie jest to prawda, nie można budować rozwoju gminy powolnym niszczeniem
poziomu edukacji i kultury. Obserwując Facebooka odnosi się wrażenie, że pijar własny jest
ważniejszy niż dzieci. Nie ma tam nic o sukcesach dzieci Gminy Łańcut. Za kilkanaście lat będą
to ludzie dorośli, to nasz kapitał. W agitacjach przedwyborczych słyszymy, że gmina Łańcut
potrzebuję świeżych pomysłów i pokładów pozytywnej energii. Czy pozytywna energia to tylko
uśmiech do kamery, ładne zdjęcie. Przejmując urząd wójta zapewniał pan, że będzie
zachowana ciągłość zatrudnienia w gminie i jednostkach podległych, tymczasem swoje rządy
rozpoczął pan od zmian kadrowych, na najwyższych stanowiskach w gminie i jednostkach
budżetowych

podlegających

w gminie, tworząc

z urzędu

gminy zaplecze

Urzędu

Marszałkowskiego. Wiemy, że Rada Gminy Łańcut nie ma uprawnień, aby zmienić decyzję
wójta, ma natomiast uprawnienie w kwestii zakomunikowania wójtowi, że nie zgadza się
z jego działaniami. Takim narzędziem jest wotum zaufania. Prosi więc Wysoką Radę
o nieudzielenie wotum zaufania wójtowi. Jako społeczeństwo widzimy, że wójt źle zarządza
gminą, nierówno traktuje mieszkańców i nie słucha naszych głosów. Tam, gdzie wójtowi zależy
na głosach radnych, to ustępuje. Zastanówcie się państwo, czy chcecie, aby takie rządy trwały
jeszcze 3 lata. Na jakim poziomie będzie po tym okresie edukacja i kultura. Jak będzie wyglądał
budżet gminy. Czy Jakub Czarnota zasługuje jeszcze na nasze zaufanie, zaufanie mieszkańców
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gminy Łańcut, czy realizuje obietnice wyborcze i czyim kosztem. Szczególnie chce się zwrócić
do reprezentantów w Radzie Gminy, to jest do radnych z Kraczkowej. Pytamy w jakim imieniu
panie radne występują, w imieniu wsi Kraczkowej czy z ramienia pana wójta. Głosowanie za
wotum zaufania dla wójta jest równoznaczne z poparciem jego polityki, która polega na
obniżeniu poziomu oświaty w Kraczkowej w imię symbolicznych oszczędności finansowych.
Apelujemy do radnych związanych z oświatą, prosimy panią Joannę Murias przewodniczącą
rady rodziców Szkoły Podstawowej w Kraczkowej, o nie głosowanie za wotum dla wójta, do
pani Ewy Rejman-Dziok o nie podpisywanie się pod tymi złymi zmianami w oświacie. Jako
rodzic oraz doświadczony pedagog jest pani świadoma jaką odpowiedzialnością jest
wychowanie dzieci. Na koniec chcielibyśmy podkreślić, że do obecności dzisiaj w tym miejscu
zmusiła nas tylko i wyłącznie troska o dobro wszystkich dzieci z gminy Łańcut. Nie możemy się
zgodzić na nową reformę oświatową wójta. Edukacja to jedna z najważniejszych spraw w życiu,
to fundament, na którym buduje się przyszłość każdego człowieka. Nie pozwólcie, aby złe
zarządzanie oświatą w naszej gminie doprowadziło do tego, że najlepsi pedagodzy będą
odchodzić do innych szkół, a poziom wykształcenia dzieci z gminy Łańcut będzie odbiegał od
poziomu wykształcenia dzieci z innych gmin. Wysoka Rado prosimy o odpowiedzialne
głosowanie.
Przewodniczący Rady Gminy Paweł Dąbek - do pana wójta były pytania, czy chciałby wójt
odpowiedzieć.
Sekretarz Gminy Mariusz Pieniążek - zaproponował, aby wszyscy zabrali głos na tej debacie.
Na wszystkie pytania udzielimy odpowiedzi.
Gość na sesji (Bogumiła Fajger-Bachnacka) - jako mieszkanka gminy Łańcut i miejscowości
Kraczkowa na wstępne poparła rodziców z miejscowości Kraczkowa, z którymi pracuje oraz
pracuje z dziećmi od ponad 30 lat. Jest zaskoczona tą sytuacją, której wcześniej nie znała. Jest
lekarzem rodzinnym w Kraczkowej, jak również w miejscowości Cierpisz. Powiedziała, że nie
mogło jej tutaj nie być, dlatego że z naszej gminie dzieje się źle. Wójt jako młody człowiek,
którego ona też jestem wyborcą, zaczął swoje urzędowanie od niewłaściwych zachowań.
Zamiast dbać o gminę walczy z osobami, które ją tworzą. Następnie przedstawiła zagadnienia
relacji między najemcą lokali użytkowych zlokalizowanych w budynku ośrodka zdrowia w
Kraczkowej a panem wójtem Jakubem Czarną oraz problematykę nakładów inwestycyjnych w
przedmiotowym budynku. Nieruchomość pozostaje własnością Gminy Łańcut od roku 2001 r.
Jako mieszkanka Kraczkowej posiada wiedzę, iż od co najmniej 15 lat mieszkańcy na
zebraniach wiejskich sygnalizowali potrzebę rozszerzania zakresu świadczeń medycznych o
usługi lekarza pediatry. Pojawiła się taka możliwość i od sierpnia 2019 z ośrodkiem zdrowia w
Kraczkowej

współpracują

czterej

lekarze

pediatrzy,

są to

trójka

lekarzy

bardzo

doświadczonych, jedna z pań jest ordynatorem oddziału Szpitala Miejskiego w Rzeszowie.
Powstał wspaniały zespół, ciepłe i empatyczne panie tworzą wspaniałą atmosferę. W związku
z ty, że chcemy rozwijać swoją działalność próbowaliśmy po tym jak została wykonana
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termomodernizacja naszego budynku rozmawiać z panem wójtem, o tym, co będzie na
pierwszym piętrze budynku. Przez wiele lat mieszkali tam pracownicy służby zdrowia m.in.
przez 10 lat mieszkała też ona. Wyprowadziła się z tego budynku na prośby osób, które
uważały, że należy przenieść tam bibliotekę publiczną. Tak też się stało, biblioteka zajmowała
miejsce na piętrze budynku przez 10 lat. Następnie zabiegaliśmy o to, żeby to piętro zostało
udostępnione do potrzeb służby zdrowia, miał tam powstać żłobek dziecięcy. Zastępca wójta
podpisał w listopadzie taką wolę. Potem te sprawy się zmieniły. Próbowała rozmawiać z
panem wójtem od kwietnia ponieważ wcześniej nie było to możliwe. Pan wójt nie chciał z nami
rozmawiać.

Do rozmowy doszło 26 kwietnia. Na początku była wola żeby przychodnia

powstała, ale sprawy się zmieniały, tak jak w oświacie widać, że stanowisko wójta czasami nie
jest godne włodarza tego urzędu. Przez 18 miesięcy dawała szansę panu wójtowi, rozmawiała
wielokrotnie, doradzała jak starsza osoba w wieku jego rodziców. Starała się przemawiać
wiedząc, że to młody człowiek i by dać mu szansę. Pan wójt nie skorzystał. Odnośnie budynku,
zajmujemy na parterze 75 m2 powierzchni. Ta powierzchnia nie jest wystarczająca do pracy,
zwłaszcza w porze epidemii. Mamy duże problemy w segregacji pacjentów. Oprócz jej, lekarzy
pediatrów jest lekarz stomatolog oraz funkcjonuje apteka. Są duże trudności. Między czasem
udało się zmobilizować wójta, żeby ogłosił przetarg na wynajem pierwszego piętra. Warunki
wynajmu były zaporowe. Można to stwierdzić w umowie, którą z konieczności zawarła
ponieważ chce się rozwijać. Największa miejscowość potrzebuję naszej pomocy. Co do
zdrowia pewno jeszcze nigdy tutaj nie było debaty. Zawsze starali się sobie radzić sami, bo
Wójt nie ma bezpośredniego wpływu na ich pracę.

Budynki, którymi administruje w

miejscowościach Albigowa, Kosina i Kraczkowa są pod władzą gminy. Nieroztropne decyzje
prowadzą do tego, że miesięcznie z budżetu mają z NFZ (placówka nie pracuje komercyjnie,
wyłącznie prowadzi działania na podstawie umowy z NFZ) opłacany jest czynsz, nie użytkując
pomieszczeń jeszcze na górze, ponieważ nie był możliwy do zrobienia remont, w kwocie 4.567
zł. Dwukrotnie występowała do wójta o umorzenie czynszu na czas remontu. Remont jest
bardzo kosztowny, wszystko praktycznie wymaga zrobienia od nowa. Niestety odpowiedź była
zawsze negatywna. Drugą prośbę skierowała w porze epidemii covid. 20 kwietnia prośba
trafiła na ręce pana wójta, o umorzenie tego czynszu, ponieważ pojawiła się możliwość
otrzymania grantu z programu Dostępność plus dla zdrowia. Ten program po raz pierwszy
został skierowany do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Ten grand został przyznany
przez Ministerstwo Zdrowia, ale ze względu na epidemię nie może odbyć się audyt.
Ministerstwo Zdrowia informuje, że pieniądze na wykonanie remontu koniecznego do
funkcjonowania placówki na piętrze, na pewno będą możliwe. Póki co, Ministerstwo pracuje
tylko zdalnie, audytorzy nie przyjeżdżają. Stąd zaskakująca jest odpowiedź wójta, że nie ma
podstaw do umorzenia czynszu. Następnie, 14 października wystąpiła do wójta o przeniesienie
decyzji praw o prawach inwestorskich w tym budynku na rzecz spółki, którą prowadzi. Było to
konieczne do zawarcia programu grantowego. Żeby móc inwestować w tym budynku na
piętrze, od 14 października, wielokrotnie była ponawia prośba o podpisanie przez pana wójta
i rozpatrzenie pozytywnie dwóch jednostronicowych oświadczeń standardowych na czas
epidemii przez okres dwóch tygodni. Wielokrotnie rozmawiała wójtem, prosiła o to, żeby w
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sytuacji tak trudnej przyśpieszył swoją decyzję. Władze powiatowe informowały, że nie
spotkały się jeszcze z takim przypadkiem, żeby tak zachowywał się wójt gminy. W Powiecie
załatwienie tej sprawy trwało jedną godzinę. Czy właściwe powagi instytucji wójta jest takie
zachowanie. Przejęty lokal znajduje się w bardzo złym stanie technicznym, wymaga
kompleksowego remontu oraz windy. W tym zakresie, w jednym z paragrafów umowy
zapisano, że wszelkie koszty robót budowlanych poniesie bezzwrotnie najemca. Jednocześnie
pojawiła się ta możliwość uzyskania grantu. Częściowe wsparcie możliwe do uzyskania dotyczy
dostosowania budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych: budowa windy, dodatkowe
udogodnienia dla osób niewidomych i niesłyszących, przeszkolenie pracowników z obsługi
pacjentów posługujących się językiem migowym. Czynsz, o którym już mówiła w wysokości
4.560 zł miesięcznie to około 54.000 zł rocznie. W uchwale budżetowej Gminy Łańcut na 2020
r., w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa można zauważyć, że łączne dochody z tytułu najmu
i dzierżawy wszystkich składników majątkowych stanowiących mienie komunalne opiewają na
310.000 zł. Dokonując podziału uzyskanej kwoty, rada gminy na wniosek wójta podjęła
uchwałę z dnia 26 listopada 2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniego

Programu

Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Łańcut na lata 2019-2023. Stwierdzono w
tym akcie prawa miejscowego o potrzebie znacznych nakładów w budynkach komunalnych to
jednak próżno szukać odniesień w tym dokumencie do ośrodka zdrowia w Kraczkowej.
Zaplanowano natomiast środki na wkład własny na inwestycje w ośrodkach zdrowia w Kosinie
i w Albigowej. W ostatnich dniach, jako najemca lokalu, zaproponowała panu wójtowi
wymianę ponad 40-letniej głównej rozdzielni elektrycznej wraz z osprzętem. W tym celu
znalazła wykonawcę, przekazała panu zastępcy wójta ofertę, która to opiewała na kwotę 4.300
zł. Propozycja spotkała się ze zdecydowanym sprzeciwem wójta, który stwierdził, że instalacja
jest sprawna. Czy zaproponowana kwota jest wygórowana, w szczególności w obliczu
wysokości dochodów budżetowych Gminy ponad 100.000.000 zł, a także uiszczonego czynszu.
Ocenę pozostawia w Wysokiej Radzie i mieszkańcom. Ze zdecydowaną dezaprobatą spotkała
się również sugestia wykonania parkingu z kostki brukowej, po stronie zachodniej budynku,
sfinalizowana ofertą opiewającą na sumę analogiczną, jak przy zadaniu planowanym do
realizacji w Albigowej. Uzasadnieniem odmowy był brak wolnych środków w budżecie gminy,
Pomimo, że potrzeby zabezpieczenia odpowiedniej sumy w budżecie Gminy najemca zgłosił
na spotkaniu z przedstawicielami Urzędu Gminy w dniu 11 października 2019 r. Dodała, że jest
to konieczne, jest to uzupełnienie grantu z programu Dostępność Plus. Jeżeli Gmina nie
pomoże to grand będzie zagrożony. Zwracając się do wójta powiedziała, że mieszkańcy chcą z
nim współpracować, ale on te propozycje permanentnie odrzuca. Posiadając ostateczną
decyzję o pozwoleniu na budowę przed rozpoczęciem prac budowlanych poprosiła o zajęcie
stanowiska w następujących kwestiach: przeniesienie licznika gazowego, również głównego
zaworu wody, które znajdują się w pomieszczeniu, gdzie ma być usytuowany szyb windowy,
remontu klatki schodowej wewnątrz budynku, remontu chodnika, podjazdu, parkingu dla
osób niepełnosprawnych od strony zachodniej. Również ogrodzenie jest bardzo zniszczone. W
odpowiedzi na pismo pan wójt stwierdził, że przeniesienie obu liczników spoczywa na najemcy
pomimo, iż zatwierdzony projekt budowlany nie zawiera rysunków, które świadczyły obecnej

Strona 9 z 62

lokalizacji głównego licznika gazu. Urząd Gminy nie dysponuje powykonawczą dokumentacją
instalacji gazowej w budynku. Z przykrością stwierdza, że pan wójt nie zamierza partycypować
w nakładach inwestycyjnych na budynek ośrodka zdrowia w Kraczkowej, a wszelkie koszty
niezbędnych inwestycyjnych działań, chce przerzucić na najemcę. Kończąc, zauważa iż
kilkukrotnie zdarzyła się sytuacja, że pomimo umówienia się z panem wójtem na konkretny
termin, to jest dzień i godzinę, w celu odbioru wymaganych, terminowych dokumentów
musiała oczekiwać dwie, trzy godziny na ich otrzymanie. Władze gminy w sposób lekceważący
i niekompetentnych traktują swoich wyborców. Szczególnie ta sprawa dotyczy pana wójta,
również ma zastrzeżenia, co do pracowników działu RIK, gdzie kilka osób zachowuje się
w sposób arogancki gdzie, powinien być życzliwy czy pomocny. Podejmowane przez nią
działania są podyktowane troskę o dobro wspólne oraz o bezpieczeństwo zdrowotne
pacjentów. Uprzedzając pytanie wójta, czego pani ode mnie oczekuje ponieważ słyszała już je
wielokrotnie w miejscach publicznych, odpowiada, że oczekuje od pana działania, które jest
godne powagi w instytucji, którą wójt sprawuje. Oczekuje, że nie będzie wójt już więcej działał
na szkodę gminy. Zwraca się do Wysokiej Rady, żeby wzięli pod uwagę jej głos w dzisiejszym
głosowaniu nad wotum zaufania dla pana wójta. W następnej kolejności zabierze głos jej syn,
który będzie również wyrazicielem całego zespołu, który nie mógł tutaj być.
Gość na sesji (Kamil Bachnacki) - chciałby przedstawić kwestie wycinki drzew przy budynku
ośrodka zdrowia w Kraczkowej. 5 lutego 2019 r. najemcy lokali użytkowych znajdujących się
w tym budynku, wystosowali wniosek do wójta o usunięcie 5 drzew (jodła, lipa), motywując
to zagrożeniem dla bezpieczeństwa mienia komunalnego Gminy Łańcut, a przede wszystkim
troską o bezpieczeństwo pacjentów. Niestety do dnia dzisiejszego wójt nie ustosunkował się
do prośby najemców. Wobec braku reakcji osoby uprawnionej, najemcy w dniu 20 lutego 2020
r. ponowili wniosek. W odpowiedzi na pismo wójt stwierdził, że 27 marca 2019 r. organ
właściwy, to jest Starosta Łańcucki, ponieważ jest to nieruchomość, na której stoi budynek jest
własnością Gminy Łańcut, w takich sytuacjach standardowo właściwa jest gmina, ale jednak
gmina nie mogłaby rozstrzygać we własnej sprawie, to tutaj jest właściwej inny organ.
Starostwo wydało decyzję o zezwoleniu na usunięcie wymienionych drzew z terminem jej
wykonania do dnia 31 grudnia 2019 r. Jednakże w ostatnim dniu obowiązującego terminu, pan
wójt zwrócił się jego przedłużenie i takowe uzyskał do dnia 31 grudnia 2025 r. Postawa wójta
jest osobliwa, wzbudza zaniepokojenie mieszkańców.

Wielokrotnie najemcy lokalu

użytkowego wnioskowali o prace pielęgnacyjne ewentualnie o usunięcie spornych drzew.
Tożsame uwagi zgłaszają także właściciele sąsiednich nieruchomości, a ponadto inni
mieszkańcy Kraczkowej zatroskani o los budynku wzniesionego dzięki zaangażowaniu
społeczników.

W

toku

kadencji

poprzednika

pana

wójta,

dokonywano

jedynie

systematycznych podcinek konarów. Jednakże z każdym rokiem systematyczny wzrost, a także
pochylenie się jednego z drzew w kierunku budynku, ze względu na obcięcie korzeni, stwarza
realne zagrożenie dla mienia komunalnego Gminy. W tym miejscu należy także zaznaczyć, że
usytuowanie drzew w odległości około 5 m od drogi powiatowej, tak zwanej Nowej drogi w
Kraczkowej, posiadającej chodnik od strony budynku, stwarza niewątpliwe zagrożenie dla
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pieszych, a także dla ruchu drogowego. Nietrudno sobie wyobrazić skutki wobec gwałtownych
zmian klimatycznych , które mogą wystąpić np. po gwałtownej burzy. Potencjalne szkody na
mieniu Gminy Łańcut będą znaczne, przekładające się na niepotrzebne wydatki w budżecie
Gminy Łańcut. Nie narażajmy bezpieczeństwa mieszkańców. Ponadto należy wziąć pod uwagę
także fakt, że w ostatnich kilku latach liczba osób poruszających się chodnikiem przy nowej
drodze znacznie wzrosła, są to w dużej części dzieci zmierzające do szkoły podstawowej
w Kraczkowej z przysiółka Tłoki.

Podziękował Wysokiej Radzie za podjęcie uchwały

0 udzieleniu pomocy finansowej powiatowi Łańcuckiemu, gdyż w ubiegłym roku, to też pan
wójt stwierdza w swoich wystąpieniach, został wykonany drugi etap inwestycji tj. od ośrodka
zdrowia w Kraczkowej do drogi krajowej 40. Dziękuje też poprzedniej Radzie, bo w roku 2018
był pierwszy etap tej inwestycji. Wskazać należy, że za budynkiem znajduje się odpowiedni
obszar, na którym można usytuować ewentualnie nasadzenia zastępcze, po ewentualnej
wycince, i tak rozplanować usytuowanie tych drzew, że nie będą zagrażać ani budynkowi ani
mieszkańcom, w szczególności dzieciom, które przechodzą do szkoły podstawowej. Odnośnie
raportu pyta, dlaczego w sesjach Rady Gminy Łańcut od początku kadencji 2018-2023, nie
uczestniczy radca prawny świadczący pomoc prawną na rzecz gminy Łańcut. Należy zaznaczyć,
że jest to standard w innych samorządach, na przykład w Sejmiku Województwa
Podkarpackiego, w Radzie Powiatu Łańcuckiego, w Radzie Gminy Markowa. Konieczność
ustalenia zasad współpracy wynika nie tylko z art. 42 ust 2 Kodeksu etyki radcy prawnego,
który stanowi, że umowa z klientem, czyli Gmina Łańcut, powinna wskazywać organy i osoby
upoważnione do zasięgania od radcy prawnego stanowiska, co do prawa, ale także z próśb
państwa radnych. W toku bieżącej kadencji, podczas obrad, wystąpiło co najmniej kilka
zagadnień prawnych, podczas których pomoc profesjonalnego prawnika byłaby niezbędna,
m.in. sprawa pani dyrektor Zespołu Szkół w Głuchowie. Było tam szereg zagadnień m.in. o
dyscyplinie finansów publicznych, ewentualnej odpowiedzialności, zasadności zwolnienia.
Może gdyby wtedy pojawił się znany prawnik, to te kwestie zostałyby szybciej wyjaśniona
1 sesje nie trwałyby kilka godzin. Kolejne zagadnienie dotyczy kwestii epidemii. Ustawa z dnia
2
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r.

w

szczególnych

rozwiązaniach

związanych

z

zapobieganiem

przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19 w art. 15q, wprowadziła uprawnienia dla rady
gminy do przedłużenia w drodze uchwały terminu płatności rat podatku od nieruchomości
płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020, wskazanym grupom przedsiębiorców, którym
płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z pandemią. Jaki jest powód braku
inicjatywy, po stronie pana wójta w tym zakresie, podczas gdy sąsiednie samorządy takowe
uchwały podjęły. Chodzi tutaj o przedłużenie terminu płatności, a nie umorzenie. Spec ustawa
wprowadziła uprawnienia do przesuwania środków. Trzecie pytanie, dokonano modernizacji
strony internetowej Gminy Łańcut, jednakże nie aktywowano zakładki Zadaj pytanie wójtowi.
Czy wójt planuje przywrócenie tego kanału komunikacji, rozwiązania sprawdzonego, chętnie
wykorzystywanego przez mieszkańców. W dobie pandemii zakładka ta byłaby bardzo
użyteczna. Na koniec wyraził poparcie dla obecnych rodziców dzieci szkoły podstawowej
w Kraczkowej. Prosi pana wójta żeby rozważył wszystkie argumenty.
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Przewodniczący Rady Gminy Paweł Dąbek - poinformował, że 2 dni temu został poproszony
na spotkanie do pani doktor Bachnackiej. Przedstawiła dokumenty na wszystkie działania,
które były między Urzędem Gminy a najemcą. Dokumenty są do wglądu w biurze Rady Gminy.
Jeśli wynajmujemy komuś lokal powinno zależeć nam na najemcy. Najemca uiszcza czynsz czyli
daje dochód. Tutaj dwie strony czerpią zyski: gmina i najemca związku z tym powinniśmy iść
z czasem na kompromis, tak aby ten wynajemca się nie wycofał, bo dzięki temu będą
pieniądze.

Piętro

w

ośrodku

zdrowia jest

niezagospodarowane,

jeśli

nie

będzie

wynajmującego, nie będzie wówczas pieniędzy z czynszu. W związku z tym jeszcze raz apeluje
do wójta, aby jego działania w stosunku do wynajemcy były na zasadzie kompromisu i zgody.
Prosi o zabieranie głosu, jest to debata nad Raportem o stanie Gminy.
Radna Barbara Czechowicz - chciała zadać pytanie panu dyrektorowi Centrum Oświaty,
oceniając i kontrolując działania wójta. Zwraca się do dyrektora, który wójtowi podlega
służbowo. Pytanie wynika z rozmów z nauczycielami w gminie, którzy oczekują od pana
odpowiedzi, i radni też, na jakiej podstawie pan decyduje, którego nauczyciela trzeba zwolnić,
przenieść do innej szkoły albo wpisać na wakat. Chodzi o nauczycieli i nie tylko mianowanych.
Poprosiła pana dyrektora od razu o odpowiedź, nie na końcu dyskusji.
Dyrektor COGŁ Wojciech Dudek - odpowiedział, że o tym decyduje dyrektor szkoły, natomiast
wytyczne dla dyrektorów wszystkich placówek są jednakowe przy arkuszach organizacyjnych,
które są przygotowywane wspólnie. Wskazywane były pewne rozwiązania i mechanizmy,
które mają spowodować, że nauczyciele, którzy są zatrudnieni poprzez mianowanie, mają
umowy na czas nieokreślony, mają awans zawodowy nauczyciela

dyplomowanego,

mianowanego, kontraktowego czy stażystę, będą mieli zabezpieczoną pracę. Tylko w taki
sposób działaliśmy.

