PROTOKÓŁ Nr XXI/20
Sesji Rady Gminy Łańcut
odbytej w dniu 7 sierpnia 2020 r.
w Ośrodku Kultury w Soninie
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że sesje są transmitowane,
a nagrania są zamieszczone na stronie internetowej Gminy Łańcut.
2. Otwarcie obrad XXI Sesji Rady Gminy Łańcut.
Obrady sesji otworzył i sesję prowadził Przewodniczący Rady Gminy Łańcut
Paweł Dąbek. W XXI Sesji Rady Gminy Łańcut uczestniczyło 19 radnych (lista obecności
stanowi załącznik do protokołu).
W sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Łańcut, Z-ca Wójta, Sekretarz Gminy,
Skarbnika Gminy oraz pracowników samorządowych (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 XXI Sesji Rady Gminy.
2. Podziękowania dla samorządowców, które udzieliły wsparcia finansowego dla
Gminy Łańcut na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łańcut na
2020 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą
„Gminny Żłobek w Kosinie".
5. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą
„Gminny Żłobek w Kraczkowej".
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość
i

warunki

przyznawania

nauczycielom

dodatków:

za

wysługę

lat,

motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania
i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych
zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu
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nagród w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Łańcut.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie
Łańcut, w roku szkolnym 2020/2021.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/2015 terenu
położonego w Rogoźnie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
położonych w miejscowości Wysoka na rzecz Gminy Łańcut w formie darowizny.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia informacji Rzecznika Dyscypliny
Finansów

Publicznych

właściwego

w sprawach rozpoznawanych

przez

Regionalną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów
publicznych przy Regionalnej izbie Obrachunkowej w Rzeszowie.
11. Informacja o międzysesyjnej działalności Komisji Rady Gminy.
12. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
13. Sprawy różne i pytania bieżące.
Na wniosek Wójta

proponuje się poszerzyć porządek obrad o następujące

tematy:
Pkt 7a) Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łańcut
z dnia 21 września 2016 r. w sprawie zmiany nazwy jednostki budżetowej „Zespół
Administracyjno-Finansowy Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Łańcut", zmiany jej
statutu

oraz

zapewnienia

wspólnej

obsługi

administracyjnej,

finansowej

i organizacyjnej dla gminnych jednostek oświatowych.
Pkt 7b) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z boisk
wielofunkcyjnych na terenie Gminy Łańcut.
Głosowano w sprawie:
zmiany porządku obrad XXI sesji Rady Gminy Łańcut poprzez dodanie pkt 7a/ Podjęcie
uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łańcut z dnia 21 września
2016 r. w sprawie zmiany nazwy jednostki budżetowej „Zespół AdministracyjnoFinansowy Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Łańcut", zmiany jej statutu oraz
zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla
gminnych jednostek oświatowych.
Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
Strona 2 z 20

ZA (19)
Jacek Albigowski, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Jerzy Cwynar, Barbara Czechowicz,
Paweł Dąbek, Tomasz Harpula, Jan Kiełb, Marcin Kisała, Sławomir Kluz, Ryszard Krauz,
Ewa Rejman-Dziok, Bernadeta Ruszel, Kazimierz Słonina, Grzegorz Szacki, Ireneusz
Tarała, Wiesław Wilk, Beata Wójcik, Jan Zuber
NIEOBECNI (2)
Jadwiga Balawender, Joanna Murias
Powyższa zmiana w porządku obrad została wprowadzona jednogłośnie.
Głosowano w sprawie:
zmiany porządku obrad XXI sesji Rady Gminy Łańcut poprzez dodanie pkt 7b/ Podjęcie
uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z boisk wielofunkcyjnych na
terenie Gminy Łańcut.
Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (19)
Jacek Albigowski, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Jerzy Cwynar, Barbara Czechowicz,
Paweł Dąbek, Tomasz Harpula, Jan Kiełb, Marcin Kisała, Sławomir Kluz, Ryszard Krauz,
Ewa Rejman-Dziok, Bernadeta Ruszel, Kazimierz Słonina, Grzegorz Szacki, Ireneusz
Tarała, Wiesław Wilk, Beata Wójcik, Jan Zuber
NIEOBECNI (2)
Jadwiga Balawender, Joanna Murias
Powyższa zmiana w porządku obrad została wprowadzona jednogłośnie.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy Łańcut przedstawił zmieniony porządek
obrad XXI sesji Rady Gminy Łańcut:
1. Otwarcie obrad XXI Sesji Rady Gminy.
2. Podziękowania dla samorządowców, które udzieliły wsparcia finansowego dla
Gminy Łańcut na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łańcut na
2020 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą
„Gminny Żłobek w Kosinie".
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5. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą
„Gminny Żłobek w Kraczkowej".
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość
i

warunki

przyznawania

nauczycielom

dodatków:

za

wysługę

lat,

motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania
i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych
zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu
nagród w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Łańcut.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie
Łańcut, w roku szkolnym 2020/2021.
7a) Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łańcut
z dnia 21 września 2016 r. w sprawie zmiany nazwy jednostki budżetowej
„Zespół Administracyjno-Finansowy Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Łańcut",
zmiany jej statutu oraz zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej,
finansowej i organizacyjnej dla gminnych jednostek oświatowych.
7b) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z boisk
wielofunkcyjnych na terenie Gminy Łańcut.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/2015 terenu
położonego w Rogoźnie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
położonych w miejscowości Wysoka na rzecz Gminy Łańcut w formie darowizny.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia informacji Rzecznika Dyscypliny
Finansów

