RADAGMINY
ŁAŃCUT

PROTOKÓŁ Nr XXV/21
Sesji Rady Gminy Ł a ń c u t
odbytej w dniu 28 stycznia 2 0 2 1 r.
w O ś r o d k u Kultury w Albigowej

Przewodniczący

Rady

Gminy

poinformował,

że

sesje

są

transmitowane,

a nagrania są zamieszczone na stronie internetowej Gminy Łańcut.
1. Otwarcie obrad XXV Sesji Rady Gminy Łańcut.
Obrady sesji otworzył i sesję prowadził Przewodniczący Rady Gminy Łańcut Paweł
Dąbek. W XXV Sesji Rady Gminy Łańcut uczestniczyło 2 1 radnych (lista obecności
stanowi
załącznik do protokołu).
W sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Łańcut, Z-ca W ó j t a , Sekretarz Gminy, Skarbnik
Gminy, dyrektor Centrum Oświaty Gminy Łańcut (lista obecności stanowi załącznik
do
protokołu).
Przewodniczący Rady Gminy, na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność
obrad. Poinformował o wyłożeniu do wglądu protokołów z XX sesji Rady Gminy Łańcut z dnia
21 lipca 2020 roku oraz z XXIV sesji Rady Gminy Łańcut z dnia 30 listopada 2020. Prosi
o zapoznanie się z ich treścią.
Zgodnie z przesłanymi zaproszeniami na sesję Przewodniczący Rady przedstawił
porządek obrad:
1.

Otwarcie obrad XXV sesji rady gminy Łańcut.

2.

Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia przez g m i n ę Łańcut pomocy finansowej
W o j e w ó d z t w u Podkarpackiemu.

3.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez g m i n ę Łańcut pomocy rzeczowej
W o j e w ó d z t w u Podkarpackie mu na realizację zadania publicznego.

4.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez g m i n ę Łańcut pomocy finansowej
powiatowi Ł a ń c u c k i e m u .
Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia przez Gminę Łańcut pomocy rzeczowej
powiatowi łańcuckiemu na realizację zadania publicznego.

5.
6.

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łańcut na 2021 rok.

7.

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy
Łańcut.
8. Podjęcie uchwał w sprawie upoważnienia wójta gminy Łańcut do zaciągnięcia
zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie Gminy na 2021 rok
przez Radę Gminy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIX/1 50/16 Rady Gminy Łańcut z dnia
2 1 czerwca 2016 r w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach
pomocy de minimis.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny na rzecz
gminy Łańcut nieruchomości stanowiących własność Gminy Krasne położonych
w obrębie Malawa gmina Krasne.
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11. Podjęcie
uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu
Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na lata 2021-2022.
13. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia zespołu szkolno-przedszkolnego w Albigowej.
14. Podjęcie
uchwały
w sprawie utworzenia zespołu
szkolno-przedszkolnego
w Kraczkowej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia zespołu szkolno-przedszkolnego w Soninie.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w gminnym żłobku
w Kosinie i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w gminnym żłobku
w Kraczkowej i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu zakładu budżetowego Gminy Łańcut
o nazwie Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Łańcut z siedzibą w Soninie.
19. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia stanowiska.
20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na wójta gminy Łańcut.
2 1 . Podjęcie uchwał w sprawie przekazania petycji dotyczącej szczepień przeciwko
wirusowi sars-cov2.
22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na
2021 rok.
23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę w a r u n k ó w pracy radnej.
24. Raport z Programu ochrony środowiska dla Gminy Łańcut na lata 2017-2020
z uwzględnieniem lat 2021/202 4.
25. Informacje o między sesyjnej działalności Komisji Rady Gminy.
26. Informacja z działalności wójta w okresie między sesjami.
27. Sprawy różne i pytania bieżące.
Na wniosek Wójta Gminy Łańcut proponuje się poszerzyć porządek obrad o:
Punkt l a . Sprawozdanie z zadań zrealizowanych 2020 roku.
Punkt 10 a. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości,
oraz zdjąć z porządku obrad punkty:
Punkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIX/ 150/16 rady gminy Łańcut z dnia
21 czerwca 2016 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy
de minimis.
Punkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia zespołu szkolno-przedszkolnego w
Kraczkowej.
Punkt 15. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia zespołu szkolno-przedszkolnego w Soninie.
Punkt 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę w a r u n k ó w pracy radnej
rady gminy Łańcut.
Projekty uchwał zostały przesłane radnym przed sesją. Zapytał czy są uwagi do
przedstawionego porządku obrad i jego zmian lub inne wnioski o dokonanie zmian w porządku
obrad.
Radna Bernadeta Ruszel - wnioskuje o poszerzenie porządku obrad o punkt l a / Wysłuchanie
mieszkańców Cierpisza.

Głosowano w sprawie:
poszerzenia porządku obrad o pkt l a ) Wysłuchanie mieszkańców Cierpisza.
Wyniki głosowania
ZA: 2 1 , PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIE: 0, : 0, BRAK G Ł O S U : 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (21)
Jacek Albigowski, Jadwiga Balawender, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Jerzy Cwynar, Barbara
Czechowicz, Paweł Dąbek, Tomasz Harpula, Jan Kiełb, Marcin Kisała, Sławomir Kluz, Ryszard
Krauz, Joanna Murias, Ewa Rejman-Dziok, Bernadeta Ruszel, Kazimierz Słonina, Grzegorz
Szacki, Ireneusz Tarała, Wiesław Wilk, Beata Wójcik, Jan Zuber
Powyższa zmiana w porządku obrad została wprowadzona jednogłośnie.
Głosowano w sprawie:
poszerzenia porządku obrad o pkt.Ib) Sprawozdanie z zadań zrealizowanych w 2020 r.
Przewodniczący Rady Gminy Paweł Dąbek - Panie wójcie jak pan tą zmianę uzasadni,
ponieważ ja o tej zmianie dowiedziałem się wczoraj i wydaje mi się, że zmiana jest
równoznaczna z punktem 26. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
Dzisiaj mamy przyjąć budżet i mamy ponad 20 uchwał, w związku z tym gdy mamy tak dużą
ilość uchwał, ja bym proponował żeby to co w tym punkcie do zrealizowania umieścić
w punkcie 26. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
Z-ca wójta Łukasz Hubert - zwrócę się do pana przewodniczącego, jeżeli by się pan skupił się
na przebiegu komisji wspólnej, jaka miała miejsce tutaj z radnymi to usłyszałby pan, że były
takie ustalenia z grupą radnych, którzy są na sali. Z a c h ę c a m , by w przyszłości bardziej pan
uważał to zaowocuje, że nie będzie pan później miał takich pytań.
Przewodniczący Rady Gminy Paweł Dąbek - na komisji byłem uważny i z r o z u m i a ł e m .
Wójt Jakub Czarnota - Panie przewodniczący na posiedzeniu komisji cały czas bawił się pan
telefonem.
Przewodniczący Rady Paweł Dąbek - Po pierwsze proszę poprosić o głos jeśli pan chce zabrać
głos, a po drugie nie bawiłem się telefonem i zrozumiałem, jak kilku również radnych z którymi
rozmawiałem o tym punkcie, że ten punkt będzie właśnie w punkcie 26. Ale skoro tak no to
przystępujemy do głosowania.
Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 2, W S T R Z Y M U J Ę SIĘ: 2, BRAK G Ł O S U : 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (17)
Jadwiga Balawender, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Jerzy Cwynar, Barbara Czechowicz, Tomasz
Harpula, Marcin Kisała, Sławomir Kluz, Ryszard Krauz, Joanna Murias, Ewa Rejman-Dziok,
Kazimierz Słonina, Grzegorz Szacki, Ireneusz Tarała, Wiesław Wilk, Beata Wójcik, Jan Zuber
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PRZECIW (2)
Jacek Albigowski, Paweł Dąbek
W S T R Z Y M U J Ę SIĘ (2)
Jan Kiełb, Bernadeta Ruszel
Powyższa zmiana w porządku obrad została wprowadzona większością głosów.
Głosowano w sprawie:
poszerzenia porządku obrad o pkt lOa) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
zamianę nieruchomości.
Wyniki głosowania
ZA: 2 1 , PRZECIW: 0, W S T R Z Y M U J Ę SIĘ: 0, BRAK G Ł O S U : 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (21)
Jacek Albigowski, Jadwiga Balawender, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Jerzy Cwynar, Barbara
Czechowicz, Paweł Dąbek, Tomasz Harpula, Jan Kiełb, Marcin Kisała, Sławomir Kluz, Ryszard
Krauz, Joanna Murias, Ewa Rejman-Dziok, Bernadeta Ruszel, Kazimierz Słonina, Grzegorz
Szacki, Ireneusz Tarała, W i e s ł a w Wilk, Beata Wójcik, Jan Zuber
Powyższa zmiana w porządku obrad została wprowadzona jednogłośnie.
Głosowano w sprawie:
Zdjęcia z porządku obrad pkt 9.
Skarbnik Wiktor Skoczynski - uchwała ta będzie przedstawiona państwu na najbliższej sesji.
Chodzi tylko o to, że nie mamy na dzień dzisiejszy jeszcze stanowiska UOKiKu, które jest
potrzebne do podjęcia tego typu uchwały, podjęcie uchwały przesuwamy w czasie. Na kolejnej
sesji jeżeli będziemy mieć spełnione wszystkie formalne sprawy potrzebne do podjęcia tej
uchwały to ją przedstawimy.
Wyniki głosowania
ZA: 2 1 , PRZECIW: 0, W S T R Z Y M U J Ę SIĘ: 0, BRAK G Ł O S U : 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (21)
Jacek Albigowski, Jadwiga Balawender, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Jerzy Cwynar, Barbara
Czechowicz, Paweł Dąbek, Tomasz Harpula, Jan Kiełb, Marcin Kisała, Sławomir Kluz, Ryszard
Krauz, Joanna Murias, Ewa Rejman-Dziok, Bernadeta Ruszel, Kazimierz Słonina, Grzegorz
Szacki, Ireneusz Tarała, Wiesław Wilk, Beata Wójcik, Jan Zuber
Powyższa zmiana w porządku obrad została wprowadzona jednogłośnie.
Głosowano w sprawie:
zdjęcia z porządku obrad pkt 14.