Arkusze organizacyjne zostały przedstawione do Kuratora Oświaty i

zostały zaopiniowane pozytywnie. Odnośnie wakatów, w obecnej sytuacji epidemii i m.in.
zajęć świetlicowych, które nie są realizowane zdalnie, dyrektorzy dostali zalecenia jak
przygotować arkusze organizacyjne zgodnie z przepisami i te arkusze zostały pozytywnie, pod
względem prawnym, zaopiniowane przez Kuratora Oświaty.
Radna Barbara Czechowicz (Ad Vocem) - rozmawiając z dyrektorami i nauczycielami
stwierdza, że jest troszkę inaczej. Statut mówi, że dyrektorzy układają arkusze i zatrudniają
nauczycieli. Dyrektorzy wiedzą najlepiej, który nauczyciel

jest dobrym nauczycielem.

Powtórzy, co powiedziała mieszkanka Kraczkowej, że pozbywamy się ten sposób bardzo
dobrych nauczycieli, którzy albo sami odchodzą albo są przenoszeni do innych placówek.
Jeszcze jedno pytanie odnośnie ponadwymiarowych godzin w trakcie pandemii, bo program
realizowany był sprzed pandemii, niektórzy nauczyciele realizowali go właśnie w takim
wymiarze, czy zostały im wypłacone te godziny ponadwymiarowe.
Dyrektor COGŁ Wojciech Dudek - nawiązując jeszcze do tej poprzedniej wypowiedzi, zgodnie
z kartą nauczyciela, organ prowadzący powinien zapewnić wszystkim nauczycielom mającym
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umowę

na czas

nieokreślony

poprzez

mianowanie

nauczyciela

przede

wszystkim

dyplomowanym, mianowanym zatrudnienie i stąd były działania, które są które powodowały,
że w niektórych placówkach nauczyciele zostali wysłani na dopełnianie etatu, po to aby mieli
zapewnioną pracę. Co do godzin ponadwymiarowych, wynagrodzenia zostały wypłacone
zgodnie z wykazami, jakie dali dyrektorzy szkół. Dyrektor zgodnie z przepisami covid,
poszczególnym nauczycielom miał określić w zarządzeniu, w jaki sposób będzie zaliczał czas
pracy. W oparciu o te wytyczne, regulaminy, które stworzyli, wykazywali bądź nie wykazywali
godziny ponadwymiarowe. Zgodnie z przepisami, pensum nauczyciela, co do zasady, z
wyjątkami, to jest 18 godzin przy tablicy. Jak potraktować godziny, które realizowali
nauczyciele przy pracy zdalnej, o tym zdecydowali już dyrektorzy szkół. Zdarzyły się sytuacje
takie, że jeśli to było nauczanie specjalne, nauczanie indywidualne, gdzie rodzic faktycznie miał
zajęcia, godziny ponadwymiarowe były wypłacane, ale to w zależności od dyrektorów
poszczególnych placówek i tego czy faktycznie ten nauczyciel przepracował te godziny czy nie.
Radna Barbara Czechowicz (Ad Vocem) - w naszej gminie nie ma ani jednej szkoły bez
świetlicy.

Nauczyciele

pracowali

i zdalnie

i na świetlicy.

Odnośnie

tych

godzin

ponadwymiarowych proszę tylko odpowiedzieć, tak lub nie, w takim razie skoro to zgłaszali
dyrektorzy, a ma sygnały od wielu nauczycieli, że nie zostały im wypłacone godziny
ponadwymiarowe kogo mają skarżyć, dyrektora szkoły czy Centrum Oświaty.
Dyr. COGŁ Wojciech Dudek - nie doszły do niego sygnały takie, żeby nauczyciele mówili, że
nie zostały im wypłacone godziny ponadwymiarowe. Pracodawcą dla nauczyciela jest dyrektor
szkoły.
Przewodniczący Rady Gminy Paweł Dąbek - pyta, czy styczniu 2019 roku, obowiązku
wówczas dyrektora COGŁ pełnił pan wice wójt, czy zostało złożone to Ministerstwa wyliczenie
oświatowe.
Sekretarz Mariusz Pieniążek - na pewne pytania, nie można odpowiedzieć bez zaglądnięcia
w dokumenty, ale na wszelkie pytania zostanie przygotowana odpowiedź.
Z-ca wójta Łukasz Hubert - gdyby to pytanie zostało zadanie na posiedzeniu Komisji to dzisiaj
byłaby przygotowana dla pana odpowiedź. W jego odczuciu jest to troszkę nieeleganckie, bo
każdego dnia podpisuje setki pism, to było w tamtym roku w styczniu. Oczywiście, że udzieli
odpowiedzi, bo to nie jest tajemnica, tylko mógł przewodniczący chociaż to pytanie zadać 3
dni temu. Zweryfikowałby to, sprawdził i dziś mógłby odpowiedzieć na to pytanie podczas
sesji.
Przewodniczący Rady Gminy Paweł Dąbek - odpowiedzią na to pytanie jest, że nie zostało to
złożone do Ministerstwa.
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Gość na sesji - jakim zarządzeniem były przygotowywane arkusze organizacyjne w szkołach.
Dyr. COGŁ Wojciech Dudek - rozmawialiśmy już na posiedzeniu Komisji w tej sprawie
i powiedział, że takiego zarządzenia nie ma, opieramy się na przepisach prawa zgodnie z tymi
przepisami takie zarządzanie nie jest wymagane i wspólne umówiliśmy się, że wszelkie
pytania, która państwo będą zadawać, odpowiemy na końcu dyskusji. Ma prośbę do pana
przewodniczącego, żeby nie wywoływać go do tablicy jak w szkole.
Gość na sesji - chciała się z panem dyrektorem COGŁ osobiście umówić, ale pan odmówił mi
spotkania.
Dyr. COGŁ Wojciech Dudek - nie odmówił spotkania, natomiast pani dzwoniła i
poinformowała mnie o tym, że potrzebuje pani jakieś inne wyliczenia, kwoty, że coś jest
niejasne i umówiliśmy się, że dostanę od pani pismo czy informację mailową i ja pani na tego
maila pisemnie odpowiem, żeby to było konkretne i precyzyjne, żeby tutaj nie było jakiś
niedomówień. Do dnia dzisiejszego nie dostałem takiej wiadomości mailowej.
Gość na sesji - powiedziała, że nie wie, czy to byłaby odpowiedź jego czy wójta.
Przew. Rady Gminy Paweł Dąbek - pytanie, na Radzie Sołeckiej w Kraczkowej pan wójt
stwierdził, że do szkoły w Kraczkowej dokłada 1.300.000 zł.

w Kraczkowej jest szkoła

z przedszkolem, jeśli można użyć słowa „dokłada się" to dokłada się do zadań państwa,
natomiast nie można dokładać do zadań samorządu. Zadaniem samorządu jest prowadzenie
przedszkoli, a zadaniem państwa - szkoły, w związku z tym gdy w ten sposób zostało zadane
pytanie to wójt stwierdził, że do szkoły w Kraczkowej jest 1.000.000 zł, a do przedszkola około
350.000 zł. później dane zostały zweryfikowane i do do szkoły jest 700.000 zł, a do przedszkola
500.000 zł. Jakie są konkretne dane, bo nie możemy mówić, że dokładamy do przedszkoli, to
jest nasze zadanie własne. Natomiast jeśli chodzi o dokładanie do szkół, można użyć takiego
stwierdzenia, ale pamiętajmy, że to jest jedno państwo polskie, gmina jest częścią jednego
państwa polskiego, tylko tą częścią samorządu. Czy te pieniądze idą z budżetu państwa, czy
z budżetu gminy, są to pieniądze podatników, które idą na oświatę.
Zastępca przewodniczącego Jacek Albigowski - pytanie kieruje do pana dyrektora COGŁ i taką
uwagę, jeżeli może poprosić, to o odpowiadanie na pytania jeżeli rozmówca skończy, bo
odpowiadanie znowu na pytania jak już wszyscy zadadzą to będzie to mgliste. Ma takie
pytanie, niestety nie mógł zadać na żadnej komisji, bo dopiero wczoraj miałem telefon od
nauczycieli, że występują opóźnienia w wypłatach wynagrodzeń. Nie mam pojęcia czy to jest
prawda, chciałby po prostu uzyskać odpowiedź na to pytanie.
Dyr. COGŁ Wojciech Dudek - zdarzyła się taka sytuacja jeden raz, ale nie było to
spowodowane z ich winy. Bank też ma czasem opóźnienia. Informacja taka została przekazana
Strona 14 z 62

dyrektorom z prośbą o przekazanie nauczycielom. Ustawa mówi, że wynagrodzenie ma być na
początku miesiąca, nie pierwszego dnia.
Odpowiadając przewodniczącemu Rady Gminy, powiedział, że w Kraczkowej nie ma zespołu
szkół tylko szkoła podstawowa, nie ma tam przedszkola tylko oddział zerowy. W oddziale
zerowym jest subwencja oświatowa na 6-latki. Można przyjąć, że jest to zadanie finansowane
z budżetu państwa, więc ta kwota 1,3 min. zł, to jest ta kwota, którą dokładamy do placówki
budżetowej, czyli do szkoły podstawowej w Kraczkowej. Na posiedzeniu komisji była mowa o
zadaniach, które są zadaniami własnymi Gminy i są to zadania przedszkolne, szkolne (klasy od
1-8). Mamy również Zespołu Szkół Technicznych w Wysokiej i na uczniów tych klas również
przypada subwencja, do której dokładamy. Na wspólnej posiedzeniu komisji dokładnie
powiedział ile dokładamy, do których zadań dofinansowania kosztów przedszkoli kosztuje 7
min. zł, w zaokrągleniu dopłata do zadań finansowanych z subwencji jest to kwota ponad 5,5
min. zł i dopłata do Zespołu Szkół Technicznych to jest kwota ponad lmln. zł. W sumie
dopłacamy do zadań oświatowych ponad 13 min. zł. (13.700.000 zł). Nigdy nie będzie tak,
zdajemy sobie tutaj jako samorząd z tego sprawę, że subwencja będzie pokrywała 100%
wydatków na klasę od 1 do 8.
Radna Barbara Czechowicz - dyrektorzy szkół przekazywali panu dyrektorowi COGŁ listy
z godzinami ponadwymiarowymi, i to pan dyrektor, bądź z wójtem obcinali nauczycielom te
pensje. Sekretarz Gminy przedstawiając Raport o stanie Gminy, powiedział że pracownicy są
przygotowani, skoro są przygotowani to ma prośbę żeby odpowiadali od razu, a nie na końcu
dyskusji.
Radna Bernadeta Ruszel - zwróciła się z pytaniem do pana kierownika Zakładu Gospodarki
Komunalnej, bo na naszą prośbę o koszty pracowników związane z przepisami BHP dostaliśmy
wykaz i informację, że poniższe koszty pracowników związane z przepisami BHP wynikają
z braku możliwości pokrywania kosztów jednego rodzaju wykonywanej działalności
przychodami pochodzącymi z innego rodzaju działalności, tak zwane subsydiowane skrośne
i faktury za poszczególne usługi dzielone są na wszystkie rodzaje działalności, w tym przypadku
na 3, pytanie na jakie, a następnie wynik jest procentowy przydzielony do każdej działalności.
Według jakiego klucza są dzielone te faktury.
Kier. ZGK Dariusz Surmacz - odpowiedział, że koszty pracowników związane z przepisami BHP
dzielone są na trzy działalności, prowadzone zgodnie ze statutem Zakładu Gospodarki
Komunalnej i tak jest to działalność: wodociągowa, kanalizacyjna i utrzymanie czystości.
Faktury za poszczególne usługi są dzielone na poszczególne działalności procentowo na ilość
pracowników. Grupa porządkowo-remontowa liczy 4 osoby i na przykład faktura jest dzielona
na ilość pracowników i potem tym kluczem jest rozdzielana na ilość osób.
Radna Bernadeta Ruszel - rozumie, że tym kluczem, procentem jest dany pracownik do danej
komórki do danego działu.
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Kier. ZGK Dariusz Surmacz - np. faktura jak inspektor RODO albo inspektor BHP to jest
dzielone na ilość pracowników i potem jest przydzielane procentowo do tego pracownika.
Radny Jan Kiełb - początek tego punktu sprawił mu przykrość, bo jak muszą być zdesperowani
mieszkańcy Gminy, mieszkańcy Kraczkowej, którzy pewno oddali głos na pana wójta w
wyborach, że przyszli tutaj i wytykają panu wójtowi pewne zaniedbania. Poniekąd
przygotowując się do tej sesji, uświadomił sobie, że my jako radni, w niektórych sytuacjach,
zostaliśmy może nie wprowadzeni w błąd, ale kiedy rozmawialiśmy rok temu nad zmianą
statutu Centrum Kultury Gminy Łańcut, gdzie zmienialiśmy tam zapisy statutu pod potrzeby
nowego dyrektora, otrzymaliśmy informację od ówczesnego dyrektora, że nie będzie
stanowiska wicedyrektora. Po zmianie statutu niedługo okazało się, że jednak wicedyrektor
został powołany, co ciekawe był to wicedyrektor, który współpracował z komitetem
wyborczym Aktywna Gmina. Rozumie, że pan wójt jest odpowiedzialny za kompletowanie
sobie ludzi i ludzi zaufanych powołuje na stanowiska, tylko jak to się ma do expose, które
wygłosił wójt obejmując to stanowisko, że nie będzie załatwiania etatów. Przypomina też
zdarzenie z sesji, jeszcze starej lokalizacji w Urzędzie Gminy, radna z Kraczkowej, kiedy padło
pytanie o chór Nikolaus, jak dobrze pamięta to powiedziała, że chóru Nikolaus nie oddamy. Co
się z nim stało, chór przeszedł pod Starostwo Powiatowe. Chór z tradycjami, z renomą. Który
następny zespół będzie niejako zmuszony do zawieszenia działalności, czy przejścia pod inne
struktury. Często słyszymy od pracowników kultury, że w Ośrodkach Kultury brakuje środków
na podstawowe rzeczy, jak papier czy kredki dla dzieci. Jak to się ma do wszystkich obietnic,
że zwiększymy wynagrodzenia najsłabiej zarabiających, że na wszystko będą pieniądze, jak to
się ma do rzeczywistości. Jest mu trudno w tej chwili wyrazić słowa pozytywne w stosunku do
działań pana wójta w ubiegłym roku. Pamiętamy przykre rzeczy, pamiętamy co wielokrotnie
to już było mówione, wracamy pamięcią do wydarzeń z Głuchowa. Ja też nie mogę się pogodzić
z sytuacją, która jego spotkała kiedy ujął się za panią dyrektor z Głuchowa. Podejrzewa, że
spotka go jakaś nieprzyjemność, bo również ujmuje się za mieszkańcami Kraczkowej, bo mimo
tego, że jest wybrany z okręgu wyborczego Kosina - Rogoźno to jest radnym gminy. Radny to
jest taka osoba, która reprezentuje całą gminę, nie tylko swoją miejscowość, ewentualnie
miejscowości w swoim okręgu. W zupełności rozumie rodziców z Kraczkowej. Być może, że za
niedługo stanie się tak, że staniemy jako radni przed trudniejszymi wyzwaniami, jak połączenie
klas. Może zdarzy się tak, że z powodu braku dzieci będziemy musieli zlikwidować jakąś szkołę
albo oddział szkolny. Ale w tym wypadku Kraczkowej,

nie jako radny ale jako rodzic,

zastanawia się właśnie, dlaczego ci rodzice protestują. Pewno dlatego, że został stworzony
pewien wyjątek, że oprócz Kraczkowej w innych szkołach nie doszło do połączenia klas. Pewnie
to było główną inspiracją u rodziców. Uważa, że zabrakło wcześniejszej rozmowy. Gdyby te
rozmowy były wcześniej, gdyby rodzicom zostały przedstawione argumenty „za", gdyby
rodzice mogli w spokoju przedstawić argumenty „przeciw" temu zadaniu. Ma wrażenie, że
postawiono rodziców przed faktem dokonanym. Kiedy miesiąc temu na komisji były
przedstawiane informacje na temat połączenia klas, to zostało to przedstawione, że rodzice

Strona 16 z 62

podeszli ze zrozumieniem, że się zgodzili. Teraz trwa debata nie tylko nad stanem Gminy, ale
nad tym, co się działo w gminie przez ten czas. Większość wypowiedzi w dniu dzisiejszym
wypowiedzi skupia się praktycznie na Kraczkowej. Oprócz połączenia klas dla mnie wielkim
zaskoczeniem było stanowisko pani doktor, która przedstawiała sprawę ośrodka zdrowia w
Kraczkowej. Przypomina się również nieprzyjemna sytuacja, z obrad sesji, jak pan zastępca
wójta zachował się w stosunku do mieszkańca. Wydaje się pan wójt chce coś zmienić, chcę
zmienić swoje zachowanie, obraz Gminy, ale nie zawsze mu to dobrze wychodzi. Może ma
nie całkiem dobrych doradców, może większy nacisk kładzie na osobisty pijar jak na dobro
wszystkich mieszkańców. Jeżeli chodzi o inne sprawy, on jako radny jest postrzegany przez
mieszkańców jako twardy przeciwnik pana wójta. Widzi i dostrzega inwestycje, która są
robione w miejscowościach, dostrzega to, że są robione drogi, wpływają pieniądze na te
inwestycje, dofinansowania, nie jesteśmy gminą bardzo zadłużoną, tylko dlatego, że w
poprzednich kadencjach radni i wójt podchodzili z całą starannością do budżetu. Dlatego
wydaje mu się, że trzeba wspólnie pochylić nad tymi problemami, które zgłaszają mieszkańcy.
Nieważne kto jest z jakiego komitetu, jesteśmy wybrani, po to, aby zadbać o interes
mieszkańców. Głosowanie, które za chwilę będzie jest niezwykle ważne. Co po tym głosowaniu
dalej, niech każdy rozważy w sercu i swoim umyśle, po której stronie jest, czy po stronie
mieszkańców, czy po stronie zupełnie innej.
Radna Barbara Czechowicz - pochyliła się nad tym co mówiła pani doktor, bo sama bardzo
chciałaby żeby w Soninie

był ośrodek zdrowia. Odnosząc się do programu wyborczego

Aktywnej Gminy, pkt 10 Zdrowie: stworzymy gminny program profilaktyki zdrowotnej
mieszkańców. Pyta, jak to się ma do tego, co przedstawiła pani doktor. Wracając do pytania,
które zadał i poprosił o odpowiedź pan przewodniczący Rady Gminy do pana wice wójta, 2,5
min. zł to nie jest 5 zł, uważa, że wice wójt dobrze pamięta i nie musiałby się do tego
przygotowywać. Wystarczyło odpowiedzieć „tak" lub „nie".
Przewodniczący Rady Gminy Paweł Dąbek - zacytował art. 39 ust. 3 Karty nauczyciela
„wynagrodzenie płacone jest nauczycielowi miesięcznie z góry, w pierwszym dniu miesiąca".
Dyrektor COGŁ powiedział, że wypłata ma być na początku miesiąca.
Radna Katarzyna Bujak - jest zdziwiona tą dyskusją, bo Kraczkowa nie jest wyjątkiem, w
Kosinie też doszłoby do połączenia klas gdyby nie to, że są podwójne roczniki dzieci. Rozumie
rodziców w jakiej są sytuacji, uważa, że zabrakło rozmów. Odniosła się do wypowiedzi pani
doktor, w Kosinie też jest stary budynek po bibliotece. Był zainteresowany lekarz tym
obiektem, ale koszty tego budynku są zbyt wysokie. Też chcemy go wyremontować. Wszyscy
chcemy mieć lekarzy i dlatego chciałaby, żeby w Kosinie też to został zrobione, ale na dzień
dzisiejszy zdaje sobie sprawę, że nie ma pieniędzy, w tym na takie inwestycje. Dlatego prosi
rozumieć i nas jako mieszkańców Kosimy, że też byliśmy przygotowani na łączenie klas, ale
jednak aspekt podwójnych roczników był brany przez pana wójta po uwagę.
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Gość na sesji - w Kosinie, Soninie i Głuchowie te roczniki i tak są pomieszane. Na komisji
przedstawiła ilości klas, ilości dzieci i są te roczniki pomieszane proszę nie mówić, że są to
podwójne roczniki. Te dzieci mogły jeszcze raz zostać w pierwszej klasie, to jest na prośbę
rodziców, mogły też te dzieci zostać odroczone. Zresztą nie ma ani zarządzenia ani protokołu
z zebrań ze szkoły nie ma, gdzie arkusze organizacyjne były przygotowywane. Jedna osoba
w naszej gminie decyduje o oświacie.
Radna Katarzyna Bujak - to są dzieci z dwóch lat pomieszane, gdzie miały już pomoc
psychologa. To byłby dodatkowy stres, bo jednak klasa musiałaby zostać podzielona, żeby
dzieci dołożyć do pozostałych klas. Jest to inna sytuacja.
Gość na sesji - można klasy połączyć według roczników, a nasze dzieci też mają opinie
psychologów.
Gość na sesji - chciałam się odnieść do tego, że w 30 osobowej grupie dzieci, które w tej chwili
są w 17 osobowej klasie i 13 osobowej drugiej klasie, jest troje dzieci z orzeczeniami o
niepełnosprawności. Dzieci są naprawdę chore, chłopczyk ma nauczanie indywidualne, a dwie
dziewczynki chorują na choroby przewlekłe, są to choroby na całe życie. Odczytała opinie z
poradni psychologiczno-pedagogicznej

swojej córki oraz drugiej dziewczynki, bo mama

wyraziła zgodę na odczytanie tej opinii. Na podstawie badania psychologicznego stwierdzono
przeciętny poziom rozwoju intelektualnego, trudności w funkcjonowaniu szkolnym mogą
wynikać z objawów choroby przewlekłej i dyskomfortu, z tym związanego. Dziewczynka jest
uczennicą ambitną i pracowitą, jest zawsze przygotowana do zajęć i ma odrobione zadania
domowe, przez rówieśników jest akceptowana i lubiana, ale nie czuję się pewnie w dużej
grupie. Na lekcjach jest cicha i mało aktywna. Odpowiada ściszonym i niepewnym głosem.
Odpowiedzi na forum całej klasy są dla niej bardzo stresujące. Dziewczynka wstydzi się swojej
choroby i wynikających z niej niedogodności, czuję się gorsza od innych i z tego powodu unika
kontaktu z rówieśnikami, nie podchodzi do koleżanek, nie Inicjuje kontaktów. Jeśli ktoś się do
niej odezwie pierwszy to odpowiada. Niepokoi się, że dzieci zauważą jej inność. Dziewczynka
wchodzi w okres dorastania i teraz jest to dla niej szczególnie trudne. Obecnie jest już
w pewnym stopniu wycofana z relacji z rówieśnikami. Każda nowa grupa wpływa bardzo
niekorzystnie na jej funkcjonowanie społeczne i emocjonalne. Nowe osoby mogą generować
u dziewczynki duży niepokój, że jej odmienność zostanie zauważona i nie zaakceptowana przez
rówieśników. Na zajęciach lekcyjnych dziewczynka pracuje samodzielnie, ale w wolnym
tempie. Teraz jest stanowisko w sprawie oraz jego szczegółowe uzasadnienie: ze względu na
chorobę przewlekłą cholestazą wewnątrzwątrobowa, wskazane jest dostosowanie wymagań
edukacyjnych do indywidualnych potrzeb uczennicy. Indywidualizacja procesu dydaktycznowychowawczego. Pozwoli to na osiąganie wyników w nauce na miarę wysokich możliwości
intelektualnych dziecka. Umożliwi to też psychiczne i emocjonalne wsparcie dziewczynki przez
co łatwiej będzie sobie radziła w nauce, ale we wszystkich dziedzinach życia. Ze względu na
zaburzony rozwój emocjonalny i społeczny należy objąć uczennicę zajęciami rozwijającymi
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kompetencje emocjonalno-społeczne. We wskazaniach dla nauczycieli, w bieżącej pracy
dydaktycznej wskazane jest dostosowanie tempa pracy do możliwości dziewczynki, tworzenie
w klasie klimatu zaufania i bezpieczeństwa obniżających poziom lęku i niepokoju, angażowanie
dziewczynki w zajęcia grupowe pozwalające jej na gromadzenie dobrych doświadczeń i na
realne przeżycie sukcesu. Stwarzanie dla niej okazji do występowania przed innymi osobami
za jej akceptacją, pozwala na stopniowe przyzwyczajanie się do takich sytuacji. Przydzielanie
dziewczynce zadań, z którymi może się wykazać na forum klasy, pomaganie uczennicy w
odkrywaniu zdolności i umiejętności, które czynią ją wyjątkową. Indywidualna opieka w
zakresie wynikających ze wskazań lekarskich. Następnie przedstawiła opinię swojej córki,
która jest chora na cukrzycę. Przyczyną trudności uczennicy w radzeniu sobie z niektórymi
wymaganiami edukacyjnymi jest osłabiona zdolność koncentracji uwagi na materiale
werbalnym. Osłabienie tej funkcji poznawczej ma wpływ na utrwalenie i bezpośrednie
wykorzystywanie opanowanych wiadomości i umiejętności. Zaburzenia koncentracji uwagi
mogą wynikać z gorszego samopoczucia uczennicy i zmianami zachodzącymi w procesie
chorobowym.

