PROTOKÓŁ Nr XX/20
Sesji Rady Gminy Łańcut
odbytej w dniu 21 lipca 2020 r.
w Ośrodku Kultury w Soninie

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że sesje są transmitowane, a nagrania są
zamieszczone na stronie internetowej Gminy Łańcut.
1. Otwarcie obrad XX Sesji Rady Gminy Łańcut.
Obrady otworzył i sesję prowadził Przewodniczący Rady Gminy Łańcut Paweł Dąbek.
W XX Sesji Rady Gminy Łańcut uczestniczyło 20 radnych (lista obecności stanowi załącznik do
protokołu).
W sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Łańcut, Z-ca Wójta, Sekretarz Gminy, Skarbnik
Gminy, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Sołtysi wsi.
Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad.
Zgodnie z przesłanymi zaproszeniami na sesję Przewodniczący Rady Gminy przedstawił
porządek obrad.
1. Otwarcie obrad XX Sesji Rady Gminy Łańcut.
2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Łańcut pomocy finansowej
Powiatowi Łańcuckiemu.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łańcut na 2020 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Łańcut.
5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia
zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2020 rok
przez Radę Gminy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali
mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łańcut.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi „Od przystanku PKP do stacji uzdatniania
wody" w Głuchowie do kategorii dróg gminnych publicznych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi „Kosina -Małe Doły" w Kosinie do kategorii
dróg gminnych publicznych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi „Od drogi krajowej nr 94 do Granic"
w Głuchowie do kategorii dróg gminnych publicznych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi „Kosina w Kosinie i Rogoźnie do kategorii dróg gminnych publicznych.

Rogóżno (Puchałówka)"

11. Podjęcie uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie
Gminy Łańcut dla zaspokajania potrzeb mieszkańców.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Łańcut.
13. Przedstawienie sytuacji w Gminie Łańcut po powodzi, która miała miejsce w dniach
26 i 27 czerwca 2020 r.
14. Informacja o międzysesyjnej działalności Komisji Rady Gminy.
15. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
16. Sprawy różne i pytania bieżące.

Na wniosek Wójta Gminy proponuje się w przesłanym porządku obrad dokonać zmian
poprzez:
1) Dodanie do porządku obrad:
Pkt 2 a) dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia woli udzielenia przez Gminę
Łańcut pomocy finansowej Powiatowi Łańcuckiemu.
2) Zdjęcie z porządku obrad:
Pkt 12) dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy
Łańcut.
3) Dodanie do porządku obrad:
Pkt 12a) dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/280/09 Rady
Gminy Łańcut z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet za
udział w pracach organów gminy oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
Projekty uchwał objętych wnioskowaną zmianą zostały przesłane radnym przed sesją.
Radni nie wnieśli uwag do proponowanego porządku obrad i jego zmian oraz nie wnieśli innych
wniosków o dokonanie zmian w porządku obrad.
Głosowano w sprawie:
1) Dodania do porządku obrad Pkt 2 a) Podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia woli
udzielenia przez Gminę Łańcut pomocy finansowej Powiatowi Łańcuckiemu.
Wyniki głosowania:
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (20)
Balawender Jadwiga, Borcz Jan, Bujak Katarzyna, Cwynar Jerzy, Czechowicz Barbara, Dąbek
Paweł, Harpula Tomasz, KiełbJan, Kisała Marcin, Kluz Sławomir, Krauz Ryszard, Murias Joanna,
Rejman-Dziok Ewa, Ruszel Barnadeta, Słonina Kazimierz, Szacki Grzegorz, Tarała Ireneusz, Wilk
Wiesław, Wójcik Beata, Zuber Jan.

NIEOBECNI (1)
Albigowski Jacek

Powyższa zmiana do porządku obrad została wprowadzona jednogłośnie.

Głosowano w sprawie:
2) Zdjęcia z porządku obrad Pkt 12) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia
Wójta Gminy Łańcut.
Wyniki głosowania:
ZA: 18, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJE SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (18)
Balawender Jadwiga, Borcz Jan, Cwynar Jerzy, Czechowicz Barbara, Dąbek Paweł, Harpula
Tomasz, KiełbJan, Kisała Marcin, Kluz Sławomir, Krauz Ryszard, Murias Joanna, Rejman-Dziok
Ewa, Słonina Kazimierz, Szacki Grzegorz, Tarała Ireneusz, Wilk Wiesław, Wójcik Beata, Zuber
Jan.
PRZECIW(l)
Bujak Katarzyna
WSTRZYMUJE SIĘ (1)
Ruszel Bernadeta
NIEOBECNI (1)
Albigowski Jacek

Powyższa zmiana do porządku obrad została wprowadzona większością głosów.

Głosowano w sprawie:
3) Dodania do porządku obrad Pkt 12a) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały
nr XXIX/280/09 Rady Gminy Łańcut z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zasad
przyznawania i wysokości diet za udział w pracach organów gminy oraz zwrotu kosztów
podróży służbowych.

Wyniki głosowania:
ZA: 16, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJE SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA(16)
Balawender Jadwiga, Borcz Jan, Bujak Katarzyna, Cwynar Jerzy, Dąbek Paweł, Harpula Tomasz,
Kisała Marcin, Kluz Sławomir, Krauz Ryszard, Murias Joanna, Rejman-Dziok Ewa, Słonina
Kazimierz, Szacki Grzegorz, Wilk Wiesław, Wójcik Beata, Zuber Jan.
PRZECIW(l)
Ruszel Bernadeta
WSTRZYMUJE SIĘ (3)
KiełbJan, Tarała Ireneusz, Czechowicz Barbara
NIEOBECNI (1)
Albigowski Jacek

Powyższa zmiana do porządku obrad została wprowadzona większością głosów.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Łańcut przedstawił zmieniony porządek obrad
XX Sesji Rady Gminy Łańcut:
1. Otwarcie obrad XX Sesji Rady Gminy Łańcut.
2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Łańcut pomocy finansowej
Powiatowi Łańcuckiemu.
2a. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli udzielenia przez Gminę Łańcut pomocy
finansowej Powiatowi Łańcuckiemu
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łańcut na 2020 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Łańcut.
5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia
zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2020 rok
przez Radę Gminy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali
mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łańcut.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi „Od przystanku PKP do stacji uzdatniania
wody" w Głuchowie do kategorii dróg gminnych publicznych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi „Kosina -Małe Doły" w Kosinie do kategorii
dróg gminnych publicznych.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi „Od drogi krajowej nr 94 do Granic"
w Głuchowie do kategorii dróg gminnych publicznych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi „Kosina -

Rogóżno (Puchałówka)"

w Kosinie i Rogoźnie do kategorii dróg gminnych publicznych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie
Gminy Łańcut dla zaspokajania potrzeb mieszkańców.
12 a. Podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/280/09 Rady Gminy Łańcut z dnia
25 czerwca 2009 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet za udział w pracach
organów gminy oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
13.Przedstawienie sytuacji w Gminie Łańcut po powodzi, która miała miejsce w dniach
26 i 27 czerwca 2020 r.
14.lnformacja o międzysesyjnej działalności Komisji Rady Gminy.
15.Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
16.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.

Ad. 2 ) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Łańcut pomocy finansowej
Powiatowi Łańcuckiemu.

Skarbnik Gminy Wiktor Skoczyński - powiedział, że uchwała w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Łańcuckiemu dotyczy zadania „Budowa i przebudowa drogi powiatowej
Nr 1542R Albigowa-Sonina w miejscowości Wysoka i Sonina wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczną", uchwała dotyczy roku bieżącego, wysokość pomocy to 800.000 zł. Zadanie jest
dwuletnie, w przyszłym roku na to zadanie również udzielilibyśmy pomocy finansowej
w kwocie 633.000 zł.
Następnie przedstawił projekt uchwały.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Łańcut pomocy finansowej Powiatowi
Łańcuckiemu.
Wyniki głosowania:
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA(20)
Balawender Jadwiga, Borcz Jan, Bujak Katarzyna, Cwynar Jerzy, Czechowicz Barbara, Dąbek
Paweł, Harpula Tomasz, Kiełb Jan, Kisała Marcin, Kluz Sławomir, Krauz Ryszard, Murias Joanna,
Rejman-Dziok Ewa, Ruszel Barnadeta, Słonina Kazimierz, Szacki Grzegorz, Tarała Ireneusz, Wilk
Wiesław, Wójcik Beata, Zuber Jan.
NIEOBECNI (1)
Albigowski Jacek
Uchwała nr XX/281/20 w sprawie udzielenia przez Gminę Łańcut pomocy finansowej
Powiatowi Łańcuckiemu została podjęta jednogłośnie (20 „za") - uchwała w załączeniu.

Pkt 2 a) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli udzielenia przez Gminę Łańcut pomocy
finansowej Powiatowi Łańcuckiemu.

Skarbnik Gminy Wiktor Skoczyński - powiedział, że uchwała dotyczy tego samego zadania,
ale roku przyszłego, chodzi o kontynuację przebudowy drogi Albigowa -Sonina. Na przyszły rok
w ramach naszej pomocy finansowej w stosunku do powiatu, dotyczyłoby to kwoty
633.000 zł.
Następnie przedstawił projekt uchwały.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli udzielenia przez Gminę Łańcut pomocy finansowej
Powiatowi Łańcuckiemu.
Wyniki głosowania:
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (20)
Balawender Jadwiga, Borcz Jan, Bujak Katarzyna, Cwynar Jerzy, Czechowicz Barbara, Dąbek
Paweł, Harpula Tomasz, Kiełb Jan, Kisała Marcin, Kluz Sławomir, Krauz Ryszard, Murias Joanna,
Rejman-Dziok Ewa, Ruszel Barnadeta, Słonina Kazimierz, Szacki Grzegorz, Tarała Ireneusz, Wilk
Wiesław, Wójcik Beata, Zuber Jan.
NIEOBECNI (1)
Albigowski Jacek

Uchwała nr XX/282/20 w sprawie wyrażenia woli udzielenia przez Gminę Łańcut pomocy
finansowej Powiatowi Łańcuckiemu została podjęta jednogłośnie (20 „za") - uchwała w
załączeniu.