Sołtys Kraczkowej Łukasz Techman - pyta, czy ta uchwała też jest przesunięta w czasie, bo to
mieszkańców Kraczkowej bardzo interesuje. Czy Rada Gminy i pan wójt przychyla się do głosu,
który płynie z Kraczkowej o braku zgody na połączenie tych dwóch placówek.
Z-ca wójta Łukasz Hubert - wyjaśnił, że na ostatnich komisjach były pewne ustalenia z radnymi
i my konsekwentnie będziemy się trzymać też tych ustaleń. Ustalenia były takie jakie pan jest
dzisiaj w stanie zauważyć, to znaczy ściągamy ten punkt z porządku obrad.
Sołtys Łukasz Techman - Bardzo prosi, aby wyjaśnić mieszkańcom Kraczkowej, bo radni wiedzą
bo byli na komisjach. Sołtysów nie ma na komisjach i mieszkańców również. W i ę c jakie te
ustalenia były na tych komisjach i czy ta uchwała będzie przesunięta w czasie jedynie, czy jest
ściągnięta zupełnie z myśli.
Wójt Jakub Czarnota - Zgodnie z pewnymi ustaleniami z ostatniego wspólnego posiedzenia
Komisji i w konsekwencji pewnych działań, które realizujemy można powiedzieć, że od
ubiegłego roku chcemy aby zespoły szkolno-przedszkolne funkcjonowały w całej gminie
Łańcut i mamy ku temu poważne podstawy, by taką reformę wdrożyć. Natomiast ustaliliśmy,
że będziemy tą reformę rozkładać w czasie. Pewne argumenty za tym przemawiają, by pewne
działania robić może mniejszymi krokami ale jednak konsekwentnie.
Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, W S T R Z Y M U J Ę SIĘ: 1, BRAK G Ł O S U : 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (20)
Jadwiga Balawender, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Jerzy Cwynar, Barbara Czechowicz, Paweł
Dąbek, Tomasz Harpula, Jan Kiełb, Marcin Kisała, Sławomir Kluz, Ryszard Krauz, Joanna
Murias, Ewa Rejman-Dziok, Bernadeta Ruszel, Kazimierz Słonina, Grzegorz Szacki, Ireneusz
Tarała, Wiesław Wilk, Beata Wójcik, Jan Zuber
W S T R Z Y M U J Ę SIĘ (1)
Jacek Albigowski
Powyższa zmiana w porządku obrad została wprowadzona większością głosów.
G ł o s o w a n o w sprawie:
zdjęcia z porządku obrad pkt 15.
Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, W S T R Z Y M U J Ę SIĘ: 1, BRAK G Ł O S U : 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (20)
Jadwiga Balawender, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Jerzy Cwynar, Barbara Czechowicz, Paweł
Dąbek, Tomasz Harpula, Jan Kiełb, Marcin Kisała, Sławomir Kluz, Ryszard Krauz, Joanna
Murias, Ewa Rejman-Dziok, Bernadeta Ruszel, Kazimierz Słonina, Grzegorz Szacki, Ireneusz
Tarała, Wiesław Wilk, Beata Wójcik, Jan Zuber
W S T R Z Y M U J Ę SIĘ (1)
Jacek Albigowski

Powyższa zmiana w porządku obrad została wprowadzona większością głosów.
Głosowano w sprawie:
zdjęcie z porządku obrad pkt 23.
Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, W S T R Z Y M U J Ę SIĘ: 2, BRAK G Ł O S U : 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (19)
Jacek Albigowski, Jadwiga Balawender, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Jerzy Cwynar, Paweł
Dąbek, Tomasz Harpula, Jan Kiełb, Marcin Kisała, Sławomir Kluz, Ryszard Krauz, Joanna
Murias, Ewa Rejman-Dziok, Kazimierz Słonina, Grzegorz Szacki, Ireneusz Tarała, Wiesław
Wilk, Beata Wójcik, Jan Zuber
W S T R Z Y M U J Ę SIĘ (2)
Barbara Czechowicz, Bernadeta Ruszel
Powyższa zmiana w porządku obrad została wprowadzona większością głosów.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy Łańcut przedstawił zmieniony porządek obrad
XXV sesji Rady Gminy Łańcut:
1. Otwarcie obrad XXV sesji Rady Gminy Łańcut,
l a . Wysłuchanie mieszkańców Cierpisza.
I b . Sprawozdanie z zadań zrealizowanych w 2020 roku.
2.

Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia przez G m i n ę Łańcut pomocy finansowej
W o j e w ó d z t w u Podkarpackiemu.

3.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez G m i n ę Łańcut pomocy rzeczowej
W o j e w ó d z t w u Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego.
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez G m i n ę Łańcut pomocy finansowej
Powiatowi Ł a ń c u c k i e m u .
5. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia przez G m i n ę Łańcut pomocy rzeczowej
Powiatowi Łańcuckie mu na realizację zadania publicznego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łańcut na 2021 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy
Łańcut.
8. Podjęcie uchwał w sprawie upoważnienia wójta gminy Łańcut do zaciągnięcia
zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2021 rok
przez Radę Gminy.
9. zdjęty
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny Gminy
Łańcut nieruchomości stanowiących własność Gminy Krasne położonych w obrębie
Malawa gmina Krasne.
Punkt lOa. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na z a m i a n ę nieruchomości.
11. Podjęcie
uchwały
w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na lata 2021-2022.
13. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia zespołu szkolno-przedszkolnego w Albigowej.
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14. zdjęty
15. zdjęty
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w gminnym żłobku
w Kosinie i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w gminnym żłobku
w Kraczkowej i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu zakładu b u d ż e t o w e g o Gminy Łańcut
o nazwie Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Łańcut z siedzibą w Soninie.
19. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia stanowiska.
20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na wójta gminy Łańcut.
2 1 . Podjęcie uchwał w sprawie przekazania petycji dotyczącej szczepień przeciwko
wirusowi sarscov2.
22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na
2021 rok.
23. zdjęty
24. Raport z wykonania Programu ochrony środowiska dla gminy Łańcut na lata 2017-2020
z uwzględnieniem lat 2021-2024.
25. Informacja o między sesyjnej działalności Komisji Rady Gminy.
26. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
27. Sprawy różne i pytanie 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 l a ) Wysłuchanie

mieszkańców

Cierpisza.