Podczas

wykonywania zadań

matematycznych

występują

kłopoty

z

matematyzowaniem konkretnych sytuacji zadaniowych oraz obliczaniem niektórych działań
liczbowych. Do trudności w przyswajaniu wiedzy mogą przyczyniać się między innymi
problemy zdrowotne dziecka, które cierpi na cukrzycę typu pierwszego. Specyfika choroby
przewlekłej oddziałuje niekorzystnie na samopoczucie i funkcjonowanie uczennicy. Podczas
badania w indywidualnym kontakcie dziewczynka pracowała samodzielnie i sprawnie z dobrą
motywacją do uzyskania pozytywnych wyników, jednak problemy zdrowotne powodujące
absencję uczennicy w szkole mogą przyczyniać się do powstania zaległości w opanowaniu
bieżącego

materiału, wpływać

niekorzystnie zarówno

na efekty kształcenia jak i

funkcjonowanie szkolne dziewczynki. Stanowisko w sprawie i jego uzasadnienie: ze względu
na chorobę przewlekłą cukrzycę typu pierwszego uczennicy wskazane jest dostosowanie
wymagań edukacyjnych do jej indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych. Należy
zapewnić dziecku możliwość pomiaru glikemii podczas zajęć, ewentualnie podanie posiłku lub
insuliny. Dziewczynka korzysta z pompy insulinowej. Konieczne jest zapewnienie sprzyjających
warunków kształcenia, co usprawni funkcjonowanie szkolne dziewczynki i pozwoli na
osiąganie wyników w nauce szkolnej na miarę potencjalnych predyspozycji poznawczych.
Wskazana jest indywidualizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego w celu zapewnienia
psychicznego wsparcia uczennicy, dzięki temu łatwiej będzie sobie radziła w roli uczennicy
oraz w funkcjonowaniu społecznym. Klasy, które są w tej chwili 17 osobowe i 13 osobowe,
my jako rodzice uważamy, że liczebność tych klas jest dostosowana do potrzeb naszych dzieci.
Są one ze sobą zżyte od początku nauczania. Dzieci z chorobami są przed obie klasy
akceptowane, wręcz że zdrowe dzieci opiekują się tymi dziećmi z orzeczeniami. Klasa 13
osobowa, na półrocze, miała najlepszą średnią w szkole. Na koniec roku szkolnego, siedmioro
dzieci ma świadectwo z paskiem tj. większe pół klasy. W drugiej klasie jest 4 takie świadectwa.
Więc na 30 dzieci mamy 11 wyróżnień. W tej sytuacji fakty mówią same za siebie. Liczba
uczniów w klasie wpływa na wyniki w nauce dzieci. Uczniowie wyróżnieni to ogromny
potencjał dla szkoły, ponieważ w konkursach i olimpiadach mogą rozsławić szkołę i gminę.
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Odnosząc się do obecnej sytuacji koronawirusa, pojawiła się wiadomość, że dzieci od września
wrócą do szkoły. Pojawia się pytanie, jak w jednej klasie rozsadzić 30 dzieci i nauczyciel, w
odległości 2 m. Na koniec zwróciła się do Rady Gminy, aby stanęła po stronie rodziców.
Przewodniczący Rady Gminy - ważne spostrzeżenie, że liczba dzieci w klasie decyduje o
poziomie nauki i żaden nauczyciel nie powie że w klasie 30-osobowej w szkole podstawowej
nie w szkole średniej, gdzie dzieci są już starsze, że nauka wygląda sprawnie. Więc liczba dzieci
w klasie i poziom nauczania są ze sobą połączone.
Gość na sesji - odniosła się do wypowiedzi pani radnej Bujak i powiedzieć, że oczekują jako
pracownicy przychodni w Kraczkowej od wójta, żeby nam nie przeszkadzał, bo nam nie
pomaga. Budynek w stosunku do innych budynków należących pod służbę zdrowia, jest bardzo
mały. Prosimy, żeby w naszym budynku pozwolić nam działać, żeby nie podstawiać nam nóg
cały czas, żeby zrobić to, co należy do każdego to, co należy do pana wójta. A to, co należy do
nas, wykonamy my, prosimy o zrozumienie sprawy. Mamy stan epidemii i prosi pana wójta o
odpowiedź na nasze pytania, bardzo proszę nie wiem czy jest tutaj obecny radca prawny
pytaliśmy o to. Kiedy ona była w Radzie Gminy zawsze był obecny, na każdej komisji, każdej
sesji. Pyta, czy właściciel lokalu może przerzucać obowiązki swoje na najemcę i bardzo prosi o
te odpowiedzi na pytania, które zadała.
Gość na sesji - myślała, że przychodząc na debatę będzie rozmowa, a nie słuchanie jednej
strony. Chciałaby, żeby wójt odpowiadał na pytania, to jest debata, to jest rozmowa.
Radna Barbara Czechowicz - Jako matka, która wychowywała niepełnosprawne dziecko,
mimo tego że dziecko miało zajęcia w domu, ale wierzcie mi nie życzę wam wychowywać,
sprawować opiekę

nad takimi dziećmi. Dzieci potrzebują specjalnego traktowania.

Doświadczyła tego, jeżdżąc z córką po różnych ośrodkach, miała styczność z dziećmi
niepełnosprawnymi i naprawdę wie czego te dzieci potrzebują, jakiej troski, jakiej opieki. Prosi
o pochylenie się nad tym.
Przew. Rady Gminy Paweł Dąbek - zwrócił się do wójta, żeby jeszcze raz się pochylił, czy
warto tę klasę 30 osobową, na siłę, wbrew wielu osobom, wbrew rodzicom i wbrew
popierających ich mieszkańców Kraczkowej. Czy warto? To jest jego pytanie.
Radna Katarzyna Bujak - pytanie do pana dyrektora COGŁ, bo z tego, co wie są klasy 28osobowe w Soninie i w Kraczkowej. Czy mamy średnie ocen z tych klas, i z klas mniejszych.
Radna Ewa Rejman-Dziok-odbywały się spotkania, było posiedzenie Komisji, na którym byli
rodzice z Kraczkowej. Uważałam, że rodzice powinni o tej sprawie być poinformowani
wcześniej, powinni być przygotowani do tej decyzji. Byłam wytypowana jako matka, jako
radny, jako pedagog do zabrania głosu. Udzielałam informacji na ten temat. Bo po tą są
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spotkania, na którym jest omawiany dany temat, dany problem, że osoby najbardziej
zainteresowana tą kwestią, uczestniczą, zadają pytania, rozmawiają, debatują. Wspólnie,
razem możemy pewne kwestie argumentować. Oczywiście wszyscy radni chcieliby, aby IV
klasa nie została połączona, tylko pozostała tak jak jest. Im mniejsza klasa tym lepsze efekty
nauczania, tym lepsza praca nauczycieli. W wysokiej też została połączona klasa. Pyta wójta,
jakie są plany na przyszłość, czy będą łączone kolejne klasy w innych szkołach. Jakie są
oszczędności wynikające z łączenia klas. Jaka oszczędność będzie w miejscowości Kraczkowa.
Kto będzie dysponował zaoszczędzonymi środkami, na jakie cele będą one wydatkowane.
Żeby była jasność sprawy. Wiemy, że w całej gminie mamy bardzo dużo dzieci objętych
różnymi rodzajami opinii, czy też orzeczeń wystawionych przez poradnie psychologicznopedagogiczną i te opinie, które są wystawione one oczywiście wynikają z badań, z diagnozy.
Mówią o tym, jakie dostosowanie do wymagań edukacyjnych powinno być do indywidualnych
potrzeb i umiejętności danego dziecka. Jakie warunki powinien spełnić dyrektor w szkole
mając takie dzieci, czy te dzieci powinny być objęte pomocą terapeutyczną, rewalidacyjną,
logopedyczną czy też chociażby nauczycielem wspomagającym, i takie też kwestie muszą być
wykonywane w szkole bo one wynikają z orzeczeń i z opinii poradni. Stworzenie warunków dla
dzieci jest priorytetowe. Wiadomo, że jest sytuacja epidemiologiczna w kraju, więc też od
września bieżącego roku, jak będzie wyglądało nauczanie, jak dzieci będą funkcjonować w
naszych szkołach, to będzie decydował wójt, który dysponuje szkołami i które jest za to
odpowiedzialny. Pytanie dotyczące raportu za 2019 r. Jaki był budżet na 2019 r. Czy wójtowi
udało się coś pozytywnego zrealizować w miejscowości Kraczkowa, oczywiście w naszej gminie
łańcuch przez okres swojej kadencji. Czy rzeczywiście były tylko takie same niepowodzenia
i przykre rzeczy, o których dzisiaj słyszymy. Czy też mieszkańcy, którzy nas oglądają zauważają
jakieś pozytywne efekty, pozytywne inwestycje, działania, które udało się przez krótki okres
czasu, mimo wszystko zrealizować.

Jako radni też podejmujemy decyzje, też jesteśmy

odpowiedzialni za uchwalanie budżetu i za środki, które przeznaczamy na dany cel. Nasze
zdanie jest też kluczowe. Bardzo jest mi przykro, że tak państwo wybieracie wpływ w stosunku
do mojej osoby, na kogo ja mam gotować, jak ja mam się zachować, jak ja mam stanowisko
przyjąć. Sytuacja dla mnie niezręczna i trudna, ponieważ to nie jest tak, że ja staję za waszą
stroną i bronię was i wy jesteście najważniejsi. Dobro waszych dzieci jest najważniejsze i tutaj
nie będę mówić inaczej. Sama mówiłam jak 6 lat temu będąc rodzicem ucznia klasy pierwszej
szkoły podstawowej, były trzy roczniki, gdzie połączono w dwa roczniki. Dzieci małe, które
miały też bardzo różne opinie już z przedszkola wystawione. Nikt się wtedy nie pytał o zgodę i
nikt nie chciał z nami debatować, po prostu połączono. Obiecano, że przez rok będą objęci
uczniowie specjalną opieką, będą mieć dostosowane wymagania edukacyjne, dodatkowe
godziny lekcyjne. Jest klasa licząca 27 uczniów, w tym dzieci niektóre, które są właśnie z tych
roczników tzw. Sześciolatki, czyli 2 lata mają opóźnienia rozwojowe i one funkcjonują, one są
już teraz opóźnione ponieważ było nauczanie zdalne. Wiemy, że jak wrócę do pracy we
wrześniu obecnej VII, gdzie będzie już przygotowanie do egzaminów klas VIII, to będą musieli
nadrobić zaległości. Tych zaległości będzie wtedy dużo w zależności od tempa pracy i rozwoju
dziecka. Rozumiem wasze odczucia, gdyby naprawdę zależało to ode mnie i zależało tutaj od

Strona 21 z 62

radnych, wydaje mi się, że nie podejmowalibyśmy tak trudnych decyzji, które podjął pan wójt.
Trzeba też myśleć, jakie będą konsekwencje tej decyzji, jak ona zaowocuje na dalszym etapie
funkcjonowania też Gminy, stąd moje pytanie było do pana wójta, jakie są to oszczędności.
Jakie one będą mieć w przyszłości działanie dla naszej szkoły w Kraczkowej bądź dla innych
szkół gdzie też takie łączenia będą realizowane i rzeczywiście kto nimi będzie dysponował i jak
je wykorzystywał.
Gość na sesji - syn pani Ewy chodzi do 20-osobowej klasy, a druga klasa liczy 27 uczniów. To
nie jest tak, że są obydwie klasy są po 27 osób. Jeśli chodzi o braki w nauczaniu to wszystkie
dzieci będą je mieć. My walczymy o swoje dzieci, nie walczymy o inne dzieci tylko o swoje, ja
walczę o córkę, która chodzi do klasy 13-osobowej. Bardzo dobrze się tam pracuje, ma bardzo
dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Złożyłam uzasadnienie w sprawie stypendium
to pana wójta, także można zobaczyć jak wygląda praca w tak małej grupie.
Przewodniczący Rady Gminy - rodzice mają prawo tu przyjść i walczyć o dobro swoich dzieci.
To, że ktoś 6 lat temu nie podjął podobnej decyzji, nie znaczy, że dziś ci rodzice nie mają prawa.
Radna Ewa Rejman-Dziok (Ad Vocem) - rodzice mają prawo bronić swoich dzieci i mają prawo
protestować, mają prawo walczyć, aby ta klasa pozostała. Mając na uwadze klasę VI, 27osobową i mówiąc, że mają zaległości, wzięłam pod uwagę ten rocznik, który jest rocznikiem
dzieci tzw. klas sześciolatków - siedmiolatków. Oczywiście zaległości będzie mieć każda klasa
i każde dziecko w zależności od tego jak funkcjonuje, na jakim jest etapie rozwoju. Jesteśmy
radnymi odpowiedzialnymi za decyzje, które podejmujemy, jesteśmy też odpowiedzialni za
finanse Gminy Łańcut. Dlatego zadała pytanie wójtowi, jak te finanse mają się. Zastanówmy
się jeszcze raz czy podejmuje właściwą decyzje, aby one nie były kiedyś krzywdzące dla nas
wszystkich.
Sołtys wsi Kraczkowa Łukasz Techman - chciałbym się tego odnieść, bo tak jak przedmówcy
mówili, że było to tematem obrad Komisji odnośnie połączenia klas, ale nadal rodzice walczą.
Walczą, ponieważ nie usłyszeliśmy odpowiedzi, czy ten sprzeciw, który rodzice wyrażają, czy
w ogóle ktoś przejmuje się tym. Przepytałem pedagogów ze szkoły, nauczycieli i stwierdza ze
smutkiem, że to powinno odbyć się na początku, nie przeze mnie, tylko przez organizację,
przez dyrektora Centrum Oświaty, czy w tej szkole, na przykładzie Kraczkowskiej, taka fuzja
klas jest możliwa, czy to będzie z pożytkiem dla dzieci. Padało tu kilka razy słowo reforma.
Definicja reformy to zmiana lub szereg zmian w jakiejś dziedzinie życia lub strukturze
organizacji, to sobie funkcjonowania jakiegoś systemu mające na celu ulepszenie istniejącego
stanu rzeczy, czyli reforma ma nam poprawić warunki życia, edukacji. Mamy klasę z bardzo
dobrymi wynikami, czy my chcemy wszystkie klasy złączyć w 30-osobowe grupy. Dążymy do
lepszego, nie wracajmy wstecz i nie szukajmy dziury w całym co kiedyś coś zrobił, czy to wyszło
na dobre, czy nie. Jesteśmy tu i teraz i starajmy się robić dobre rzeczy, lepiej żebyśmy się uczyli
na czyiś błędach, niż na swoich. Przyjęta została uchwała Rady Gminy, która zmusza, a może
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właśnie zniechęca rodziców, których dzieci są wyróżnione z bardzo dobrymi wynikami w
nauce, do to tego aby ubiegali się o stypendium naukowe. Nie może tak być. Ubiegać można
się o zapomogę, o stypendium socjalne. A stypendium naukowe powinno być przyznawane,
to powinno być podziękowanie organizacji czy przeprowadzone przez dyrektora szkoły, czy
wójta, czy dyrektora COGŁ, podziękowanie, że dziecku się chce chcieć, a nie żeby jeszcze prosić
0 to. Na przykładzie mojego brata powiem on nie będzie się starał o takie stypendium bo to
jest uwłaczające. Stypendium naukowe się przyznaje, jest nagrodą, a nie zapomogą.
Gość na sesji - małe sprostowanie klasa VI liczy 26 uczniów, a jeśli chodzi o stypendium,
odnośnie uzasadnienia, to żebranie. Mojemu dziecku nic nie brakuje, wypracowała sobie
średnią 5.54, wzorowe zachowanie, śpiewa, tańczy, występuje, udziela się, i ja muszę prosić.
Dzisiaj mówię, składam wniosek i zrzekam się tych pieniędzy na cele naszej biednej Gminy.
Radna Katarzyna Bujak - prosi włodarzy Gminy, na odpowiedzi na te wszystkie pytania i
zakończenie tej dyskusji, bo zaczynamy wchodzić na prywatne rozmowy każdego dziecka.
Dyrektor COGŁ Wojciech Dudek - najwięcej pytań dotyczyło łączenia klasy obecnej klasy IV w
przyszłą kasę V w Szkole Podstawowej w Kraczkowej, której tej chwili mamy dwa oddziały w
klasie czwartej. W roku szkolnym 2018/2019, 2019/2020, kiedy planowaliśmy arkusze
organizacyjne, braliśmy pod uwagę szereg okoliczności związanych z wprowadzeniem arkuszy
1 systemu edukacji. Sytuacja dotyczyła klasy III, po edukacji wczesnoszkolnej, gdzie dzieci było
32. Wówczas już zastanawialiśmy się czy nie należałoby połączyć oddziałów, żeby od IV klasy
był to oddział 32 osobowy. Były rozmowy z panią dyrektor szkoły. Pani dyrektor wskazywała,
że z uwagi na to że Kraczkowa jest dużą miejscowością, może tych dzieci jeszcze napłynąć, i że
zasadnym byłoby podzielenie tego rocznika na dwa oddziały. Czas pokazał, że już na początku
roku szkolnego dzieci było 30. Przypomniał, że rok wcześniej, klasa VIII w Kosinie liczyła 29
uczniów, klasa VIII w Wysokiej liczyła 29 uczniów, klasa VIII w Soninie liczyła 27 uczniów. Mówi
o tym, dlatego, że chce się odnieść do wyników egzaminów. Kolejna sytuacja związana z
łączeniem oddziału w klasie IV w przyszłą V, wybrzmiała w miesiącu lutym, marcu, kiedy
pochyliliśmy się nad arkuszami organizacyjnymi na rok 2020/2021, wówczas było spotkanie z
dyrektorami wszystkich szkół, przedstawiliśmy sytuację finansową Gminy, że zostało
podwyższone wynagrodzenie nauczycieli, wzrosła minimalna płaca. Poprosiliśmy dyrektorów,
aby wzięli pod uwagę aspekty związane z finansami, i w jaki sposób arkusz poukładać, aby
wydatki ograniczyć. Po otrzymaniu arkuszy organizacyjnych, z kilku placówek otrzymaliśmy
dwie wersje arkuszy. Te dwie wersje arkuszy dotyczyły tych szkół, gdzie zachodziły takie
możliwości, gdzie oddziały mogą być połączone. Dotyczyło to Zespołu Szkół w Kosinie, Zespołu
Szkół w Głuchowie, Szkoły Podstawowej w Soninie, Szkoły Podstawowej w Kraczkowej.
Sytuacja była następująca, w placówkach: Zespół Szkół w Kosinie, Zespół Szkół w Głuchowie i
Szkoła Podstawowa w Soninie, tutaj dzieci były z dwóch roczników, odstąpiliśmy od tego, żeby
te oddziały łączyć. Inna sytuacja miała miejsce w Szkole Podstawowej w Kraczkowej w klasie
IV, gdzie w ciągu jednego roku nastąpił odpływ uczniów o 2 osoby. Można było już na etapie
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początkowym, pierwszego arkusza organizacyjnego, w poprzednim roku szkolnym ustalić
liczbę 32 uczniów i wtedy pewnie po edukacji wczesnoszkolnej nikt by nie zarzucał, bo takie
sytuacje się zdarzały. Sytuacja dlatego dotyczy przyszłej klasy piątej. Nie jest tak, że ta sytuacja
tylko dotyczy SP w Kraczkowej, ponieważ po edukacji wczesnoszkolnej w SP w Wysokiej,
obecna przyszła klasa IV będzie liczyć 27 uczniów i będzie to również jeden oddział, więc tutaj
trudno mówić o dyskryminacji. Pojawiało się szereg pism na etapie tworzenia tego arkusza.
Państwo pisali protesty, skargi i interwencje zarówno do nas, jak do innych podmiotów.
Mieliśmy również spotkanie w SP w Kraczkowej z przedstawicielami rodziców, gdzie
umówiliśmy się, że nikt nie odbiera prawa rodzicom, żeby protestowali. Zdajemy sobie sprawę,
że jest to trudna decyzja do zaakceptowania. Natomiast od strony prawnej, wszelkie przepisy
zostały spełnione. Są pozytywne opinie Rady Pedagogicznej, Związków Zawodowych
Nauczycieli do arkusza, Podkarpackiego Kuratora Oświaty stąd została podjęta decyzja o
zaakceptowaniu tego arkusza organizacyjnego w takim kształcie. W pismach pojawiała się
kwestia nieodpowiednich sal. SP w Kraczkowej ma 11 sal powyżej 50m2:4 sale o powierzchni
50m2, 6 sal o powierzchni 51,5 m2, 1 sala o pow. 67m2. Pojawia się informacja dzieci z
orzeczeniami. Na maj 2020 jest informacja, że w klasach IV a i b liczba opinii poradni
pedagogiczno-psychologicznej wynosiła 0, liczba orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego
wynosiła 1, liczba orzeczeń o niepełnosprawności wynosiła 1 orzeczenie. Pan przewodniczący
powiedział, że im większa liczba dzieci tym niższe wyniki w nauce. Ma wyniki z roku 2018/2019,
gdzie w SP w Wysokiej była klasa 29-osobowa, w SP Sonina klasa 27-osobowa, ZS Kosina klasa
29-osobowa (Klasy VIII) i SP w Cierpiszu, gdzie uczniów było 14, czy w SP w Głuchowie uczniów
17. Wyniki kształtują się następująco. Z języka polskiego, w przypadku SP w Wysokiej i Sonin,
jest to Stanin piaty, w ZS Kosina - Stanin szósty, w SP Głuchowie i Cierpiszu - Stanin piąty. W
przypadku matematyki: SP Wysoka - Stanin szósty, ZS Kosina - Stanin piąty, SP Sonina - stanin
ósmy, SP Cierpisz, Handzlówka - stanin piąty. Język obcy: SP Wysoka - stanin czwarty, SP
Sonina - stanin szósty, ZS Kosina - stanin piąty, SP Handzlówka - stanin czwarty, SP Głuchów
- stanin drugi. Pokazuje to, że nie ma jakiś badań jednoznacznych, że wyniki nauczania są
uzależnione od liczby dzieci. Na pewno łatwiej uczy się nauczycielowi w mniejszej grupie. Te
wyniki świadczą o tym, że można dziecko nauczyć w liczniejsze grupie. Nauczyciele
w Kraczkowej są dobrze wykwalifikowani, z wieloletnim stażem. Są oni gwarantem
zapewnienia dobrej edukacji. Ponadto 100% finansowania subwencji, nie wyobrażamy sobie
tego. Natomiast każdy każda możliwość zmniejszenia tej dopłaty będzie z korzyścią dla
mieszkańców gminy Łańcut, ponieważ te pieniążki będzie można zainwestować właśnie
w placówki oświatowe. Pan wójt chce, aby te środki finansowe zostały w danej placówce
oświatowej, zarówno to będzie dotyczyło SP w Kraczkowej jak i SP w Wysokiej.
Odnośnie