Pkt 3) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łańcut na 2020 r.
Skarbnik Gminy Wiktor Skoczyński - powiedział, że projekt uchwały był omawiany na
komisjach wspólnych, jednak doszło kilka zmian. Zmiany, które zostały naniesione Radni
otrzymali przed sesją.
Następnie przedstawił propozycje zmian w uchwale budżetowej Gminy Łańcut i przedstawił
projekt uchwały.
Zwiększamy dochody budżetu gminy o kwotę 205.351 zł.
Zwiększoną otrzymaliśmy subwencję oświatową o 39.445 zł, dotyczy ona wyposażenia szkoły
w Rogoźnie i o tą samą kwotę będą zwiększone wydatki.
W dziale 801 Oświata i wychowanie kwotę 32.976 zł otrzymaliśmy z tytułu odszkodowań,
dotyczy to Przedszkola w Albigowej.
W dziale 852 Pomoc Społeczna otrzymaliśmy pomoc finansową od Marszałka Województwa
Podkarpackiego na wypłatę zasiłków, dotacja w kwocie 35.000 zł.
W dziale 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska otrzymaliśmy dotację
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska do zadań związanych z odbiorem azbestu od
mieszkańców gminy. Dotacja ta wynosi 72.930 zł.
W dziale 921 Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego zwiększamy dochody o 25.000 zł są
to dotacje jakie otrzymaliśmy w formie pomocy finansowej od Marszałka Województwa
Podkarpackiego. 15.000 zł na Instytut Samorządności w Wysokiej to jest kontynuacja zadania
z tamtego roku do sali nad remizą i 10.000 zł na Dom Społeczny w Cierpiszu.
Zwiększamy wydatki budżetu gminy o kwotę 1.526.788 zł.
W dziale 600 Transport i łączność zwiększamy dotację na pomoc finansową dla Powiatu
Łańcuckiego o kwotę 800.000 zł, to jest konsekwencja tej uchwały, która przed chwilą była
podjęta w sprawie pomocy finansowej.
W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększamy dotację na
zadania inwestycyjne o 31.000 zł i jest to dotacja na zakup sprzętu ratowniczo -hydraulicznego
dla OSP Kraczkowa. W budżecie mieliśmy zapisane 30.000 zł na dotacje dla jednostek OSP na
terenie gminy, ale była to dotacja na zadania bieżące i wszystkie jednostki, oprócz Albigowej
na ten wkład własny dostały dofinansowanie z Gminy w ramach tych środków. Nie
wykorzystano całej kwoty, zostało jeszcze 18.000 zł i je przenosimy, a dodatkowo zwiększamy
o 13.000 zł wydatki budżetu Gminy, abyśmy mogli zabezpieczyć wkład na zakup sprzętu
ratowniczo -hydraulicznego dla OSP Kraczkowa. Wartość tego sprzętu to 71.000 zł. 31.000 zł
to wkład, 40.000 zł to dotacja z Państwowej Straży Pożarnej.

W dziale 801 Oświata i Wychowanie zwiększamy wydatki o kwotę 189.820 zł.
W szkołach podstawowych na zakup książek i pomocy dydaktycznych 39.445 zł to są pieniądze
z subwencji i dotyczą szkoły w Rogoźnie.
Na remonty i usługi pozostałe w szkołach zwiększamy wydatki o 100.000 zł, dotyczy to Szkoły
w Albigowej (przystosowanie pomieszczeń) i Szkoły w Wysokiej (malowanie). Przy
zmniejszeniu wydatków zostanie omówione skąd te środki będą przesunięte w ramach
budżetu oświaty.
W przedszkolach zwiększamy wydatki na remonty o kwotę 32.976 zł to są środki które
otrzymaliśmy z odszkodowania.
W pozostałej działalności tylko pomiędzy paragrafami przesuwamy w pozostałej działalności
na projektach unijnych o kwotą 17.399 zł.
W dziale 852 Pomoc Społeczna zwiększamy wydatki o kwotę 45.000 zł.
Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na zasiłki 35.000 zł. Jest to po stronie wydatków ta
pomoc finansowa, którą otrzymaliśmy od Samorządu Województwa Podkarpackiego na
wypłatę zasiłków dla osób poszkodowanych podczas powodzi 26 czerwca na terenie gminy
Łańcut.
Zwiększamy wydatki o 10.000 zł. Są to środki jakie umożliwią wyłonienie wykonawcy
i podpisanie umowy na przebudowę i zmianę użytkowania części pomieszczeń budynku
wielofunkcyjnego w miejscowości Wysoka na cele prowadzenia Ośrodka Opieki Dziennej.
W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększamy wydatki na pomoc materialną dla
uczniów, czyli na stypendia o 8.000 zł. Ten temat rozwinie Pan Wójt.
W dziale Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska zwiększamy wydatki o kwotę 232.930
zł z tego:
Po stronie wydatków pokazujemy dotację jaką otrzymaliśmy z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska na odbiór azbestu 72.930 zł i na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na
usuwanie odpadów z terenu gminy, które powstały po powodzi 160.000 zł.
W dziale 921 Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego zwiększamy wydatki o kwotę 48.100
zł.
Jest wniosek z Zebrania Wiejskiego w Cierpiszu, żeby pieniądze, które były przeznaczone na
zakup wyposażenia do Domu Społecznego w Cierpiszu przeznaczyć, jako wkład do projektu do
którego dostaliśmy dofinansowanie 10.000 zł od Marszałka, czyli na remont klatki schodowej
i toalet w Budynku Domu Społecznego w Cierpiszu.
W dziale 926 Kultura Fizyczna również jest przesunięcie między paragrafami, zwiększamy
wydatki o kwotę 171.938 zł. O taką samą kwotę zmniejszymy wydatki na projekcie
kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF.
Zmniejszamy wydatki o kwotę 323.437 zł.
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W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 8.100 zł są to pieniądze funduszu sołeckiego
Cierpisza i przesuwamy je na to zadanie o którym przed chwilą była mowa.
W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dotacje celowe, które były
dla OSP na zadanie bieżące zmniejszamy o 18.000 zł i przeznaczmy na dotację inwestycyjną
dla jednostki OSP w Kraczkowej.
W dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejszamy dotację dla przedszkoli niepublicznych na
dzieci niepełnosprawne, bo w tym roku taka kwota, jaka była rezerwowana nie będzie
wydatkowana, zmniejszamy o 108.000 zł. 100.000 zł na szkoły w Albigowej i Wysokiej i 8.000
zł na stypendia.
W pozostałej działalności zmniejszamy wydatki o kwotę 17.399 zł i są to przesunięcia w
projektach unijnych.
W dziale 962 Kultura Fizyczna zmniejszamy wydatki o kwotę 171.938 zł. Są to wydatki, które
dotyczą kompleksowej rewitalizacji na terenie ROF.
W związku z tym, że w pełni wydatki nie są pokryte dochodami, zwiększamy planowany deficyt
budżetu gminy o kwotę 998.000 zł i ten deficyt zostanie pokryty wolnymi środkami,
nierozdysponowanymi do tej pory. Jest to również kwota 998.000 zł.
W związku z tym, że wpłynął wniosek z Zebrania Wiejskiego w Cierpiszu odnośnie zmiany
funduszu sołeckiego- zmieniamy fundusz sołecki, zwiększamy o kwotę 8.100 zł w dziale kultura
i ochrona dziedzictwa narodowego na zadaniu remont klatki schodowej i toalet w budynku
Domu Społecznego w Cierpiszu, natomiast zmniejszamy o kwotę 8.100 zł w dziale gospodarka
mieszkaniowa na zadaniu zakup mebli i piecyków grzewczych i wyposażenia do budynku Domu
Społecznego w Cierpiszu.
Wójt Gminy Łańcut Jakub Czarnota - powiedział, że w zmianach w uchwale budżetowej
uwzględniamy dodatkową kwotę 8.000 zł na stypendia dla uczniów naszych szkół. Ilość
uczniów, która spełnia kryteria, aby otrzymać stypendium jest bardzo duża, 136 uczniów
uzyskało średnią powyżej 4.75, 188 uczniów uzyskało średnią powyżej 5.00, 17 uczniów
uzyskało średnią powyżej 5.50. Mamy 43 uczniów, którym należy się stypendium za
osiągnięcia sportowe, bądź artystyczne. W sumie wpłynęło 384 wnioski i aby stypendia
osiągnęły chociaż ten minimalny poziom 150 zł to zabezpieczona kwota 50.000 zł to trochę za
mało, stąd potrzeba by zwiększyć ją o 8.000 zł.
Radna Katarzyna Bujak - zapytała o sprawę usunięcia azbestu, powiedziała, że mieszkańcy
czekają na listach rezerwowych. Zapytała jaka jest kwota przeznaczona i ilu osobom zostanie
azbest usunięty.
Wójt Gminy Łańcut Jakub Czarnota- powiedział, że nie sądzi aby mieszkańcy, którzy pytają
szczególnie długo oczekiwali, gdyż w 2019 roku usuwany był azbest i udało się go odebrać od
wszystkich, którzy w 2019, 2018 i 2017 roku złożyli wniosek. Osoby, od których będzie
odbierany azbest w tym roku, to te, które składają wnioski na bieżąco. Na obecną chwilę
azbest jest usuwany na bieżąco. W tym momencie jesteśmy na etapie poszukiwania
wykonawcy, dotację otrzymaliśmy, a środki które otrzymaliśmy powinny wystarczyć na

odebranie azbestu od wszystkich, którzy złożyli wnioski. Wójt Gminy powiedział, że nie ma
pewności, czy wystarczy na demontaż, ale na odbiór na pewno.
Radna Katarzyna Bujak - zapytała, czy osoby które złożyły wnioski mają je składać po raz
kolejny, czy są na listach rezerwowych.
Wójt Gminy Łańcut Jakub Czarnota- powiedział, że jeżeli mieszkaniec złożył wniosek np. w
2019 roku, czy 2020 nie musi ponownie składać wniosku.

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łańcut na 2020 r.
Wyniki głosowania:
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (19)
Balawender Jadwiga, Borcz Jan, Bujak Katarzyna, Cwynar Jerzy, Czechowicz Barbara, Dąbek
Paweł, Harpula Tomasz, Kiełb Jan, Kisała Marcin, Kluz Sławomir, Krauz Ryszard, Rejman-Dziok
Ewa, Ruszel Barnadeta, Słonina Kazimierz, Szacki Grzegorz, Tarała Ireneusz, Wilk Wiesław,
Wójcik Beata, Zuber Jan.
NIEOBECNI (2)
Albigowski Jacek, Murias Joanna
Uchwała nr XX/283/20 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łańcut na 2020 r.
została podjęta jednogłośnie (19 „za") - uchwała w załączeniu.