Publicznych

właściwego

w sprawach rozpoznawanych

przez

Regionalną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów
publicznych przy Regionalnej izbie Obrachunkowej w Rzeszowie.
11. Informacja o międzysesyjnej działalności Komisji Rady Gminy.
12. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
13. Sprawy różne i pytania bieżące.
Do przedstawionego porządku obrad radni nie wnieśli uwag, w związku z tym
przystąpiono do jego realizacji. Dotychczas przedstawione informacje stanowiły pkt 1)
porządku obrad.
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Ad. 2. Podziękowania

dla samorządów, które udzieliły wsparcia finansowego dla

Gminy Łańcut na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
Wójt Gminy Jakub Czarnota - złożył podziękowania samorządom, które udzieliły
pomocy finansowej Gminie Łańcut dotkniętej w ostatnim czasie klęską żywiołową tj.
ulewnych deszczy i podtopień. Rada Gminy Białobrzegi podjęła uchwałę o przekazaniu
pomocy finansowej Gminie Łańcut w kwocie 100.000 zł na odbudowę zniszczonej
infrastruktury. Rada Miasta Wrocławia podjęła uchwałę o przyznaniu pomocy w kwocie
200.000 zł, również Rada Miasta Stołecznego Warszawy podjęła uchwałę o pomocy
finansowej w kwocie 200.000 zł na odbudowę zniszczonej infrastruktury. Następnie
odczytał treść podziękowań, które w formie pisemnej zostały skierowane do ww.
samorządów.

Ad. 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łańcut na
2020 r.
Skarbnik Gminy Wiktor Skoczyński - przedstawił propozycje zmian w uchwale
budżetowej Gminy Łańcut na 2020 r.:
Zwiększenie

dochodów:

- kwota 500.000 zł - w dziale Transport i łączność - dotacje od Gminy Białobrzegi
(100.000 zł), Miasta Wrocławia (200.000 zł), Miasta Warszawy (200.000 zł).
- kwota 3.550 zł - w dziale Oświata i wychowanie - odszkodowanie za zniszczone
panele fotowoltaiczne na szkole w Kosinie.
Zwiększenie

wydatków:

- kwota 605.000 zł - w dziale Transport i łączność - na prace wykonywane na drogach
wewnętrznych przez ZGK (105.000 zł); przebudowa drogi Dział w Handzlówce (500.000
zł).
- kwota 34.000 zł - w dziale Gospodarka mieszkaniowa - zadanie w trakcie realizacji,
zabrakło środków.
- kwota 123.050 zł - w dziale Oświata i wychowanie - na remonty w tym: panele w
Kosinie, remont boisk przy szkołach w Cierpiszu, Kraczkowej, remont zniszczonych
pomieszczeń w przedszkolu oraz dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.
- kwota 20.000 zł - w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza - na stypendia dla
uczniów.
- kwota 15.000 zł - w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - na
dokumentację PSZOK
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- kwota 13.000 zł - w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dotyczy
remontu w OK w Cierpiszu.
- kwota 64.000 zł - w dziale Kultura fizyczna - wykonanie trybun na stadionie w
Wysokiej, budowa 5 boisk wielofunkcyjnych.
Zmniejszenie wydatków:
- kwota 120.000 zł - w dziale Obsługa długu publicznego - zmniejszyło się
oprocentowanie kredytu.
- kwota 210.500 zł - w dziale Oświata i wychowanie - zmniejszenie na dotacjach dla
niepublicznych jednostek systemu oświaty na uczniów niepełnosprawnych
- kwota 40.000 zł - w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - usuwanie
odpadów z terenu gminy w związku z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.
Radna Bernadeta Ruszel - pyta, w której miejscowości będzie znajdował się PSZOK.
Z-ca wójta Łukasz Hubert - na dzień dzisiejszy nie została ustalona lokalizacja. Na
początek chcemy przygotować dokumentację. Potrzebny jest zarys, gdyż możliwe, że
w najbliższym czasie NFOŚ ogłosi konkurs na tego typu zadania.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łańcut na 2020 r.
Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (19)
Jacek Albigowski, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Jerzy Cwynar, Barbara Czechowicz,
Paweł Dąbek, Tomasz Harpula, Jan Kiełb, Marcin Kisała, Sławomir Kluz, Ryszard Krauz,
Ewa Rejman-Dziok, Bernadeta Ruszel, Kazimierz Słonina, Grzegorz Szacki, Ireneusz
Tarała, Wiesław Wilk, Beata Wójcik, Jan Zuber
NIEOBECNI (2)
Jadwiga Balawender, Joanna Murias
Uchwała Nr XXI/293/20 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy
Łańcut na 2020 r. została podjęta jednogłośnie - uchwała w załączeniu.
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Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą
„Gminny Żłobek w Kosinie".
Sekretarz Gminy Mariusz Pieniążek - przygotowany projekt uchwały jest odpowiedzią
na potrzeby mieszkańców Gminy Łańcut. Na wniosek wójta, zostały przygotowane
projekty, dzięki którym Gmina pozyskała środki zewnętrzne na utworzenie żłobka
w Kosinie, jak również w Kraczkowej. Do utworzenia żłobka w Kosinie udało się
pozyskać środki z dwóch programów: Maluch Plus i Bezpieczne Szkraby. Przedstawił
projekt uchwały.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Gminny
Żłobek w Kosinie".
Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (19)
Jacek Albigowski, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Jerzy Cwynar, Barbara Czechowicz,
Paweł Dąbek, Tomasz Harpula, Jan Kiełb, Marcin Kisała, Sławomir Kluz, Ryszard Krauz,
Ewa Rejman-Dziok, Bernadeta Ruszel, Kazimierz Słonina, Grzegorz Szacki, Ireneusz
Tarała, Wiesław Wilk, Beata Wójcik, Jan Zuber
NIEOBECNI (2)
Jadwiga Balawender, Joanna Murias
Uchwała Nr XXI/294/20 w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod
nazwą „Gminny Żłobek w Kosinie" została przyjęta jednogłośnie - uchwała
w załączeniu.

Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą
„Gminny Żłobek w Kraczkowej".
Sekretarz Gminy Mariusz Pieniążek - do utworzenia żłobka w Kraczkowej pozyskano
środki z jednego programu Maluch Plus. Jest 20 miejsc w żłobku. Przedstawił projekt
uchwały.
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Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Gminny
Żłobek w Kraczkowej".
Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (19)
Jacek Albigowski, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Jerzy Cwynar, Barbara Czechowicz,
Paweł Dąbek, Tomasz Harpula, Jan Kiełb, Marcin Kisała, Sławomir Kluz, Ryszard Krauz,
Ewa Rejman-Dziok, Bernadeta Ruszel, Kazimierz Słonina, Grzegorz Szacki, Ireneusz
Tarała, Wiesław Wilk, Beata Wójcik, Jan Zuber
NIEOBECNI (2)
Jadwiga Balawender, Joanna Murias
Uchwała Nr XXI/295/20 w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod
nazwą „Gminny Żłobek w Kraczkowej" została przyjęta jednogłośnie -

uchwała

w załączeniu.

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego

wysokość

i warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego,
funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe

warunki obliczania i

wypłacania

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz
wysokość

i warunki

wypłacania

nagród

ze specjalnego funduszu

nagród

w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łańcut.
Dyrektor COGŁ Wojciech Dudek - projekt uchwały został szczegółowo omówiony na
posiedzeniach Komisji. Projekt wymagał uzgodnienia ze związkami zawodowymi.
Następnie przedstawił projekt uchwały.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i warunki
przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego,
za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki
wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród w placówkach oświatowych, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Łańcut.
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Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (19)
Jacek Albigowski, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Jerzy Cwynar, Barbara Czechowicz,
Paweł Dąbek, Tomasz Harpula, Jan Kiełb, Marcin Kisała, Sławomir Kluz, Ryszard Krauz,
Ewa Rejman-Dziok, Bernadeta Ruszel, Kazimierz Słonina, Grzegorz Szacki, Ireneusz
Tarała, Wiesław Wilk, Beata Wójcik, Jan Zuber
NIEOBECNI (2)
Jadwiga Balawender, Joanna Murias
Uchwała Nr XXI/296/20 w sprawie ustalenia regulaminu określającego
wysokość i warunki przyznawania

nauczycielom

dodatków: za wysługę lat,

motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania
i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych
zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu
nagród w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Łańcut została podjęta jednogłośnie - uchwała w załączeniu.