stypendiów, wszystkim dzieciom, które

spełniają wymagania, należy się

stypendium. Uchwała została podjęta, po to aby ta kwota była jednakowa dla wszystkich
uczniów w całej gminie. Wspólnie z radnymi została ustalona średnia ocen jednakowa dla
wszystkich klas: 4,75. Odnośnie składania wniosków, przy każdej tego typu sytuacji (np. 500+)
jeśli chcemy skorzystać z tej możliwości to musimy złożyć wniosek i wszyscy ten te wnioski
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składają, jest to tylko jakby poświadczenie tego, że faktycznie rodzic chcę, żeby to dziecko
otrzymało stypendium, a dyrektor wskazuje, że ta średnia została osiągnięta.
Radny Sławomir Kluz - z przedstawionych argumentów, szczególnie przez mieszkańców,
przez większość radnych, wynika jedno i tutaj przychodzi mi na myśl parafrazując pewne takie
stwierdzenie, to trzeba by zawołać, że wójt Jakub Czarnota powinien odejść. Do mnie, jako
radnego, wpłynęły również dwa, listy jeden od nauczycieli Zespołu Szkół w Głuchowie, drugi
od mieszkańców. Ten list, który był od nauczycieli zawiera ponad 20 podpisów, drugi od
mieszkańców Głuchowa jest 60 może 70 podpisów. Odczytał list od mieszkańców: Jako
mieszkańcy Głuchowa zwracamy się do pana, naszego radnego z prośbą i apelem. Sprawa
dotyczy zbliżającego się głosowania nad udzieleniem wotum zaufania dla wójta gminy Łańcut
pana Jakuba Czarnoty. Apelujemy do pana jako radnego Głuchowa, osobę która została
wybrana przez mieszkańców Głuchowa, i która reprezentuje pan w gminie Łańcut, aby swoim
głosem nie udzielił pan wójtowi wotum zaufania ponieważ na takie nie zasługuje. Każdy z nas
mieszkańców miał głęboką nadzieję, że nowy wójt doprowadzi w naszej gminy i przede
wszystkim miejscowości lepsze rozwiązania, pomysły, jednym słowem popchnie ku lepszemu.
Pan wójt w żaden sposób nie jest godny zaufania, co udowodnił poprzez działania najpierw
wobec pana Tadeusza Pasiecznego, a następnie atakując dyrektor naszej szkoły w Głuchowie
panią Marię Buk-Kalinowską. W obu tych przypadkach wykazano, że dopuścił się
bezpodstawnych oszczerstw, a także wykazał się nieznajomością prawa, co jest tym
bulwersujące, że z wykształcenia wójt jest prawnikiem. Swoją niekompetencje wręcz
kłamstwo wobec nas mieszkańców ponownie wykazał przed zebraniem dotyczących
ulokowanie wytwórni mas bitumicznych w naszej miejscowości. Mieszkańcy przypadkiem
dowiedzieli się o całej sprawie i wszczęli larum na temat braku konsultacji społecznych dopiero
wtedy zorganizowano zebrania. Mieszkańcy Głuchowa odnieśli wrażenie, że coś próbuję się
przepchnąć za ich plecami. Na pierwszym spotkaniu z udziałem mieszkańców i radnych wójt
obiecywał, że mieszkańcy zgodzą się na ulokowanie wytwórni, firma Budimex w zamian za to
dodatkowo wykona nawet trzy drogi w naszej miejscowości. Podczas drugiego zebrania z
udziałem

mieszkańców

Głuchowa

przedstawiciel Budimex, Wód Polskich,

Ochrony

środowiska, a także radych, w tym także pana, okazało się że firma Budimex nic nie wie na
temat wykonania jakichkolwiek prac związanych z wykonaniem dodatkowych dróg w
Głuchowie. Mało tego, pan Wójt nie działa na korzyść Gminy, ale dziwnym trafem na korzyść
konkretnych osób, w tym przypadku mieszkańca Głuchowa, którego dwie działki wytypował
jako jedyne nadające się w gminie Łańcut na lokalizację wytwórni. Nie zważając na to, że
działka w Głuchowie usytuowana jest tuż przy ujęciu wody dla trzech miejscowości i
bezpośrednio zagraża bezpieczeństwu mieszkańców. Cały czas dochodziły nas słuchy o
podobnych działaniach pana wójta wobec innych osób w innych miejscowościach.
Dotychczasowa polityka prowadzona przez wójta polega na budowaniu murów, podziałów,
bezpodstawnych oszczerstw i skłóceniu ludzi. To dyskredytuje pana Jakuba Czarnotę jako
wójta gminy Łańcut. To stanowisko wymagające zaufania publicznego, którego niestety nie
posiada. Inwestycje, którymi wójt się chwali realizowane są dzięki staraniom poprzednich
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władz Gminy. Wyrażamy swoją prośbę a zarazem wolę, jako mieszkańcy Głuchowa o braku
naszej akceptacji wobec udzielania przez pana wotum zaufania dla wójta, dołączając poniższe
podpisy.
Następnie przedstawił list od nauczycieli ZS W Głuchowie, streścił go: Jako nauczyciele ZS w
Głuchowie jesteśmy częścią społeczeństwa Głuchowa. Pan został wybrany na radnego Gminy
Łańcut z Głuchowa, by reprezentować interesy tej społeczności, dlatego apelujemy do pana,
aby nie udzielił pan wójtowi Jakubowi Czarnocie wotum zaufania, gdyż polityka oświatowa
jaką prowadzi w gminie i wobec naszej szkoły jest nie do zaakceptowania, a właściwie brak
jest konstruktywnej polityki oświatowej. Jest niepewność. Nauczyciele nagle się dowiadują, że
są przerzucani ze szkoły do szkoły, wystawiani na wakaty, dyrektor nie może podejmować
samodzielnych decyzji w sprawach szkoły. W liście jest przywołanie spraw związanych z
wydarzeniami dotyczącymi pani dyrektor Kalinowskiej i pana Pasiecznego.
Ne sprawy jak i inne, roku temu już oceniałem. Wyraziłem to w wotum zaufania. Zarówno w
prawie rzymskimi jak i obecnie obowiązującym w Polsce, nikogo nie można sądzić, ani dwa
razy karać, za to samo. Ja po prostu tego nie zrobię. Nikt mnie do tego nie zmusi. Nie ubiorę
wójta w wór pokutny i nie wyślę go w drogę świętego Jakuba. Wracając do listu, jest część
poświęcona sprawom kadrowym, o których była mowa, a związane z arkuszami
organizacyjnymi. Rozumie nauczycieli, ale proponuje nie popadać w przesadę, to nie może
decydować o wotum zaufania dla wójta. Myśli też że część tych spraw zostanie pozytywnie
rozwiązana dla zainteresowanych. Kolejna sprawa, to deficyt w oświacie, została przywołana
kwota 2,5 min. zł. Prosi skarbnika, żeby potwierdził. Ministerstwo wysyła propozycję
subwencji oświatowej. Ta subwencja na etapie prowizorium budżetowego na 2019 r.
Subwencja była zaskakująco wysoka do poprzednich, i taka została zapisana w prowizorium.
Na etapie przyznawania subwencji, kwota była niższa.
Skarbnik Gminy - z Ministerstwa otrzymujemy informację o tym jaką kwotę mamy ująć w
budżecie na rok następny. Za tą kwotą nie kryją się żadne wyliczenia, nie jesteśmy w stanie
ustosunkować się do tego. Do projektu subwencji nie przychodzi metryczka. Dopiero po
uchwaleniu budżetu państwa, taka informacja jest przekazywana do Gminy. W ślad za tym
przychodzi metryczka subwencji oświatowej, na podstawie której możemy sprawdzić czy
wyliczone kwoty są faktyczne. W ubiegłym roku była duża rozbieżność, w cudzysłowie można
powiedzieć, że subwencja ta pierwotna była jakby zawyżona, z czego to dokładnie wynikało
nie mogę powiedzieć, dlatego że ostateczna kwota wyliczona prawidłowo. Czy na etapie
wstępnym, mogły być błędy w przekazanych przez dyrektorów informacji przez kuratorium
oświaty do Ministerstwa, w każdym razie ostateczna kwota, którą otrzymaliśmy była zgodna z
liczbą dzieci w gminie Łańcut.
Radny Sławomir Kluz - wracając do listu być, w kontekście deficytu, jest pytanie czy dla wójta
elementy pijarowe są najważniejsze niż rzeczywiste działania, które nie są uzasadnione
ekonomicznie. Na budowę drogi w cenie 7 min. zł za 2 km to cena co najmniej, dwa razy za
wysoka. Czy nie da rady wybudować drogi w cenie niższej. Przypomniał, że projekt drogi został
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realizowany za poprzedniej kadencji i jest jaki jest, niektórym mieszkająca nie bardzo się to
podobało, ale ta sprawa była wyjaśniana. Natomiast dziwi się państwu nauczycielom, w
Głuchowie chyba nie ma specjalisty od budownictwa i tak oceniają że można na przykład za 3
min. Poza tym był przetarg. Najbardziej mnie wzruszyło to, że tak się składa, że wśród osób,
które podpisały list, jest chyba 3 osoby, które są nauczycielami z Głuchowa. Ktoś szuka
oszczędności, ale nie u siebie.
Te listy i tocząca się dyskusja pokazały jak wiele emocji i napięcia, niechęci jest wokół
udzielenia panu wójtowi wotum zaufania. Jak wielkie to są emocje, to muszę powiedzieć o tym
wprost, w tym miejscu niech świadczy fakt, że wręczaniu listu otrzymałem pytanie, jak
wyobrażam sobie dalsze życie, funkcjonowanie w Głuchowie, jeśli nie zagłosuję przeciw
wójtowi. Ze spokojem ducha i czystym sumieniem i z pełnym przekonaniem że robię dobrze
oddam głos za wotum zaufania dla wójta, dlaczego tak zagłosuję, bo emocjom przeciwstawiam
odpowiedzialność, bo niechęci i zaciętości - zrozumienie, dystans, dążenie do kompromisu i
zgody. Można powiedzieć, że mamy konflikt osobisty między panem przewodniczącym i
niektórymi radnymi a panem wójtem, z różnych powodów. Ja nie będę teraz rozstrzygał kto
jest winny. Mamy zaszłości ze sprawą pani dyrektor. Tylko za te działania pan wójt został już
oceniony, nie dostał rok temu wotum zaufania. Wybaczcie, ale zaszłości i ten konflikt osobisty,
o którym wspomniałem, nie mogą być jedyną osią wokół której obracają się sprawy gminy i jej
mieszkańców. Rozumie problem w Kraczkowej, ale jest klasa w SP Wysoka i jest łączona. Jest
jakiś plan, żeby tak robić w stosunku do wszystkich szkół. Nie wyobraża sobie utrzymywania
takiego stanu napięcia, nieufności i podejrzliwości, to nie jest do zaakceptowania. Dochody
gminy rosną: 2017 - 88, 2018- 97, 2019 około 105, zadłużenie w 2017 - 9,2 min. zł, 2018 - 8,6,
2019 - 6,85, a więc zdecydowanie spada. W kontekście tego zadłużenia wygląda to w ten
sposób, że wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań wynosił nas 2,25, taką granicą,
która jest niedopuszczalna jest 15. Do dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań, u nas jest
8,91, takim dopuszczalnym, którego nie można przekraczać jest 30 a 60. W gminie następuje
rozwój infrastruktury drogowej, sportowej, rekreacyjnej, to chyba każdy widzi. Efektywne jest
wykorzystanie wszelkich dostępnych Funduszy Unijnych na prowadzone inwestycje. Nie
wszystko się udało, mamy niezrealizowany plan budowy przedszkola w Albigowej. Myślę że
to tego kiedyś dojdzie.

Kończąc swoje wystąpienie, w pełni odpowiedzialnie i w sposób

przemyślany, biorąc pod uwagę dobro wszystkich mieszkańców gminy, zagłosuję za
udzieleniem wotum zaufania. Wszystkim, którzy czują się pokrzywdzeni, uważają, że pewnych
spraw się nie zapomina, to zamiast starotestamentowej zasady - oko za oko ząb za ząb, to
może dedykuję rozdział szósty ewangelii świętego Łukasza wers 27 do 36. Państwa radnych,
którzy mają odmienne zdanie, które wyrażą za chwilę, chcę powiedzieć, że głosując musicie
nie zapominać o tym, że wszystkie głosowania odnośnie najważniejszych spraw budżetowych
czy innych, praktycznie przebiegają jednogłośnie. Po części głosując przeciw nie zgadzacie się
sami ze sobą. Tu ponownie zacytował list. Jeszcze zapytał, bo bardzo go to zaniepokoiło
odnośnie wypowiedzi pani, która zabierała głos na wstępie z przedstawicieli rodziców w
Kraczkowej. Otóż zarzuciła pani, że w Zakładzie Gospodarki Komunalnej została zatrudniona
osoba, która w niedługim czasie po tym zatrudnieniu, z racji wieku, należy jej się odprawa
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emerytalna. Czy można dyskryminować kogoś przy zatrudnianiu z uwagi na wiek. Czy
powinniśmy kogoś, zrzucić kogoś ze schodów bo mu się zbliża odprawa emerytalna, żeby
zmniejszyć koszty. Niech pani temu człowiekowi powie to prosto w oczy.
Gość na sesji - oczywiście, że nie można dyskryminować, ale nie można dyskryminować też
dzieci. Trzeba szukać oszczędności gdzie indziej. Mówił pan o debacie, myśmy przyszły na
debatę z panem wójtem, a pan wójt zasłania się panem dyrektorem. Panie dyrektorze, od
którego roku pan pracuje w oświacie w tej gminie. Dlaczego pan się wypowiada na temat roku
2017 i arkusza, wtedy pana nie było. Opiniowanie przez związki zawodowe arkusza
organizacyjnego to nie jest opiniowanie o dzieciach, tylko to jest opinia Związków
Zawodowych na temat pracowników, opinia przez radę pedagogiczną arkusza to nie jest
opinia na temat dzieci, to jest na temat godzin. 11 klas w szkole podstawowej, 67 m2, tak
jest, tylko tam jest 15 komputerów. Nie było opinii na dzień 28 maj, były opinie, nie wiem gdzie
zginęły, może nie wszystkie, ale mamy 24 czerwiec, dlaczego nie ma pan następnych opinii.
Radna Barbara Czechowicz - odniosła się do słów radnego Kluza, mówił, że w zeszłym roku
nie udzielił wotum zaufania za 2018 r. w związku z sytuacjami, ale one miały miejsce w 2019 r.
Przypominam tutaj, ze w 2018 r. przez półtora miesiąca wydarzyło się w tak wiele złych rzeczy,
że ja na przykład w zeszłym roku nie udzieliłem panu wójtowi wotum zaufania za rok 2018.
Wotum zaufania w zeszłym roku było w czerwcu, pan Wójt nie dostał wotum w związku ze
sprawą pani Marii Buk-Kalinowskiej. Panie wójcie, dlaczego pan brnął dalej, czy tego pana nic
nie nauczył, że wam w czerwcu nie dostał pan wotum, a sprawa pani Kalinowskiej zakończyła
się 15 października. Mimo, że wójt spotykał się z radnymi, radziliśmy: proszę się wycofać, ale
brnął pan dalej. Słuchając pana radnego Sławka, nie wiem komu udzielam wotum zaufania
czy panu radnemu czy panu wójtowi.
Przew. Rady Gminy Paweł Dąbek - w tamtym roku 13 czerwca 2019 roku udzielaliśmy wotum
zaufania za rok 2018, od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018. Obecnie udzielamy wotum
zaufania za rok 2019, od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. Nawet jeśli to
głosowanie 13 czerwca, było za pół roku, to drugie pół roku, jak to pani radna powiedziała,
bierzemy pod uwagę.
Gość na sesji - zapytała, czy pan radny Kluz opowiedział się za łączeniem klas w Kraczkowej.
Radny Sławomir Kluz - odpowiadałem tylko tyle, że jako radni, nie mamy bezpośredniego
wpływu na to, czy klasy są łączone czy nie. Mamy pośredni wpływ na kształtowanie budżetu.
Więc trzeba by było przewidzieć większe środki na oświatę, żeby móc prowadzić mniejsze
oddziały. Wójt przedstawił pewien plan, że od klas IV, czyli po zakończeniu nauki
wczesnoszkolnej, jeżeli liczebność klas nie

przekroczy 32, a będą dwie klasy we

wczesnoszkolnej, to te kasy zostaną połączone. Taki proces został dokonany również na
Wysokiej. Mówiłem państwu, że po prostu tak trafiło na was, że od tego momentu się to
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zaczęło.

Natomiast spytałem tylko wójta i chciałem deklaracji jasnej, że tak będzie we

wszystkich szkołach, gdzie te warunki zostaną spełnione.
Gość na sesji - chciałam zapytać, czy w szkole w Wysokiej są dzieci z tak poważnymi
schorzeniami od urodzenia, jak nasze dzieci. Te choroby są bardzo poważne. Dlaczego chce
połączyć w jednej klasie takie chore dzieci, które mają opinie. One potrzebują specjalnych
warunków do nauki. Jeśli są dzieci zdrowe, nie mają takich poważnych schorzeń, to dobrze
niech będą klasy 26/27 osobowe, ale nie z takimi chorymi dzieci.
Gość na sesji - jest porażona wypowiedzią radnego Kluza. Każde dziecko jest inne nie można
wszystkiego pod jedną linijkę podciągnąć. Pracuje z pacjentami, rozmawia, i oni mówią też, że
są lekceważeni, wójt nie chce z nimi rozmawiać, ma tylko swoich ludzi, których słucha.
Docenia, że jest robione wiele dróg, ale czy w gminie są ważne tylko drogi, za nimi stoją ludzie.
Proszę wyważyć swoje słowa.
Radny Sławomir Kluz - Nie powiedział nic złego na temat dzieci z Kraczkowej czy o
mieszkańcach. Jeśli zachęca mnie pani do wyważenia słów, to proszę powiedzieć co pani
powiedziała do mnie. Proszę to powtórzyć. Pani mnie pytała, za co się sprzedałem.
Gość na sesji - powiedziałam, że tanio się pan sprzedał.
Radny Sławomir Kluz - informuję, że za nic.
Radna Katarzyna Bujak - jest dumna z radnego Kluza. W liście była też mowa o mnie, że jestem
nieobiektywna, bo prowadzę Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. W Komisji jest 5 osób, którzy
opiniują i głosują nad każdą skargą. Dziwi się tym słowom w liście, że radni są nieaktywni.
Jesteśmy postrzegani jako radni wójta i radni z drugiej strony. Ci, którzy są od pana wójta są
źli i niedobrzy. Ja wiem jakie błędy wójt popełnił i kilka razy mu to powtarzałam, ale uważam
że gmina idzie w dobrym kierunku, idą inwestycję i dbam naprawdę o dobro dzieci, bo sama
głosowałam za tym, żeby nie była zawyżana średnia dla dzieci. Bardzo się dziwię panu
przewodniczącemu i nie mówię tego ze złośliwością, głosuje pan przeciwko budżetowi Gminy,
a teraz jeżeli wiemy, że będzie reforma w szkołach, pan staje przeciwko temu, gdzie wiemy że
że są nam potrzebne oszczędności.
Radna Joanna Murias - postanowiła podsumować dzisiejszą dyskusję. Bycie radnym to bardzo
odpowiedzialna funkcja, to mandat wszystkich mieszkańców, nie tylko małej grupy
społeczności. Jedna z mam wspomniała, że walczy o swoje dziecko. Radny z Głuchowa, że widzi
problem w Kraczkowej. Z tym problemem byłam związana kilka miesięcy. Uważa, że wszystkim
dzieciom w gminie należy zapewnić godne warunki do nauki, pomocy dydaktycznych,
bezpieczeństwa. Tej sytuacji towarzyszył hejt w stosunku do mojej osoby. To bardzo odbiło się
tak naprawdę na moim zdrowiu. Pyta, w jaki sposób było łamane prawa ucznia, prawa dziecka,
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prawa obywatela. Do wszelkich różnych instytucji były kierowane pisma. Uważam, że to
działanie i zachowanie nie powinny mieć miejsca. Uczestnicząc w wielu spotkaniach z
rodzicami i obserwując to, co się na tych spotkaniach działo, mam określony pogląd na ten
temat i wiem, jak te protesty przebiegały. Oceniając obiektywnie przebieg tych spotkań i cały
proces, który temu towarzyszył, można wnioskować, że protest ten wykorzystywany jest
politycznie i wymyka się z ram w jakich protest powinien przebiegać. Niewątpliwie o
rozwiązaniach trzeba rozmawiać, ale nie w taki sposób. Ktoś, drodzy rodzice żeruje na państwa
naiwności, obiecując gruszki na wierzbie i na państwa niewiedzy tak naprawdę to jest
obstrukcja, która zakłóca porządek w naszej gminie. Walenie głową w mur jest bezużyteczne.
Zamiast tego uważam, że należałoby się skupić na realnych rzeczach, które mają szanse
realizacji. Mam nadzieję, że wszystkie te zaszłości, które powstały w naszej miejscowości
Kraczkowej, również na poziomie moim jako przewodniczącej Rady Rodziców pójdą w
zapomnienie i wiele efektownych działań uda się nam jeszcze zdziałać.
Gość na sesji - czy pani Joanna twierdzi, że jesteśmy naiwni, że nas ktoś wykorzystuje. Nikt
nam nic obiecał, po prostu my robimy swoje, mamę swoją rację i swoje prawa. Wiemy, że na
panią nie możemy liczyć. Było zebranie w szkole, przyszłam tam osobiście, dostałam
informację, że klasa zostaje połączona i to jest niepodważalne jeśli chodzi o decyzję pana
wójta. Pytam, kto podjął decyzję, pan wójt odpowiada, że pan wójt osobiście. Powiedziałam,
że będziemy walczyć. Robimy wszystko, myślę, że to jest wszystko zgodne z prawem i nikt nam
niczego nie zarzuci. A na temat naiwności, nie mogę się z tym pogodzić.
Radna Katarzyna Bujak - składam wniosek formalny o zakończenie tej dyskusji.
Przewodniczący Rady Gminy - proszę pamiętać, że to jest jedyna dyskusja, w której radny
może wypowiadać się bez ograniczeń. Dyskusja nad wotum zaufania, więc ja formalnie nie
mogę odebrać radnemu głosu.
Radna Bernadeta Ruszel - pytanie do pani Kasi, bo pani Kasia powiedziała, że jesteśmy
podzieleni, bo my od wójta to Ci źli i reszta. Pyta, z czego się to wzięło, z czego to wynikało.
Natomiast, wysłuchałam dwóch stron, sprawę poznaliśmy na komisji. Na komisji też się
wypowiedziałam. Wiemy, że to jest trudny problem, ale tak jak o sprawie szkoły to to co
powiedziała pani doktor Bachnacka, to powtórzę za radnym Jankiem, że to tak trochę mnie
wbiło w siedzenie.