Pkt 4) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Łańcut.
Skarbnik Gminy Wiktor Skoczyński - powiedział, że w związku z tym, że zmianami w budżecie
zmieniliśmy deficyt budżetu Gminy i musieliśmy pokazać źródła finansowania tego deficytu,
mamy obowiązek dokonać zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Łańcut, czyli
uwzględnić w niej te zmiany, które dokonaliśmy uchwałą zmiany w budżecie i podjąć uchwałę
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Łańcut.
Następnie przedstawił projekt uchwały.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Łańcut.
Wyniki głosowania:
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
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Wyniki imienne:
ZA (18)
Balawender Jadwiga, Borcz Jan, Bujak Katarzyna, Cwynar Jerzy, Czechowicz Barbara, Dąbek
Paweł, Harpula Tomasz, Kiełb Jan, Kisała Marcin, Kluz Sławomir, Krauz Ryszard, Rejman-Dziok
Ewa, Słonina Kazimierz, Szacki Grzegorz, Tarała Ireneusz, Wilk Wiesław, Wójcik Beata, Zuber
Jan.
WSTRZYMUJE SIĘ (1)
Ruszel Bernadeta
NIEOBECNI (2)
Albigowski Jacek, Murias Joanna
Uchwała nr XX/284/20 w sprawie zmian w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Łańcut została podjęta większością głosów (18 „za", 1 głos "wstrzymuje się" ) - uchwała
w załączeniu.
Pkt 5) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia
zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2020 rok przez
Radę Gminy.
Skarbnik Gminy Wiktor Skoczyński - powiedział, że uchwała dotyczy zadania „Kształtowanie
przestrzeni publicznej w miejscowości Sonina poprzez budowę obiektów służących organizacji
imprez plenerowych wraz z zagospodarowaniem terenu". Pierwotnie zadanie planowane było
do realizacji w roku ubiegłym, natomiast wartość zadania zdecydowanie przewyższała środki
jakie mieliśmy w budżecie. Przetarg był unieważniany, próbowaliśmy go powtarzać, jednak
kwota była zdecydowanie wyższa niż środki jakie mieliśmy w ubiegłym roku zabezpieczone
w budżecie. W związku z tym została podjęta decyzja o rozłożeniu tego zadania na 2 lata
i finansowania go częściowo w roku bieżącym, a częściowo przyszłym. Za środki jakie mamy
zabezpieczone w budżecie na ten rok do tej wysokości podpisalibyśmy umowę z wykonawcą,
natomiast brakuje nam 330.000 zł. Jesteśmy na etapie otwarcia ofert, więc jeżeli mielibyśmy
związać się umową z wykonawcą, musimy podjęć uchwałę o zaciągnięciu zobowiązania na rok
przyszły.
Następnie przedstawił projekt uchwały.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia
zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2020 rok przez
Radę Gminy.
Wyniki głosowania:
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
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Wyniki imienne:
ZA (20)
Balawender Jadwiga, Borcz Jan, Bujak Katarzyna, Cwynar Jerzy, Czechowicz Barbara, Dąbek
Paweł, Harpula Tomasz, Kiełb Jan, Kisała Marcin, Kluz Sławomir, Krauz Ryszard, Murias Joanna,
Rejman-Dziok Ewa, Ruszel Bernadeta, Słonina Kazimierz, Szacki Grzegorz, Tarała Ireneusz, Wilk
Wiesław, Wójcik Beata, Zuber Jan.
NIEOBECNI (1)
Albigowski Jacek,

Uchwała nr XX/285/20 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia
zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2020 rok przez
Radę Gminy została podjęta jednogłośnie głosów (20 „za") - uchwała w załączeniu.

Pkt 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali
mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łańcut.
Z-ca Wójta Gminy Łańcut Łukasz Hubert - powiedział, że w listopadzie ubiegłego roku
uchwałą Rady Gminy zaktualizowana została obowiązująca od 2007 roku uchwała określająca
zasady wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
Gminy Łańcut. Omyłkowo zabrakło dwóch punktów, które teraz wnosimy, a są one wymagane
prawem.
Następnie przedstawił projekt uchwały.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali
mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łańcut.
Wyniki głosowania:
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (19)
Balawender Jadwiga, Borcz Jan, Bujak Katarzyna, Cwynar Jerzy, Czechowicz Barbara, Harpula
Tomasz, KiełbJan, Kisała Marcin, Kluz Sławomir, Krauz Ryszard, Murias Joanna, Rejman-Dziok
Ewa, Ruszel Bernadeta, Słonina Kazimierz, Szacki Grzegorz, Tarała Ireneusz, Wilk Wiesław,
Wójcik Beata, Zuber Jan.
WSTRZYMUJE SIĘ (1)
Dąbek Paweł,
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NIEOBECNI (1)
Albigowski Jacek,
Uchwała nr XX/286/20 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali
mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łańcut została podjęta
większością głosów (19 „za", 1 głos „wstrzymuje się") - uchwała w załączeniu.
Pkt 7) Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi „Od przystanku PKP do stacji uzdatniania
wody" w Głuchowie do kategorii dróg gminnych publicznych.
Wójt Gminy Łańcut Jakub Czarnota- powiedział, że zabiera głos w tym punkcie i w kolejnych
trzech, bo uzasadnienie tej uchwały i trzech kolejnych, dotyczą tego samego czyli
przekształcenia dróg gminnych wewnętrznych w drogi publiczne. Ta potrzeba wynika z faktu,
że w 2015 roku zmieniło się rozporządzenie Ministra Infrastruktury, które mówi, że jeżeli
przejazdy kolejowe na tych drogach mają być utrzymane, to te drogi muszą mieć charakter
dróg publicznych. Działania Gminy w tym zakresie trwały kilka lat, gdyż przygotowania
dokumentacji i uzgodnienie szczegółów czy to z PKP, czy innymi podmiotami nie było rzeczą
prostą. To, że drogi te będą miały charakter publicznych nie oznacza, że one z automatu będą
przebudowywane, czy będą tam realizowane jakieś inwestycje, na razie mówimy o etapie
dokumentacji. Fakt, że droga staje się drogą publiczną daje w perspektywie możliwość starania
się o środki zewnętrzne. Tak będziemy się starać w przypadku drogi Kosina Rogóżno.
Sekretarz Gminy Łańcut Mariusz Pieniążek - przedstawił projekt uchwały.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi „Od przystanku PKP do stacji uzdatniania wody"
w Głuchowie do kategorii dróg gminnych publicznych.
Wyniki głosowania:
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (20)
Balawender Jadwiga, Borcz Jan, Bujak Katarzyna, Cwynar Jerzy, Czechowicz Barbara, Dąbek
Paweł, Harpula Tomasz, KiełbJan, Kisała Marcin, Kluz Sławomir, Krauz Ryszard, Murias Joanna,
Rejman-Dziok Ewa, Ruszel Bernadeta, Słonina Kazimierz, Szacki Grzegorz, Tarała Ireneusz, Wilk
Wiesław, Wójcik Beata, Zuber Jan.
NIEOBECNI (1)
Albigowski Jacek,
Uchwała nr XX/287/20 w sprawie zaliczenia drogi „Od przystanku PKP do stacji uzdatniania
wody" w Głuchowie do kategorii dróg gminnych publicznych została podjęta jednogłośnie (20
„za") - uchwała w załączeniu.
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Pkt 8) Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi „Kosina - Małe Doły" w Kosinie do
kategorii dróg gminnych publicznych.
Sekretarz Gminy Łańcut Mariusz Pieniążek - przedstawił projekt uchwały.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi „Kosina - Małe Doły" w Kosinie do kategorii dróg
gminnych publicznych.
Wyniki głosowania:
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (20)
Balawender Jadwiga, Borcz Jan, Bujak Katarzyna, Cwynar Jerzy, Czechowicz Barbara, Dąbek
Paweł, Harpula Tomasz, Kiełb Jan, Kisała Marcin, Kluz Sławomir, Krauz Ryszard, Murias Joanna,
Rejman-Dziok Ewa, Ruszel Bernadeta, Słonina Kazimierz, Szacki Grzegorz, Tarała Ireneusz, Wilk
Wiesław, Wójcik Beata, Zuber Jan.
NIEOBECNI (1)
Albigowski Jacek,
Uchwała nr XX/288/20 w sprawie zaliczenia drogi „Kosina - Małe Doły" w Kosinie do kategorii
dróg gminnych publicznych została podjęta jednogłośnie (20 „za") - uchwała w załączeniu.
Pkt 9) Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi „Od drogi krajowej nr 94 do Granic" w
Głuchowie do kategorii dróg gminnych publicznych.
Sekretarz Gminy Łańcut Mariusz Pieniążek - przedstawił projekt uchwały.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi „Od drogi krajowej nr 94 do Granic" w Głuchowie
do kategorii dróg gminnych publicznych.
Wyniki głosowania:
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (20)
Balawender Jadwiga, Borcz Jan, Bujak Katarzyna, Cwynar Jerzy, Czechowicz Barbara, Dąbek
Paweł, Harpula Tomasz, KiełbJan, Kisała Marcin, Kluz Sławomir, Krauz Ryszard, Murias Joanna,
Rejman-Dziok Ewa, Ruszel Bernadeta, Słonina Kazimierz, Szacki Grzegorz, Tarała Ireneusz, Wilk
Wiesław, Wójcik Beata, Zuber Jan.
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NIEOBECNI (1)
Albigowski Jacek,
Uchwała nr XX/289/20 w sprawie zaliczenia drogi „Od drogi krajowej nr 94 do Granic"
w Głuchowie do kategorii dróg gminnych publicznych została podjęta jednogłośnie (20 „za") uchwała w załączeniu.
Pkt 10) Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi „Kosina - Rogoźno
w Kosinie i Rogoźnie do kategorii dróg gminnych publicznych.