Ad. 7. Podjęcie uchwały

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa

w Gminie Łańcut, w roku szkolnym 2020/2021.
Ponownie głos zabrał dyr. COGŁ Wojciech Dudek - przepisy ustawy Prawo oświatowe
nakłada obowiązek na radę gminy o określenie średniej ceny jednostki paliwa na dany
rok szkolny. Zaproponowana średnia, to średnia z ostatnich 6 miesięcy. Odczytał
projekt uchwały.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie
Łańcut, w roku szkolnym 2020/2021.
Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (19)
Jacek Albigowski, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Jerzy Cwynar, Barbara Czechowicz,
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Paweł Dąbek, Tomasz Harpula, Jan Kiełb, Marcin Kisała, Sławomir Kluz, Ryszard Krauz,
Ewa Rejman-Dziok, Bernadeta Ruszel, Kazimierz Słonina, Grzegorz Szacki, Ireneusz
Tarała, Wiesław Wilk, Beata Wójcik, Jan Zuber
NIEOBECNI (2)
Jadwiga Balawender, Joanna Murias
Uchwała Nr XXI/297/20 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa
w Gminie Łańcut, w roku szkolnym 2020/2021 została podjęta jednogłośnie uchwała w załączeniu.

Ad. 7 a) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łańcut z dnia 21
września

2016 r. w sprawie zmiany nazwy jednostki

budżetowej

„Zespół

Administracyjno-Finansowy Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Łańcut", zmiany jej
statutu

oraz zapewnienia

wspólnej

obsługi

administracyjnej,

finansowej

i organizacyjnej dla gminnych jednostek oświatowych
Dyrektor COGŁ Wojciech Dudek - powyższy projekt uchwały jest konsekwencją
utworzenia

Zespołu

szkolno-przedszkolnego

w

Wysokiej,

Zespołu

szkolno-

przedszkolnego w Handzlówce oraz utworzenia żłobka w Kosinie i Kraczkowej. W celu
zapewnienia obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej należy zmienić
uchwałę dotyczącą praz zespołu Centrum Oświaty. Przedstawił projekt uchwały.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łańcut z dnia 21 września
2016 r. w sprawie zmiany nazwy jednostki budżetowej „Zespół AdministracyjnoFinansowy Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Łańcut", zmiany jej statutu oraz
zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla
gminnych jednostek oświatowych.
Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (19)
Jacek Albigowski, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Jerzy Cwynar, Barbara Czechowicz,
Paweł Dąbek, Tomasz Harpula, Jan Kiełb, Marcin Kisała, Sławomir Kluz, Ryszard Krauz,
Ewa Rejman-Dziok, Bernadeta Ruszel, Kazimierz Słonina, Grzegorz Szacki, Ireneusz
Tarała, Wiesław Wilk, Beata Wójcik, Jan Zuber
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NIEOBECNI (2)
Jadwiga Balawender, Joanna Murias
Uchwała nr XXI/298/20 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łańcut z dnia
21 września 2016 r. w sprawie zmiany nazwy jednostki budżetowej „Zespół
Administracyjno-Finansowy Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Łańcut", zmiany jej
statutu

oraz

zapewnienia

wspólnej

obsługi

administracyjnej,

finansowej

i organizacyjnej dla gminnych jednostek oświatowych została podjęta jednogłośnie uchwało w załączeniu.

Ad. 7 b) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z boisk
wielofunkcyjnych na terenie Gminy Łańcut.
Sekretarz Gminy Mariusz Pieniążek - wyjaśnił, że nadzór prawny Wojewody
zaproponował zmiany w uchwale, które zostały naniesione. Konsekwencją ustaleń jest
projekt uchwały. Odczytał 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: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (19)
Jacek Albigowski, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Jerzy Cwynar, Barbara Czechowicz,
Paweł Dąbek, Tomasz Harpula, Jan Kiełb, Marcin Kisała, Sławomir Kluz, Ryszard Krauz,
Ewa Rejman-Dziok, Bernadeta Ruszel, Kazimierz Słonina, Grzegorz Szacki, Ireneusz
Tarała, Wiesław Wilk, Beata Wójcik, Jan Zuber
NIEOBECNI (2)
Jadwiga Balawender, Joanna Murias
Uchwała Nr XXI/299/20 w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z boisk
wielofunkcyjnych na terenie Gminy Łańcut została podjęta jednogłośnie - uchwała
w załączeniu.
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Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/2015 terenu położonego
w Rogoźnie.
Z-ca wójta Łukasz Hubert-wyjaśnił, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyraził zgodę
na przeznaczenie na cele nierolnicze części z wnioskowanych terenów z miejscowości
Rogóżno,

dlatego

należy

zmienić

załącznik

graficzny

przedstawiający

mapy

w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego. Przedstawił projekt
uchwały.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/2015 terenu położonego
w Rogoźnie.
Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (19)
Jacek Albigowski, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Jerzy Cwynar, Barbara Czechowicz,
Paweł Dąbek, Tomasz Harpula, Jan Kiełb, Marcin Kisała, Sławomir Kluz, Ryszard Krauz,
Ewa Rejman-Dziok, Bernadeta Ruszel, Kazimierz Słonina, Grzegorz Szacki, Ireneusz
Tarała, Wiesław Wilk, Beata Wójcik, Jan Zuber
NIEOBECNI (2)
Jadwiga Balawender, Joanna Murias
Uchwała Nr XXI/300/20 w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/2015
terenu położonego w Rogoźnie została podjęta jednogłośnie - uchwała w załączeniu.

Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
położonych w miejscowości Wysoka na rzecz Gminy Łańcut w formie darowizny.
Kierownik RGN Beata Kochman - projekt uchwały dotyczy miejscowości Wysoka.
Mieszkańcy zwrócili się z prośbą o przejęcie na rzecz Gminy działek pod drogę. Droga
jest w terenie, a nie jest naniesiona na mapę. Warunkiem przejęcia było, aby
mieszkańcy oddali działki w formie darowizny oraz ponieśli koszty podziału
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nieruchomości. Wszystko to zostało spełnione i w związku z tym został przygotowany
projekt uchwały. Przedstawiła projekt uchwały.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych
w miejscowości Wysoka na rzecz Gminy Łańcut w formie darowizny.
Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (19)
Jacek Albigowski, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Jerzy Cwynar, Barbara Czechowicz,
Paweł Dąbek, Tomasz Harpula, Jan Kiełb, Marcin Kisała, Sławomir Kluz, Ryszard Krauz,
Ewa Rejman-Dziok, Bernadeta Ruszel, Kazimierz Słonina, Grzegorz Szacki, Ireneusz
Tarała, Wiesław Wilk, Beata Wójcik, Jan Zuber
NIEOBECNI (2)
Jadwiga Balawender, Joanna Murias
Uchwała Nr XXI/301/20 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
położonych w miejscowości Wysoka na rzecz Gminy Łańcut w formie darowizny
została podjęta jednogłośnie - uchwała w załączeniu.

Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia informacji Rzecznika Dyscypliny
Finansów Publicznych właściwego w sprawach rozpoznawanych przez Regionalną
Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy
Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Sławomir Kluz - od Rzecznika Dyscypliny
Finansów Publicznych wpłynęło do Rady Gminy pismo informujące, że została
przekazana informacja od mieszkańca gminy Łańcut. W informacji tej wskazano na
prawdopodobieństwo w Urzędzie Gminy Łańcut czynu stanowiącego naruszenie
dyscypliny finansów publicznych, dotyczącego sposobu oznakowania dróg, które
powinno być podjęte uchwałą Rady Gminy oraz sposobu finansowania. Rada Gminy
została poproszona o wyrażenie swojego stanowiska w tej sprawie. 3 sierpnia br.,
Komisja Rewizyjna na posiedzeniu omawiała ww. temat i został przygotowany projekt
uchwały. Komisja zapoznała się z wyjaśnieniami wójta, skarbnika i radcy prawnego.
Następnie przedstawił projekt uchwały.
Strona 13 z 20

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia informacji Rzecznika Dyscypliny Finansów
Publicznych właściwego w sprawach rozpoznawanych przez Regionalną Komisję
Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej
Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie.
Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 6, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (11)
Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Barbara Czechowicz, Tomasz Harpula, Marcin Kisała,
Sławomir Kluz, Ewa Rejman-Dziok, Ireneusz Tarała, Wiesław Wilk, Beata Wójcik, Jan
Zuber
PRZECIW (2)
Jacek Albigowski, Paweł Dąbek
WSTRZYMUJĘ SIĘ (6)
Jerzy Cwynar, Jan Kiełb, Ryszard Krauz, Bernadeta Ruszel, Kazimierz Słonina, Grzegorz
Szacki
NIEOBECNI (2)
Jadwiga Balawender, Joanna Murias
Uchwała Nr XXI/302/20 w sprawie rozpatrzenia

informacji Rzecznika

Dyscypliny Finansów Publicznych właściwego w sprawach rozpoznawanych przez
Regionalną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów
publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie została podjęta
większością głosów - uchwała w załączeniu.

Ad. 11. Informacja o międzysesyjnej działalności Komisji Rady Gminy.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Sławomir Kluz - Komisja obradowała na dwóch
posiedzeniach. Z planu pracy odbyła się kontrola administracyjna LKS-ów w Rogoźnie,
Kosinie i Głuchowie. Kolejne posiedzenie dotyczyło sprawy sprawie rozpatrzenia
informacji Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.
Przewodniczący Komisji Finansów i Gospodarki Mieniem Gminy Ryszard Krauz Strona 14 z 20

Komisja odbyła dwa posiedzenia. Z planu pracy Komisja odwiedziła sołectwa: Rogóżno,
Kosina i Głuchów. Członkowie Komisji zapoznali się z potrzebami inwestycyjnymi
i

remontowymi

w

poszczególnych

miejscowościach

oraz

zaawansowaniem

przedsięwzięć, które są aktualnie realizowane.
Przewodnicząca Komisji do Spraw Społecznych Beata Wójcik - Komisja odbyła jedno
posiedzenie wspólnie z innymi komisjami, na którym zostały omówione materiały na
sesję.
Przewodniczący Komisji Inicjatyw Gospodarczych, Rolnictwa i Ekologii Grzegorz Szacki
- odbyło się jedno posiedzenie Komisji.
Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Katarzyna Bujak - w okresie między
sesjami nie odbyło się posiedzenie Komisji.