Nie rozumiem dlaczego pani doktor jest tak traktowana. Można się

porozumieć. Przytoczę pana wójta, wypowiedź z 21 października, było pytanie, że z tymi którzy
dziś pana atakują w trakcie wyborów, przyjdzie panu pracować jeżeli pan wygra wybory, pan
Wójt odpowiedział wtedy, że pierwszy wyciągnie rękę do zgody. W naszej gminie mamy zbyt
wiele do zrobienia by tracić czas na spory. To normalne, że podczas kampanii wyborczej
emocje czasami biorą górę i komuś zdarzy się powiedzieć kilka słów za duża nie ma sensu
rozdmuchiwać i robić z tego afery i się obrażać. W gminie Łańcut jest miejsce dla każdego, kto
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chce pracować na rzecz jej rozwoju i nie można nikogo przekreślać czy wykluczać. Nic dodać
nic ująć.
Z-ca wójta Łukasz Hubert - w odpowiedzi na wystąpienie pani doktor Bachnackiej, jak również
teraz wystąpienie pani radnej, wcześniej pana radnego, pozwolą państwo, że kilku słowach
przytoczę pewne fakty. Postaram się rzeczowo, z datami przedstawić ciąg zdarzeń. Otóż gmina
Łańcut w trzecim kwartale 2019 r., zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami ogłosiła
przetarg ustny nieograniczony na wynajem I piętra OZ w Kraczkowej. Zgodnie z ogłoszeniem,
załącznikiem do ogłoszenia była również umowa, z którą najemcy mogli się zapoznać. Zacytuję
tylko jeden paragraf z umowy: Najemca jest zobowiązany do wykonania na własny koszt i we
własnym zakresie remontu lub przebudowy i adaptacji lokalu w celu prowadzenia działalności
związanej ze świadczeniem usług medycznych, dodam tylko, że osoby chcące przystąpić do
przetargu miały możliwości i z tego co wiem skorzystały z tej możliwości, przeprowadzenia
wizji lokalnej. Część potencjalnych najemców, która była zainteresowana przystąpieniem do
przetargu, miała możliwość zweryfikowania naocznie stanu obiektu, gdyż

wymagał

kapitalnego remontu o czym zostali również powiadomione osoby, które przystąpiły do
przetargu 19 września 2019 roku w siedzibie urzędu gminy, gdzie odbył się przetarg ustny
nieograniczony na wynajem tej, że powierzchni. Mam tutaj też przy sobie załącznik do raportu,
z którego to też wynika, że nawet przed przystąpieniem do przetargu ponownie osoby, które
przystąpiły

do

przetargu

zostały

poinformowane, że wszelkie

koszty

związane

z

dostosowaniem lokalu do prowadzenia działalności, w tym kosztów remonty przebudowy
zapewniają dostępu osób niepełnosprawnych ponosi najemca. Do przetargu przystąpiły 3
podmioty. Przetarg wygrała firma Bachmed reprezentowana przez panią
Bachnacką-Fajger.

Bogumiłę

W dniu 1 października 2019 roku została zawarta z panią Bogumiłą

stosowna umowa najmu. I co się dzieje dalej, bo to jest chyba kluczowe tego dzisiejszego
wystąpienia. 1 października podpisujemy umowę zgodnie z postępowaniem przetargowym, 2
października do Urzędu Gminy Łańcut trafia pismo: Zwracam się z uprzejmą prośbą o
zwolnienie od czynszu. Dzień po podpisaniu umowy, znając warunki, znając je przed
przystąpieniem do przetargu, znając stan lokalu, podmiot, który wygrywa zgłasza się z prośbą
o zwolnienie z czynszu. W przypadku, gdy wójt podjął by decyzję, w świetle procedury
przetargowej dzień po podpisaniu umowy o zwolnieniu osoby, która wygrała postępowanie o
zwolnieniu z czynszu, to grozi to prokuratorem, bo jest to zmowa. Parę miesięcy później pani
doktor, ponownie zwróciła się o zwolnienie z czynszu, na co również nie otrzymuje zgody.
Zapisy umowy mówią wyraźnie, że jeżeli ktoś z różnych przyczyn nie czuję się, możemy ją
rozwiązać na mocy porozumienia stron. Choć umowa jest zawarta na okres 10 lat, można
rozwiązać ją za zgodą obu stron. Jeżeli podmiot, który wydał postępowanie przetargowe z
różnych przyczyn stwierdził, że jednak nie chce zrealizować tego w świetle zapisów umowy,
mógł wyrazić akces z odstąpienia od umowy. Tego niestety nie zrobił.

Pani Bogumiła

wspominała, że wójt opóźniał i działa ze szkodą. Pozwolę sobie tutaj zacytować datami:
20.02.2020 r. - Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyrażenie w formie pisemnej zgody na
przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę, podpisano Bogumiła Fajger-Bachnacka; 28 luty
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2020 r. - Wyrażam zgodę na przeniesienie, podpisany wójt Jakub Czarnota. Kolejne pismo w
tej sprawie do urzędu gminy, 18 maja 2020 r. - Zwracam się z uprzejmą prośbą o podpisanie
oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. 21 maja 2020 r. - Ja niżej
podpisany Jakub Czarnota zrzekam się prawa. Zwracam się do przewodniczącego komisji
rewizyjnych, bo oczywiście może to postępowanie i korespondencja zostać wnikliwie
przeanalizowane przez szanowną komisję. Jeżeli ktoś dzisiaj publicznie ogłasza, że wójt
wstrzymuje czy działa na niekorzyść czy przeciąga terminy, jeszcze mając na uwadze fakt, że
pracujemy obecnie w dobie covidu, gdzie dokumentacja przychodząca jest 2 dni na
kwarantannie czyli faktycznie w trzecim dniu tą dokumentację dostajemy. Jeżeli w ciągu 7 dni
już ktoś dostaje odpowiedź to proszę powiedzieć, gdzie to jest złe, celowe działania organu
czyli gminy. Przepraszam, że to wspomnę jakieś aluzje do pracownika RIK, że została pani źle
potraktowana. Pracuję tutaj półtora roku i nie usłyszałem żadnej skargi od mieszkańców, nie
tylko w stosunku do pracownika RIK, ale w stosunku do jakiegokolwiek pracownika urzędu
gminy. Także jeżeli pani została źle potraktowana to bardzo proszę, żeby nas jakoś pisemnie
poinformować i oczywiście oddelegujemy innego pracownika to kontaktu z panią. Nie widzę z
tym najmniejszego problemu, ale publiczne ogłoszenie takich spraw to w moim odczuciu nie
powinno mieć miejsca. Jeśli chodzi o sprawę kosztu remontu elektryki, wspomniała pani o
4300 zł, że według pani wyceny tyle kosztuje wymiana skrzynki elektrycznej. Otóż, Gmina co
roku w robi przeglądy elektryczne, mamy podpisaną umowę, tak jak we wszystkich obiektach,
mamy podpisaną umowę z firmą, która weryfikuje i potwierdza stan obiektów pod względem
również elektrycznym. Jeżeli mamy na chwilę obecną zaświadczenie i mamy dokumenty
potwierdzające, że rozdzielnia elektryczna jest dobrym stanie, to ja nie widzę podstaw żeby je
zmienić. Jednak na wizji lokalnej w obecności pani doktor i pana Krzysztofa, osoby z ramienia
pani doktor, która jest odpowiedzialna za te prace remontowe, zobaczyłem rzeczywiście, że
jest ona w złym stanie. Poprosiłem firmę, która nas obsługuje, żeby na miejscu zweryfikowała
stan tej skrzynki elektrycznej, że rzeczywiście to można by przy okazji remontu zmienić. Ja sam
nie mogę wydać takiej opinii. Wczoraj telefonicznie rozmawiałem z panem Krzysztofem, w
obecności nawet pracownika RIK i czekamy na to pismo, bo firma, która dogląda naszych
obiektów już była na miejscu i czekamy tylko na pismo od firmy. Jeżeli się okaże, że
rzeczywiście skrzynka elektryczna wymaga wymiany, to my jako najemca te koszty pokryjemy.
Proszę nie oczekiwać ode mnie, że ja bez pisma osoby odpowiedzialnej, będę jakichkolwiek
decyzje podejmował w tym zakresie. Jeżeli pani nie wiedziała o rozmowie z panem
Krzysztofem, która miała miejsce wczoraj to proszę to sobie wyjaśnić, a nie szkalować dobrego
imienia urzędu gminy, pracowników, bo nie ma tu miejsca. Myślę, że rzeczowo to wyjaśniłem.

Gość na sesji - chciałam się odnieść się do wyjaśnień pana zastępcy wójta, ponieważ one były
mocno nieprecyzyjne. Ja przygotowałam się dobrze do tej sesji, pewno troszeczkę pan o
niektórych rzeczach zapomniał. Umowę zawarłam, tak jak Pan powiedział, 1 października i 11
października spotkałam się z pracownikami RIK, i na tym spotkaniu ustaliliśmy pewne fakty. Te
fakty są zapisane w protokole, ja zresztą na rozmowie z panem wójtem, która odbyła się 1
czerwca, pokazywałam to pismo i prosiłam o to, żeby odnieść się do niego ponieważ nie było
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odniesienia. Od 11 października do 1 czerwca nie otrzymałam odpowiedzi na pismo. Zastępca
wójta 4 czerwca, na oględzinach po raz pierwszy, mimo naszych wcześniejszych wielorakich
próśb, żeby zobaczył w jakim stanie jest budynek, żeby ocenił tą sytuację i żeby sprawdził czy
nasza prośba o umorzenie czynszu na czas remontu, który jest bardzo kosztowny, który
obejmuje windę, który obejmuje zadania, które są po stronie Gminy, bo myśmy przyjęli te
warunki ze względu na grand, bo czas grantu jest ograniczony. Więc podpisaliśmy tą umowę,
nie chcąc tracić tych możliwości finansowych. Chcemy się rozwijać. Mamy warunki koszmarne
pracy, pracujemy na 75 m licząc poczekalnię. Gabinet pediatryczny, który w tej chwili pracuje
razem ze szczepieniem, pracuje pielęgniarka i lekarz. Tak musimy pracować i nie prosimy tutaj
0 wiele, prosimy o minimum. Czynsz jest bardzo wygórowany, po prostu jest ciężko. Nasz
pokój socjalny jest razem z gabinetem zabiegowym. Nie przyszłam tutaj, żeby się skarżyć, ja
przyszłam prosić o zrozumienie problemu. W tej chwili na koszt własny zaczęłam kosztowny
remont pomieszczeń, które nie są objęte projektem. Jest to 45 m2, ponieważ czekam na audyt
1 płacę czynsz bardzo duży już prawie 9 miesięcy, więc nie uważam, że ja popełniam jakieś
przestępstwo chcąc zwolnić się nawet na czas covidu od czynszu, bo audyt się nie może odbyć.
Ja przesłałem panom wójtom dokumenty z Ministerstwa Zdrowia. Protokół, który złożyłam ze
spotkania 11 października, nie doczekał się odpowiedzi. Tam były bardzo ważne punkty
zawarte, ustalenia wspólne i dotyczyły one tych spraw, o których tutaj mówiłam. Dotyczyły
przeniesienia licznika gazu głównego, zaworu gazu, który znajduje się w miejscu szybu
windowego. Na ten temat nie ma wzmianki żadnej w projekcie. Wykonawca, który przejął plac
budowy, bardzo się na to oburzył. Rozmawiał z pracownikami RIK. Powiedział, że takiego
bałaganu to dawno nie widział. Jest to wykonawca dużej firmy, który wiele budów bardzo
poważnych prowadził. Prosił o to, żeby otrzymać protokół odbiorczy instalacji gazowej w tym
budynku, na to otrzymał odpowiedź, że nie mamy czegoś takiego. Nie znam się na sprawach
technicznych, starałam się wielokrotnie przeglądać projekt, który otrzymałam od Gminy, nie
ma tam żadnych

zmianki

o instalacji gazowej.

Nadmieniam,

że była

wykonana

termomodernizacja budynku w listopadzie 2018. Wtedy było też wymieniane ogrzewanie,
które jest gazowe od wielu lat. Bardzo prosi, aby tego dopilnować, żebyśmy jakim sposobem
mogli uzyskać ten projekt powykonawczy instalacji gazowej. Jest nie dopuszczalne, żeby nie
odpowiedzieć na pismo przez okres od października w tak ważnych i istotnych sprawach. Więc
ponowiłam to pismo i odpowiedź uzyskałam w piątek, dokładnie tydzień temu. Ta odpowiedź
mnie zbulwersowała, dlatego tutaj jestem. Nie jestem z niczyjej inspiracji, jestem osobiście.
Poprosiłam pana Pawła, żeby mi powiedział jakie są wymogi, żeby tutaj być, żeby powiedzieć,
że tak być nie może. Proszę mnie zrozumieć odpowiednio. Odnośnie licznika prądu, ponieważ
pracowali już elektrycy i skończyli, poproszono mnie żeby elektrycy wykonali kosztorys i z
głównej skrzynki elektrycznej, która znajduje się na parterze budynku, w miejscu nie
wynajmowanym przeze mnie, w miejscu w którym będą przechodzić pacjenci idąc na piętro
budynku, my musimy starać się pracować bezpiecznie, więc stajemy przed faktem, że gmina
jest po to żeby nam pomóc. My nie chcemy żeby nam pomagałą w sensie materialnym, nie
zgodnie z umową. My chcemy, żeby Gmina robiła to co do niej, a my robiliśmy to co należy do
nas i myto robimy. Więc proszę tutaj nie mówić, że to fakty niezgodne. Pan wójt dobrze wie,
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bo osobiście z nim rozmawiałam, jak była kwestia przeniesienia uprawnień inwestorskich.
Pierwsze pismo jakie skierowałam do pana było 14 października, czyli dwa tygodnie po
zawarciu umowy już wiedziałam ponieważ Ministerstwo przysłało mi takie pismo, że muszę
mieć uprawnienia inwestorskie, żeby móc przystąpić do projektu, który opiewa na windę. Jest
to poważna inwestycja. Jest to główny element grantu, więc ja wystąpiłam.

28 lutego

dostałam zgodę. Później była kwestia uzyskania prawomocności tego pozwolenia w Starostwie
która ze względu na covid była wstrzymana. Ja informowałam o tym pana wójta. Podał mi swój
mail, przesłałam wszystkie dokumenty, podobno utknęły w spamie. Nas naglił czas.
Poprosiłam osobę młodą, która razem ze mną pracuje, żeby ona rozmawiała z panem wójtem
być może nie zna jej numeru telefonu, aż do takich forteli musiałam się uciekać. Więc pan wójt
oddzwonił do niej, nie oddzwonił do mnie ani nie oddzwonił do mojego brata. My naprawdę
staramy się rozmawiać polubownie, nie jesteśmy kłótnikami, czasami jak każdego może nas
ponoszą emocje. Występujemy w imieniu dużej rzeszy ludzi i naprawdę, nie można się tak
zachowywać. Nie wiem dlaczego tak się zachowuje pan wójt. Z jego osobą jego nie miałam
nigdy kontaktu osobistego, żeby mógł mieć do mnie jakieś urazy, nie jest moim pacjentem, bo
jestem lekarzem, więc mógłby mieć jakieś urazy z tego tytułu. Więc nie wiem, dlaczego nie
potrafi zrozumieć pewnych faktów. Nie jestem nastawiona do nikogo wrogo, nie czuję żadnej
nienawiści. Po prostu uważam, że muszę to mówić w imieniu ludzi, którymi się opiekuje i czuję
się odpowiedzialna. Całe swoje zawodowe życie pracuję w tej miejscowości, w niej też
mieszkam i nie mogę sobie na to pozwolić, żeby była taka sytuacja, więc wszystkie dokumenty
a mam ich bardzo dużo przekazałam panu przewodniczącemu Pawłowi. Postaram się żeby one
były u państwa na tabletach, ale są dostępne na pendrive. Proszę się zapoznać, jeżeli państwo
macie jakieś wątpliwości, mogę podać swój telefon i chętnie będę służyć wyjaśnieniem.
Jeszcze jedna kwestia, na którą pan wice wójt nie odpowiedział, sprawa wycinki drzew.
Pierwsze pismo wszystkich najemców, nie tylko moje, bo na najemców jest czwórka,
podpisaliśmy się w lutym 2019 roku, zaraz na początku urzędowania pana wójta. Drzewa
pochylają się na budynek, są bardzo wysokie, 3 razy przekraczają wysokość budynku. Pacjenci
wielokrotnie zwracają uwagę, ze drzewa pochylają się na wietrze, zawali się budynek. Więc
napisaliśmy pismo, odpowiedzi nie było. Jak było spotkanie 11 października, w protokole jest
to zapisane, prosiłam o odpowiedź, co z wycinką drzew. Jak już mówiłam odpowiedzi nie
otrzymałam. Czy tak powinno się traktować mieszkańca, który nie występuje tylko w swojej
sprawie tylko we wspólnej sprawie. Wielokrotnie sąsiedzi przychodzą do mnie i mówią, co
będzie jak drzewo upadnie na drogę, która jest bardzo blisko naszego budynku, jest tam linia
elektryczna, jest wysoki słup elektryczny. Proszę to rozważyć. Pismo ponowienie było złożone
w lutym tego roku, była odpowiedź, że przedłużono termin wycinki na okres do 2025. Czy to
jest poważna odpowiedź.

Z-ca wójta Łukasz Hubert - nawiązując jeszcze do wstąpienia pani doktor, też zapomniałem o
ważnej kwestii powiedzieć, że najemca albo wynajmujący czyli Urząd Gminy wiedząc w jakim
stanie jest obieg pierwszego piętra, że wymaga remontu, odpowiednio stawka czynszu jest
pomniejszona. To nie jest tak, że pani płaci wyższą stawkę czynszu, tak jak za lokal, który jest
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w świetnym stanie. Także to też proszę mieć na uwadze i proszę pamiętać, że w świetle
zawartych zapisów naszej umowy, przetarg wskazywał na sposób i zakres rozliczeń z tytułu
najmu, a wszyscy uczestnicy przetargu mieli jednakową wiedzę na ten temat. W związku z tym,
jakakolwiek zmiana w chwili obecnej, w chwili po podpisaniu umowy, kiedy pani wygrała
przetarg naruszałaby zasady równego traktowania. Także nie wracajmy do tematu czynszu. Są
oczywiście mechanizmy żeby w jakiś sposób to rozwiązać, aczkolwiek wiązałoby się to z
rozwiązaniem umowy. Drugi temat, mam przed sobą oryginały pism: 14 październik 2019 - W
nawiązaniu do ustaleń w sprawie remontu OZ, zwracam się z prośbą o przeniesienie
uprawnień inwestorskich, podpisano Bogumiła Fajger-Bachnacka;

23 października 2019 -

Dysponent wyraża zgodę, jest stosowna umowa na wykonanie przez inwestora remontów,
podpisała Bogumiła Bachmacka, Wójt Jakub Czarnota. Stosowna umowa została 8 dni po pani
wniosku zawarta.

Apeluję, proszę nie informować, że są jakiekolwiek działania ze strony

Gminy podejmowane w kierunku opóźnienia remontu czy planowanej inwestycji. Sprawa
wycinki drzew. Starosta wyraził zgodę i wydłużył termin na kolejne 5 lat. Proszę mieć na
uwadze, że pracownik urzędu gminy, zawsze jeśli jest taka prośba, jest to nasz obiekt, czy są
to osoby zewnętrzne, jedzie na miejsce i robi wizję lokalną. Również w tym przypadku to miało
miejsce. Pracownik pojechał, zrobił wizję lokalną, stwierdził, że z drzewa są dobrym stanie, są
drzewa zdrowe, nie ma żadnych naruszeń. Nie można tak na słowo honoru powiedzieć:
wycinam drzewa, bo może grozić bezpieczeństwu. Codziennie idę wzdłuż zamku, obok jest
droga powiatowa, też muszę powiedzieć, to teoretycznie może zagrażać bezpieczeństwu w
przypadku wichury-to wytnijmy drzewa w parku. Starosta wyraził zgodę na pięcioletni okres,
my też prosiliśmy o dłuższy okres, że jeżeli się pojawią się jakieś sytuacji, że rzeczywiście będzie
przechył, jakieś złamanie, to mamy 5 lat i w każdej chwili możemy przystąpić do działania. Ale
działanie takie związane z wycinką, nie możesz być podyktowany czyjąś prośbą, że może się
coś wydarzyć. Proszę tak nie mówić, że to jest jakiś celowe działanie.
Gość na sesji - odnośnie przeniesień uprawnień inwestorskich, to była umowa w sprawie
dysponenta, ale była karta usług Starostwa Powiatowego w Łańcucie, tam były wymienione
wymagane dokumenty: oświadczenie o prawie do dysponowania, kwestia dysponowania, ale
jeszcze trzeba było wypełnić takie specjalne oświadczenie, że gmina Łańcut czyli pan wójt
reprezentujący gminę, musi potwierdzić, że wyraża zgodę na przeniesienie uprawnień
inwestorskich. Bez tej zgody z 28 lutego 2020 nie można było złożyć skutecznego wniosku i po
prostu to był brakujący jeszcze element formalny. Bez tego nie byłoby skutecznego
przeniesienia.
Gość na sesji - odnośnie drzew, przesłałam panu Pawłowi zdjęcia tej jodły, która jest bardzo
pochylona na budynek. Drzewo ma podcięte korzenie, ponieważ były robione 2 podjazdy dla
osób niepełnosprawnych. To nie jest nasz wymysł, to jest wymóg chwili. Drzewa są bardzo
olbrzymie, szpecą otoczenie budynku. Nie wiem o czym my tu mówimy, że nie zagrażają
bezpieczeństwu. Proszę zapytać mieszkańców.
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Przew. Rady Gminy Paweł Dąbek-wielokrotnie zgłaszał ten problem na sesjach. Potwierdza,
że te drzewa jednak zagrażają bezpieczeństwu szczególnie w okresie gwałtownych wichur.
Więc proszę mieć to na uwadze i ma nadzieję, że nie zostanie do końca wykorzystany
pięcioletni okres, którzy państwo tutaj zażyczyli sobie na wycięcie drzew.
Wójt Jakub Czarnota - skoro lista mówców osób uczestniczących w tej debacie się wyczerpała,
więc myślę, że jest dobry moment, żeby odpowiedzieć na te pytania, na które jeszcze państwo
nie otrzymali odpowiedzi, może pewne rzeczy podsumować także dotyczące Raportu o stanie
Gminy. Pierwsza taka moja uwaga ogólna, to zastanawiam się jak w ogóle tą debatę będą
oceniać, bo oczywiście jesteśmy cały czas na żywo, wielu ludzi pewnie to ogląda. Niektórzy
będą to oglądać po południu i tak zastanawiam się jaki będzie odbiór mieszkańców czy naszych
widzów, po tym co zobaczą. Debata nad raportem o stanie Gminy, debata nad udzieleniem
absolutorium jest jedną z ważniejszych sesji w trakcie roku podsumowująca cały rok 2019.
Debata o gminie, gdzie jest zameldowanych blisko 22000 mieszkańców, w gminie, której
budżet wynosi ponad 115 min. zł, z dotacjami 120 min. zł, a jednym z głównych wątków tej
debaty jest kwestia wycięcia drzew bądź nie wycięcia drzew i tym podobne rzeczy.
Dyskutowaliśmy nad raportem 4,5 godz. Nie wiem czy to można nazwać dyskusją. Tutaj mało
kto, jestem przekonany, że jeżeli ktoś z telewidzów chciał się może dowiedzieć dzisiaj czym
jest Raport Gminy, co zawiera, o co chodzi w tym dokumencie, to ja chciałbym poinformować
mieszkańców gminy Łańcut i zachęcam do lektury raportu, który można pobrać z Internetu,
bo dzisiaj mówiono bardzo dużo, ale akurat nie o samym raporcie, a jest to naprawdę ciekawa
lektura. Jest to lektura podsumowująca rok pracy Wójta Gminy Łańcut, rok pracy Urzędu
Gminy Łańcut, rok pracy jednostek budżetowych i wielu ludzi, którzy codziennie ciężko
pracują, po to żeby rozwiązywać problemy. Jak bardzo ta gminna rzeczywistość różni się od
tego, co dzisiaj widzimy na sesji, bo to nie jest tak. Dziś jeżeli ktoś chciałby oceniać gminę
Łańcut przez pryzmat dzisiejszego spotkania, starannie wyreżyserowanego. Ta sesja miała
odbyć na początku czerwca. Zastanawiałem się dlaczego paru osobom zależało na tym żeby
przenieść termin sesji. No może dlatego, żeby mieć więcej czasu, żeby pewne rzeczy
wyreżyserować i próbować kreować wizerunek Gminy, Gminy skłóconej, Gminy prowadzonej
w złą stronę, gminy w której wójt z jakiś nieznanych powodów postępuje w jakiś dziwny
niezrozumiały sposób. Jak bardzo ten wizerunek, który próbowano dzisiaj wykreować różni
się od tego, co przez ten rok zrobiliśmy, to najlepszym przykładem ten dokument - Raport o
stanie Gminy to pokazuje. Zachęcam do lektury. Powiem w kilku słowach jaki był rok 2019, jak
go poprowadziliśmy, jak go zakończyliśmy. Rok 2019 - inwestycje, remonty za 6 min. zł. Tyle
zrealizowaliśmy, tyle zrobiliśmy dla naszych mieszkańców. Przez cały rok 2019 pozyskaliśmy
10 min. zł dotacji i środków zewnętrznych. Mimo sporych ilości inwestycji i pozyskanych
środków zakończyliśmy rok nadwyżkę budżetową, to jest bardzo ważne. Zaczynając kadencję
samorządu, zaczynając rok 2019 zaczynaliśmy ten rok z deficytem. Prowizorium budżetowe,
które otrzymaliśmy zakładało 1,5 min. zł deficytu. Ale zakończyliśmy rok 2019 całkiem niezłą
nadwyżkę budżetową - 3 min. zł wolnych środków, tyle zostało wygospodarowane, po to żeby
te pieniądze służyły rozwojowi i oczywiście przy okazji spadek zadłużenia gminy, o czym dzisiaj
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mówił szef Komisji Rewizyjnej. Tak nasza rzeczywistość wygląda i jakie są tego efekty, tego
roku 2019, to że przygotowaliśmy, bo ktoś tutaj taki postawił zarzut, że gmina realizuje
inwestycje przygotowane przez samorząd w poprzedniej kadencji. Oczywiście, część tych
inwestycji są to inwestycje projektowane, przygotowane wcześniej. Ma nadzieję, że w roku
2024, 2025 ktoś będzie też realizował inwestycje rozpoczęte w tej kadencji, a których nie uda
się zrealizować, to jest sztafeta. Na tym to polega, ale tylko te działania, które już zaczęliśmy
w roku 2019 przygotować one zaczynają przynosić coraz lepsze efekty. Wchodząc w rok 2020
weszliśmy konkretne z konkretnymi projektami, z pozyskanymi środkami i zaplanowanymi
konkretnymi inwestycjami finansowanymi ze środków zewnętrznych, całkiem niemałymi.
Może nie wszyscy z państwa wiedzą, ale wczoraj napłynęła do nas wiadomość, że dostaniemy
jako samorządy ekstra środki związane z tak zwanym funduszem inwestycji samorządowych.
Będą to środki przyznane z budżetu państwa na dowolny cel, nie jest to dotacje na konkretną
decyzję, po prostu są to środki na inwestycje do wykorzystania. Dostaliśmy 3,5 min. zł.
Ościenne samorządy dostały po pół miliona po 6000 zł. Ktoś powie, może dlatego że jesteśmy
większą gminą. Oczywiście obszar, ilość mieszkańców też miał na to wpływ, ale nie tylko,
kwota która wpłynęła na to, że ten bonus jaki otrzymaliśmy jest tak duży z budżetu państwa,
ona też jest pochodną tego, ile inwestycji samorząd miał na dany rok zaplanowany. To, że
ciężko przepracowaliśmy w 2019 r, to to zaprocentowało, to jest 3,5 min. zł ekstra, które z
budżetu państwa dostaliśmy. Z tego powodu należy się cieszyć i tak nasza praca na co dzień
wygląda. Jak bardzo to się różni od tego, co dzisiaj próbuję się wmówić mieszkańcom.
Odniosę się teraz do poszczególnych zarzutów. Zarzut: koszty Zakładu Gospodarki
Komunalnej. Nie są to proszę państwa koszty Zakładu Gospodarki Komunalnej, te 470 tys. zł
tylko to w dużym stopniu jest wartość inwestycji, zadań, które Zakład po prostu realizował.
Znakowanie dróg: nie wiem czemu te przysiółki, te drogi tak niektórych bolą, ale co jakiś czas
ten temat wraca. W roku 2019 na ten temat prowadziliśmy szerokie konsultacje społeczne.
To, że takie działania będą prowadzone było przedstawione na każdym zebraniu wiejskim, nikt
nie miał o to pretensji, wszyscy byli zadowoleni, przedstawili swoje propozycje, a nawet wiele
osób do dzisiaj pyta, dlaczego na przykład ta droga się nie została jeszcze oznakowana. Pytanie
o koszty postępowań procesowych. Żadnych kosztów nie ponieśliśmy. Procesów sądowych nie
było. Były pewne postępowania prokuratorskie, ale one były prowadzone akurat przez
prawnika, przez radcę prawnego, który był pracownikiem Urzędu Gminy Łańcut, więc żadnych
kosztów z tego tytułu nie ponieśliśmy. Zarzuty o samochód służbowy. Samochód nie został
zakupiony dla wygody wójta tylko zakup auta dla urzędu wynikał z faktu, że chcieliśmy
usprawnić pracę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dla mnie było niezrozumiałe, że w
tak dużej w gminie taka jednostka GOPS, która przede wszystkim pracuje w terenie, bo praca
pracowników GOPS-u to przede wszystkim teren, żeby nie miała swojego samochodu. Dlatego
podjęliśmy decyzję o przekazaniu jednego samochodu na rzecz GOPS, a my na to konto kupimy
nowe auto. Promocja sukcesów dzieci, ponoć tego brakuje, ja zachęcam przede wszystkim do
lektury Głosu Gminy Łańcut i tam niemal w każdym wydaniu były informacje o różnych
szkolnych konkursach, inicjatywach, sukcesach,