Przew. Rady Gminy Paweł Dąbek - Mieszkańcy na wstępie sesji zwrócili się do Wysokiej Rady
z pismem. Mieszkańcy Cierpisza stanowczo sprzeciwiają się działaniom, które zostały podjęte
w sprawie budynku Ośrodka Kultury w Cierpiszu. Bez żadnych konsultacji z nami został on
zamknięty, a teraz ma być przekształcony w mieszkania chronione. Mamy prawo decydować
0 tym, co dla nas jest najlepsze. Budynek powstał dzięki pracy naszych dziadków
1 wybudowany został w czynie społecznym. Nasi rodzice włożyć swój trud, czas i zdrowie, aby
służyć nam mieszkańcom. Powstała świetlica miejsce spotkań dla wszystkich. W latach 80-tych
nasz budynek, gdzie znajdowała się świetlica przekazany został do Gminnego Ośrodka Kultury
w Albigowej. Do lat dziewięćdziesiątych mieściła się w nim również biblioteka. Był miejscem
spotkań i integracji. Korzystali z niego dzieci, młodzież i dorośli. O d b y w a ł y się w nim
różnorodne wydarzenia kulturalne. Czy teraz nasze dzieci i młodzież mają spędzać czas na
przystanku. Budynek został ocieplony i wyremontowany. Wiemy, że w czasie trwania trwałości
projektu nie może on być wykorzystywany do celów komercyjnych. U w a ż a m y jednak, że jest
to dobry czas aby dokończyć rozpoczęte plany doposażenia i remontu kuchni. Jeżeli powstaną
mieszkania chronione również muszą być utrzymywane z pieniędzy podatników. Próbuje nam
się odebrać to, co zostało wypracowane trudem mieszkańców Cierpisza. Dlaczego na
zebraniach wiejskich ten temat nigdy nie był poruszany, podobnie jaki temat kuchni w szkole.
Dlaczego po cichu w czasie pandemii, bez konsultacji z nami są podejmowane tak ważne
decyzję. Ż ą d a m y informacji rozmów i konsultacji, a przede wszystkim przywrócenia Ośrodka
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Kultury w Cierpiszu. Szanowni Państwo radni dzisiaj macie p o d e j m o w a ć decyzję
o przekształceniu budynku w mieszkania chronione. My temu przekształceniu m ó w i m y
stanowcze nie. Podpisani mieszkańcy Cierpisza. Wraz z petycją dołączyli mieszkańcy blisko 200
podpisów.
Gość na sesji - Od zawsze prawie mieszkam w gminie Łańcut, od 23 lat w Cierpiszu. W Cierpiszu
żyje się bardzo fajnie, są życzliwi ludzie, piękna okolica. Mam pytanie do pana wójta. Panie
wójcie, co to są składniki mienia komunalnego przekazane do korzystania sołectwu konkretnie
w Cierpiszu.
Z-ca wójta Łukasz Hubert - Został przegłosowany punkt l a Wysłuchanie mieszkańców
Cierpisza. Cieszę się bardzo że państwo dzisiaj przyszli. Jesteśmy gotowi wysłuchać państwa
próśb i oczekiwań. Zapraszam państwa na spotkanie do urzędu gminy, zapraszam państwa na
komisję. Państwo też powinniście wiedzieć, że macie swoich przedstawicieli w Radzie Gminy.
Także ci przedstawiciele, to jest z pani radna reprezentuje państwa jako mieszkańców. Pana
przewodniczącego proszę, żeby stanowisko traktował poważnie jeżeli wprowadza pewne
zapisy to żeby je sam potrafi uszanować.
Przew. Rady Gminy Paweł Dąbek - Rozumiem, że dyskusja w tym punkcie jest niewskazana.
Wójt Jakub Czarnota - W ubiegłym tygodniu na wspólnym posiedzeniu Komisji podjęliśmy
wszyscy decyzję, że pewnych t e m a t ó w na sesji nie będziemy o m a w i a ć . Pan panie
przewodniczący na komisji w dyskusji nie brał udziału. Wtedy nie było kamer. W tym
momencie chodzi o sprowokowanie kolejnej awantury, ale to się nie uda, bo nie będziemy się
dzisiaj w d a w a ć w tą dyskusję. Skoro są mieszkańcy oczywiście wysłuchajmy ich. Pozwólmy im
wypowiedzieć się na początku sesji, bo szanujmy też ich czas, ale dzisiaj na ten temat zgodnie
z ustaleniami z ubiegłego tygodnia nie będziemy dyskutować. Jeżeli państwo mają jakieś
pytania zanotujemy, w odpowiednim momencie na nie odpowiemy.
Gość na sesji - Z godnie ze statutem Gminy zrozumiałam, że mieniem sołectwa są między
innymi budynki na terenie sołectwa, które są mieniem gminnym, ale przekazane do dyspozycji
Sołectwu. W statucie Gminy jest napisane w rozdz. 10 § 93 pkt 12 ppkt 1 i 2 przeczytam: zwrot
przekazanych składników mienia może nastąpić: pkt 1. Z inicjatywy wójta gminy z uwagi na
wykorzystanie niezgodne z przeznaczeniem. Nie słyszałam, żeby budynek centrum kultury był
przeznaczony kiedykolwiek niezgodnie z przeznaczeniem. Jeżeli czegoś nie wiem proszę mi
powiedzieć. Pkt 2. Na wniosek zebrania wiejskiego czyli to przekazanie mienia z powrotem do
gminy na wniosek zebrania wiejskiego wyrażony w drodze uchwały lub odpowiednio Rady
Sołeckiej. Nie było czegoś takiego. Więc na jakiej podstawie jest nam odbierany ten budynek.
Pan wójt, gdy został wybrany panem wójtem taką odezwę do mieszkańców Cierpisza
przekazał. 2 1 października - Wspólnie zdecydujemy czy Cierpisz dostanie szansę realizacji
planu rozwoju Cierpisza. Nie składamy obietnic bez pokrycia w pierwszej kolejności będziemy
realizować działania, które mają duże szanse na dofinansowanie. Przykładowo w 2019 roku na
drogi lokalne na Podkarpaciu trafi około 400000000 zł w ramach Funduszu Dróg
S a m o r z ą d o w y c h . Sięgając po te i inne środki poprawimy jakość życia w sołectwie. Chcemy by
Cierpisz był miejscowością na co dzień tętniącą życiem społecznym. Przecież największym
skarbem sołectwa są mieszkańcy. W całej gminie zapewniamy pełne wsparcie klubom seniora,
kołem gospodyń wiejskich, ochotniczym strażom pożarnym, radom rodziców i innym
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podmiotom. Realizacja ambitnego planu rozwoju Cierpisza wymaga kilku lat ciężkiej pracy
i zgodnego współdziałania wójta, radnych, samorządu sołeckiego, jednostek budżetowych
i organizacji wiejskich. Nie ma naszej zgody na dzielenie ludzi na zwolenników danej opcji. Nie
należymy do partii politycznych nie popiera nas żadna partia. Dla nas liczy się człowiek.
Człowiek, a nie ugrupowanie. Doceniamy też pracę osób zatrudnionych w zespole szkół
w Cierpiszu. Doświadczenie i zaangażowanie pracowników tej jednostki będzie dla nas
niezbędne przy podejmowaniu działań, które dadzą możliwości rozwoju tej placówki. Jako
pierwsi wyciągamy ręce do zgody wobec wszystkich, którzy z różnych p o w o d ó w próbowali
dyskredytować niektóre osoby związane z KWW Aktywna Gmina Łańcut. Wiemy, że wśród
działaczy innych komitetów wyborczych są wartościowi ludzie, którym także zależy na rozwoju
gminy Łańcut. Apelujemy do was nie dajcie się wciągnąć w działania niezgodne z duchem Fair
Play. Po wyborach także z wami będziemy współpracować dla dobra całej gminy i jej
mieszkańców.
Te głosy, które zostały zebrane to jest blisko 200 głosów, około 650 mieszkańców jest
uprawnionych do głosowania. Nikt nie odmówił podpisu. Niektórzy byli zaskoczeni tym, co się
dzieje. Panie wójcie trzeba z ludźmi rozmawiać. Ja doceniam pana działania w pozyskiwaniu
środków zewnętrznych. Zarządza pan na swoim podwórku, ale to podwórko też jest nasze.
Trzeba z ludźmi rozmawiać i nie jedno da się załatwić i zrobić. Nikt się nie upiera, co ma być
w tym budynku chociaż bardzo chcielibyśmy dalej to Centrum Kultury. Tam się poznawaliśmy
przy organizowaniu różnych imprez, tam się integrujemy. Tam nasze życie się toczy. Dużo ludzi
się sprowadza nowych, ale dzięki właśnie takim różnym wspólnym inicjatywom tam się
poznajemy. Dlaczego nam to ma być zabrane.
Radna Bernadeta Ruszel - Mam pytanie do pani przewodniczącej Komisji do Spraw
Społecznych pani Beaty Wójcik. Kiedy pani dowiedziała się o likwidacji Ośrodka Kultury
w Cierpiszu.
Radna Beata Wójcik - jako przewodnicząca Komisji do Spraw Społecznych dowiedziałam się
o planie zagospodarowania budynku w Ośrodka Kultury w Cierpiszu na spotkaniu wszystkich
przewodniczących Komisji, które zwołał pan wójt. Około dwóch miesięcy temu. Nie pamiętam
dokładnej daty.
Radna Bernadeta Ruszel - Jaka jest pani opinia w tej w tej sprawie, że Ośrodek Kultury został
zlikwidowany.
Radna Beata Wójcik - Miejscowość Cierpisz jest to bardzo mała miejscowość, bardzo
malownicza i rozwijająca się miejscowość, ale posiada dwa budynki, które finansuje Gmina.
Moim zdaniem jeden budynek w zupełności wystarczy, a ten drugi, który już jest w planach do
innego zagospodarowania może służyć naprawdę w różnych potrzebach w przypadkach
losowych. Takie jest moje zdanie.
Radna Bernadeta Ruszel - Ale wie pani, że teraz Ośrodka Kultury w Cierpiszu nie ma.
Radna Beata Wójcik - Mamy drugi budynek społeczny, który będzie realizował te zadania.