(Puchałówka)"

Sekretarz Gminy Łańcut Mariusz Pieniążek - przedstawił projekt uchwały.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi „Kosina - Rogóżno (Puchałówka)" w Kosinie
i Rogoźnie do kategorii dróg gminnych publicznych.
Wyniki głosowania:
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (20)
Balawender Jadwiga, Borcz Jan, Bujak Katarzyna, Cwynar Jerzy, Czechowicz Barbara, Dąbek
Paweł, Harpula Tomasz, Kiełb Jan, Kisała Marcin, Kluz Sławomir, Krauz Ryszard, Murias Joanna,
Rejman-Dziok Ewa, Ruszel Bernadeta, Słonina Kazimierz, Szacki Grzegorz, Tarała Ireneusz, Wilk
Wiesław, Wójcik Beata, Zuber Jan.
NIEOBECNI (1)
Albigowski Jacek,
Uchwała nr XX/290/20 w sprawie zaliczenia drogi „Kosina - Rogóżno (Puchałówka)" w Kosinie
i Rogoźnie do kategorii dróg gminnych publicznych została podjęta jednogłośnie (20 „za") uchwała w załączeniu.
Pkt 11) Podjęcie uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na
terenie Gminy Łańcut dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców.
Wójt Gminy Łańcut Jakub Czarnota - powiedział, że ta uchwała jest konsekwencją działań
jakie już na początku roku zostały podjęte, mieszkańcy części Kraczkowej, Albigowej także
i Handzlówki zabiegali o to by szukać rozwiązania, które umożliwiło by połączenia autobusowe
z Rzeszowem, bez konieczności przesiadki w mieście Łańcut. Na skutek pandemii te rozmowy
zostały zawieszone, teraz wróciliśmy do rozmów z przewoźnikami. Jeden z przewoźników,
który obsługiwał linię przewozową Kraczkowa Centrum do Rzeszowa przez miejscowość
Malawa podtrzymuje wolę przedłużenia linii autobusowej przynajmniej do centrum
Albigowej. Chcieliśmy trochę więcej, na razie się nie udało. Żeby przedłużyć tą linię potrzebne
są pewne zgody, koncesje, a także uchwała Rady Gminy, która ustanowi dwa nowe przystanki.
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Jeden z tych przystanków byłby w okolicach pawilonu czy Ośrodka Kultury, a drugi przy drodze
powiatowej Albigowa-Kraczkowa niedaleko skrzyżowania z drogą wojewódzką.
Sekretarz Gminy Łańcut Mariusz Pieniążek - przedstawił projekt uchwały.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na
terenie Gminy Łańcut dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców.
Wyniki głosowania:
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (19)
Balawender Jadwiga, Borcz Jan, Bujak Katarzyna, Cwynar Jerzy, Czechowicz Barbara, Dąbek
Paweł, Harpula Tomasz, Kiełb Jan, Kisała Marcin, Kluz Sławomir, Krauz Ryszard, Rejman-Dziok
Ewa, Ruszel Bernadeta, Słonina Kazimierz, Szacki Grzegorz, Tarała Ireneusz, Wilk Wiesław,
Wójcik Beata, Zuber Jan.
NIEOBECNI (2)
Albigowski Jacek, Murias Joanna
Uchwała nr XX/291/20 w sprawie w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków
komunikacyjnych na terenie Gminy Łańcut dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców została
podjęta jednogłośnie (19 „za") - uchwała w załączeniu.

Pkt 12a) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/280/09 Rady Gminy Łańcut
z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet za udział w pracach
organów gminy oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
Wójt Gminy Łańcut Jakub Czarnota - powiedział, że skutkiem projektu uchwały jest
zwiększenie przeciętnego poziomu wynagrodzenia dla sołtysa wsi nie będącego radnym
z 14 % na 22%, natomiast w przypadku sołtysów, którzy pełnią funkcję radnych to poziom
wynagrodzenia wzrośnie z 7,5 % do 12 %, gdzie w jednym i drugim przypadku nie jest to stała
kwota, tylko bazową kwota jest kwota przeciętego wynagrodzenia za pierwszy kwartał i co
kilka miesięcy ulega zmianie.
Następnie przedstawił projekt uchwały.
Radna Bernadeta Ruszel -zapytała, który z radców prawnych sprawdził tą uchwałę pod
względem formalnoprawnym?
Sekretarz Gminy Łańcut Mariusz Pieniążek- powiedział, że Pani Katarzyna Ferenc.
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Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/280/09 Rady Gminy Łańcut
z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet za udział w pracach
organów gminy oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
Wyniki głosowania:
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIĘ: 7, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (13)
Balawender Jadwiga, Borcz Jan, Cwynar Jerzy, Harpula Tomasz, Kisała Marcin, Kluz Sławomir,
Murias Joanna, Rejman-Dziok Ewa, Słonina Kazimierz, Tarała Ireneusz, Wilk Wiesław, Wójcik
Beata, Zuber Jan.
^

WSTRZYMUJE SIĘ (7)
Bujak Katarzyna, Czechowicz Barbara, Dąbek Paweł, Kiełb Jan, Krauz Ryszard, Ruszel
Bernadeta, Szacki Grzegorz.
NIEOBECNI (1)
Albigowski Jacek
Uchwała nr XX/292/20 w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/280/09 Rady Gminy
Łańcut z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet za udział w
pracach organów gminy oraz zwrotu kosztów podróży służbowych została podjęta większością
głosów (13 „za", 7 "wstrzymuje się") - uchwała w załączeniu.