chwaliły się tym, nauczyciele przysyłają

artykuły. Wychodząc naprzeciw sukcesów, temu, że trzeba promować talenty trzeba
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promować talenty, pracę, podjęliśmy taką inicjatywę jak utworzenie funduszu stypendialnego,
po to zostało powołane i Stowarzyszenie Nasza Gmina Łańcut, po to został zorganizowany bal
samorządowy, na którym wypracowaliśmy 20 tyś. zł ekstra środków. Te środki zostaną
przeznaczone jako nagroda, docenienie zdolnych dzieci. Na czym polega ta promocja, my nie
mówimy, że trzeba promować dzieci, po prostu to robimy pozyskując na to zewnętrzne środki.
Kolejny zarzut, dlaczego Gmina zrezygnowała z adaptacji poddasza Domu Ludowego w
Kraczkowej i nie powstała tam biblioteka. Dlatego, że my staramy się racjonalnie
gospodarować pieniędzmi podatników. Inwestycja za 800 tyś. zł wydawała nam się za droga.
Nie widzę powodów żeby 800 tys.zł inwestować w pomieszczenie dla biblioteki. Za takie
pieniądze to można nowy dom budować, a nie pomieszczenie dla biblioteki. Dlatego z tego
projektu zrezygnowaliśmy. Może nie wszyscy o tym wiedzą, ale chciałbym o tym przypomnieć,
te 800 tys. zł zostały przeznaczone na inne cele, oczywiście na terenie miejscowości
Kraczkowa, między innymi, za te pieniądze dokończyliśmy budowę chodnika w stronę
Albigowej do ostatniego domu. Za te pieniądze został wybudowany chodnik od Ośrodka
Zdrowia do drogi krajowej 94, za te pieniądze też zostało zrobione kilka dróg. Wydaje mi się,
że zainwestowaliśmy w rzeczy, na którym mieszkańcom Kraczkowej bardzo zależy. Argument,
zarzut, że wójt buduje, organizuje żłobki na terenie gminy. Wychodzimy naprzeciw młodych
rodziców. Wiem, że wy jako rodzice uczniów szkoły podstawowej, macie dzieci w określonym
wieku i może sprawy inne mniej Was interesują, ale o waszych młodszych koleżankach i
kolegach, którzy mają na przykład młodsze dzieci albo planują i chcieliby wejść na rynek pracy.
Pozyskaliśmy na to zewnętrzne środki, na adaptację starego pomieszczenia, które stały puste.
Kolejne pytanie, dlaczego na sesji nie ma radcy prawnego. Powiem otwarcie, ja nie wiem jak
sprawa wyglądała ileś tam lat temu, bo taki słyszałam argument, że w której kadencji radca
prawny funkcjonował. W kadencji 2014/2018 raczej radcy prawnego na sesjach nie było. Tak
jest i w tej kadencji. Nikt nie akcentował, że to jest jakiś problem, że nie ma radcy prawnego.
Jeżeli tutaj w gronie, powiedzmy urzędu czy radnych, dojdziemy do wniosku, że obecność
radcy prawnego z jakiś powodów byłaby wskazana to będzie, aczkolwiek uważam, że radca
prawny poświęcił ten czas na pracę z urzędnikami. Radca pomaga urzędnikom rozwiązywać
konkretne problemy. Sprawa rat podatku dlaczego jako Rada Gminy Łańcut nie podjęła w 2020
roku uchwały o to by raty podatku płacić później. Wyjaśniam, oczywiście mam tego
świadomość, że w niektórych gminach termin rat podatku został przesunięty. Ustawa covid
wskazała istotnie samorządowi takie uprawnienia, zapewniam państwa, że w przypadku
Gminy Łańcut nie było takiej potrzeby, dlaczego, że ilość wniosków od przedsiębiorców, o
umorzenie podatku, o przeniesienie terminu płatności była bardzo niska. Skoro więc jest
niewielkie zainteresowanie mieszkańców więc nie tworzyliśmy

żadnych

specjalnych

przepisów, natomiast ci którzy wystąpili do nas po umorzenie podatku bądź opóźnienie
terminu płatności, my na bazie tych przepisów, które obowiązują, na zasadzie przepisów o
pomocy de minimis, jeżeli przedsiębiorca wykazał straty, mogliśmy te podatki umorzyć i w
uzasadnionych przypadkach rzeczywiście to robiliśmy, aczkolwiek było to naprawdę
zaskakująco mała ilość.
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Nie pytanie kolejne, dlaczego na stronie www nie ma zakładki Zadaj pytanie wójtowi. Strona
jest w trakcie przebudowy, ta zakładka, wkrótce się pojawi, natomiast trzeba mieć
świadomość tego, że pojawiają się nowe formy komunikacji. Zauważyłem, że na przykład coraz
więcej mieszkańców zadaje pytanie wójtowi poprzez media społecznościowe, formy kontaktu
się zmieniają, ale ta zakładka powinna się tam też pojawić jak dokończymy te prace
modernizacyjne. Kolejna kwestia, o co było pytanie, że źle się stało, że w Centrum Kultury ktoś
został wice dyrektorem, a miało go nie być. Jeśli dobrze pamiętam, to o czym mówił ówczesny
dyrektor Centrum Kultury, on mówi o tym, bo takie były obawy, że zastępcą dyrektora na
pewno nie będzie osoba z zewnątrz. Mówiliśmy o tym, że jeżeli zmienimy statut, to na sesji
wybrzmiało, mówiliśmy o tym, że jeżeli nastąpi reorganizacja, to na pewno nie po to, żeby ktoś
zewnątrz został zastępcą dyrektora Centrum Kultury i tak rzeczywiście było. Zastępcą została
osoba, która już była pracownikiem Centrum Kultury, to był awans wewnątrz zakładu i co
najważniejsze, ten awans nie oznaczał zwiększenia wynagrodzenia tej osoby, ta osoba
pracowała za to uposażenie, które miała. Natomiast można powiedzieć przybyło jej trochę
więcej obowiązków. Sprawa chóru Nicolaus, myślę, że kto chciał wiedzieć jak było naprawdę
mógł się dowiedzieć. Dyrygent tego chóru sam zrezygnował z pracy w Centrum Kultury Gminy
Łańcut. Dorosły człowiek ma prawo zmienić pracę. Jeżeli znalazł zakład pracy, w którym może
ma lepsze warunki pracy i płacy, może lepsze warunki do rozwoju ma takie prawo. No my jako
pracodawcy nikogo nie zatrzymujemy. Osoby związane z Nicolasem oczywiście miały z naszej
strony zapewnienie, że jeżeli chcą nieodpłatnie korzystać z zasobów Domu Ludowego w
Kraczkowej to nie ma problemu, mogą cały czas korzystać, są tam mile widziani jak każda
grupa artystyczna. Jedyna prośba z naszej strony, ze strony dyrektora, aczkolwiek ona na
pewno była konsultowana ze mną, była taka: korzystajcie ile chcecie, mamy tylko jedną rzecz,
zorganizujcie jeden koncert na rzecz gminy Łańcut, może jakiś bardziej patriotyczny, czy na dni
gminy Łańcut, żebyście zagrali na naszą prośbę raz w roku we wskazanym miejscu, tylko tyle
chcieliśmy, czy to dużo. Sprawa wynagrodzeń pracowników, padł zarzut że miał być wzrost
wynagrodzeń najsłabiej zarabiających. Odsyłam do początku roku 2019, pierwsze podwyżki
wynagrodzeń pracowników miały już miejsce wiosną 2019 roku. Zanim ktokolwiek mówił o
podnoszeniu

najniższej krajowej, czy też wydzieleniu dodatku stażowego od pensji

zasadniczej. Już wtedy działaliśmy w tym kierunku, bo uważaliśmy, że rzeczywiście mamy
problem na terenie gminy z poziomem uposażenia pracowników obsługi szkół i przedszkoli.
Potem kolejna transza podwyżek miała miejsce jesienią 2019 roku, i te działania były
realizowane. Proszę państwa wydaje mi się, że powinniśmy się czasem zastanowić w
formowaniu pewnych oskarżeń i tez bo jeżeli przykładowo, pan radny Kiełb, naprawdę nie
chcę tego robić jakoś personalnie, proszę nie traktować jako atak, tylko jako daje takie
namacalny przykład, formuje taką tezę że dzisiaj Radni Gminy Łańcut muszę zdecydować, czy
są po stronie mieszkańców, czy po stronie wójta, to co ta insynuacja znaczy, że ja działam
przeciwko mieszkańcom Gminy w jaki sposób naprzeciwko mieszkańcom Gminy, albo w jaki
sposób działam przeciwko mieszkańcom Rogóżna, że przygotowaliśmy projekt dokumentacji
pod budowę hali sportowej, czy to jest działanie przeciwko mieszkańcom Rogóżna, czy to, że
zażegnaliśmy palący się problem cmentarza, pracowaliśmy na zasadzie pewnego szerokiego
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konsensusu, jest temat załatwiony, czy to działanie jest przeciwko mieszkańcom, a może
działaniem przeciwko mieszkańcom Rogóżna, było to, że otworzyliśmy oddział przedszkolny,
dzięki czemu dzisiaj wszyscy z przedszkola mogą korzystać, a może remonty które w tamtym
roku w szkole robiliśmy, wymiana pieca, program Aktywna tablica na zakup pomocy
multimedialnych, może to są działanie przeciwko mieszkańcom Rogóżna. A może działanie
przeciwko mieszkańcom Rogóżna, jest to że staramy się pozyskać środki na budowę drogi
Puchałówka, która będzie fajnym połączenie między Kosina a Rogoźnem. Proszę czasem się
zastanowić przed formowaniem pewnych ten czy zarzutów, bo wydaje mi się, że w tym
wszystkim niekiedy zdarza nam się zagalopować. Mi też czasami się zdarza, czasem trzeba
ugryźć się w język, ale niech to idzie w dwie strony. Jeżeli mamy się spierać to spierajmy się z
pełną klasą i merytorycznie o sprawy istotne dla gminy, dla sołectwa, a nie na zasadzie
udowadniania sobie kto kogo bardziej nie lubi i kto dostanie większy poklask za to, że ktoś
komuś bardziej dopowiedział. Nie o to w samorządzie chodzi. Tego typu praktyki morze są mile
widziane na ulicy Wiejskiej, ale na pewno nie na ulicy Mickiewicza w Łańcucie.
I sprawa listu, który dzisiaj pan radny Kluz odczytał. Szczególnie chodzi mi o ten list od
mieszkańców Głuchowa. Korzystając z tego, że z pewnością autor tego listu, inicjator zbierania
podpisu, dzisiaj śledzi obrady sesji, ja chciałbym go serdecznie pozdrowić i zaprosić do urzędu
gminy na spotkanie, bo chciałbym poznać autora tego listu. W tak krótkim liście zmieścisz tyle
kłamstw, insynuacji, to naprawdę jest sztuka. Zarzut pierwszy: wójt dogadał się z jakimś
przedsiębiorcą i wskazał miejsce lokalizacji wytwórni mas bitumicznych. Absurd całkowity. To
oczywiste jest, że inwestor czyli firma Budimex znalazła sobie dogodną dla lokalizację, po czym
poinformowała wójta, przyszła z gotowym rozwiązaniem. Nigdy wójt nie szuka lokalizacji, to
inwestorzy sobie szukają lokalizacji, a my później oceniamy czy to jest granicach prawa i
kompetencji, czy to jest zasadne czy nie. Jestem przekonany, że ta osoba doskonale o tym
wiedziała, tak samo jak na pewno autor tego listu wiedział, że to nie jest tak, że zebranie z
mieszkańcami było potem jak mieszkańcy przypadkiem dowiedzieli się o niecnych działaniach
wójta, który pewno za plecami opinii publicznej, chce za wszelką cenę przeforsować tą
inwestycję. Totalna bzdura. W dniu, w którym wpłynął wniosek firmy Budimex, o to, że taka
inwestycja ma być na terenie Głuchowa i Kraczkowej realizowana, to informowałem sołtysów
tych miejscowości, że będę chciał zrobić spotkanie z mieszkańcami. To z mojej inicjatywy,
wyszło, że takie spotkania powinny się odbyć. Najpierw odbyło się w Głuchowie z Rada
Sołecką, potem odbyło się w Kraczkowej. W Kraczkowej kilka osób też wzięło sprawy w swoje
ręce. Ale mówienie, że ktoś chciał coś zrobić za plecami jest całkowitą nieprawdą. Tak samo
jak nieprawdą jest teza, że ktoś kłamał w sprawie tego, że jak pojawi się inwestor, firma
Budimex, i sprawa tych dróg które firma mogłaby nam zrobić. Każdy kto uczestniczył w
spotkaniu w Głuchowie, a było tam wiele osób, wiedział co dokładnie przedstawiciele
Budimexu powiedzieli, a powiedzieli, że oni jako firma są w stanie w ramach współpracy
przekazać pewną pomoc rzeczową, na zasadzie że część masy bitumicznej, która będzie
wytwarzana może trafić na gminne drogi mama. Na zasadzie, że Gmina drogę utwardziła, ma
kruszywo, a masa się na drodze pojawi. Tak rozumieliśmy pojęcie budowy dróg, o to nam
chodziło i takie praktyki są w całej Polsce praktykowane. Jeśli na terenie gminy pojawiają się

Strona 40 z 62

inwestorzy to w ramach dobrej współpracy z lokalną społecznością chcą coś zrobić, nie dla
wójta, nie dla gminy, tylko konkretnie dla mieszkańców tej miejscowości i o tym proszę
państwa rozmawialiśmy. Podsumowując, czuję przede wszystkim wewnętrzna ulgę, że ta
debata dobiega końca, na pewno długa, wyczerpująca, może nie do końca miała taki charakter
jaki powinna mieć. Można powiedzieć, że dzisiaj pewien rozdział podsumowujemy, będziemy
pracować nadal i wiele dobrego przed nami, wiele wspólnie zrobimy, bo jeszcze wiele przed
nami.
Radny Jan Kiełb (Ad Vocem) - chciałem tylko powiedzieć, że nie powiedziałem, że działa pan
na szkodę mieszkańców Rogoźna, nie powiedziałem również, że radni się opowiedzą albo za
mieszkańcami albo za wójtem, nie padły takie słowa. Starałem się moją wypowiedź jak
najbardziej stonować, ostudzić trochę emocje, bo tu wiele gorzkich słów padło. Chciałam
również panu przypomnieć, że mija się pan trochę z prawdą, jeśli chodzi o samochód, z tego
co pamiętam, to na sesji, jako jedyne radny zgłosiłam wniosek, żeby zrezygnować z zakupu.
Potem po rozmowach z kolegami, jednak przekonali mnie, żeby ten samochód zakupić.
Argumentacja zakupu tego samochodu, z tego co pamiętam, była taka, że samochód ten stary,
którym jeździł poprzedni wójt, jest w tak złym stanie technicznym, że nie opłaci się go
naprawiać.
Radny Sławomir Kluz - przyznał rację radnemu Janowi Kiełbiowi.
Radny Jan Kiełb - Trzymajmy się prawdy, nie tak jak właśnie na Wiejskiej. Niepotrzebne nam
tutaj są w gminie, w małych ojczyznach, spory. My jesteśmy tu po to, aby służyć mieszkańcom.
Jest to służba dla mieszkańców, my wszystko robimy. Ja panu powiedziałem, że jeśli będzie
pan robił dobrą robotę, że będę pana chwalił. Zgadza się, tak powiedziałem pamięta pan naszą
rozmowę, ale jeżeli będzie pan robił źle, to będę ganił. Moja w tym rola taka, jak ojca, bo jak
dziecko jest dobre, to trzeba pochwalić, ale jak przeskrobie coś, to w dobie bezstresowego
wychowania, to czasem trzeba i klapsa dać. Mi jest trudno odnieść się do wszystkich zarzutów.
Jak stare przysłowie mówi, jeszcze się nikt taki nie narodził, co by wszystkim dogodził. Są pana
zwolennicy i pana przeciwnicy. Podejrzewam, że gdyby tutaj mogli przyjść wszyscy
mieszkańcy, to zwolenników i przeciwników byłoby po równo. My mamy znaleźć złoty środek.
Ja pana od początku kadencji proszę też o to, zresztą Radna Ruszel odszukała gazetkę, że
będzie pan pierwszy, który wyciągnie rękę do zgody. Pan wyciąga rękę, a w drugiej trzyma
siekierę. Takie odnoszę wrażenie. To się przekłada również na naszą pracę. Rok temu miałem
pewne nieprzyjemności, nie wiem kto napisał. Miałem nieprzyjemności z tego, że się
postawiłem w obronie niewinnego człowieka. Spodziewam się, że pewnie za niedługo
przyjdzie następne pismo na mnie. Boli mnie to w jaki sposób pan traktuje niektórych
niewygodnych sobie ludzi, jak pan traktuje przewodniczącego, jak pan traktuje czasem
również i mnie jako sołtysa miejscowości. Miałem tą okazję być sołtysem za poprzedniego
wójta, kiedy przyjeżdżał pan Zbigniew Łoza do miejscowości, kiedy zbliżał się do znaku
Rogóżno, dzwonił do mnie, dzwonił też do poprzedniego sołtysa nieżyjącego już. Dzwonił, czy
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jestem w domu, bo przyjeżdża do Rogoźna i żebyśmy tam przejechali w terenie. Pan do mnie
tylko wtedy, gdy jest sytuacja podbramkowa. Rozmawialiśmy o poszerzeniu cmentarza w
Rogoźnie, ale w jakich okolicznościach, mieszkańcy Rogóżna wiedzą, ja nie będę publicznie
mówił o tym. Kiedy jest spotkanie sołtysów, spotyka się pan ze wszystkimi sołtysami, tylko nie
ze mną i z Barbarą. Dzwoni pan do mnie następnego dnia, żebym może przyjechał
porozmawiać. Myślał pan, że ja się nie dowiem, że inni sołtysi byli wcześniej dzień czy 2 dni
wcześniej. Czy to jest traktowanie wszystkich sołtysów. Jeżeli panu nie odpowiada moja osoba
na stanowisku sołtysa, jest w statucie sołectwa taki punkt w jaki sposób można sołtysa
odwołać, proszę z niego skorzystać, niech się mieszkańcy wypowiedzą.