9

Radna Bernadeta Ruszel - Czy pani zna taką uchwałę, która została podjęta, że został
zaadoptowany budynek w Cierpiszu Dolnym, który jest budynkiem społecznym na Ośrodek
Kultury.
Radna Beata Wójcik - Nie ma takiej uchwały.
Wójt Jakub Czarnota - Panie przewodniczący, czy pan i pani radna Ruszel jesteście
prokuratorami i będziecie radnych przesłuchiwać publicznie.
Radna Beata Wójcik - Skończę wypowiedź. Ten budynek też służy mieszkańcom Cierpisza
w pełnym wymiarze. Byłam tam niejednokrotnie. Znajduje się tam biblioteka, biuro sołtysa,
kuchnia i sala do dyspozycji mieszkańców. Tak jak powiedziałam i podtrzymuje moje zdanie
jest to wystarczający budynek, który na pewno będzie w pełni funkcjonował dla mieszkańców
Cierpisza.
Radna Bernadeta Ruszel - Odpowiadając panu wójtowi, ja zadaję normalne pytania, które
dotyczą życia i funkcjonowania mieszkańców Cierpisza. Ja sobie teraz pozwolę zadać kolejne
pytanie, tym razem do pana przewodniczącego Komisji Rewizyjne. Czy pana nie zaniepokoiła
informacja o likwidacji Ośrodka Kultury w Cierpiszu.
Radny Sławomir Kluz - Nie rozumiem za bardzo pytania dlatego, że wydaje mi się, że my nie
likwidujemy Ośrodka Kultury w Cierpiszu jako takiego. Jest dyskusja oczywiście czy ma to być
w takiej formie jak w tej chwili, czy jedna lokalizacja, czy dwie. Nikt nie mówi o likwidacji
Ośrodka Kultury i powiedzmy miejsca, gdzie mogliby się mieszkańcy Cierpisza spotykać
i realizować cele związane z kulturą.
Radna Bernadeta Ruszel - Czy pana nie zaniepokoiło to, że został Ośrodek Kultury w Cierpiszu
zlikwidowany zarządzeniem pani dyrektor COGŁ. Czy to jest aż tak w a ż n a sprawa społeczna,
jeżeli chodzi o funkcjonowanie miejscowości, jeżeli chodzi o funkcjonowaniu Gminy, że
jednym zarządzeniem został zlikwidowany Ośrodek Kultury.
Radny Sławomir Kluz - Jako Komisja Rewizyjna oczywiście m o ż e m y się tym zająć. Trzeba to
zgłosić na sesji i jeżeli Rada przegłosuje taki wniosek to oczywiście Komisja Rewizyjna wyrazi
swoje stanowisko i zajmie się tą kwestią. Natomiast jako Komisja Rewizyjna pracujemy w e d ł u g
planu pracy i tego planu pracy się trzymamy. Jeżeli pani zgłosi taki wniosek będziemy się tym
zajmować i będziemy wyjaśniać od strony prawnej. Przed chwilą też zajrzałem do statutu. Pani
gość powołała się na ten statut i przy pomocy prawnika czy po zastanowieniu się przez
członków Komisji jak najbardziej m o ż e m y znaleźć takie stanowisko.
Radna Bernadeta Ruszel - Proszę, żeby kilka pytań zanotować, jak odbyło się przekazanie
budynku, czy było one właściwe. Centrum Kultury działa na podstawie statutu. W statucie jest
zapisana uchwała z 2000 roku w sprawie połączenia Gminnego Ośrodka Kultury w Łańcucie
z siedzibą w Albigowej z gminną biblioteką publiczną w Wysokiej w skład jednej instytucji
Centrum Kultury Gminy Łańcut. W skład nowo utworzonej instytucji Centrum Kultury wchodzą
załogi i mienie będące we władaniu instytucji podlegających połączeniu. Mienie, nowo
utworzona jednostka obejmuje w nieodpłatne użytkowanie i jest to zrobione uchwałą. To
dlaczego teraz zarządzeniem jest zlikwidowany Ośrodek Kultury w Cierpiszu. To jest moje
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kolejne pytanie. Wiemy, że jeszcze w latach 80 w skład Gminnego Ośrodka Kultury w Albigowej
wchodziła również świetlica Ośrodka Kultury w Cierpiszu. Teraz mam pytanie do pana wice
wójta na jakiej zasadzie został budynek przekazany budynek, jakim aktem.
Z-ca wójta Łukasz Hubert - Nie pamiętam co się działo się w 2000 roku, jak by to wyglądało
jakie zarządzenia, jakie ustawy, jakie uchwały. Do takiej rozmowy przygotujemy się,
prześledzimy wszystko chronologicznie w latach. Teraz trudno mi się wypowiedzieć, bo nie
mam przed tobą żadnych d o k u m e n t ó w źródłowych, rozporządzeń i ustaw. Ma pani rację, że
na przestrzeni lat w gminie działy się różne rzeczy, które teraz staramy się prostować. Były
zatrudniane osoby bez kompetencji były tworzone niepotrzebnie jakieś zarządzenia, uchwały,
przesuwania, które nie powinny w ogóle mieć miejsca. Powoli będziemy się wszystkiemu
przyglądać i pewne tematy prostować.
Radna Bernadeta Ruszel - Teraz było przekazywanie. Ośrodek Kultury został zamknięty 3 1
grudnia i przeszedł pod zarząd Gminy. Więc mam pytanie jakim dokumentem.
Z-ca wójta Łukasz Hubert - Wszystko odbywało się zgodnie z prawem. Na każdym dokumencie
jest zaparafowany radca prawny albo mecenas Urzędu Gminy Łańcut.
Radna Bernadeta Ruszel - Pytanie, czy to było porozumienie. Jaki to był dokument. Jeszcze
jedno pytanie, czy budynek jest w tej chwili w zarządzie Gminy.
Wójt Jakub Czarnota - Tak, jak zawsze. Budynek był i jest własnością gminy.
Radna Bernadeta Ruszel (Ad Vocem) - Rozumiem, że tym aktem z końca roku przeszedł pod
zarząd Gminy, czyli teraz tak naprawdę tym budynkiem zarządzają pracownicy gminy. To teraz
mam pytanie, dlaczego nadzoruje ten budynek pracownik Centrum Kultury, przyjeżdża tam
jeszcze do niego sprawdzać kaloryfery, czy tam się nic nie dzieje.
Sekretarz Mariusz Pieniążek - Drodzy mieszkańcy ja trochę przestawię chronologicznie
pewne rzeczy. Drodzy państwo za chwilę będziemy przyjmować najważniejszą uchwałę dla
mieszkańców całej Gminy Łańcut, to jest uchwałę budżetową na 111 milionów. Obraz tych,
którzy będą oglądać tą sesję będzie nakierowany na zupełnie inną rzecz niż faktycznie
najważniejsza sprawa czyli sprawa budżetu ponad 100 dziesięciu milionów zł. Druga sprawa
to jest taka, że faktycznie jak chcemy pokazać w tej prezentacji, faktycznie to co zostało
dokonane, żeby mieszkańcy wiedzieli ile rzeczy zostało zrobionych, ile się udało pieniędzy
zgromadzić dodatkowych dla gminy Łańcut. Mówię o tym dlatego, że rozmawiamy już godzinę
i cały czas jesteśmy wokół jednego tematu, oczywiście ważnego. Dla każdej miejscowości
każdy temat który jej dotyczy jest bardzo ważny. Odpowiadając pani, dlaczego jest taka
propozycja dotycząca mieszkań chronionych. W roku 2015 Wojewoda Podkarpacki
przeprowadza kontrolę w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej no i okazuje się, że wykazuje
brak mieszkań chronionych na terenie Gminy Łańcut. Ta sytuacja powtarza się po tym
wielokrotnie i kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwraca się do wójta z prośbą
o zorganizowanie
takich mieszkań. Oczywiście
w budynku
była
dokonywana
termomodernizacja, został objęty trwałością projektu. W związku z tym 7 października 2020
roku wystąpiliśmy do Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o o d p o w i e d ź , czy m o ż e m y w tym
budynku zorganizować mieszkania chronione i otrzymaliśmy odpowiedź 13 października 2020
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roku. W tym piśmie, którym Pan marszałek odpowiada jest opinia departament, że mieszkania
chronione mogą zostać uznane za pomieszczenia przeznaczone na potrzeby opieki społecznej
i socjalnej tym samym spełniające definicję użyteczności publicznej i takie pismo też mamy. To
jest obowiązek, żeby Gmina posiadała takie mieszkania w związku z tym, że ten argument
w protokole pokontrolnym pokazywał się co roku, faktycznie rozmawialiśmy z panią kierownik
w jaki sposób można by było z tego wyjść, znaleźć rozwiązanie, żeby faktycznie to
zorganizować. Pojawiła się właśnie taka propozycja dotycząca budynku w Cierpiszu, w którym
można by było zorganizować właśnie takie mieszkania chronione.
Radna Bernadeta Ruszel (Ad Vocem) - Ja wiem, że jest uchwała b u d ż e t o w a , że jest do
zagospodarowania dużo środków, ale jesteśmy przy punkcie l a i chcielibyśmy pewne rzeczy
wyjaśnić, które dotyczą nas mieszkańców Cierpisza. I jeszcze kilka pytań. Jak wiemy budynek
był wyremontowany i dofinansowany ze środków zewnętrznych, jeszcze ma 2 lata trwałości
projektu. Został przekazany do Gminy jako budynek użyteczności publicznej. Jaką rolę, jaką
funkcję on pełni w styczniu.
Wójt Jakub Czarnota (Ad Vocem) - Budynek jest przygotowany do remontu. Wprowadziliśmy
środki na opracowanie dokumentacji projektowej. Będziemy zabezpieczać środki na
niezbędne remonty i budynek będzie pełnił swoje przeznaczenie zgodnie z naszym celem
i zgodnie z dokumentami, zgodą, którą otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego. Natomiast
ja mam prośbę do pana przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, jeżeli Komisja Rewizyjna