Ad. 12. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
Wójt Jakub Czarnota - 28 lipca br. Została podpisana umowa na budowę obiektów służących organizacji
imprez plenerowych wraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Sonina.
Wykonawcą będzie firma Rembisz. Planowany termin realizacji zadania to 26.02.2021
r. Wartość inwestycji to 664.000,00 zł, z czego prawie połowa to środki pozyskane z
PROW.
- Na początku sierpnia zostały podpisane umowy na realizacje dwóch inwestycji
drogowych. Jedna to: Przebudowa drogi gminnej „Albigowa przez wieś". Wykonawca:
Matbud. Wartość zadania: 822.000,00 zł, z czego dofinansowanie zewnętrzne to
630.000,00 zł. Inwestycja będzie zrealizowana do listopada 2020 r. Druga to: Budowa
drogi gminnej „Albigowa - Granice" w Albigowej. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót
Drogowych z Mielca. Inwestycja będzie kosztować 5.900.000 zł z czego 4.200.000 zł to
dofinansowanie z FDS. Dojdą jeszcze koszty wywłaszczeń. Inwestycja realizowana
w systemie zaprojektuj - buduj. Planowany termin zakończenia to listopad 2023 r.
- Podpisano umowę na utworzenie, zorganizowanie Gminnego Domu Dziennego
Pobytu Seniora w Wysokiej. Zadanie będzie realizowane do listopada br. Wartość
umowy to 429.000 zł. Będą też środki na prowadzenie tej placówki.
- W przypadku projektu Wymiany źródeł ciepła na terenie ROF, zapadła decyzja
o wydłużeniu terminu naboru do 31 sierpnia br. ROF zrezygnował z projektu
dotyczącego wymiany kotłów na ekogroszek.
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- Podpisano umowę z Marszałkiem Województwa na dofinansowanie 15.000 zł na
realizację zajęć, szkoleń w budynku OSP Wysoka. Będą organizowane bezpłatne
szkolenia dla mieszkańców w zakresie produktu ekologicznego, obsługi komputera.
- Została podpisana umowa z Samorządem Województwa na dofinansowanie w kwocie
10.000 zł na remont klatki schodowej oraz toalet w budynku Domu Społecznego
w Cierpiszu Dolnym.
- Podpisano umowy na zakup laptopów do wszystkich szkół podstawowych (programy
Zdalna szkoła i Szkoła Plus). Łączna wartość dofinansowania to niecałe 200.000 zł.
- Mija termin składania wniosków do FDS. Gmina złoży dwa wnioski: Przebudowa drogi
„Na osiedlu" w Albigowej (wartość to około 2.000.000 zł) oraz Przebudowa drogi
Zagumnia Południowe w Kraczkowej, mowa tu też o budowę chodnika od drogi
powiatowej Cierpisz-Kraczkowa aż do końca drogi Zagumiennej. Ponadto Powiat
Łańcucki stara się o pozyskanie środków na rozbudowę drogi powiatowej Albigowa Handzlówka wraz z budową mostu w Handzlówce. Szacunkowy koszt zadania to
15.000.000 zł. Gmina jest w stałym kontakcie z Zarządem Dróg Powiatowych
i współpracuje w przygotowaniu wniosku.
- W związku ze szkodami powodziowymi, Urząd Marszałkowski wyraził zgodę, aby
gminy dotknięte tą katastrofą, mogły złożyć dodatkowe wnioski na modernizację dróg
rolnych. Początkowo miała być tylko droga Kosina - Markowa, ale Gmina dodatkowo
zgłosiła 4 drogi: w Handzlówce drogi „Kisałówka" i „Ślebodówka", drogę w Wysokiej,
drogę w Soninie koło cmentarza „Na przecznice".
- Trwają prace przy żłobkach i w ramach rewitalizacji.
- Została podpisana umowa na malowanie sali gimnastycznej w szkole podstawowej
w Wysokiej. Firma zrealizuje prace poniżej kosztorysu. Realizacja do końca sierpnia br.
- Zostały rozstrzygnięte konkursy na dyrektorów trzech szkół. W Wysokiej i Handzlówce
konkursy wynikały z faktu powstania zespołów szkolno - przedszkolnych natomiast
w Kosinie dotychczasowa pani dyrektor przeszła na emeryturę. Dyrektorami z dniem 1
września będą: w Handzlówce - pan Zbigniew Tomasik, w Wysokiej - pani Katarzyna
Cisek, w Kosinie - pani Edyta Baran.
- Otrzymaliśmy 40.000 zł dotacji od Ministra Edukacji w ramach rezerwy subwencji
ogólnej. Ta dotacja zostanie przekazana na rzecz szkoły w Rogoźnie i pomoże
w wyposażeniu tej placówki w pomoce dydaktyczne i pracownie.
- CKGŁ przy współpracy ze stowarzyszeniami przystąpiło do programu Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Koalicja dla Niepodległej. Nasz Projekt
otrzymał dotację 40.000 zł. Będzie adresowany do dzieci i młodzieży z terenu gminy
Łańcut. Ze względu na sytuacje epidemiologiczną nie wiadomo jak to będzie się
rozwijało.
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- Wraz z z-cą wójta odbył kilka spotkań w Warszawie. Najważniejsze spotkanie
w Ministerstwie Rozwoju, które było poświęcone nowelizacji ustawy wiatrakowej. Od
kilku lat prowadzone jest szereg działań, aby ustawę zliberalizować. Samorząd
poprzedniej kadencji również podejmował działania w tym zakresie. Jakiś to efekt
przyniesie, bo Ministerstwo Rozwoju zapowiedziało daleko idące zmiany w tej ustawie.
Ma to być inicjatywa rządowa. W praktyce nowe przepisy oznaczają, że zakaz
zabudowy wokół wiatraków zostanie ograniczony z obecnego 1,5 km do 500 m. My
jako samorząd również zadeklarowaliśmy podczas rozmowy z panem ministrem
Nowickim, że jeśli będzie potrzeba uczestnictwa w konsultacjach to może liczyć na
Gminę Łańcut. Odczytał fragment pisma z Ministerstwa Rozwoju w tej sprawie
adresowanego do senatora Ożoga. Kolejne spotkanie w Warszawie odbyło się z panią
minister Jarosińską - Jedynak i było poświęcone funduszom regionalnym i nowej
perspektywy unijnej. Następnie odbyło się spotkanie z prezydentem Warszawy
odnośnie dofinansowania Gminy Łańcut w zakresie usuwanie skutków