Mówi pan o hali

sportowej, tak złożony jest projekt i ja się z tego bardzo cieszę. Z niecierpliwością czekam,
kiedy będą mieszkańcy mogli powiedzieć, że będziemy mieć fajną halę przy szkole tylko, że ten
projekt powinien być zrobiony jeszcze w ubiegłym roku. Można tak wyliczać. Stało się wiele
dobrego, ja nie twierdzę, że jest że wszystko było złe. Było też dużo dobrego i to docenia. Ale
pana podejście i współpracowników, nie mogę pogodzić ze słowami pana zastępcy, i że nie
zostały wyciągnięte konsekwencje za słowa: po co pan tu przyszedł. Zastępca wójta mówi, że
nie pamięta żeby ktoś się skarżył. Trzeba pokory, to stanowisko, to nie tylko obietnice, bo jeżeli
się za dużo obieca mieszkańcy nie zapominają obietnic. Obietnic trzeba dotrzymać. Wie, że
każda droga jest potrzebna, nawet Puchałówka. Już poprzedni radni zabiegali o tą drogę, to
świetne połączenie Rogóżna i Kosiny. Ścieżka rowerowa do samego Głuchowa, jestem jak
najbardziej za. Czasem warto ugryźć się w język. Gdyby pan nie wywołał mnie pan do tablicy
pewnie bym tego nie powiedział. Jestem osobą ostatnią, która nie chcę współpracować, ja
chce współpracować, wiele razy to panu dawałem do zrozumienia.

Uważa mnie pan i

niektórzy radni z pana komitetu, którzy siedzą obok, uważają mnie za największego
wichrzyciela i przeciwnika. Mówię: nie. Chcę jak najlepiej dla swojej miejscowości, dla gminy.
Każdy chce coś po sobie zostawić. Panie wójcie ja pana proszę, jeszcze raz powtórzę te słowa,
które mówiłem rok temu: gdzie ten Jakub Czarnota, który brał na ręce kotki, kaczuszki, pieski,
gdzie on jest. Niech pan zmieni swoje nastawienie do ludzi, więcej otwartości, a naprawdę
gmina na tym skorzysta. Panie wójcie jestem ostatnią osobą, która chce źle dla gminy, dla
pana. Niech ten mój głos będzie takim głosem trochę opamiętania, jeżeli mieszkańcy do pana
nie przemawiają. Dlatego mówię pogódźmy się wszyscy. Niech się pan pogodzi wreszcie z
panem przewodniczącym. Z tego co wiem, to na tym spotkaniu w Kraczkowej pana
przewodniczącego nie było, on też jest radnym z Kraczkowej, w tak ważnej kwestii dlaczego
nie był zaproszony. Pewne działania nie mieszczą się w głowie, że coś takiego można zrobić. Ja
wiele zniosę, ale tego to już naprawdę nie mogłem.
Gość na sesji - dziękujemy, że wójt odpowiedział, bo przyszliśmy tu na debatę. Myślałam, że
będziemy z panem rozmawiać, a pan wójt zasłania się zastępcą, panem dyrektorem. Nie tak
debata wygląda. Jeśli chodzi o samochód, jeśli pan mówi że Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej potrzebował samochodu, to można było trochę tańsze auto kupić, a nie wozić się
autem za większą kwotę. Chciałyśmy się dowiedzieć czy 7,5 tys. zł na naszą klasę to
rzeczywiście nasza gmina tego nie udźwignie. Przeszłyśmy tu i chciałyśmy powiedzieć, że nam
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się to nie podoba reforma pana wójta. Reforma oświatowa będzie dotyczyć całej Gminy
Łańcut, gdzie będzie edukacja naszych dzieci obniżona. Nie powiedziałam, że nie chcemy
żłobka w Kraczkowej, ja powiedziałam, że zadaniem własnym Gminy jest utrzymywanie szkół
i przedszkoli. Żłobek nie należy do zadania własnego gminy. Cieszymy się że będzie żłobek w
Kraczkowej, ale nie w przedszkolu starym i zagrzybiałym, gdzie trzeba będzie go zaraz
remontować. Wiele dzieci, które były zapisane do tego przedszkola musiała zrezygnować, bo
chorowały na astmę oskrzelową. Ten budynek miał być dla seniorów, gdzie oni mają iść.
Mówiąc o bibliotece to powiedziałam, że w szkole podstawowej jest biblioteka. My nie
chcemy, żeby ludzie z zewnątrz przechodzący do biblioteki mieli coś wspólnego z dziećmi. Ja
wiem, że tam jest osobne wejście, ale to jest plac szkoły podstawowej. Dziękujemy Panu
przewodniczącemu Pawłowi, że jest za nami i mamy nadzieję, że mów niczym nie zaszkodzi.
Nasze panie radne nie chcą być za nami, za dziećmi za Kraczkową. To nie są żadne agitacje
polityczne, bo my do żadnej partii nie należymy, my walczymy o dobro naszych dzieci i dzieci
Gminy Łańcut. Jeszcze raz prosimy Wysoką Radę o odpowiedzialne głosowanie. To, co teraz
państwo zrobicie, to będzie ważyć o losach naszej gminy Łańcut. Jeżeli państwo się boicie to
może jednak zostawcie głos mieszkańcom, może referendum, wtedy się dowiemy wybierając
pana wójta Czarnotę, a osobiście na pana głosowałam, czy mieszkańcy nie zmieniają zdania.
Wójt Jakub Czarnota - Szkoła w Kraczkowej to nie tylko klasa IV, ale to znacznie większy
organizm. Wielokrotnie podkreślał, że działania, które podejmiemy, pozwolą nam nie
oszczędzać na dzieciach, ale pozwolą wygospodarować środki, które przy szkole w Kraczkowej
zostaną. Wielokrotnie to mówiłem i na komisjach i chyba na wcześniejszej sesji. Powtórzy to
dzisiaj, mówimy tutaj o kwocie koło 90 000 zł rocznie, te pieniądze przy szkole będą, te
pieniądze pozwolą rozwijać szkołę, przyczynią się do tego, że warunki funkcjonowania szkoły,
warunki pracy, warunki rozwoju dla wszystkich dzieci z Kraczkowej będą lepsze. Jeszcze raz
chciałem podkreślić, proszę tutaj nie próbować używać argumentów ad personam. Populizm
do niczego nie prowadzi. Wskaźniki finansowe są jednoznaczne i nie mówię tutaj o samej
gminie Łańcut, ale mówię tutaj o sytuacji w Polsce. Ja kilka dni temu pozwoliłem sobie do
wszystkich państwa radnych wysłać stanowisko. Jeżeli nie docierają do was może moje
argumenty, argumenty pana dyrektora Dudka, to pozwólcie, że przeczytam fragment
stanowiska ogólnopolskich organizacji samorządowych w sprawie finansowania Oświaty, jest
to stanowisko, które trafiło do polskiego rządu, podpisane przez Związek Miast Polskich,
Związek Powiatów Polskich, Związek Gmin Wiejskich. Można powiedzieć, że wszystkie
samorządy w Polsce podpisują pod tym stanowiskiem, a w tym stanowisku czytamy, że
drenowanie budżetów gmin i powiatów, poprzez nakładanie nowych obowiązków bez
zapewnienia

odpowiednich

kwot

na finansowanie,

nie

uchronnie

doprowadzi

do

ekonomicznego demontażu oświaty i samorządu w Polsce. Jest to efekt między innymi braku
wystarczających środków na przeprowadzenie reform systemu oświaty, finansowanych przez
samorząd, i tak dalej. List jest ogólnodostępny, ja tylko jeszcze raz zwracam uwagę na poważny
problem jakie samorządy mają, czyli niedoszacowanie oświaty. My działamy w sposób
przemyślany, konsekwentny. To nie jest kwestia, czy my chcemy czy nie chcemy reformować.
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Musimy to zrobić, bo jeżeli tego nie zrobimy teraz, to za kilka lat na pewno zrobi ktoś inny, ale
gwarantuje państwu, że wtedy dyskusje nie będą polegały na tym czy likwidować, połączyć
klasy, wtedy będą potrzebne znacznie bardziej radykalne rozwiązania i wtedy ktoś za kilka lat
zada pytanie, gdzie był wójt i rada gminy poprzedniej kadencji. Dlaczego nic z tej sprawy nie
zrobili, wiedząc co się dzieje. My na takie coś nie pozwolimy. My będziemy działać zawczasu,
po to żeby nie doprowadzić do sytuacji bardzo złej. Na posiedzeniu Rady Sołeckiej w
Kraczkowej, ktoś z mieszkańców, ktoś z waszych rodziców zadał takie pytanie, czy gmina jest
już na skraju przepaści, że musi podejmować takie działania. Nie jesteśmy na skraju przepaści,
pokazuje to poziom zadłużenia, rezerwy są spore. Ale działamy właśnie po to, żebyśmy nigdy
w takiej sytuacji się nie znaleźli, bo bycie samorządowcem, radnym, wójtem to też jest
ogromna odpowiedzialność, to nie jakieś działania na tani poklask, na zbijanie popularności,
na podgrzewanie emocji, konfliktach i tak dalej. Jak komuś brakuje czasem może
merytorycznych argumentów, pomysłu na jakieś konstruktywne działanie, to fajnie jest po
prostu prowadzić ludzi na barykady i nie pokazywać dalekosiężnego bądź krótkiego interesu
politycznego. To do niczego nie doprowadzi, musimy postępować odpowiedzialnie z finansami
Gminy, bo od tego zależy przyszłość i rozwój. Chcemy, żeby gmina się rozwijała. Odrzucam tok
rozumowania, który pojawił się na spotkaniu z rodzicami właśnie w Kraczkowej, kiedy na
posiedzeniu Rady Sołeckiej, jeden z samorządowców nie z terenu gminy Łańcut wygłosił
monolog. W każdym razie to wystąpienie spuentował tym, że przecież Gmina może oszczędzać
w ten sposób, że nie będzie realizować inwestycji. Niech gmina rezygnuje z inwestycji, taka
była puenta tej wypowiedzi. To jest fundament tego sporu, nie czy ktoś kogoś lubi czy nie lubi.
Istotą sporu jest tak naprawdę to, czy gmina pomimo tych bardzo niesprzyjających warunków,
będziemy chcieli aby się rozwijała, czy ograniczymy się do narzekania, czy szukamy rozwiązań,
może niepopularnych,

może budzących sprzeciw, ale jednak dalekosiężnie

patrząc

przynoszących efekty. Wierzy w odpowiedzialność, zdrowy rozsądek, wierzy w dobro Gminy
jako całości i przede wszystkim tym się będę kierował i mam nadzieję, że ogromna większość
radnych również.
V-ce przewodniczący Jacek Albigowski - na zakończenie tej naszej debaty, odczytam
oświadczenie. Jako funkcjonariusz publiczny, jestem zmuszony działać w granicach prawa i na
podstawie prawa. Jeżeli powziąłem informację o pewnym rażącym naruszeniu przepisów, a
taką sytuacją w mojej ocenie i naszych pracowników, mamy do czynienia w konkretnym
przypadku, to moim obowiązkiem było powiadomienie organów ścigania. Gdybym tego nie
zrobił to automatycznie każdy mógłby oskarżyć mnie o niedopełnienie obowiązków.
Przypominamy sobie słowa, które były to wypowiedziane na spotkaniu w Głuchowie, gdzie
panią dyrektor Kalinowską posadził pan o naruszenie dyscypliny finansów publicznych na
kwotę około 6 tys. zł. Niestety ja również pełniąc funkcję funkcjonariusza publicznego, byłem
zobowiązany powiadomić odpowiednie organy o podejrzeniu naruszeniu dyscypliny finansów
publicznych w kwocie około 60.000 zł. Informuję Wysoką Radę, że 18 czerwca 2020 roku
poinformowałem

Rzecznika

Dyscypliny

Finansów

Publicznych

Regionalnej

Izby

Obrachunkowej o takim fakcie.
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Radna Joanna Murias - Mam pytanie do pana przewodniczącego, skoro właśnie tak aktywnie
bronił pan klas IV, my z koleżanką Ewą przyjęłyśmy srogi policzek, to jakby nam pan wyjaśnił i
nie tylko naszym mieszkańcom Kraczkowej, ale całej nawet Gminy, którzy tutaj mają okazję
przysłuchiwać się tym obradom. Jakby pan powiedział uczciwie, ile razy pan był w sprawie
łączenia klasy IV u pana wójta, ,ile pan razy rozmawiał na ten temat, jak pan zabiegał, bo
wszyscy wiemy, że pan ten urząd pełni w jednym budynku, chętnie byśmy wysłuchali jak pan
się dzieli swoją aktywnością.
Przew. Rady Gminy Paweł Dąbek - nasze relacje z panem wójtem nie pozwalają na takie
wizyty, ale rozmawiałem z panem sekretarzem. Po drugie przedstawiłem stanowisko rodziców
na ostatniej sesji. Jeszcze jedna taka uwaga, głosujemy wotum zaufania dla pana wójta nie dla
przewodniczącego, więc proszę kierować pytania do pana wójta.
Radna Barbara Czechowicz - Czym jest votum zaufania, uchwałą podjętą w głosowaniu,
debatą nad Raportem o stanie gminy. Myślę że nie tylko. Panie wójcie, mówił pan przed
chwilą, że każdy ma prawo do swojego głosu. Myślę, że przyjmie pan to i zmieni się to. Dla
mnie oprócz inwestycji, wotum zaufania to ocena człowieka, głowy Gminy Łańcut. W zeszłym
roku wtrzymałam się od głosu. Dałam czas na zmiany. Czego doświadczyłam, myślę że wiecie,
nie będę o tym mówić, bo to nie jest pora. Mam tylko nadzieję, że zmieni się to, że te spotkania
nie tylko sołtysów, będą odbywać się w grupach jak to było kiedyś. Osobiście nie podoba mi
się portal społecznościowy Facebook pana wójta. Ja tak proszę od siebie, panie wójcie, proszę
do tych ludzi pisać: Ja kontynuuje dzieło poprzednika. I ludzie przestaną pisać takie bzdury.
Mnie to przykład osobiście bardzo razi. Mam nadzieję, że zmieni się to wszystko, zmienią się
stosunki, zmienią się relacje.
Wójt Jakub Czarnota (Ad Vocem) - od kiedy jestem wójtem gminy Łańcut, nigdy nie padło z
moich ust słowo krytyki pod samorządem, wójtem czy Radą poprzedniej kadencji. Nigdy tak
nie było, a wręcz przeciwnie nawet niektórych decyzji broniłem, bo uważałem, że pewien
kontekst, czas działania tego wymagał. Media społecznościowe mają to do siebie, że tam
wpisują się różni ludzie, każdy działa na swoją rękę. Dlaczego pani oczekuje, żebym
cenzurował, usuwał wpisy. A wie pani ile na Facebooku Jakuba Czarnoty jest krytycznych
wpisów pod moim adresem, też ich nie usuwam. Jest wolność słowa, ludzie wpisują, ktoś
czasem skrytykuje mnie, czasem też krytykuje poprzedniego wójta. Mają ludzie prawo do
krytyki, ja nie cenzuruje wpisów i naprawdę proszę nie oczekiwać ode mnie tego, że będę to
robił. Do pisania ani nie zachęcam ani nie zniechęcam. Naprawdę zostawmy już tą kwestię.
Ludzie piszą na własną odpowiedzialność.
Radna Barbara Czechowicz (Ad Vocem) - nie zarzuciłam panu, że pan krytykuje poprzednią
władzę,

nie użyłam tych słów. Chodzi mi tylko o to, że jak pan wrzuca do Internetu te

inwestycje, zdjęcia - przykład listu protestacyjnego odnośnie wiatraków i wpisy, że to przez
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Łozę, wystarczy tylko odpisać, że nie było innego wyjścia. Będziemy mieć teraz ten sam
problem z wieżą 5G też nie będzie można nie widać decyzji.
I

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Dąbek - Kończymy debatę nad Raportem o stanie Gminy
i nad tym jak wygląda Gmina. Drodzy państwo, ja proszę o głosowanie zgodnie ze swoim
sumieniem, tak abyśmy się za swój głos kiedyś nie wstydzili.
Na tym zakończono debatę nad raportem o stanie Gminy Łańcut.

Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łańcut wotum zaufania.
Przewodniczący Rady Gminy Paweł Dąbek - przedstawił projekt uchwały w sprawie
udzielenie Wójtowi Gminy Łańcut wotum zaufania.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łańcut wotum zaufania.
Wyniki głosowania
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 5, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (16)
Jadwiga Balawender, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Jerzy Cwynar, Tomasz Harpula, Marcin
Kisała, Sławomir Kluz, Ryszard Krauz, Joanna Murias, Ewa Rejman-Dziok, Kazimierz Słonina,
Grzegorz Szacki, Ireneusz Tarała, Wiesław Wilk, Beata Wójcik, Jan Zuber
WSTRZYMUJĘ SIĘ (5)
Jacek Albigowski, Barbara Czechowicz, Paweł Dąbek, Jan Kiełb, Bernadeta Ruszel
Uchwała nr XIX/264/20 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łańcut wotum zaufania
została podjęta bezwzględna większością głosów ustawowego składu Rady (16 głosów „za",
5 głosów „wstrzymujących się") - w załączeniu.

Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łańcut za 2019 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 2019 r., tj.:
bilansem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego - Gmina Łańcut; bilansem
jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego; rachunkiem zysków i strat
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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 2019, zostało szczegółowo omówione na
posiedzeniach Komisji. Przedstawił najważniejsze zagadnienia: budżet po stronie dochodów
planowanych wyniósł 93.523.326 zł, na koniec roku zamknął się planowana kwotą
105.942.695,74 zł i został wykonany w kwocie 104.676.832,67 zł, co stanowiło 98,8% planu.
Po stronie wydatków uchwalony był w kwocie 92.563.326 zł. po stronie planowanych
wydatków, budżet na koniec roku zamknął się kwotą 109.713.006,76 zł. i został wykonany
w kwocie 100.105.092,33 zł tj. w 91,2% w stosunku do planu. Na koniec roku, Gmina uzyskała
dodatki wynik finansowy w kwocie 4.571.740 zł. Po dodaniu wolnych środków, które zostały
na koniec roku i nadwyżki budżetowej z 2018 r. oraz po zmniejszeniu o rozchody, które
wystąpiły w 2019 r. w kwocie 1.750.000 zł, wynik finansowy zamknął się kwotą 6.882.051,45
zł. Na koniec roku Gmina posiadała zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych
kredytów na kwotę 6.845.000 zł. Jeśli są pytania do sprawozdania to odpowie.
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
Rewizyjnej z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego Wójta
Gminy, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łańcut za 2019 r. wraz z opinią Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o tym sprawozdaniu oraz informacji o stanie mienia
komunalnego Gminy Łańcut (opinia stanowi załącznik do protokołu).
Przewodniczący

Rady

Gminy

Paweł

Dąbek

-

przedstawił

projekt

uchwały

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łańcut za 2019 r.
Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
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ZA (19)
Jadwiga Balawender, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Jerzy Cwynar, Barbara Czechowicz, Tomasz
Harpula, Jan Kiełb, Marcin Kisała, Sławomir Kluz, Ryszard Krauz, Joanna Murias, Ewa RejmanDziok, Bernadeta Ruszel, Kazimierz Słonina, Grzegorz Szacki, Ireneusz Tarała, Wiesław Wilk,
Beata Wójcik, Jan Zuber
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Jacek Albigowski, Paweł Dąbek
Uchwała Nr XIX/265/20 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2019 r. została przyjęta
większością głosów (19 głosów „za", 2 głosy „wstrzymujące się") - uchwała w załączeniu.

Ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Łańcut za 2019 r.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Sławomir Kluz - przedstawił wniosek z dnia 11 maja 2020
r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łańcut. Komisja Rewizyjna, po
pozytywnym zaopiniowaniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2019,
sprawozdania finansowego za 2019 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy
Łańcut, wnioskuje do Rady Gminy Łańcut o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tego
tytułu (wniosek stanowi załącznik do protokołu).
Następnie odczytał uchwałę Nr 4/5/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łańcut
0 udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Łańcut z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019
r. (uchwała stanowi załącznik do protokołu).
Przewodniczący Rady Gminy Łańcut Paweł Dąbek - przedstawił projekt uchwały w sprawie
udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium.
Radni nie podjęli dyskusji w tym temacie, z uwagi na szczegółowe omówienie
1 przeanalizowanie sprawy podczas posiedzeń Komisji. W związku z tym przystąpiono do
głosowania
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Łańcut za 2019 r..
Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (19)
Jadwiga Balawender, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Jerzy Cwynar, Barbara Czechowicz, Tomasz
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Harpula, Jan Kiełb, Marcin Kisała, Sławomir Kluz, Ryszard Krauz, Joanna Murias, Ewa RejmanDziok, Bernadeta Ruszel, Kazimierz Słonina, Grzegorz Szacki, Ireneusz Tarała, Wiesław Wilk,
Beata Wójcik, Jan Zuber
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Jacek Albigowski, Paweł Dąbek
Uchwała Nr XIX/266/20 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Łańcut za 2019 r.
została przyjęta większością głosów (19 głosów „za, 2 głosy „wstrzymujące się") - uchwała
w załączeniu.
Wójt Gminy Jakub Czarnota - podziękował Radzie Gminy za głosowanie i udzielenie wotum
zaufania oraz absolutorium. Jest to podsumowanie pewnych działań, jak też dobry początek
na przyszłość. Podziękował kierownikom jednostek budżetowych i referatów Urzędu Gminy
za ciężką pracę, zaangażowanie i dobrą współpracę na rzecz Gminy Łańcut i jej mieszkańców.
Podziękował również za współpracę i ciężką pracę w terenie - sołtysom.

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w sołectwie
Kierownik RGN Beata Kochman -

Rogóżno.

powiedział, że zgodnie z ustawą o gospodarce

nieruchomościami, nieruchomość może być zbyta w drodze bezprzetargowej jeżeli może
poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność osoby,
która zamierza tę nieruchomość nabyć. Taka sytuacja zaistniała w Rogoźnie. Właściciel
nieruchomości korzystał z działki gminnej jako dojazd do swojej posesji, chce teraz to
uregulować. W związku z tym został wykonany podział działki. Wydzielono działkę
o powierzchni 2 a z przeznaczeniem na dojazd do działki. Wszystkie koszty z tym związane
poniesie właściciel. Cena nieruchomości zostanie oszacowana przez biegłego. Uchwała Rady
Gminy jest niezbędna do przeprowadzenia aktu notarialnego. Przedstawiła projekt uchwały.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w sołectwie Rogóżno.
Wyniki głosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (21)
Jacek Albigowski, Jadwiga Balawender, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Jerzy Cwynar, Barbara
Czechowicz, Paweł Dąbek, Tomasz Harpula, Jan Kiełb, Marcin Kisała, Sławomir Kluz, Ryszard
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Krauz, Joanna Murias, Ewa Rejman-Dziok, Bernadeta Ruszel, Kazimierz Słonina, Grzegorz
Szacki, Ireneusz Tarała, Wiesław Wilk, Beata Wójcik, Jan Zuber
Uchwała nr XIX/267/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze
bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w sołectwie Rogóżno
została podjęta jednogłośnie (21 głosów „za") - w załączeniu.

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
udziału w zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w sołectwie

Rogóżno.

Kier. RGN Beata Kochman - projekt uchwał dotyczy również wydzielenia działki dla
mieszkańca Rogóżna, na potrzeby drogi dojazdowej przez działkę gminną. W trakcie podziału
działki okazało się, że pozostaje niezagospodarowany mały pas gruntu, wzdłuż ogrodzenia,
które jest odsunięte od granicy działki. Podjęto decyzję, aby ten wąski, niezagospodarowany
pas gruntu przyłączyć do drogi dojazdowej. Do przekazania będzie około 15 m 2 powierzchni.
Następnie przedstawiła projekt uchwały.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej udziału
w zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w sołectwie Rogóżno.
Wyniki głosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (21)
Jacek Albigowski, Jadwiga Balawender, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Jerzy Cwynar, Barbara
Czechowicz, Paweł Dąbek, Tomasz Harpula, Jan Kiełb, Marcin Kisała, Sławomir Kluz, Ryszard
Krauz, Joanna Murias, Ewa Rejman-Dziok, Bernadeta Ruszel, Kazimierz Słonina, Grzegorz
Szacki, Ireneusz Tarała, Wiesław Wilk, Beata Wójcik, Jan Zuber
Uchwała nr XIX/268/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze
bezprzetargowej udziału w zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w sołectwie
Rogóżno została podjęta jednogłośnie (21 głosów „za") - w załączeniu.