podejmuje się tematu okoliczności wyjaśnienia wszelkich wątpliwości związanych
z przekazaniem, zmianą funkcji przeznaczenia tego budynku, to bardzo bym prosił żeby
Komisja Rewizyjna zajęła się też okolicznościami konkursu na stanowisko kierownika Ośrodka
Kultury w Cierpiszu. Mamy tutaj wiele dokumentów dotyczących tej sprawy. Myślę, że byłaby
dobra okazja, żeby Komisji Rewizyjnej, a później opinii publicznej te fakty przedstawić.
Mam też pytanie do pani radnej, w związku z tym, że jako wójt odpowiadam za mienie Gminy,
za finanse Gminy, to chciałbym by pracownicy naszych jednostek b u d ż e t o w y c h , wszyscy nasi
pracownicy, którzy w jednostkach funkcjonują, a więc ich wynagrodzenie jest finansowane
z pieniędzy podatników, także mieszkańców Cierpisza, żeby ci pracownicy chodzili do pracy.
W związku z tym mam pytanie czy w poniedziałek przyjdzie pani do pracy, bo chciałbym
zwrócić uwagę, że przez cały miesiąc styczeń nie była pani w pracy. Czy w lutym zacznie pani
chodzić do pracy, czy nadal będzie szukać pani sposobów, żeby do pracy nie chodzić,
a wynagrodzenie finansowane z pieniędzy podatników pobierać.
Radna Bernadeta Ruszel - Szanowny panie wójcie, Szanowni państwo radni. 30 grudnia
zgłosiłam się do lekarza z problemami zdrowotnymi i to nie jest tak, że ja nie przychodziłam
do pracy, dlatego że nie chciało mi się, tylko dlatego że byłam na zwolnieniu lekarskim.
W poniedziałek byłam u pani dyrektor. Poprosiłam o tydzień urlopu i jestem na urlopie. Co do
mojego zatrudnienia złożyłam stosowne oświadczenie w Centrum Kultury odnośnie propozycji
0 warunki zatrudnienia. Wracając do sprawy, u w a ż a m , że jest bardzo dużo wątpliwości
1 Rada powinna wziąć pod uwagę to, że to jest precedens, że jeżeli jednym zarządzeniem
można zlikwidować Ośrodek Kultury to za chwilę można zrobić tak z kolejną biblioteką,
z kolejnym Ośrodkiem Kultury. Dlaczego proszę nie mówić, że w Cierpiszu Dolnym będzie
Ośrodek Kultury, bo najpierw państwo radni powinniście podjąć stosowną uchwałę, a potem
powinno się to znaleźć w zarządzeniu wydanym przez panią dyrektor. W zarządzeniu z 17
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grudnia Ośrodka Kultury w Cierpiszu nie ma i teraz składam wniosek formalny o zajęcie się
likwidacją Ośrodka Kultury w Cierpiszu przez Komisję Rewizyjną.
Gość na sesji - Mam pytanie, gdzie są w tym wszystkim ludzie. Dlaczego od ludzi się nie zaczęło.
Dlaczego nie ma żadnej informacji w Cierpiszu. Dlaczego my się dowiadujemy przypadkiem
i dlaczego już w budżecie gminy nie ma Ośrodka Kultury, tylko te 50 000 jest zarezerwowane
w gospodarce mieszkaniowej. Gdzie są ludzie panie wójcie. Dlaczego pan z nami nie rozmawia.
Gdyby były konsultacje nie byłoby dzisiejszej rozmowy, nie byłoby dzisiejszego problemu.
Pandemią proszę się nie tłumaczyć, bo jest Internet, są tablice ogłoszeniowe, jest sołtys, jest
rada sołecka, można przez tych ludzi przekazać.
Z-ca wójta Łukasz Hubert - Reprezentantem państwa mieszkańców sołectwa Cierpisz są radni,
i to jest najszybszy kontakt mieszkańców z radnymi. A radni przychodzą tutaj, są komisje,
spotkania. Jest to demokracja. Nie ma możliwości żebym ja z 20 tysięczną g m i n ą , z każdym
rozmawiał. Dlatego Państwo macie radnych. Proszę z nimi rozmawiać. Pani radna przedstawia
to na komisji, na sesji i większością głosów Rada głosuje. Tak to wygląda we wszystkich
miastach i gminach w Polsce.
Radna Bernadeta Ruszel - A czy pan rozmawia i pan wójt rozmawia ze m n ą ja o likwidacji
Ośrodka Kultury. Ja jak i większość radnych bo z nimi rozmawiałam dowiedzieli się
z prowizorium budżetowego taka jest prawda i tyle w tym temacie ja proszę złożyłam wniosek
szkoda tutaj ciągnąć niepotrzebnej dyskusji.
Wójt Jakub Czarnota (Ad Vocem) - Drodzy państwo mieszkańcy Cierpisza, pani radna właśnie
przyznała, że o sprawie dowiedziała się z prowizorium budżetowego 15 listopada.
W dokumencie było zapisane przez zagospodarowanie b u d y n k ó w Ośrodka Kultury w Cierpiszu
Górnym na mieszkania tymczasowe. Pani radna ten dokument dostała i moje pytanie jest takie
co w okresie od 15 listopada do chwili obecnej pani radna zrobiła. Nie wyraziła słowa
wątpliwości co do tych działań. Jeżeli kiedykolwiek jakieś słowa wątpliwość z ust pani radnej
padły proszę pokazać protokół z dowolnej komisji czy sesji. Kolejna kwestia, czy ktoś
organizował konsultacje z mieszkańcami Kosiny, gdy przenosiliśmy miejsce biblioteki.
Biblioteka w Kosinie też była przenoszona z jednego budynku do drugiego i konsultacji nie
było. Poinformowaliśmy o tym pomyśle radnych. Oczywiście pewne wątpliwości były, to
naturalne, ale decyzja była podjęta, środki na ten cel, na remont zostały zabezpieczone i myślę
że nikt z tego powodu dzisiaj nie narzeka. Czy były jakieś konsultacje z mieszkańcami Kosiny
i Kraczkowej na temat zmiany przeznaczenia budynków dawnych przedszkoli na żłobki.
Oczywiście pewna jakaś część mieszkańców chwaliła tą lokalizację, inni to krytykowali, zdania
były podzielone jak zawsze. Nie mniej jednak to ostatecznie radni o tym decydowali głosując
za zabezpieczeniem środków na ten cel. Taka jest demokracja. Kolejna rzecz, mówi pani, czy
jest potrzebna uchwała żeby stworzyć Ośrodek Kultury bądź przenieść go do dowolnego
miejsca. Chciałbym zwrócić uwagę na to, że na przykład w miejscowości Rogoźno do tej pory
w ogóle nie było Ośrodka Kultury, a ten Ośrodek będziemy organizować. Centrum Kultury ten
budynek przejmuje i mogliśmy to dokonać bez zgody Rady. Chciałbym podkreślić, że Centrum
Kultury Gminy Łańcut jest samodzielną jednostką budżetową, która ma za zadanie realizować
cele statutowe gminy i jest to wyłącznie w kompetencji dyrektora czy tą działalność statutową
będzie realizował w 10 budynkach, w 9, czy w 15. W innym wypadku, kierując się oczywiście
zasadą pewnej logiki gospodarności, jeżeli dyrektor Centrum Kultury podjął decyzję, że
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w najmniejszej miejscowości gminy Łańcut wystarczy jeden budynek, w którym cele statutowe
może realizować, to podjął bardzo trafną decyzję i ma takie prawo. W innym wypadku
doprowadzilibyśmy do jakiegoś paradoksu. Ktoś sobie wymyślił, że mają być trzy ośrodki
kultury w każdej miejscowości. A czy są na to pieniądze, a no nieważne. Grunt, że sobie ktoś
takie coś wymyślił.
Radna Bernadeta Ruszel - Panie wójcie na spotkaniu w kuchni w szkole p r o p o n o w a ł a m panu,
że może jest mało miejsca w szkole, może by do budynku Ośrodka Kultury przenieść
przedszkole.
Radny Jan Kiełb (Ad Vocem) - Dwie kwestie, bo zostało tu Rogoźno w y w o ł a n e . Chciałem
wyjaśnić i przypomnieć panu wójtowi, że Ośrodek Kultury jako tako w Rogoźnie funkcjonował
przez te wszystkie lata. Była to świetlica Centrum Kultury, która mieściła się w Domu Strażaka
w Rogoźnie, od 1 stycznia nowy administrator budynku Centrum Kultury Gminy Łańcut. Mówił
pan również 15 listopada dostaliśmy prowizorium budżetowe. W dniu 25 listopada odbyła się
komisja właśnie mam tu porządek posiedzenia, który był wtedy. Punkt pierwszy analiza
i zaopiniowania materiałów na sesję: Koncepcja przekształcenia Zakładu Gospodarki
Komunalnej w spółkę. Punkt 3. Koncepcja utworzenia Centrum Kultury i Sportu Gminy Łańcut.
Punkt 4. Przedstawienie możliwości dofinansowania linii autobusowych na terenie gminy
Łańcut. Punkt 5. Sprawy różne. Nie ma tu żadnego punktu ani z tego, co sobie przypominam
wtedy nie byliśmy informowani, ani może nie wszyscy zdążyli to prowizorium budżetowe
przeglądnąć na tyle dokładnie, żeby do tego punktu dojść o przekształceniu Ośrodka Kultury
w mieszkania chronione. Więc to twierdzenie, że pani radna nic nie robiła od 15 listopada do
dzisiaj, to trochę jest nie na miejscu. Jako radny Gminy Łańcut nie radny Rogóżna jest wielce
zaniepokojony tym wszystkim, bo może jestem trochę przewrażliwiony tym co mnie spotkało
kilka lat temu, może się mylę, ale dostrzegam tu pewne działanie takie systemowe, że
niewygodnych ludzi, którzy chcą coś dla gminy trochę więcej zrobić coś bardziej dociekliwe do
pewnych spraw podejść w jakiś sposób się utrudnia im działanie i wywiera pewne, można
powiedzieć, naciski.
Z-ca wójta Łukasz Hubert - Panie radny. Szanuję pana osobę aczkolwiek teraz tak nieopatrznie
odbieram to w ten sposób, bo rozmawiamy dzisiaj niewątpliwie o miejscowości Cierpisz czyli