Pkt 13) Przedstawienie sytuacji w Gminie Łańcut po powodzi, która miała miejsce 26 i 27
czerwca 2020 r.
Wójt Gminy Łańcut Jakub Czarnota - przedstawił prezentację.
Powiedział, że na 1 slajdzie pokazana została droga powiatowa, która zamieniła się w rwącą
rzekę. Wszystko zaczęło się w godzinach popołudniowych około godziny 15, kiedy miała
miejsce burza. Opady były tak duże, że rzeka wylała.
Drugi slajd przedstawia zdjęcie w okolicach szkoły w miejscowości Albigowa.
Straty w infrastrukturze komunalnej:
Ogólne straty w obiektach gminy Łańcut wynoszą - 13.235.143 zł. Takie straty oszacowaliśmy
wstępnie i 3 lipca 2020r. protokół z taką kwotą został przekazany do Wojewody.
Wójt Gminy Łańcut Jakub Czarnota - powiedział, że w jego ocenie te straty są wyższe niż
zostały przedstawione, jednak od tego roku wskazać można było tylko te drogi, które są
własnością gminy. Na naszym terenie jest sporo dróg, które mają nie uregulowany status
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prawny. Takich dróg w wykazie strat nie ma i nie można na nie otrzymać dofinansowania na
odbudowę.
13 milionów to 45% dochodów własnych gminy.
Drogi stanowiące własność gminy Łańcut: straty 2.850.100 zł (drogi położone przede
wszystkim na terenie miejscowości Albigowa, Handzlówka, ale też w mniejszym stopniu w
Wysokiej, Głuchowie, Soninie).
Łącznie na terenie gminy zostało uszkodzonych 18 km dróg.
Wysoka- ok. 1 km 610 m
Albigowa- ok. 3 km 620 m
Handzlówka- ok. 6 km 670 m
Sonina- ok. 4 km 158 m
Sonina/Głuchów- lkm 880 m (jedna droga łącząca te dwie miejscowości).
Mosty i kładki: straty to 9.348.000 zł.
2 mosty są wyłączone, nieprzejezdne, a innych stan techniczny jest niepewny.
Most Albigowa ma podmyte 4 elementy podpór.
Most Handzlówka prowadzący do Kościoła, nie zawalił się, ale stan jego jest na tyle poważny,
że został wyłączony z użytkowania, niedługo będzie ekspertyza co dalej.
Kolejny slajd przedstawia zdjęcie szkoły podstawowej w Albigowej.
Straty na budynkach komunalnych - Szkoła Podstawowa w Albigowej to 199.996 zł.
Zalana została biblioteka, zniszczone boisko wielofunkcyjne.
Straty w obiektach sportowych - 776.278 zł - obejmują boisko w Albigowej, Głuchowie.
Kolejne slajdy przedstawiają:
W Głuchowie zalane w całości zostały boisko wielofunkcyjne przyszkolne, bieżnia i zeskok do
skoku w dal.
W Albigowej zalane w całości zostało boisko wielofunkcyjne przyszkolne, boisko utwardzone
przyszkolne, bieżnia i zeskok do skoku w dal.
Kolejny slajd przedstawia zapadnięty chodnik i uszkodzone ogrodzenie terenu szkolnego w
Albigowej.
Straty na innych obiektach komunalnych to straty w wysokości 60.796 zł.
Ucierpiało też mienie Zakładu Gospodarki Komunalnej (kolejne slajdy).
W Handzlówce odsłonięte zostały rury kanalizacyjne, pozrywane stożki pokryw studzienek
kanalizacyjnych, pozrywane pokrywy studzienek. W Albigowej całkowicie zalana i zamulona
została przepompownia ścieków P-3 koło szkoły, całkowicie zniszczone ogrodzenie
przepompowni ścieków P-3 koło szkoły, w 50% zniszczone ogrodzenie przepompowni.
Również w Wysokiej zostało uszkodzone mienie Zakładu: zapadnięta podpora rury osłonowej,
zerwane mocowanie, odsłonięta rura kanalizacyjna nad rzeką (najpoważniejsze zniszczenie na
sieci kanalizacyjnej).
W Soninie zostało uszkodzonych kilka studzienek kanalizacyjnych - pościągane pokrywy.
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Z informacji z ZGK nadal trwa przyjmowanie zgłoszeń od mieszkańców gminy, dotyczące szkód
w infrastrukturze wodociągowo - kanalizacyjnej. Łącznie 20 studzienek pozrywanych na
terenie gminy Łańcut.
Następne slajdy ukazują straty poniesione przez mieszkańców gminy Łańcut. Około 144
zalanych posesji, 32 budynki gospodarcze. Z danych podanych przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Łańcucie większość zalanych domów mieszkalnych to część piwniczna. Kilka
zgłoszeń dotyczyło zalanych działek, ogródków przydomowych czy grządek.
W trakcie powodzi jednostki ratownicze uczestniczyły w akcjach ratunkowych (kolejne slajdy).
Zniszczony został sprzęt jednostek ratowniczych.
OSP Albigowa- zniszczony sprzęt: pilarka do cięcia drewna Husqvarna 350, pilarka do cięcia
drewna Sthil 350, wąż W-75 - 4 szt. W-52-3 szt., buty specjalne gumowe - 3 komplety, wodery
- 4 komplety, ubranie specjalne góra+dół UPS - 4 komplety, latarki survivor - 2 szt., rękawice
specjalne 11 par, pompa szlamowa WT 30X, Łańcuch do pił - 2 szt., straty poniosły też OSP
Cierpisz, Handzlówka, Kraczkowa, Sonina, Rogóżno, Wysoka.
OSP Kraczkowa zalane/ zatopione zostały pojazdy: GBA-IFA- zalana instalacja elektryczna
pojazdu (pojazd unieruchomiony), rozszczelniony zbiornik z wodą, zniszczony sprzęt: ubranie
specjalne góra+dół UPS - 2 komplety, buty specjalne gumowe 2 pary, latarka - 2 szt., pompa
szlamowa PS-50.
OSP Sonina zniszczony sprzęt: wąż W-75 - 2 szt., wąż W-52 - 1 szt., łopata - 2 szt., latarka - 1
szt.
OSP Rogóżno zniszczony sprzęt: ubranie specjalne góra i dół UPS - 1 komplet, rękawice
specjalne -3 szt., wąż ssawny z koszem do pompy szlamowej-lszt., wąż W 7 5 - 1 szt., latarka lszt.
Praktycznie wszystkie jednostki, które uczestniczyły w akcji poniosły straty.
Pomoc ratownicza była bardzo sprawna, bo reakcja była natychmiastowa. Część naszych
jednostek, kiedy jeszcze nikt nie przypuszczał, że powódź dotknie gminę pomagała w
Tarnawce, gdzie utknęły. Nasze siły w związku z tym były osłabione, jednak szybko dotarło
wsparcie z zewnątrz z powiatu i spoza powiatu. Między godziną 19-20 dojechały do nas Wojska
Obrony Terytorialnej.
Udział w akcji ratowniczej i porządkowej wzięło około 40 jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych również spoza terenu powiatu łańcuckiego, oraz Jednostki Ratowniczo -Gaśnicze
z Łańcuta, Leżajska, Jasła i Mielca, Jednostki KP PSP z Niska i Leżajska.
Wszystkie działania jakie były i są prowadzone można podzielić na 3 etapy:
- Pierwszy to duża akcja ratownicza, wielkie poświęcenie strażaków, żołnierzy, wsparcie
mieszkańców i pomoc sąsiedzka. Ten etap zakończył się w sobotę nad ranem w miejscowości
Głuchów, gdzie niemal do świtu trwało umacnianie wałów przeciwpowodziowych
- Kolejny etap zaczął się w niedzielę rano i było to porządkowanie Gminy. Ten etap został już
w większości zakończony. Porządkowany jest jeszcze teren przy Sawie. Z pomocą przyszedł
Powiatowy Urząd Pracy, który otrzymał dodatkowe środki żeby zatrudnić pracowników
publicznych, którzy zostali oddelegowani do prac przy usuwaniu skutków klęsk żywiołowych.
Również mieszkańcy pomagali w porządkowaniu przestrzeni publicznej.
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- Trzeci etap to odbudowa tego co zostało zniszczone. Ciężko będzie odbudować straty w
oparciu o środki własne. Liczymy na wsparcie finansowe przede wszystkim z budżetu państwa.
Na ten moment nie wiemy kiedy napłynie wsparcie. Do 3 lipca zgłosiliśmy straty.
Wójt powiedział- że rozmawiał w Urzędzie Wojewódzkim, o tym kiedy możemy się spodziewać
wsparcia. Na ten moment nie ma wiążącej decyzji, kiedy i jakie środki zostaną przyznane.
Źródeł finansowania szukamy na różne sposoby. Zawalony most na rzece Sawa przy drodze
powiatowej Handzlówka-Albigowa wygląda na to, że będzie odbudowany ze środków
Funduszu Dróg Samorządowych, wniosek jest przygotowywany i w sierpniu trafi do
Wojewody. Ze wsparciem chcą przyjść inne gminy. Samorządy, które chcą nam pomóc to:
gmina Białobrzegi, która chce pomóc nam oraz gminie Markowa, oraz Unia Metropolii
Polskich, która podjęła decyzję, że wesprze gminy wiejskie z terenu podkarpacia. Naszej
Gminie chce pomóc miasto Wrocław i miasto Warszawa. Radni tych miast planują podjąć
uchwały o pomocy finansowej do końca tego miesiąca.
Mamy również wsparcie ze strony Sejmiku Województwa Podkarpackiego 400.000 zł na
odbudowę mostu w Tarnawce i w Handzlówce. Gminy, które ucierpiały mogą zgłosić
dodatkowe drogi w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, a środki przekazane na drogi
nie będą wymagały wkładu własnego.
Kiedy mosty będą odblokowane.
Most przy drodze powiatowej Albigowa - Handzlówka - w miejsce mostu, który się zawalił
powstanie tymczasowa przeprawa. Wybuduje to firma Strabag. Ponieważ przyczułki zostały
to na nich zostanie postawiona tymczasowa konstrukcja dostosowana nie tylko do
samochodów osobowych, ale również transportu ciężkiego. Będzie ona do czasu budowy
właściwego mostu, którą Powiat chciałby sfinansować przy naszym wsparciu z Funduszu Dróg
Samorządowych.
W przypadku mostu w centrum Handzlówki, który prowadzi do kościoła, cmentarza ten most
nie zawalił się. Została zlecona ekspertyza, która w najbliższych dniach pokarze czy w grę
wchodzi przebudowa, czy remont i jakie kwoty będą potrzebne.
Czekamy przede wszystkim na środki zewnętrzne.
Szacunkowe koszty (nie do końca wyliczone bo jeszcze faktury spływają) jakie do tej pory
ponieśliśmy to koszty usunięcia odpadów, zabezpieczenia piasku, zorganizowania wyżywienia
dla tych co pomagali (ok. 200.000 zł do 250.000 zł). Straty, które ponieśli strażacy z naszych
jednostek to 91.000 zł.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Halina Sieczkowska - przedstawiła
i omówiła prezentację.
W wyniku ulewnych deszczy, które miały miejsce w dniu 26 lipca 2020 r. na terenie gminy
Łańcut doszło do podtopień wielu budynków mieszkalnych i gospodarczych. Żywiołem
szczególnie dotknięte zostały miejscowości Albigowa, Handzlówka, Wysoka i Głuchów.
Poszkodowane rodziny otrzymały wsparcie ze środków rezerwy celowej budżetu państwa w
wysokości do 6 tysięcy złotych na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych. Nie jest to
kwota 6 tysięcy złotych, ale do 6 tysięcy złotych.
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Zasady przyznawania pomocy ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na
przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie
zasiłków celowych dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku
zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych regulują przepisy Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji DOLiZ-IV-775-10/2017 z dnia 17.08.2017 r. zmienione
29.08.2017 r., zmienione 25.05.2018 r. oraz art. 39 ust. 1 i 2 oraz art.. 40 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Pomoc w formie zasiłku celowego przyznawana
jest przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, który działa z upoważnienia Wójta.
Pomoc w wysokości do 6 tys. zł jest uzależniona od strat jakie rodzina i osoba samotnie
gospodarująca poniosła w budynku i lokalu w którym było prowadzone gospodarstwo
domowe. Pomoc przeznaczona jest dla rodzin i osób samotnie gospodarujących prowadzącym
w dniu wystąpienia zdarzenia klęskowego gospodarstwo domowe w budynku mieszkalnym
lub lokalu mieszkalnym, zniszczonym lub uszkodzonym w wyniku tego zdarzenia.
Zasiłek celowy przyznawany dla rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych
(budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) i znalazły się
w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnej potrzeby
bytowej.
Zgodnie z wytycznymi pomoc w wysokości 6.000 zł przyznawana jest rodzinom, w których
szkody wywołane przez powódź uniemożliwiły im zaspokojenie podstawowych potrzeb we
własnym zakresie (m.in. z uwagi na brak wody pitnej, energii, opału, zniszczonych ubrań,
podstawowych sprzętów domowych, mebli, podłogi). Każdy przypadek rozpatrywany jest
indywidualnie w zależności od powstałych zniszczeń. Nie można przyznać wszystkim rodzinom
maksymalnej kwoty 6 tys. zł, gdyż organ gminy zobowiązany jest stosować zasadę
miarkowania pomocy.
Jeżeli w zniszczonym budynku/ lokalu mieszkalnym gospodarstwo domowe nie było
prowadzone w dniu zdarzenia klęskowego, nie zachodzą przesłanki do przyznania pomocy.
Zasiłek celowy nie przysługuje na remont budynku czy lokalu innego niż budynek mieszkalny
lub lokal mieszkalny (np. budynku w budowie, domu rekreacyjnego i letniskowego). Nie
przysługuje również na remont obiektów o innym charakterze niż mieszkalnym np. dróg
dojazdowych, obejść. Świadczenie pieniężne z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego
nie mają charakteru odszkodowawczego i nie mogą być traktowane jako rekompensata za
wszystkie straty spowodowane zdarzeniem losowym.
W dniu 27.06.2020 r. w Urzędzie Gminy Łańcut, zarządzeniem Wójta Gminy zostały powołane
komisje w sprawie szacowania zakresu i wysokości strat. W skład komisji wchodzili pracownicy
Urzędu Gminy, Starostwa Powiatowego w Łańcucie i GOPS. W dniach od 27.06.2020 r. do dnia
3.07.2020 r. spisano łącznie 153 protokoły.
Na skutek powodzi pomoc finansową uzyskało 106 rodzin w tym: 68 rodzin z Albigowej, 12
rodzin z Handzlówki, 16 rodzin z Wysokiej, 10 rodzin z Głuchowa. Wysokość łącznie udzielonej
pomocy wyniosła 294 000 zł. Nadal są jeszcze różne zgłoszenia.
Radny Ireneusz Tarała - zapytał czy zostały uszkodzone jakieś budynki gospodarcze czy
mieszkalne i czy z tego tytułu mieszkańcy też dostaną pomoc z pomocy społecznej oprócz tych
do 6 tys. zł czy to musi być z budżetu państwa?
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Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Halina Sieczkowska - wszystko to są środki
z budżetu państwa z tym, że wytypowane jest pięć rodzin, które mogą ubiegać się o te większe
środki, jednak musi być oszacowana strata przez osobę z uprawnieniami do szacowania strat.
Każdy wydatek jest kontrolowany. Tak było w przypadku huraganu w Kraczkowej w 2014 r.,
dokumentacja była przedkładana w Urzędzie Wojewódzkim i każdy przypadek rozpatrywany
był indywidualnie, mogły to być to większe kwoty, ale nie dotyczyły wszystkich strat np. rynna
nie jest niezbędną potrzebą życiową, zniszczenia w obejściu, tak samo solary.
Radny Sławomir Kluz - zapytał Wójta czy w kwestii realizacji naszych polis jest coś wiadomo
jeżeli chodzi o mienie gminy ubezpieczone?
Z-ca Wójta Gminy Łańcut Łukasz Hubert - powiedział, były już pierwsze wizyty rzeczoznawcy
z firmy ubezpieczeniowej, jednak z uwagi na ogrom prac wymaga to czasu.
Radny Marcin Kisała - powiedział, że Wody Polskie, rozpoczęły w tamtym tygodniu prace przy
wycince drzew w korycie Sawy (w cześć Albigowej ma już wyczyszczone koryto, w Handzlówce
prace się rozpoczęły i zakończyły po jednym dniu). Zapytał, kiedy można się spodziewać
kontynuacji prac, i co nastąpi po wyczyszczeniu drzew, czy Wody Polskie zabiorą się za
umacnianie brzegów rzeki Sawa na całej długości Handzlówki, bo jak się to okazało w ostatnim
miesiącu jest to wymóg.
Wójt Gminy Łańcut Jakub Czarnota - powiedział, że pytanie jest jak najbardziej zasadne, ale
problem polega na tym, że nie dotarł do nas adresat pytania przedstawiciel Wód Polskich,
który był zaproszony. Jesteśmy w kontakcie z przedstawicielami Wód Polskich. Oni pewne
działania na terenie Sawy planują. Liczą na zwiększenie środków, a skala tych działań ma
nadzieję, że będzie większa niż to co zrobili do tej pory. Zaproponowane zostanie
przedstawicielom Wód Polskich spotkanie z sołtysami, radnymi zainteresowanych
miejscowości, z uwagi dużą ilość pytań. Mamy też petycję od mieszkańców, którzy wskazują
na konkretne problemy. Temat regulacji Sawy jest bardzo ważny, bo może gdyby była bardziej
uporządkowana to zakres zniszczeń byłby mniejszy.
Radny Wiesław Wilk - podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do usuwania skutków
powodzi w Albigowej, a szczególnie strażakom OSP oraz PSP, żołnierzom, kołu gospodyń
wiejskich w Albigowej, panu Wójtowi i wszystkim darczyńcom, pani sołtys Barbarze
Czechowicz za otrzymane dary dla powodzian. Jednym z obiektów, który najbardziej ucierpiał
jest Szkoła Podstawowa w Albigowej. Z inicjatywy rady rodziców prowadzona jest zbiórka
pieniężna, na portalu Zrzutka.pl. Radny poprosił o wsparcie tej akcji.
Radny Jan Zuber - powiedział, że takie nieszczęście zdarza się bardzo rzadko i zazwyczaj nie
można go uniknąć, ani zapobiec. Głuchów jest w innej sytuacji bo jest zlewnią z siedmiu wiosek
i w Głuchowie można było temu zapobiec, ale Sawa na terenie Głuchowa, Dębiny i Woli Dalszej
jest bardzo zaniedbana i jeszcze do 7 lat wstecz pracownicy interwencyjni czyścili na terenie
Głuchowa rzekę, jednak w tej chwili mając jednego pracownika nie dajemy rady tej rzeki
wyczyścić. Rzeka jest bardzo zarośnięta i na pewno to przyczyniło się do tej powodzi, bo woda,
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która przyszła nagle z południowych miejscowości nawet nie doszła do końca Głuchowa, a
rozlała się w połowie wsi, tak została zatrzymana przez te zakrzaczenia. Poprosił Wójta, żeby
czynił starania, żeby rzeka od ujścia do granicy z Soniną wyglądała tak jak wygląda w Soninie.
Jeżeli tak wyglądałaby rzeka w dolnym biegu to Głuchów unika powodzi. Jeżeli rzeka zostanie
do tego doprowadzona to Samorząd wsi Głuchów utrzyma ten stan. Póki co nie Głuchów nie
ma ciężkiego sprzętu, wszystkie drzewa i zakrzaczenia powinny być wycięte.
Wójt Gminy Łańcut Jakub Czarnota- powiedział, że Pan Zuber ma całkowitą rację w tej kwestii
i będą prowadzone rozmowy z Wodami Polskimi na ten temat, gdyż niektóre fragmenty rzeki
Sawa w miejscowości Albigowa Wody Polskie zaczęły czyścić, więc jak się okazuje jak Wody
Polskie chcą to mogą. Jest to zadanie Wód Polskich, może nasza pomoc będzie potrzebna,
jednak odpowiada za to zarządca rzeki i jest na to z budżetu państwa finansowany.
Podziękował strażakom OSP z naszego terenu i spoza naszego terenu, żołnierzom
terytorialnym i zawodowym z Niska, organizacjom społecznym harcerzom, kołom gospodyń
wiejskich, radnym i sołtysom.
Powiedział, że żałuje, iż dla strażaków podziękowania są tylko słowne. W dniu, kiedy wystąpiła
powódź trwała Sesja Rady Gminy Łańcut. Na tej sesji podejmowana była uchwała
o wprowadzeniu ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcjach. Niestety procedury tak
wyglądają, że ta uchwała weszła w życie dopiero 14 dniach. Dlatego strażacy nie otrzymali
ekwiwalentu za udział w tej powodzi. Powiedział, również że chciał jako Wójt Gminy tą
uchwałę podjąć na początku czerwca, projekt uchwały był gotowy już pod koniec maja, chciał
żeby sesja absolutoryjna odbyła się na początku czerwca, jednak niektórym zależało, żeby
odbyła się pod koniec czerwca. Nikogo za powódź nie obwinia, ale jeżeli są dobre rozwiązania,
a z jakichś powodów opóźnia się ich wprowadzenie no to takie są później konsekwencje i jakiś
wniosek na przyszłość trzeba wyciągnąć.
Radny Jan Kiełb - podziękował strażakom i wszystkim osobom, które zaangażowały się
w pomoc poszkodowanym. Powiedział, że sam uczestniczył w wielu akcjach, w Albigowej
chyba czwarty raz i takiej skali nie pamięta. Podziękował mieszkańcom gminy za pomoc
w workowaniu i udostępnianiu swoich samochodów, przyczep, traktorów. W Albigowej
właściciel firmy Budim oddał piasek.
Radny odniósł się do wypowiedzi Wójta o wynagrodzeniu dla strażaków. Powiedział ,że żaden
strażak ochotnik nie robi nic z powodu wynagrodzenia. Wynagrodzenie uchwalone w dniu
powodzi, już dawno powinno być przegłosowane. Niekiedy zarząd miejsko gminny i zarządy
nie chciał tego ekwiwalentu, zrzekły się go, ale prawo stanowi, że ekwiwalent powinien być.
Zwrócił się do Wójta, że sesja, która odbyła się w dniu powodzi nie mogła być wcześniej ze
względów formalnoprawnych. O sesji absolutoryjnej powinno się zawiadomić radnych co
najmniej 2 tygodnie wcześniej. Aby zrekompensować strażakom czas poświęcony na
ratowanie dobytku warto pomyśleć raz na dwa lata o zakupie samochodu, sprzętów dla
strażaków. Poprosił o zabezpieczenie w przyszłorocznym budżecie pieniędzy na wparcie dla
straży pożarnej.
Radna Ewa Rejman-Dziok - wyraziła podziękowanie o zwiększenie wynagrodzeń dla sołtysów,
którzy dużo pracy wkładają dla mieszkańców, co potwierdziła sytuacja powodzi. Podziękowała