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

położonych

w miejscowości Kosina na rzecz Gminy Łańcut w formie darowizny.
Kier. RGN Beata Kochman - projekt uchwały dotyczy drogi w Kosinie przed torami
kolejowymi. Droga istnieje w terenie natomiast nie ma jej na mapach. Mieszkańcy mieszkający
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przy tej drodze, zwrócili się do wójta o przejęcie ich działek z przeinaczeniem pod utworzenie
wewnętrznej drogi gminnej, która skomunikuje ich działki z drogą publiczną. Wszystkie koszty
związane z wytyczeniem drogi zostały poniesione przez mieszkańców. Przedstawiła 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)
Jacek Albigowski, Jadwiga Balawender, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Jerzy Cwynar, Paweł
Dąbek, Tomasz Harpula, Jan Kiełb, Marcin Kisała, Sławomir Kluz, Ryszard Krauz, Joanna
Murias, Ewa Rejman-Dziok, Bernadeta Ruszel, Kazimierz Słonina, Grzegorz Szacki, Ireneusz
Tarała, Wiesław Wilk, Beata Wójcik, Jan Zuber
NIEOBECNI (1)
Barbara Czechowicz
Uchwała nr XIX/269/20 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
położonych w miejscowości Kosina na rzecz Gminy Łańcut w formie darowizny została
podjęta jednogłośnie (20 głosów „za") - w załączeniu.

Ad. 10. Podjęcie

uchwały

w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z boisk

wielofunkcyjnych na terenie Gminy Łańcut.
Dyr. COGŁ Wojciech Dudek - w związku z tym, że na terenie gminy powstają boiska
wielofunkcyjne przy ZS w Głuchowie, SP w Albigowej, SP w Soninie i w przyszłości przy ZS w
Cierpiszu i SP w Handzlówce, zachodzi potrzeba podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia
regulaminu korzystania z boisk wielofunkcyjnych. Powyższy regulamin stanowi załącznik do
uchwały. Regulamin został szczegółowo omówiony na posiedzeniach Komisji. Przedstawił
projekt uchwały.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z boisk wielofunkcyjnych na
terenie Gminy Łańcut.
Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
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Wyniki imienne:
ZA (19)
Jacek Albigowski, Jadwiga Balawender, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Jerzy Cwynar, Paweł
Dąbek, Tomasz Harpula, Jan Kiełb, Marcin Kisała, Sławomir Kluz, Ryszard Krauz, Joanna
Murias, Ewa Rejman-Dziok, Kazimierz Słonina, Grzegorz Szacki, Ireneusz Tarała, Wiesław
Wilk, Beata Wójcik, Jan Zuber
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Bernadeta Ruszel
NIEOBECNI (1)
Barbara Czechowicz
Uchwała nr XIX/270/20 w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z boisk
wielofunkcyjnych na terenie Gminy Łańcut została podjęta większością głosów (18 głosów
„za", 1 głos „wstrzymujący się") - w załączeniu.

Ad. 10 a) Podjęcie

uchwały

w sprawie ustalenia planu sieci szkół

podstawowych

prowadzonych przez Gminę Łańcut oraz określenia granic obwodów publicznych szkół
podstawowych, od dnia 1 września 2020 r.
Dyr. COGŁ Wojciech Dudek - w związku z podjęciem uchwał o utworzeniu Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Handzlówce, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

w Wysokiej zachodzi

konieczność zmiany w ustaleniu planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę
Łańcut. Podkarpacki Kurator Oświaty pozytywnie zaopiniował projekt uchwały, następnie
odczytał treść uchwały.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez
Gminę Łańcut oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1
września 2020 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, Paweł
Dąbek, Tomasz Harpula, Jan Kiełb, Marcin Kisała, Sławomir Kluz, Ryszard Krauz, Joanna
Murias, Ewa Rejman-Dziok, Bernadeta Ruszel, Kazimierz Słonina, Grzegorz Szacki, Ireneusz
Tarała, Wiesław Wilk, Beata Wójcik, Jan Zuber
NIEOBECNI (1)
Barbara Czechowicz
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Uchwała nr XIX/271/20 w sprawie ustalenia planu sieci szkół

podstawowych

prowadzonych przez Gminę Łańcut oraz określenia granic obwodów publicznych szkół
podstawowych, od dnia 1 września 2020 r. została podjęta jednogłośnie (20 głosów „za") w załączeniu.

Ad. 10 b) Podjęcie
zagospodarowania

uchwały

o przystąpieniu

przestrzennego

na

do sporządzenia

terenie

gminy Łańcut

miejscowego planu
dla

budowy linii

elektroenergetycznej 110kV relacji Łańcut - Pruchnik.
Kier. RZE Elżbieta Balawejder- opracowanie niniejszego planu wynika z konieczności realizacji
inwestycji celu publicznego - budowa linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Łańcut Pruchnik. Z wnioskiem o opracowanie planu wystąpił pełnomocnik PGE Dystrybucja SA
z siedzibą w Lublinie. Celem sporządzenia planu jest stworzenie podstaw prawnych dla
realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym. Trasa projektowanej,
jednotorowej, napowietrzno-kablowej linii Łańcut - Pruchnik jest o długości ok. 30 km. Z tego,
na terenie naszej gminy, jest około 3,9 km. Trasa przebiega przez powiat łańcucki, przeworski
i jarosławski. Zgodnie z wytycznymi PGE, obszar planu obejmuje pas o szerokości 36 m. Koszty
opracowania planu ponosi inwestor, czyli PGE Dystrybucja SA. Przedstawiła projekt uchwały.
Wójt Jakub Czarnota - poinformował, że w wyniku burzy i ulewnego deszczu wylała rzeka
Sawa w miejscowości Handzlówka. Fala płynie w kierunku kolejnych miejscowości. Jest
niebezpiecznie. Z tego powodu musi opuścić obrady sesji, dlatego wnioskuje o zdjęcie z
porządku obrad pkt 18 i pkt 19.
Głosowano wniosek w sprawie:
zdjęcia z porządku obrad pkt 18 i pkt 19.
Wyniki głosowania
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 3, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (16)
Jacek Albigowski, Jadwiga Balawender, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Jerzy Cwynar, Paweł
Dąbek, Marcin Kisała, Sławomir Kluz, Ryszard Krauz, Joanna Murias, Ewa Rejman-Dziok,
Bernadeta Ruszel, Kazimierz Słonina, Grzegorz Szacki, Wiesław Wilk, Beata Wójcik
BRAK GŁOSU (3)
Tomasz Harpula, Ireneusz Tarała, Jan Zuber
NIEOBECNI (2)
Barbara Czechowicz, Jan Kiełb
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Wniosek w sprawie zdjęcia z porządku obrad XIX sesji Rady Gminy Łańcut pkt 18 i
pkt 19 został przyjęty jednogłośnie.

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego na terenie gminy Łańcut dla budowy linii elektroenergetycznej 110kV relacji
Łańcut - Pruchnik.
Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4
Wyniki imienne:
ZA (17)
Jacek Albigowski, Jadwiga Balawender, Katarzyna Bujak, Jerzy Cwynar, Paweł Dąbek, Tomasz
Harpula, Sławomir Kluz, Ryszard Krauz, Joanna Murias, Ewa Rejman-Dziok, Bernadeta Ruszel,
Kazimierz Słonina, Grzegorz Szacki, Ireneusz Tarała, Wiesław Wilk, Beata Wójcik, Jan Zuber
NIEOBECNI (4)
Jan Borcz, Barbara Czechowicz, Jan Kiełb, Marcin Kisała
Uchwała nr XIX/272/20 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania

przestrzennego

na

terenie

gminy

Łańcut

dla

budowy

linii

elektroenergetycznej 110kV relacji Łańcut - Pruchnik została podjęta jednogłośnie (17
głosów „za", 4 nieobecni) - w załączeniu.

Ad.10 c) Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi „Na nowym osiedlu" w Albigowej do
kategorii dróg gminnych.
Kier. RIK Krzysztof Owsiak - przedmiotem uchwały jest zaliczenie drogi „Na nowym osiedlu"
w Albigowej do kategorii dróg gminnych publicznych. Droga wewnętrzna jest własnością
Gminy Łańcut, posiada szeroki pas drogowy, biegnie przez tereny zabudowane. Wójt uzyskał
pozytywna opinię Zarządu Powiatu Łańcuckiego w sprawie włączenie drogi do dróg
publicznych. Następnie przedstawił projekt uchwały.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi „Na nowym osiedlu" w Albigowej do kategorii
dróg gminnych.
Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4
Wyniki imienne:
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ZA (17)
Jacek Albigowski, Jadwiga Balawender, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Jerzy Cwynar, Paweł
Dąbek, Tomasz Harpula, Sławomir Kluz, Ryszard Krauz, Joanna Murias, Ewa Rejman-Dziok,
Bernadeta Ruszel, Grzegorz Szacki, Ireneusz Tarała, Wiesław Wilk, Beata Wójcik, Jan Zuber
NIEOBECNI (4)
Barbara Czechowicz, Jan Kiełb, Marcin Kisała, Kazimierz Słonina
Uchwała nr XIX/273/20 w sprawie zaliczenia drogi „Na nowym osiedlu" w Albigowej
do kategorii dróg gminnych została przyjęta jednogłośnie (17 głosów „za") - w załączeniu.

Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Łańcut.
Przew. Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Katarzyna Bujak - skarga dotyczy drogi w Soninie,
która jest we władaniu Gminy, a dokładnie dotyczy wysypywania odpadów budowlanych,
w których jak twierdzi skarżąca znajdowały się odpady niebezpieczne (azbest). Była
przeprowadzona przez pracowników Urzędu wizja lokalna. Nie stwierdzono, by znajdowały się
tam niebezpieczne odpady. Ponadto na podniesienie drogi przez wysypanie gruzu, nie jest
wymagane pozwolenie budowlane. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po rozpatrzeniu skargi
rekomenduje uznać skargę za niezasadna. Przedstawiła projekt uchwały.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Łańcut.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6
Wyniki imienne:
ZA (14)
Jacek Albigowski, Jadwiga Balawender, Katarzyna Bujak, Jerzy Cwynar, Tomasz Harpula,
Sławomir Kluz, Ryszard Krauz, Joanna Murias, Ewa Rejman-Dziok, Bernadeta Ruszel, Grzegorz
Szacki, Ireneusz Tarała, Wiesław Wilk, Beata Wójcik
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Paweł Dąbek
NIEOBECNI (6)
Jan Borcz, Barbara Czechowicz, Jan Kiełb, Marcin Kisała, Kazimierz Słonina, Jan Zuber
Uchwała nr XIX/274/20 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Łańcut została
podjęta większością głosów (14 głosów „za", 1 głos „wstrzymujący się") - w załączeniu.

Ad. 11 a) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skarg na Wójta Gminy Łańcut.
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Przew. Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Katarzyna Bujak - skargi złożone przez rodziców
uczniów Szkoły Podstawowej w Kraczkowej, w sprawie połączenia dwóch klas w jeden 30osobowy oddział. Arkusze organizacyjne na rok szkolny 2020/2021 zostały przygotowane
przez dyrektora szkoły w oparciu o obowiązujące przepisy i wytyczne Podkarpackiego Kuratora
Oświaty. Jest pozytywna opinia Rady Pedagogicznej SP w Kraczkowej, Związku Nauczycielstwa
Polskiego, Komisji Międzyzakładowej Solidarność, Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Komisja
Skarg, Wniosków i Petycji, po rozpatrzeniu skarg, rekomenduje uznać je za bezzasadne.
Przedstawiła projekt uchwały.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skarg na Wójta Gminy Łańcut.
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6
Wyniki imienne:
ZA (13)
Jadwiga Balawender, Katarzyna Bujak, Jerzy Cwynar, Tomasz Harpula, Sławomir Kluz, Ryszard
Krauz, Joanna Murias, Ewa Rejman-Dziok, Bernadeta Ruszel, Grzegorz Szacki, Ireneusz
Tarała, Wiesław Wilk, Beata Wójcik
PRZECIW (1)
Paweł Dąbek
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Jacek Albigowski
NIEOBECNI (6)
Jan Borcz, Barbara Czechowicz, Jan Kiełb, Marcin Kisała, Kazimierz Słonina, Jan Zuber
Uchwała nr XIX/275/20 w sprawie rozpatrzenia skarg na Wójta Gminy Łańcut została
podjęta większością głosów (13 głosów „za", 1 głos „przeciw", 1 głos „wstrzymujący się") w załączeniu.

Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji złożonej przez
Koalicję Polska Wolna od 5 G.
Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Katarzyna Bujak - petycja nie spełnia
wymogów formalnych. W przedmiotowej petycji, złożonej w imieniu wielu podmiotów, nie
wskazano oznaczenia każdego z tych podmiotów oraz osoby reprezentującej podmiot
wnoszącej petycję, jak również nie wskazano miejsca zamieszkania lub siedziby każdego z tych
podmiotów, w imieniu których wnoszona jest petycja. Z uwagi na powyższe Komisja Skarg,
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Wniosków i Petycji rekomenduje pozostawienie petycji bez rozpatrzenia. Przedstawiła projekt
uchwały.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji złożonej przez Koalicję
Polska Wolna od 5 G.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6
Wyniki imienne:
ZA (15)
Jacek Albigowski, Jadwiga Balawender, Katarzyna Bujak, Jerzy Cwynar, Paweł Dąbek, Tomasz
Harpula, Sławomir Kluz, Ryszard Krauz, Joanna Murias, Ewa Rejman-Dziok, Bernadeta Ruszel,
Grzegorz Szacki, Ireneusz Tarała, Wiesław Wilk, Beata Wójcik
NIEOBECNI (6)
Jan Borcz, Barbara Czechowicz, Jan Kiełb, Marcin Kisała, Kazimierz Słonina, Jan Zuber
Uchwała nr XIX/276/20 w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji złożonej
przez Koalicję Polska Wolna od 5 G została podjęta jednogłośnie (15 głosów „za") w załączeniu.

Ad. 13. Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia petycji.
Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Katarzyna Bujak - petycja w sprawie
działania na szkodę mieszkańców sołectwa Głuchów w związku z rozbudową drogi gminnej
publicznej Głuchów - Pastwiska w Głuchowie. Komisja po przeprowadzeniu postępowania
wyjaśniającego i uzyskaniu wyjaśnień Wójta Gminy Łańcut rekomenduje uznać petycje za
bezzasadną. Dodatkowo

odbyło się spotkanie wójta oraz projektanta ww. dogi z

przedstawicielami mieszkańców Głuchowa, podczas którego zostały wyjaśnione wątpliwości
dotyczące przedmiotowej petycji. Przedstawiła projekt uchwały. Uzasadnienie stanowi
załącznik do uchwały.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia petycji. (Głuchów Pastwiska).
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6
Wyniki imienne:
ZA (14)
Jacek Albigowski, Jadwiga Balawender, Katarzyna Bujak, Jerzy Cwynar, Tomasz Harpula,
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Sławomir Kluz, Ryszard Krauz, Joanna Murias, Ewa Rejman-Dziok, Bernadeta Ruszel, Grzegorz
Szacki, Ireneusz Tarała, Wiesław Wilk, Beata Wójcik
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Paweł Dąbek
NIEOBECNI (6)
Jan Borcz, Barbara Czechowicz, Jan Kiełb, Marcin Kisała, Kazimierz Słonina, Jan Zuber
Uchwała nr XIX/277/20 w sprawie rozpatrzenia petycji została podjęta większością
głosów (14 głosów „za", 1 głos „wstrzymujący się") - w załączeniu.

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Katarzyna Bujak - petycja w sprawie
ustalenia wysokości ekwiwalentu należnego członkom ochotniczych straży pożarnych, którzy
uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez
Państwową Straż Pożarną lub gminę. Komisja rekomenduje uznać petycję za zasadna. Uchwała
ta jest obligatoryjna. Do tej pory nie funkcjonowała uchwała dotycząca ekwiwalentu dla
członków OSP, tak jak w większości gmin powiatu łańcuckiego. Strażacy przyjęli stanowisko,
że działania ratownicze chcą wykonywać społecznie. Następnie przedstawiła projekt uchwały.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia petycji, (ekwiwalent dla OSP).
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6
Wyniki imienne:
ZA (15)
Jacek Albigowski, Jadwiga Balawender, Katarzyna Bujak, Jerzy Cwynar, Paweł Dąbek, Tomasz
Harpula, Sławomir Kluz, Ryszard Krauz, Ewa Rejman-Dziok, Bernadeta Ruszel, Grzegorz
Szacki, Ireneusz Tarała, Wiesław Wilk, Beata Wójcik, Jan Zuber
NIEOBECNI (6)
Jan Borcz, Barbara Czechowicz, Jan Kiełb, Marcin Kisała, Joanna Murias, Kazimierz Słonina
Uchwała nr XlX/278/20 w sprawie rozpatrzenia petycji została podjęta jednogłośnie
(15 głosów „za") -w

załączeniu.

Ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego

dla

członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu
pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Łańcut.
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Sekretarz Gminy Mariusz Pieniążek - projekt uchwały został przygotowany w oparciu
o złożoną petycję. Na terenie powiatu łańcuckiego tylko jedna gmina miała podjętą taką
uchwałę. Jest to uchwała obligatoryjna. Zaproponowane stawki są ustalone w oparciu
o zebrany materiał z okolicznych powiatów i gmin, aby je uśrednić. Odczytał projekt uchwały.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków
ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Łańcut.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5
Wyniki imienne:
ZA (15)
Jacek Albigowski, Jadwiga Balawender, Katarzyna Bujak, Jerzy Cwynar, Paweł Dąbek, Tomasz
Harpula, Sławomir Kluz, Ryszard Krauz, Joanna Murias, Ewa Rejman-Dziok, Bernadeta Ruszel,
Grzegorz Szacki, Ireneusz Tarała, Wiesław Wilk, Beata Wójcik
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Jan Zuber
NIEOBECNI (5)
Jan Borcz, Barbara Czechowicz, Jan Kiełb, Marcin Kisała, Kazimierz Słonina
Uchwała nr XIX/279/20 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla
członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu
pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Łańcut została
podjęta większością głosów (15 głosów „za", 1 głos „wstrzymujący się") - w załączeniu.

Ad. 15. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie za
2019 rok i ocena zasobów pomocy społecznej.
Kier. GOPS Halina Sieczkowska - złożenie sprawozdania Radzie Gminy z działalności GOPS jest
wypełnieniem ustawowego obowiązku. W sprawozdaniu ujęte są wszystkie informacje
dotyczące kryteriów pomocy społecznej, zadań realizowanych przez GOPS. Rada otrzymała
dokument do zapoznania. Natomiast Ocena zasobów pomocy społecznej to obszerny
dokument, który służy planowaniu budżetu na rok następny.
Rada nie podjęta dyskusji w tym punkcie obrad.
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Ad. 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na
II półrocze 2020 r.
Przewodniczący

Rady

Gminy

Paweł

Dąbek

-

poprosił

przewodniczących

Komisji

o przedstawienie projektów planów pracy na II półrocze 2020 r.:
- Komisja Rewizyjna - Sławomir Kluz,
- Komisja Finansów i Gospodarki Mieniem Gminy - Ryszard Krauz,
- Komisja do Spraw Społecznych - Beata Wójcik,
- Komisja Inicjatyw Gospodarczych, Rolnictwa i Ekologii - Grzegorz Szacki.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na II
półrocze 2020 r.
Wyniki głosowania
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5
Wyniki imienne:
ZA (16)
Jacek Albigowski, Jadwiga Balawender, Katarzyna Bujak, Jerzy Cwynar, Paweł Dąbek, Tomasz
Harpula, Sławomir Kluz, Ryszard Krauz, Joanna Murias, Ewa Rejman-Dziok, Bernadeta Ruszel,
Grzegorz Szacki, Ireneusz Tarała, Wiesław Wilk, Beata Wójcik, Jan Zuber
NIEOBECNI (5)
Jan Borcz, Barbara Czechowicz, Jan Kiełb, Marcin Kisała, Kazimierz Słonina
Uchwała nr XIX/280/20 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady
Gminy na II półrocze 2020 r. została przyjęta jednogłośnie (16 głosów „za") - w załączeniu.

Ad. 17. Informacja o międzysesyjnej działalności Komisji Rady Gminy.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Sławomir Kluz - Komisja w okresie między sesjami
obradowała cztery razy. Komisja przygotowała opinię w sprawie rozpatrzenia sprawozdania
finansowego za 2019 r. Przeprowadzono kontrolę administracyjną budynków Ośrodków
Kultury. Ponadto odbyło się wspólne posiedzenie Komisji na temat łączenia klas w Kraczkowej
oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej. Ostatnie posiedzenie odbyło się w celu omówienia
materiałów na sesję.
Przewodniczący Komisji Finansów i Gospodarki Mieniem Gminy Ryszard Krauz - Komisja od
ostatniej sesji pracowała na trzech posiedzeniach. Z planu pracy Komisja zajmowała się
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przeglądem funkcjonowania systemu gospodarki komunalnej na terenie gminy za okres 5
miesięcy 2020 r. Ponadto odbyło się posiedzenie komisji przed sesyjne oraz na temat
wyjaśnienia szczególnych aspektów funkcjonowania gminy.
Komisja do Spraw Społecznych Beata Wójcik - w okresie międzysesyjnym Komisja
obradowała pięciokrotnie. Z planu pracy odbyły się trzy posiedzenia: zakończenie objazdów
przedszkoli i szkół; spotkanie z funkcjonariuszami policji w Łańcucie (dzielnicowymi) na temat
bezpieczeństwa i porządku w gminie Łańcut; oraz objazd obiektów sportowych.
Przewodniczący Komisji Inicjatyw Gospodarczych, Rolnictwa i Ekologii Grzegorz Szacki odbyło się cztery posiedzenia Komisji. Tematem posiedzenia z planu pracy była kontrola
nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Kolejne posiedzenie

dotyczyło

utrzymania i stanu technicznego terenów rekreacyjnych w gminie Łańcut.
Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Katarzyna Bujak - w okresie między
sesjami, Komisja spotkała się dwukrotnie. Komisja przygotowała projekty uchwał w sprawie
rozpatrzenia skarg i petycji, które w dniu dzisiejszym podjęła Rada Gminy.

18. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami, (punkt zdjęto z
porządku obrad)

19. Sprawy różne i pytania bieżące, (punkt zdjęto z porządku obrad)

Następnie przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołów z XVII i XVIII sesji
Rady Gminy Łańcut.
Głosowano w sprawie:
Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Gminy Łańcut.
Wyniki głosowania
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5
Wyniki imienne:
ZA (16)
Jacek Albigowski, Jadwiga Balawender, Katarzyna Bujak, Jerzy Cwynar, Paweł Dąbek, Tomasz
Harpula, Sławomir Kluz, Ryszard Krauz, Joanna Murias, Ewa Rejman-Dziok, Bernadeta Ruszel,
Grzegorz Szacki, Ireneusz Tarała, Wiesław Wilk, Beata Wójcik, Jan Zuber
NIEOBECNI (5)
Jan Borcz, Barbara Czechowicz, Jan Kiełb, Marcin Kisała, Kazimierz Słonina
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Głosowano w sprawie:
Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Gminy Łańcut.
Wyniki głosowania
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5
Wyniki imienne:
ZA (16)
Jacek Albigowski, Jadwiga Balawender, Katarzyna Bujak, Jerzy Cwynar, Paweł Dąbek, Tomasz
Harpula, Sławomir Kluz, Ryszard Krauz, Joanna Murias, Ewa Rejman-Dziok, Bernadeta Ruszel,
Grzegorz Szacki, Ireneusz Tarała, Wiesław Wilk, Beata Wójcik, Jan Zuber
NIEOBECNI (5)
Jan Borcz, Barbara Czechowicz, Jan Kiełb, Marcin Kisała, Kazimierz Słonina

Obrady rozpoczęto 26 czerwca 2020 o godz. 09:00, a zakończono o godz. 16:39 tego
samego dnia.

Przygotowała:
Katarzyna Karczmarz

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŁAŃCUT
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