tak jakby też o pani Bernadecie bo do tego pan te słowa swoje użył. To jeżeli rozmowa na
temat Cierpisza, rozmowa na temat pani radnej Ruszel jest jak to pan ocenił karą za to że jest
bardziej dociekliwą radną i czegoś więcej chce to w moim odczuciu prosił pan przynajmniej 20
osób na tej sali jako radnych że przez to że z nimi nie ma żadnych ciężkich r o z m ó w to znaczy
że się nie interesują danym s o ł e c t w e m . Czy to pan miał na myśli.
Wójt Jakub Czarnota (Ad Vocem) - Padają tu pewne insynuacje, które nie mają nic wspólnego
z prawdą. Został zdjęty dzisiaj z porządku obrad punkt dotyczący pani radnej. Część z państwa
usilnie jakby łamie pewne ustalenia, które w ubiegłym tygodniu podjęliśmy za zgodą
wszystkich wówczas na tej sali obecnych. Panie radny skoro pan taki temat w y w o ł u j e ,
insynuuje pan, że te działania są wymierzone przeciwko komuś to proszę wyjaśnić fakt, że pani
radna ma zapewnione miejsce pracy w Centrum Kultury Gminy Łańcut. Pracodawca
zadeklarował też sfinansowanie kursu prawa jazdy.
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Radna Bernadeta Ruszel - Jeżeli chcemy ten temat poruszać to m o ż e m y na wolnych
wnioskach sobie wszystko wyjaśnić. Ja tutaj w tym momencie m ó w i ę o Ośrodku Kultury
i o budynku. Tylko i wyłącznie. Natomiast jeżeli chcemy wyjaśnić sprawę moją, mojego
oświadczenia, które zaniosłam do Centrum Kultury. Proszę bardzo ja nie widzę problemu.
Sekretarz Mariusz Pieniążek - Było ustalenie na komisji, że ten temat nie będzie poruszany
do końca marca. Myślę, że wszyscy jesteśmy dorośli i szanujmy te postanowienia, które były
po prostu bo tak j a k b y ś m y sami siebie nie szanowali.
Radna Joanna Murias - Skupiając się na tym temacie likwidacji Ośrodka Kultury w Cierpiszu.
Po pierwsze chciałam podziękować tutaj mieszkańcom, którzy przyjechali wypowiedzieć się na
ten temat. Żyjemy w państwie demokratycznym, każdy ma prawo głosu, każdy ma prawo
walczyć o swoje, tak trzeba. Ale patrząc tak bardziej obiektywnie na całość gminy i na wszystkie
miejscowości, które reprezentują tą właśnie gminę, musimy popatrzeć realnie na sprawę
ośrodków kultury. Musimy skupić się na tym, że będąc czy wójtem czy osobą odpowiedzialną
za całość Gminy, musimy mieć skupioną uwagę na tym, żeby to wszystko można było
realizować i spinać tak, aby wszystkie sprawy i zadania zostały zabezpieczone. Patrząc tak
obiektywnie na sprawę dotyczącą Cierpisza to musimy mieć na uwadze to, że Cierpisz jest
najmniejszą miejscowością w gminie. Funkcjonują tutaj dwa ośrodki czy domy społeczne
pełniące funkcję d o m ó w kultury, nie wiem jakie statuty mają. No i tak po prostu należałoby
się nad tym zastanowić czy nas gminę stać na to, aby w najmniejszej miejscowości w gminie
były 2 ośrodki kultury. Z tego co wiem ośrodek ten drugi budynek w Cierpiszu został ostatnio
generalnie wyremontowany. Patrzę właśnie w takiej perspektywie. Walczyć trzeba, ale trzeba
mieć wyważenie w tym wszystkim, trzeba popatrzeć na mieszkańców innych miejscowości.
Musimy to wszystko jakoś sprawiedliwie, rozsądnie dzielić, a tak w r ó w n o w a d z e podam moją
miejscowość Kraczkową. Nasza miejscowość z kolei jest miejscowością największą w gminie
i ciągle się rozwija. Miejscowość Cierpisz, która jest mi bardzo bliska bo tak n a p r a w d ę moje
korzenie też stamtąd się w y w o d z ą i bardzo bym chciała obronić pewnych spraw. Ale trzeba
mieć jakieś realne patrzenie na to wszystko. Wracając do Kraczkowej dla przeciwwagi ta
miejscowość ma Dom Kultury, w którym mieści się przedszkole, mamy salę, małą salkę,
kuchnię 1/4 jak w Cierpiszu, która właśnie była wyremontowana. No i też byśmy chcieli żeby
ten dom kultury spełniał swoją rolę do którego został wybudowany. Bo w Kraczkowej jest
zespół ludowy, chór, są różne zespoły artystyczne, jest Koło G o s p o d y ń Wiejskich, są seniorzy
nikt nie ma swojego pokoiku, żeby Koło Gospodyń mogło pomieścić naczynia, żeby zespół
ludowy mógł mieć swoje szafy na nastroje. Także u w a ż a m , że ten temat Ośrodka Kultury
w Cierpiszu zostawić w rozważaniu we własnym sercu, w ł a s n y m rozumie i zapytać się czy nas
w ogóle stać na dwa ośrodki kultury w miejscowościach.
Gość na sesji - W tym momencie jeżeli będzie cokolwiek innego to chyba też z podatków
gminy i mieszkańców będzie utrzymywane. Kraczkowej nikt nie broni walczyć o więcej. Jest
was tak dużo. Walczcie my jesteśmy maleńką miejscowością, kto nam p o m o ż e państwo radni
na was liczymy, że to wy nam pomożecie bo przecież od nas jest tylko jedna pani radna.
Ostatnio tutaj wspomniane spotkanie w szkole. Gdyby państwo słyszeli jak pan wójt wtedy
potraktował panią radną, to by się państwo nie dziwili, że pani radna niewiele nam teraz już
mówi ani nawet się do niej nie zwracamy, bo chciał panią radną pan wójt wygonić z zebrania
w szkole 3 grudnia. Mamy na to kilkunastu albo około 20 świadków. Więc prosimy zostawcie
nam ten budynek. I jeszcze jedna rzecz. Jak to jest że jest trwałość projektu 5 lat nie wolno na
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cele komercyjne wykorzystywać budynku, ale jak się konsultowałam z sąsiednią gminą
podobna sytuacja jest u nich też jest trwałość projektu, ale na jednorazowe kilkugodzinne
jednodniowe okolicznościowe imprezy można budynek wynająć to może tutaj jest jednak
jakaś możliwość. Ten budynek ludzie chcieliby w y n a j m o w a ć na osiemnastki, na komunię.
Ludzie się dziwią dlaczego wyremontowany budynek i nie m o ż n a z niego korzystać, no to
tłumaczą wszyscy, że jest trwałość projektu 5 lat i na cele komercyjne nie wolno
wykorzystywać. To jak to inne Gminy robią, że korzystają ludzie z takich budynków. Od nas
kobieta u nas nie mogła wynająć budynku więc poszła do sąsiedniej miejscowości. Tam
podpisała legalnie u m o w ę z Urzędem gminy i w sąsiedniej miejscowości kasa została. Przecież
byśmy zarobili na ten budynek.
Wójt Jakub Czarnota (Ad Vocem) - Szanowna pani jak najbardziej, czasami budynek
wyremontowany za środki unijne można wynajmować w celach komercyjnych pod jednym
warunkiem, że podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym. Jeżeli samorząd tak to
zorganizuje, kwestie dotacji, że ona będzie niższa o wartość Vat-u w ó w c z a s komercyjnie
można go wykorzystywać, można na nim zarabiać. Tak na przykład będzie robiła gmina Łańcut
w przypadku basenu w Wysokiej. Dlaczego tak się nie stało w przypadku tego budynku.
Dlaczego, że gdy ten budynek remontowano to ówczesna pani radna i sołtys nie przypilnowała,
nie zadbała o to, bo przecież mogła taki wniosek wtedy złożyć, poprosić niech VAT nie będzie
kosztem kwalifikowanym, zróbmy żeby ta dotacja na Cierpisz była mniejsza, a w ó w c z a s na
przykład będziemy mogli ten budynek wykorzystywać komercyjnie dla mieszkańców. Pytanie
dlaczego nie m o ż n a z budynku w Cierpiszu korzystać to nie jest pytanie do mnie. To jest
pytanie do pani radnej Ruszel, która dodatkowo wtedy była sołtysem. Jeszcze odnośnie
spotkania w szkole. Tak, przyznaję, prosiłem może i stanowczo, ale prosiłem żeby pani radna
opuściła to spotkanie, a kierowałem się tylko i wyłącznie tym, że na to spotkanie byli
zaproszeni rodzice. Spotkania w obecnej formie trudnej zorganizować bo są limity, obostrzenia
dotyczące ilości. Uznałem, że skoro jest to spotkanie dla mieszkańców, to niech pani rada
odstąpi tego miejsca i pozwoli mieszkańcom uczestniczyć w tym spotkaniu. O to mi chodziło.
Radna Bernadeta Ruszel (Ad Vocem) - Ja złożyłam konkretny wniosek i proszę, aby ten
wniosek był postawiony i przegłosowany. Aby Komisja Rewizyjna zajęła się likwidacją Ośrodka
Kultury w Cierpiszu.
G ł o s o w a n o wniosek w sprawie:
o przeprowadzenie kontroli przez Komisję Rewizyjną w sprawie likwidacji Ośrodka Kultury
w Cierpiszu.
Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIE: 3, : 0, BRAK G Ł O S U : 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (18)
Jacek Albigowski, Jadwiga Balawender, Jan Borcz, Jerzy Cwynar, Barbara Czechowicz, Paweł
Dąbek, Tomasz Harpula, Jan Kiełb, Marcin Kisała, Sławomir Kluz, Ryszard Krauz, Joanna
Murias, Bernadeta Ruszel, Kazimierz Słonina, Grzegorz Szacki, Ireneusz Tarała, W i e s ł a w Wilk,
Beata Wójcik
WSTRZYMUJE SIE (3)
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Katarzyna Bujak, Ewa Rejman-Dziok, Jan Zuber
Wniosek został przyjęty większością głosów.