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sołtys wsi Handzlówka, która włożyła dużo pracy w usuwanie szkód powodziowych, ale też
innym sołtysom.
Radny Wiesław Wilk - powiedział, że wpłynęła petycja od mieszkańców Albigowej,
szczególnie tej dolnej części, gdzie byli najbardziej zalani. Bardzo proszą, żeby poprzeć już
podjęte działania, żeby ich już nie zalewało. Kiedyś zaczęto budowę wału
przeciwpowodziowego. Pan Wójt zapewnił, że będzie popierał inicjatywę mieszkańców.
Kolejna sprawa to sprawa kolektora wodnego. Właściciel działki przez którą miał przejść
kolektor nie zgadzał się na to, teraz wstępnie wyraził zgodę na tyle by to rozwiązało problem,
że woda by szybciej odeszła, nie zatrzymywałaby się na tej działce. Mieszkańcy proszą radnych
i Wójta żeby przypilnować Wody Polskie.
Sekretarz Gminy Mariusz Pieniążek- powiedział, że pan kierownik Wód Polskich w Łańcucie
i pan dyrektor Wód Polskich w Krośnie otrzymali zaproszenie na sesję. Zostało to telefonicznie
ustalone, że będą dzisiaj. Trudno powiedzieć z jakich powodów ich nie ma.
Odniósł się do wypowiedzi radnego Jana Kiełb, że sesja nie mogła się odbyć 10 czerwca, bo
trzeba było 14 dni wcześniej zawiadomić radnych. Na ponad 14 dni wcześniej przed 10 czerwca
pan Wójt proponował zwołanie Sesji i była taka możliwość techniczna z zachowaniem
14 dniowego terminu. Nie jest prawdę, że Wójt przedstawił materiały i nie zachowałby
14 dniowego terminu. Na tyle wcześniej te materiały były przygotowane, że sesja mogła się
odbyć 10 czerwca.
Z-ca Wójta Gminy Łańcut Łukasz Hubert - powiedział, że osobą odpowiednią do udzielenia
informacji dlaczego sesja nie odbyła się 10 czerwca będzie Przewodniczący Rady Gminy Pan
Paweł Dąbek, który z Z-cą Przewodniczącego Rady Gminy Jackiem Albigowskim spotkał się z
nim i Sekretarzem Gminy. Poprosił, o wyjaśnienie dlaczego Przewodniczący i Z-ca
Przewodniczącego Rady Gminy na spotkaniu wyrazili żądanie o niezwołanie sesji w ww.
terminie i nie wyrazili zgody, aby ta sesja się odbyła.
Przewodniczący Rady Gminy Paweł Dąbek - powiedział, że nikt nie wiedział, że powódź
będzie 26, 27 czerwca 2020 r. Argumentując, żeby sesja była później chciał dać radnym czas
do zastanowienia się nad tym czy udzielić Panu Wójtowi wotum zaufania, czy udzielić
absolutorium. W związku z tym, że ustawa kowidowa dawała czas do końca sierpnia, uznał że
nie ma potrzeby się spieszyć. Termin sesji był to kompromis Wójta, po rozmowie z radnym
Jackiem Albigowskim. Powiedział, że już 2 lata trwa kadencja Wójta i taka uchwała mogła być
już podjęta na pierwszej sesji nowej Rady Gminy. Uchwała wynika, ze skargi mieszkańca o to,
że brak ekwiwalentu jest niezgodny z prawem i konsekwencją uznania jej za zasadną jest
podjęcie uchwały. Powiedział, że zawsze był zwolennikiem takiej uchwały.
Z-ca Wójta Gminy Łańcut Łukasz Hubert - powiedział, że w dobie tragedii są niepotrzebnie
wywoływane takie tematy. Może być tylko słowo przeciwko słowu. Osoby uczestniczące w
rozmowie, w której również uczestniczył, wiedzą jak to przebiegało. Poprosił, żeby nie
kontynuować niepotrzebnie tej dyskusji. Powiedział, że jego celem było wyjaśnienie, że sesja
mogła się odbyć wcześniej i nie było problemem wysłanie materiałów z zachowaniem terminu,
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gdyż były odpowiednio wcześniej przygotowane. Radni ich nie otrzymali nie z uwagi na
opieszałość Urzędu lub brak dokumentów.
Przewodniczący Rady Gminy Paweł Dąbek - powiedział, że również uważa, że nie jest to
miejsce i czas żeby takie dyskusje podejmować.
Wójt Gminy Łańcut Jakub Czarnota- powiedział, że prosi Przewodniczącego o nie zasłanianie
się argumentem, że powodzi nikt nie mógł przewidzieć, bo oczywiście powodzi nie dało się
przewidzieć. Szkoda jednak, że czasami ze względów politycznych opóźnia się przyjmowanie
dobrych rozwiązań. Uchwała mogła być przyjęta na początku czerwca. Z przyczyn politycznych
ze względu na konieczność zorganizowania nagonki na osobę Wójta przez Przewodniczącego
Rady Gminy sesja odbyła się na koniec czerwca. Jej termin to nie był efekt żadnego
kompromisu tylko wykorzystania ustawowych możliwości żeby trzymać kogoś w szachu.
Powiedział, również że jeżeli polityka bierze górę nad troską o dobro wspólne to czasami tak
się zdarza. Nie powiedział, że ktoś celowo doprowadził do tego, że strażacy nie mają
ekwiwalentu, jest to przypadek. Stało się jednak dlatego, że niektórym osobom bardziej zależy
na grach politycznych niż szukaniu, a jeżeli już są, wprowadzaniu dobrych rozwiązań.
Powiedział, również Pan Radny Jan Kiełb mówi, że najlepszą formą podziękowań dla strażaków
jest zaopatrywanie w sprzęt, samochody i się w tej sprawie zgadza się z radnym. W tamtym
roku zakupiony został średni wóz, w tym roku lekkie auto, dzięki pozyskanym środkom
zewnętrznym. Obecnie 42 000 zł środków gminnych zostanie przekazane na konta OSP po to,
żeby współfinansować zakup sprzętu strażackiemu. Strażacy dzięki temu montażowi, który
stworzyliśmy 60 000 zł z budżetu państwa , 40 000 ze strony gminy będą mogli zakupić sprzęt
za 100 000 zł.
Przewodniczący Rady Gminy Paweł Dąbek - wyjaśnił, że na nikogo nie organizuje nagonek.
Radny Jan Kiełb - zapytał Wójta i Sekretarza Gminy, że czy nie jest to tak, że jeżeli nie
obowiązuje uchwała to strażacy mogą wystąpić o ekwiwalent na drodze cywilnej.
Przeprosił, że jutro nie będzie mógł uczestniczyć we wręczeniu promes dot. przekazania kwoty
42 000 zł na rzecz OSP, podkreślił, że nie jest to nowość bo takie źródło finansowania ma
miejsce od kilku lat. Sprzęt jest kupowany zgodnie z normatywem, który Komeda Powiatowa
z jednostkami uzgadnia.
Zgadza się, że zostały zakupione dwa samochody i życzyłby sobie, żeby auta odnawiać, bo
średni wiek samochodów w gminie jest dość niski. Poruszył ten temat, żeby radni mieli
świadomość, że sprzęt w gminie jest przestarzały.
Poprosił o zakończenie niepotrzebnych dyskusji bo nie jest to miejsce i czas.
Radna Katarzyna Bujak - powiedziała, że strażacy to co zrobili, zrobili z czystego serca za co
powinniśmy im podziękować. Podjęta uchwała o ekwiwalencie była konsekwencją petycji,
która wpłynęła. Apelujemy o sprzęt dla strażaków, ale wszyscy wiemy jaka była dyskusja
w sprawie zakupu drugiego samochodu do Kosiny. Podziękowała strażakom i myśli, że nikt tu
nie myślał o wynagrodzeniu.
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Sołtys wsi Handzlówka - Anna Kluz - zapytała Wójta w imieniu mieszkańców, czy były
prowadzone rozmowy z przewoźnikiem, żeby autobus jechał okrężną drogą do centrum np.
rano gdy jest najwięcej pasażerów i np. po południu, gdy osoby wracają z pracy.
Radny Kazimierz Słonina - powiedział, że niezależnie od tego, czy sesja byłaby w maju czy
w czerwcu to tylko nieliczni strażacy sięgnęliby po ekwiwalent, widząc tragedię jaka się działa
i uczestnicząc w poprzedniej powodzi w 2010 roku, każdy zrobiłby to charytatywnie. Oprócz
strażaków wielu cywilów pracowało charytatywnie i co by sobie mieszkańcy, którzy stracili
dobytek pomyśleli. Ekwiwalent się należy, gdy jechaliśmy poza gminę przy poprzedniej
powodzi np. do Sandomierza, do Mielca na dobę, półtorej. Wierzy, że Pan Wójt wynagrodzi to
wyposażeniem. Podziękował wszystkim strażakom, którzy pomagali.
Radny Ryszard Krauz - powiedział, że dyskusja nie idzie w dobrym kierunku. Podziękował
w imieniu społeczności Soniny za wielkie zaangażowanie wszystkich. Myśli, że myślenie do
przodu przynosi efekty. Powiedział, że w poprzednich kadencjach razem z radnymi,
przewodniczącym i z poprzednim Wójtem zrobili bardzo wiele żeby uregulować rzekę Sawę w
Soninie. Niektórzy się z tego śmiali. Powiedział, że widział jakim szybkim nurtem ta woda przez
Soninę przepłynęła dlatego, że została wyregulowana. Ponadto działaniami bieżącymi koryto
jest oczyszczane. Może trzeba pomyśleć o regulowaniu rzeki. My jako radni i Wójt powinniśmy
wywoływać presję na Wodach Polskich, żeby zajęły się regulacją rzek. Była dyskusja na temat
zakupu samochodów, ale radni w sumie byli za zakupem i była to dobra decyzja. Powiedział,
żeby nie obwiniać się, dlaczego sesja została przesunięta, wszyscy z tego jakieś wnioski
wyciągniemy, ale musimy zadbać, żeby rzeki powinny być na bieżąco czyszczone, regulowane,
bo takie nagłe opady mogą się jeszcze pojawiać.
Wójt Jakub Czarnota - udzielił odpowiedzi na pytanie Pani Anny Kluz i powiedział, że
mieszkańcu na własną rękę rozmawiali z przewoźnikiem. My do tej pory nie włączaliśmy się w
dyskusję bo nie znaliśmy sytuacji jak długo ta sytuacja potrwa. Teraz Zarząd Dróg Powiatowych
zapewnia, że ta sytuacja będzie miała miejsce do końca sierpnia, tak zapewnia też wykonawca
firma Straba^. Od września autobus będzie mógł jeździć normalnie. Pytanie brzmi, czy warto
w tej sytuacji prowadzić jeszcze rozmowy na ten temat. Myślę, że warto się po sesji zastanowić
co w miesiącu sierpniu.
Odniósł się do wypowiedzi radnego Ryszarda Krauza, że lepiej zapobiegać niż leczyć. My jako
samorząd gminy możemy służyć wsparciu Wodom Polskim. Chcemy rzekę uregulować
i wyczyścić.
Odniósł się do wypowiedzi radnego Kazimierza Słoniny, na pewno nikt ze strażaków nie myślał
o ekwiwalencie, ani o to nie pytał, a niezależnie czy byłby ekwiwalent ich zaangażowanie
byłoby takie samo.
Pkt. 14) Informacja o międzysesyjnej działalności Komisji Rady Gminy.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Sławomir Kluz - powiedział, że Komisja spotkała się jeden
raz od ostatniej sesji tj. 15 lipca 2020 r. Spotkanie dotyczyło omówienia uchwał związanych
z tą sesją.
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Przewodniczący Komisji Finansów i Gospodarki Mieniem Gminy Ryszard Krauz - powiedział,
że komisja zebrała się jeden raz na posiedzeniu przedsesyjnym gdzie omówione zostały
projekty uchwał na dzisiejszą sesję Rady Gminy.
Przewodnicząca Komisji do Spraw Społecznych Beata Wójcik - powiedziała, że komisja