klęsk

żywiołowych.

Ad. 13. Sprawy różne i pytania bieżące.
W dyskusji udział wzięli:
Radny Marcin Kisała - w imieniu mieszkańców Handzlówki złożył podziękowania za
wsparcie finansowe jakie spłynęło do gminy od samorządu Miasta Stołecznego
Warszawy, Miasta Wrocław oraz Gminy Białobrzegi. Ma nadzieje, że jak najszybciej
rozpocznie się naprawa zniszczonej przez powódź drogi „Dział".
Ponadto pyta, co dzieje się w sprawie mostu w Handzlówce, bo pomimo zapowiedzi
Powiatu o rozpoczęciu prac, w dalszym ciągu nic się nie dzieje. Czy znane są wyniki
ekspertyzy mostu na kościół, czy będzie remont mostu czy budowa nowego.
Wójt Jakub Czarnota -

odnośnie mostu przy drodze powiatowej to umowa

z wykonawcą (Strabag) została podpisana. Czas realizacji jest do końca sierpnia br.
Prace nie są jeszcze widoczne ale firma przygotowuje się do tego zadania. Odnośnie
mostu przy drodze do kościoła jest gotowa ekspertyza. Przebudowa czy budowa
nowego mostu nie będzie konieczna. Będzie remont obiektu, ale nie będzie on tani
dlatego jeszcze wiele miesięcy zejdzie zanim rozpoczniemy ten remont. Szacowany
koszt remontu będzie się wahał od 0,5 - 1 min. zł, więc będą potrzebne środki
pomocowe zewnętrzne żeby to zadanie zrealizować. Most jest zgłoszony do
dofinansowania w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.
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Radna Ewa Rejman-Dziok - pyta o chodnik przy ogródku jordanowskim w Kraczkowej.
To jest miejsce w centrum wsi, gdzie korzystają dzieci, młodzież i dorośli. To miejsce
jest bez zapewnienia bezpieczeństwa dla osób korzystających z tego miejsca. Nie ma
tam pobocza, jest niebezpieczne skrzyżowanie. Czy w związku z inwestycją, która
będzie planowana istnieje możliwość zagospodarowania tego miejsca w bezpieczną
strefę. Mieszkańcy wielokrotnie zgłaszali to na zebraniach wiejskich w Kraczkowej.
Wójt Jakub Czarnota - wyjaśnił, że we wniosku, który zostanie złożony, budowa
chodnika wzdłuż ogródka jordanowskiego też jest ujęta.
Radna Katarzyna Bujak - pyta o wymianę pieca w szkole w Kosinie, bo do programu
norweskiego nie mamy szans aplikować. Wakacje mijają, kolejna zima się zbliża. Piece
są w złym stanie. Jakie są plany co z tym zrobić.
Wójt Jakub Czarnota - z funduszu norweskiego, na który liczyliśmy, prawdopodobnie
nic nie będzie, bo kryteria naboru są tak skonstruowane, że będą preferowane miasta
bądź samorządy, gdzie wskaźniki poziomu emisji spalin są o wiele gorsze niż
w przypadku naszej gminy. Szukamy innych rozwiązać sfinansowania tego zadania. Nie
ukrywa, że spotkanie, które odbyło się w Ministerstwie Funduszy Regionalnych tez
dotyczyło tego typu przedsięwzięć.
Radny Jan Borcz - prosi o doprecyzowanie zakresu remontu sali gimnastycznej
w szkole w Wysokiej. Czy jest brana pod uwagę wymiana oświetlenia.
Wójt Jakub Czarnota - trzy elementy: malowanie ścian, wymiana oświetlenia i remont
częściowy dachu.
Radny Jacek Albigowski - odnośnie przedszkola w Albigowej, remont sali na dole
będzie realizowany równo z remontem drogi. Czy nie będzie zagrożenia, że nie
wszystkie dzieci zostaną przyjęte do przedszkola.
Dyr. COGŁ Wojciech Dudek - takiego zagrożenia nie ma. Jest 84 podania do