Wójt Jakub Czarnota - Zgłaszam wniosek formalny w ramach tej kontroli, tego posiedzenia
Komisji Rewizyjnej, by Komisja zbadała również okoliczności konkursu na kierownika Ośrodka
Kultury w Cierpiszu przeprowadzonego w 2018 roku. Wniosek formalny o przeprowadzenie
kontroli okoliczności konkursu na kierownika czy instruktora, tak instruktora Ośrodka Kultury
w Cierpiszu przeprowadzonego w 2018 roku.
Głosowano wniosek w sprawie:
0 kontrolę okoliczności przeprowadzenia konkursu na stanowisko instruktora Ośrodka
Kultury w Cierpiszu w roku 2018.
Wyniki głosowania
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIE: 5, : 0, BRAK G Ł O S U : 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (16)
Jacek Albigowski, Jadwiga Balawender, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Barbara Czechowicz,
Paweł Dąbek, Tomasz Harpula, Jan Kiełb, Sławomir Kluz, Joanna Murias, Ewa Rejman-Dziok,
Bernadeta Ruszel, Grzegorz Szacki, Wiesław Wilk, Beata Wójcik, Jan Zuber
WSTRZYMUJE SIE (5)
Jerzy Cwynar, Marcin Kisała, Ryszard Krauz, Kazimierz Słonina, Ireneusz Tarała
Wniosek został przyjęty większością głosów.
Ad lb) Sprawozdanie z zadań zrealizowanych w 2020 r.
Wójt Jakub Czarnota - Szanowni państwo podsumowanie roku 2020. Chcieliśmy żeby ten
punkt był na początku sesji, bo myślę że jest to dobry wstęp do dyskusji na temat tegorocznego
budżetu, ponieważ to co będziemy robić w tym roku jest w znacznym stopniu kontynuacją
działań, które w tamtym roku były prowadzone. A poza tym też jest co p o d s u m o w a ć , czy może
w trochę cudzysłowie pochwalić. Zacznijmy może od realizacji w y d a t k ó w w 2020 roku.
Pierwsza rzecz ciekawa, która się nasuwa po raz pierwszy od dawien dawna to oświata
1 wychowanie nie jest na pierwszym miejscu. Największą pozycją budżetową była Pomoc
Społeczna. Wynika to z wielu powodów, przede wszystkim na pewno duży w p ł y w na to miała
też i pandemia, ale też jest to już efekt pewnych działań, reform systemowych, które
wdrażamy, a które mają na celu to obniżenie wydatków bieżących także i w tym obszarze.
Pozycja trzecia Inwestycje i remonty blisko 24 miliony złotych na ten cel przeznaczyliśmy. Było
to blisko 20% budżetu gminy. To jest wynik, który warto podkreślić, bo 20% na inwestycje to
mogły sobie pozwolić często miasta średniej wielkości. Na obszarach wiejskich tych mniej
zamożnych, a do takich niestety my należymy jest to wskaźnik trudny do osiągnięcia, ale się
udało więc warto to podkreślić. Kultura i sport tutaj ponad 7 min. zł. Administracja jest
stosunkowo już niewielką pozycją jeśli chodzi o wydatki jako w całości. A łącznie w ubiegłym
roku wydaliśmy 122 min. zł to jest o 5 min. więcej niż zakładaliśmy bo przypominam
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ubiegłoroczny budżet, 6 milionów więcej, bo ubiegłoroczny budżet zaczynaliśmy z kwotą 116
milionów. Szanowni państwo dochody. Jak były w ubiegłym roku realizowane dochody.
Dochody z podatku PIT i CIT były na poziomie nieco mniejszym niż zakładaliśmy. Nasza
prognoza, prognoza Ministerstwa Finansów mówiła tutaj o 15,7 milionach złotych w p ł y w u .
W wyniku pandemii, w wyniku zatrzymania gospodarki, w wyniku lockdawnu te wpływy
podatkowe nam nieco spadły. Prognozy na rok 2021 Ministerstwa Finansów, w mojej ocenie
bardzo optymistyczne. Oby tylko się ziściły. Dochody gminy z podatków lokalnych i tutaj na co
warto zwrócić uwagę. Te dochody z podatków lokalnych systematycznie z roku na rok były
coraz wyższe, ale nie wynikało to z faktu podnoszenia stawek podatkowych, a po prostu z tego
że mamy coraz więcej osób na terenie naszej gminy buduje domy, stąd te w p ł y w y nieznacznie
ale jednak rosną. W ubiegłym roku zakładaliśmy w budżecie, że dochody podatkowe wyniosą
8,8 milionów złotych, a mamy tutaj o 3 min. zł więcej niż zakładaliśmy. Teraz skąd ten wzrost.
Nie z tego, że nagle w y b u d o w a ł o nam się nie wiadomo ile d o m ó w , czy przybyło nie wiadomo
ile firm. Dostaliśmy 3 min. zł jednorazowego transferu od firmy wiatrowej. Otóż na mocy
wyroku sądu. Kilka lat trwał taki spór między właścicielami farm wiatrowych, a samorządami
0 kwotę należnego podatku. Ten spór został wyrokami sądu rozstrzygnięty na naszą korzyść
1 w lutym ubiegłego roku 3 min. zł w podatku dostaliśmy. Zwracam uwagę, że to jest
jednorazowy transfer pieniędzy. Prognozy na ten rok są nadal na poziomie niewiele więcej niż
rok 2019. Subwencja oświatowa. Ta subwencja w ubiegłym roku była minimalnie wyższa niż
w roku 2019. W e d ł u g prognozy, którą dostaliśmy z Ministerstwa Finansów, Ministerstwa
Edukacji w tym roku m o ż e m y liczyć na blisko milion złotych wyższą subwencję. To jest ta
można powiedzieć ta druga strona medalu czyli wydatki. Wydatki też z roku na rok rosną.
W ubiegłym roku ten wzrost nie był tak galopujący. Pewne rzeczy w wyniku pandemii zostały
przyblokowane. Rok 2021 to jest 45 min. zł, ale od razu uspokajam, że te 45 milionów to na
planowane inwestycje i remonty. Koszty funkcjonowania ucznia nadal rosną i co gorsza rosną
szybciej niż subwencja. Spłata kredytów rok 2020 był też rokiem, w którym udało nam się też
ustabilizować pewne tematy jeżeli chodzi o zadłużenie. Skutkuje to tym, pieniądze zewnętrzne
i pewna polityka oszczędnościowa doprowadziła do tego, że globalny poziom zadłużenia
gminy na koniec 2020 roku wynosi niecałe 6%. A przypominam, że jak uchwalaliśmy budżet
w roku 2020 to zakładaliśmy, że będziemy musieli skończyć rok z 6 milionowym kredytem.
Stało się zupełnie inaczej. Sięgnęliśmy finalnie po tylko 2,5 miliona kredytu z czego 2 min. to
spłata wcześniejszych zobowiązań. Można zatem powiedzieć, że w roku 2020, w roku
pandemii w roku zamykania gospodarki, zadłużenie gminy wzrosło o zaledwie 500 000 zł. To
naturalnie wpłynie na wysokość rat kredytów w kolejnych latach i tak jak w roku 2019 na
obsługę kredytu trzeba było wydać 2 min. zł w ubiegłym roku to było 1 min 800 zł, tak na ten
rok planujemy na obsługę kredytów przeznaczyć zaledwie półtora miliona złotych i to przy
rosnącym budżecie. Fundusz sołecki. Ubiegły rok był też rokiem, w którym rosną środki, które
przeznaczamy do zagospodarowania mieszkańcom poszczególnych sołectw. Można
powiedzieć to jest właśnie ta demokracja lokalna, demokracja bezpośrednia, gdzie mieszkańcy
sami decydują jak wydatkować pieniądze. Z roku na rok fundusz rośnie. W roku 2021 ten
fundusz nadal będzie rósł. Działki. W ubiegłym roku poprzez zasiedzenie gmina Łańcut nabyła
10 hektarów gruntów. Czyli chodzi tutaj o drogi. Kładliśmy nacisk na to, żeby regulować stan
prawny dróg. To pozwoli nam realizować inwestycje w terenie, przebudować drogi
wewnętrzne. Efekty pracy naszej administracji jest, że też udało nam się sprzedać trochę
działek. Te sprzedane działki to przede wszystkim tereny w Głuchowie na pastwiskach. Liczba
mieszkańców. Ta liczba stale nam rośnie. Może ten wzrost nie jest jakiś tam galopujący. No ale
jest to jednak pozytywny trend. Warto o tym też mówić. Najszybciej w ubiegłym roku rosła
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liczba mieszkańców w Kraczkowej, Wysokiej, Głuchowie. W pozostałych miejscowościach
raczej ta liczba w tym roku nie zmieniła się, albo był niewielki spadek. Liczba urodzeń. W roku
2020 - w gminie przyszło na świat 264 dzieci. Jest to wynik na poziomie stałym. Liczba
wydanych decyzji o warunkach zabudowy - 1 5 5 decyzji jest to znacznie mniej niż w roku 2019.
Więcej niż w poprzednich latach, ale wyraźnie mniej w roku 2019. Ale wszyscy chyba
pamiętamy, że rok 2019 to duża akcja wydawania w a r u n k ó w zabudowy na tak zwanych
terenach wiatrakowych. Tam wtedy 200-250 w a r u n k ó w zostało wydane. Tak więc ten wynik,
który w 2020 roku osiągnęliśmy jest w normie. Pokazuje pewien trend, że ludzie chcą się
budować, za warunkami zabudowy idą decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego. Na przykład rozwój sieci gazowych i tutaj też mamy pewien pozytywny trend
rosnący choć nie wykluczone szybki przyrost też wynika z tego, że od tego roku zmieniają się
przepisy. One dla inwestora będą mniej korzystne. Wszystkie te rzeczy, czyli kondycja
finansowa, stabilizowanie wydatków, mądre kredyty czy też szukanie s p o s o b ó w na to, by
dochody rosły to wszystko przekłada się na inwestycje i remonty, które w ubiegłym roku
realizowaliśmy i które będziemy chcieli też i w tym roku w oparciu o tegoroczny budżet
kontynuować. Jakie to były inwestycje, jakie zadania. Przede wszystkim infrastruktura
drogowa, na to kładliśmy duży nacisk. Zakończyliśmy p r z e b u d o w ę drogi Ziajówka w Wysokiej.
Wartość zadania 5,5 min. zł z czego 2 min. to pieniądze zewnętrzne. Droga funkcjonalna
i bezpieczna dla pieszych, bo do granicy z Łańcutem został wybudowany chodnik. W ramach
tego samego programu czyli Funduszu Dróg Samorządowych wyremontowaliśmy drogę Doły