społeczna oprócz wspólnego posiedzenia odbyła wyjazdowe posiedzenie w siedzibach OSP
w miejscowościach Cierpisz, Kraczkowa, Handzlówka, Albigowa Honie, Albigowa oraz Wysoka
(protokół będzie dostępny w Biurze Rady). Było to już drugie wyjazdowe posiedzenie do OSP.
Strażacy są bardzo oddani sprawie i utracili dużo sprzętu, dlatego te dotacje zrekompensują
w części ten uszczerbek. Nawiązała do wypowiedzi radnego Wiesława Wilka i prezentacji Pana
Wójta. 17 lipca 2020 r. komisja społeczna także odwiedziła Szkołę Podstawową w Albigowej,
która bardzo ucierpiała wskutek powodzi. Oprócz zniszczonych podręczników klas 4-8, zalana
została siłownia, pomieszczenia gospodarcze, a także całe nagłośnienie będące na stanie
szkoły. W tej chwili pracują tam maszyny osuszające pomieszczenia. Oprócz dolnych
pomieszczeń szkoły, woda uszkodziła teren wokół szkoły, nowe boisko wielofunkcyjne i boiska
trawiaste i wiele innych potrzebnych rzeczy do gry w piłkę i do wykorzystania na lekcjach WF.
Dołączyła się do prośby pomocy finansowej dla szkoły. Rada rodziców prowadzi Zrzutkę.pl.
Wpłacać można też na konto rady rodziców.
Przewodniczący Komisji Inicjatyw Gospodarczych, Rolnictwa i Ekologii Grzegorz Szacki powiedział, że Komisja spotkała się 15 czerwca 2020 r. Tematem był objazd gminy pod kątem
funkcjonowania grupy porządkowo remontowej Zakładu Gospodarki Komunalnej i utrzymania
porządku w terenie. Protokół dostępny w biurze Rady Gminy.
Przewodnicząca Komisji Skarg Wniosków i Petycji Katarzyna Bujak - posiedzenia komisji nie
było w tym miesiącu.
Pkt 15) Informacja z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy Łańcut.
Wójt Gminy Łańcut Jakub Czarnota - powiedział, że pod koniec czerwca zakończyliśmy
realizację dwóch zadań tj. remont drogi Handzlówka Doły oraz drogi Cierpisz - Wola
Rafałowska droga Dubielówka. Oba zadania finansowane były z Funduszu Dróg
Samorządowych. Jesteśmy na etapie wyłaniania wykonawców na dwie kolejne inwestycje
realizowane w ramach ww. Funduszu czyli przebudowy drogi Albigowa przez wieś w centrum
Albigowej. Tam mamy wykonawcę, który zdecydował się na realizację zadania o kwotę o blisko
100 000 zł mniej niż w kosztorysie. Także wczoraj nastąpiło otwarcie ofert przebudowy drogi
gminnej Albigowa Granice to inwestycja na ponad 6.000.000 zł, z czego 4.000.000 zł to będzie
zewnętrzne dofinansowanie. Było pięć ofert. Jeden z oferentów zaproponował kwotę poniżej
kosztorysu. Ma nadzieję, że od strony formalnej wszystko będzie w porządku i umowa będzie
mogła być podpisania. Wszystkie pozostałe oferty były powyżej kosztorysu. Informacja od
Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych co z budową chodnika przy drodze powiatowej w
Kraczkowej inwestycji którą będziemy współfinansować w 50 % z naszych środków.
Wykonawca jest prawie wyłoniony, odbyło się otwarcie ofert i też jest to oferta poniżej
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kosztorysu, trwa weryfikacja formalna, więc pewnie do jesieni ten chodnik powstanie. Tak
samo liczymy, że do jesieni zostanie wybudowany kolejny fragment chodnika przy drodze
wojewódzkiej w Albigowej. Niedawno mieliśmy w tej sprawie spotkania z przedstawicielami
Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich i przygotowują się do przetargu. My
przygotowujemy się do zgłoszenia kolejnych inwestycji drogowych do Funduszu Dróg
Samorządowych, nabór został 9 lipca ogłoszony. Mamy czas na składanie wniosków do
9 sierpnia. Zgodnie z ustaleniami jakie poczyniliśmy na wspólnym posiedzeniu Rady w tym
roku staramy się o środki finansowe na drogę Albigowa Osiedle tj. kwota ok. 1.000.000 zł
i przebudowę drogi Kraczkowa Zagumnia Południowe, która będzie wielomilionową
inwestycją.
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - dobiegają końca prace nad dokumentacją projektową
przebudowy drogi Albigowa - Handzlówka. Tą dokumentację finansujemy ze środków Gminy
Łańcut, zakres tej inwestycji będzie poszerzony o budowę mostu i oby te środki udało się
pozyskać.
Przenieśliśmy środki w funduszu sołeckim w Cierpiszu na remont klatki schodowej i
sanitariatów w Cierpiszu Dolnym, wartość zadania szacowana na około 40.000 zł i będzie
współfinansowany z funduszy zewnętrznych z Programu Odnowy Wsi. Trwają przygotowania
do remontu sali przedszkolnej w miejscowości Albigowa. Sala ta ucierpiała w wyniku deszczy,
które miały miejsce na początku czerwca, dostaliśmy odszkodowanie z firmy
ubezpieczeniowej. Przygotowujemy się do remontu szkoły podstawowej w miejscowości
Wysoka, malowanie pomieszczeń sali gimnastycznej, wymiana oświetlenia, uszczelnienie
dachu to zakres planowanych prac. Niebawem powinny być wykonane trybuny na stadionie
w Wysokiej - zadanie finansowane przede wszystkim z funduszu sołeckiego, ale nieznaczna
kwota będzie wsparciem z Urzędu Gminy. Klub też szukał środków finansowania.
0 zbiórce azbestu była już mowa. Dobiega końca nabór na wymianę źródeł ciepła na terenie
ROF. Do 31 lipca mieszkańcy mogą składać wnioski do czego zachęcamy.
Pkt 16) Sprawy różne i pytania bieżące.
Radny Jan Borcz - powiedział, że dzisiaj u sołtysa wsi Wysoka byli mieszkańcy i poinformowali,
że są przyniesione jakieś potężne kłody drzew, które blokują spływ śmieci i powstaje zapora.
Zapytał Wójta Gminy czy będzie kontynuacja udrażniania kolektora burzowego szkoła
podstawowa do rzeki, do tej studzienki co była już część była już wykonana z uwagi na
zalewanie posesji mieszkańca.
Radna Katarzyna Bujak - zapytała w sprawie stropu na starym przedszkolu w Kosinie. Jeżeli
nie będzie strop wymieniony teraz to zablokujemy budynek przyszłościowo. Zostaną zrobione
wszystkie sale na dole i na tym sprawa się zamknie. Jeżeli byłby wylany strop, nie oczekujemy,
żeby to było teraz wykończone tylko, żeby przygotować budynek na przyszłość. Zdaje sobie
sprawę z tego, że gonią terminy, ale w przyszłości budynek może dobrze zafunkcjonować
1 znajdzie się więcej miejsca dla dzieci w żłobku.
Radny Grzegorz Szacki- zwrócił się z prośbą do Wójta, aby uregulować sposób korzystania
z Orlików, gdyż jest okres wakacyjny, a do godziny 15.00 Orliki są zamknięte. Z informacji ze
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szkoły od prawdopodobnie wtorku do czwartku od godziny 17.00 do godziny 21.00 Orliki są
zarezerwowane i grają na nich osoby starsze. Każdy ma prawo z nich korzystać, ale dzieci które
z racji pandemii nie wyjeżdżają na wakacje, dobrze żeby miały możliwość korzystania z
Orlików.
Radny Kazimierz Słonina - zadał pytanie od widza, kiedy zostanie ogłoszony przetarg na drogę
dojazdową, która była zaplanowana w budżecie gminy na 2020 r., miało to być po 30 czerwca.
Zapytał również jak wygląda sytuacja naboru do szkoły średniej i czy będzie kontynuowany
dowóz młodzieży do szkoły tak jak w ubiegłym roku.
Wójt Gminy Łańcut Jakub Czarnota - odpowiedział w sprawie udrożnienia rzeki w Wysokiej
to temat, któremu się przyjrzy, bo może pracownicy ZGK mogą to zrobić.
W sprawie kolektora w Wysokiej odpowiedział, że rozglądamy się za wykonawcą, który
podejmie się tych prac.
W sprawie wydłużenia pracy Orlików- pierwszy raz ktoś sygnalizuje problem wydłużenia czasu
pracy, ale temat zostanie podjęty jeżeli jest zainteresowanie i porozmawiamy, żeby godziny
wydłużyć.
W sprawie naboru do szkoły średniej w Wysokiej trwa nabór dodatkowy, wyniki wstępne nie
są takie z jakich bylibyśmy zadowoleni. Powiedział, żeby poczekać naborowi się dokonać. Jest
słabszy wynik niż w poprzednich latach.
W kwestii drogi to chcielibyśmy zadanie zrealizować.
Z-ca Wójta Gminy Łańcut Łukasz Hubert - powiedział, że obecnie trwają prace remontowe
w przedszkolu w Kosinie. Wymiana stropu nie była brana pod uwagę, koszty które miałyby być
poniesione są niewspółmierne do efektów i nie planujemy tych prac. Szczegółową analizę jakie
nakłady musiałby być poniesione przedstawione zostaną w okresie późniejszym.
Radna Katarzyna Bujak- powiedziała, że proszą o sam strop, żeby to było przygotowane na
kiedyś. Jeżeli zrobione zostaną sale na dole, a nie będzie zrobiony strop to będziemy
zablokowani na tyle dzieci ile jest. Jeżeli strop byłby wymieniony to można w przyszłości ten
żłobek powiększyć i prosi o rozważenie tematu.
Z-ca Wójta Gminy Łańcut Łukasz Hubert- powiedział, że jeżeli wskaźnikiem jest tylko ilość
dzieci to znacznie taniej będzie dobudować część niż modernizować piętro.
Radna Katarzyna Bujak - powiedziała, że budynek jest historyczny i nie wyobraża sobie
dobudowania jakiegokolwiek skrzydła.
Radny Ireneusz Tarała - popiera wniosek radnej Katarzyny Bujak, bo nie wie gdzie można coś
dobudować jeżeli jest już projekt zagospodarowania całego terenu i tam mają być alejki,
zrobione są krawężniki, ścieżki mają być według innego planu, planu rewitalizacji.
Zapytał jaki jest termin zakończenia inwestycji? Powiedział, że na razie nie widzi efektów i jest
duży bałagan.
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Z-ca Wójta Gminy Łańcut Łukasz Hubert - powiedział, że oceni firmę jak zakończą inwestycję.
Inspektorzy, którzy pracują na zlecenie Gminy nie zgłaszają problemów, że termin może zostać
niezachowany.
Radny Marcin Kisała - zgłosił kolejne osuwisko w Handzlówce tj. mostek przy skręcie z drogi
powiatowej na ulicę Kisałówka. Woda stopniowo podmywa brzeg od strony drogi powiatowej.
Naprawa nie będzie kosztowna w tym momencie. Sytuacja może się zmienić przy kolejnym
deszczu.
Wójt Gminy Łańcut Jakub Czarnota - powiedział, że most Kisałówka, to problem który istnieje
bo skutki powodzi będą wychodzić po czasie i to wyszło po sporządzeniu protokołu 3 lipca.
Inżynier przygotowujący ekspertyzę w sprawie mostu do kościoła oceni też i ten most.
Na tym zakończono XX Sesję Rady Gminy Łańcut.
Obrady rozpoczęto 21 lipca 2020 r. o godz. 15.30, a zakończono o 19.28 tego samego
dnia.

Przygotowała: Anna Tomaszek-Furgał
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