przedszkola. Natomiast w wyniku zalania dolnej części przedszkola, faktycznie dla
jednego oddziału nie ma miejsca, w związku z tym dyrektor przedszkola wspólnie
z dyrektorem szkoły spotkali się z rodzicami 5-latków. Zaproponowano, że rodzice,
którzy się zgodzą na przeniesienie dzieci do grupy mieszanej w szkole, aby złożyli
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dokumenty do dyrektora szkoły. Takich podań wpłynęło 13. Pozostałe dzieci będą miały
miejsce w górnej części przedszkola.
Radna Bernadeta Ruszel - pyta, czy zmiana ustawy wiatrakowej dotyczy budowli już
istniejących. Ponadto na zebraniu wiejskim był poruszony temat komunikacji
publicznej, czy cos się zmieniło w tym temacie, czy wójt ma jakieś informacje.
Wójt Jakub Czarnota - ustawa wiatrakowa dotyczyć będzie starych wiatraków, jak też
nowo budowanych. Będzie obowiązywać zasada min. 500 m. Różnica będzie polegała
na tym, że jeżeli samorząd wyrażałby zgodę, na to, żeby wiatraki na jego terenie
powstały, to samorząd będzie musiał przyjąć plany zagospodarowania przestrzennego.
Dotychczas była stosowana praktyka, że niekiedy wiatraki powstawały na zasadach
warunków zabudowy, pomimo protestów lokalnych społeczności. Teraz będzie
potrzebny

plan

zagospodarowania

przestrzennego,

który

będzie

precyzyjnie

wskazywał, w którym miejscu wiatraki mają powstać. Oprócz planów, samorząd będzie
musiał wystąpić o ekspertyzę do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska nt.
oddziaływania wiatraka na danym terenie.
Odnośnie komunikacji autobusowej, niebawem będzie spotkanie dla przewoźników,
którzy są tym tematem zainteresowani. Jest to uwarunkowane z sytuacją jaka będzie
w szkołach od 1 września.
Radny Jan Zuber - pyta, jakie działania zostały podjęte w sprawie czyszczenia rzeki
Sawa, po sytuacji z dnia 25-26 czerwca. Prosi, aby działania te rozpoczęły się od ujścia
rzeki Sawy.
Wójt Jakub Czarnota - poprosił o spotkanie z przedstawicielami Wód Polskich.
Ustalono, że zostanie zorganizowane spotkanie z radnymi i sołtysami miejscowości,
których ten temat dotyczy. Realny termin spotkania to wrzesień br., z tego względu, że
Wody Polskie otrzymały środki na oczyszczanie rzeki i jej regulację. Są na etapie
ogłaszania przetargu. Jeśli wykonawcy zostaną wyłonieni, to przed rozpoczęciem prac
na pewno do takiego spotkania dojdzie i wtedy będzie można konkretnie rozmawiać.
Radny Marcin Kisała - pyta, czy jest możliwość regulacji dopływów Sawy, bo też
potrafią wiele szkód uczynić. Czy jest szansa i kto powinien się zajmować regulacją
dopływów rzeki.
Wójt Jakub Czarnota - każdy przypadek należy badać indywidualnie. Niektóre cieki są
w gestii Skarbu Państwa, albo mają nieuregulowany status prawny, zdarza się, ze gmina
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bierze za to odpowiedzialność. Trzeba zastanowić się przy każdym cieku wodnym kto
to powinien zrobić.
Poinformował, że w tym miesiącu planowana jest wypłata stypendiów Gminy Łańcut.
Będą też wypłacane stypendia od Stowarzyszenia Nasza Gmina Łańcut.
Na tym zakończono dyskusję.
Obrady rozpoczęto 7 sierpnia 2020 o godz. 09:00, a zakończono o godz. 11:04
tego samego dnia.

Przygotowała:
Katarzyna Karczmarz
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