- 2 km drogi łączącej Handzlówkę z Husowem. Wartość zadania blisko 900 000 zł z czego ponad
600 000 zł to pieniądze zewnętrzne. Bardzo ważne zadanie. Droga w y m a g a ł a kapitalnego
remontu i ze względu na skalę tego przedsięwzięcia ciężko byłoby ją r e m o n t o w a ć wyłącznie
środkami naszego samorządu. Cierpisz. Dzięki środkom zewnętrznym realizowaliśmy zadania.
Wartość zadania 270 000 z czego niecałe 200 000 zł to pieniądze zewnętrzne. Albigowa.
Bardzo duże zadanie 822 tyś. zł, z pracami dodatkowymi, które towarzyszyły tej inwestycji to
był niecały milion złotych, z tego 600 000 zł to zewnętrzne dofinansowanie. Przebudowa drogi,
poszerzenie chodnika, a przede wszystkim miejsca parkingowe. Droga Dział w Handzlówce. To
jest takie zadanie, które chyba każdy samorząd lubi najbardziej, bo finansowany ze środków
zewnętrznych w 100%. Stało się to dzięki wielkiemu wsparciu miasta W r o c ł a w i a , miasta
Warszawy i gminy Białobrzegi. Zadanie długo oczekiwane przez mieszkańców. Droga
Pastwiska w Głuchowie - również ogromna inwestycja ponad 6 milionów 700 tys. zł z pracami
dodatkowymi, z wywłaszczeniami gruntów. Zadanie m o ż e m y realizować dzięki d u ż e m u
wsparciu z budżetu państwa. Zakończenie inwestycji planujemy w tym roku. Droga Albigowa
Granica. Prac w terenie nie widać, bo droga jest zbudowana w systemie zaprojektuj i wybuduj.
W ubiegłym roku dostaliśmy na ten cel 4 min zł. Prace projektowe trwają. Zakończenie zadania
to rok 2023. Dofinansowanie na ten cel to ponad 4 miliony złotych. Przebudowa drogi
powiatowej Sonina-Wysoka. Zadanie oczywiście realizowane przez samorząd powiatowy, ale
też dzięki wkładowi w ł a s n e m u Gminy. W ubiegłym roku na ten cel przeznaczyliśmy 800 000 zł.
Inwestycja trwa, ale efekty jak chociażby chodnik są już widoczne. Ubiegły rok to także
powódź, która wyrządziła nam straty i sporo problemów z tego powodu mieliśmy. Drogę
Przecznica łączącą Soninę z G ł u c h o w e m , drogę Przez wieś w Albigowej - te zadania mogliśmy
realizować dzięki środkom zewnętrznym. Łączna wartość tych trzech zadań to ponad 600 000
zł z czego dofinansowanie wyniosło ponad 400 tys. zł. Są już pierwsze etapy przebudowy drogi
z Kosiny do Markowej, także zadanie realizowane między innymi dzięki środkom
z e w n ę t r z n y m , które dostaliśmy od Marszałka W o j e w ó d z t w a Podkarpackiego, niecałe 200 000
zł nas to kosztowało. Inwestycja pomimo tego, że nie skończona, bo 800 m jeszcze nam zostało
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na ten rok do przebudowy, ale j u ż przynosi efekty, bo z tego ruch na tej drodze już się
zwiększył. Na pewno bardzo się w z m o ż y po zakończeniu prac przewidzianych na ten rok. Drogi
wewnętrzne. Tych dróg wewnętrznych trzeba przyznać w tym roku zbyt wiele nie
przebudowaliśmy, ale tam gdzie się to udało to też warto o tym mówić. Droga w e w n ę t r z n a
w miejscowości Wysoka. Ona była realizowana dzięki wsparciu ś r o d k ó w zewnętrznych od
Marszałka W o j e w ó d z t w a . Duży nacisk też położyliśmy na remonty istniejących już dróg, bo
oprócz tego, że budujemy nowe, przebudowujemy drogi to też trzeba pamiętać o tym co
mamy i środki na te cele trzeba szukać. Na zdjęciach widzimy wyremontowane drogi
w Wysokiej, Soninie, Kosinie, Handzlówce i Rogoźnie. Ponadto przebudowane drogi
wewnętrzne w Soninie, Krótkie dróżki niby nie szczególnie kosztowne inwestycje, ale drogi
zlokalizowane blisko centrum Soliny, blisko stadionu, też pewne funkcjonalne znaczenie dla
układu komunikacyjnego tej miejscowości mają. Budowy chodników. Kontynuacja
przebudowy chodnika przy drodze wojewódzkiej w Albigowej. Partycypowaliśmy w kwocie
114 000 zł. Wybudowany chodnik w Kraczkowej od salonu Citroena do wsi. Nasz wkład to 240
000 zł do tego zadania. Drugie 50 % to środki, które zabezpieczył samorząd powiatowy. Most
do kościoła w Handzlówce. To jeden z tych mostów, który mocno ucierpiał w wyniku
ubiegłorocznej powodzi. Ten most był przez kilka miesięcy zamknięty dla ruchu
samochodowego, też z tego powodu troszkę problemów mieliśmy. Ale udało nam się
dokumenty spiąć. Pieniądze dostaliśmy na to zadanie od pana prezydenta Ferenca oraz od
Marszałka W o j e w ó d z t w a Lubuskiego 200 000 zł. Nasz wkład wyniósł do tego zadania niecałe
100 000 zł. Oczywiście ubiegły rok to także prace projektowe, które mamy nadzieję, że
przyniosą owoce. W tym roku opracowaliśmy dokumentację, złożyliśmy wniosek na
dofinansowanie dróg gminnych Kraczkowa - Kraczkowa Zagumnia oraz droga na nowym
osiedlu w Albigowej. Szereg jest też innych mniejszych zadań realizowanych. Oświetlenie to
też jest dla nas ważna sprawa. Zdjęcia drogi wojewódzkiej w Soninie oraz drogi Zagrody
w Głuchowie. Udało nam się zmodernizować oświetlenie na nowoczesne i ekologiczne
oświetlenie ledowe. Wartość zadania 56 000 zł. Warto dodać, że gmina poniosła tylko koszty
związane z zakupem lamp, bo prace w ramach umowy offsetowej w ramach umowy
0 współpracy w ramach bieżącej konserwacji pracę zrealizowała dla nas firma PGE.
Modernizacja oświetlenia przy drodze wojewódzkiej Albigowa - Wysoka. Prace były
realizowane na początku 2020 roku. Sieć kanalizacyjna. Ubiegły rok to także zbrojenie t e r e n ó w
pod z a b u d o w ę , pod sprzedaż 140 000 zł. Tyle przeznaczyliśmy na uzbrojenie t e r e n ó w pod
zabudowę mieszkaniową. Warto dodać, że środki na ten cel pochodziły ze sprzedaży tych
nieruchomości. Żłobki. W ubiegłym roku zakończyliśmy prace nad żłobkami. Dzisiaj będą też
podejmowane stosowne uchwały by te żłobki uruchomić. Zadanie realizowane w Kraczkowej
na kwotę 800 000 zł, z czego 660 000 zł to pieniądze zewnętrzne. Podobnie żłobek w Kosinie.
650 000 zł wartość inwestycji z czego znaczna kwota to środki zewnętrzne. Ubiegły rok to także
rewitalizacja naszych obiektów. Na zdjęciach widzimy przebudowę ośrodka zdrowia w Kosinie.
Sam ośrodek to jest kwota około 3 min zł. Łączna wartość inwestycji 8 min zł z czego 6 min zł
to dofinansowanie, ale te 8 milionów złotych to nie tylko ośrodek zdrowia w Kosinie, który
będzie też pełnił funkcję dziennego domu pobytu seniora, ale również budowa basenu
1 modernizacja parku Marysia w Handzlówce. Te zadania zakończymy realizować wiosną tego
roku. Boiska wielofunkcyjne. W 2019 roku realizowaliśmy te zadania w Soninie i w Głuchowie.
Rok 2020 to boiska w Albigowej, Handzlówce, a także Cierpiszu zrealizowane dzięki środkom
zewnętrznym (50%). Niestety w Albigowej szybko nas zaskoczyła powódź. Zastanawiamy się
teraz co będzie z gwarancją na to boisko. Scena plenerowa w Soninie. Wartość zadania 660
000 zł z czego blisko połowa to pieniądze zewnętrzne. Myślę że będziemy mieli dużo pożytku
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i radości z tego, że coś tak fajnego u nas funkcjonuje. Dzienny Dom Pobytu Seniora w Wysokiej.
Zadanie zrealizowane, wartość zadania 420 000 zł blisko 50% to środki zewnętrzne. Ten obiekt
też czeka na mieszkańców na użytkowników. Niebawem będziemy organizować konkurs na
dyrektora kierownika tej placówki. Instalacje gazowe także te tematy chcieliśmy poprawić.
Instalacji gazowej doczekał się budynek LKS Szarotka Rogoźno, a także Dom Społeczny
w Cierpiszu. W przypadku Cierpisza na instalację przeznaczyliśmy 40 000 zł. Jeśli chodzi
0 Rogóżno ta kwota wyniosła 30 000 zł. No i ubiegły rok to rozpoczęcie, a w tym roku
zakończenie wymiany pieca w Zespole Szkół w Kosinie. Wartość zadania jest 269 000 zł, ale
z pracami dodatkowymi. Wiemy, że to będzie ponad 300 000 zł, a więc era ogrzewania
węglowego w budynkach użyteczności publicznej Gminy Łańcut można powiedzieć dobiega
końca. Remonty. Wyremontowane toalety w Domu Społecznym w Cierpiszu. W tym domu,
w którym organizacje społeczne, mieszkańcy będą mogli się spotykać i korzystać. Odmalowana
sala gimnastyczna w Wysokiej. Jest to też w pewnym sensie kontynuacja działań, które były
w tym obiekcie prowadzone j u ż w roku 2019. Najpierw wymiana parkietu w ubiegłym roku
1 przyszedł czas na odmalowanie. Pomieszczenia w szkole podstawowej w Albigowej. Warto
0 tym mówić bo jeszcze w czerwcu, w lipcu wyglądało to tragicznie. Były one totalnie
zniszczone w wyniku powodzi. Dzięki środkom zewnętrznym, które dostaliśmy w ramach
ubezpieczenia, dzięki zaangażowaniu samego pana dyrektora, pracowników szkoły, bo dużo
pracy zostało wykonane gospodarczym sposobem i tutaj warto pracownikom, panu
dyrektorowi szkoły podstawowej za to podziękować, bo to jest też efekt ich zaangażowania
nie tylko środków finansowych ale po prostu pracy. Wyremontowana nawierzchnia boiska
wielofunkcyjnego w Rogoźnie. Ośrodki Kultury. W ośrodkach kultury może nie działo się wiele
z powodu sytuacji jaką mamy. Ale ten czas staraliśmy się wykorzystać do tego, by poprawić
stan tych obiektów. Remont świetlicy w Handzlówce, remont sali widowiskowej w Kosinie,
nowa kuchnia w Kraczkowej, kuchnia, klimatyzacja w Głuchowie czy remont klatki schodowej,
a także i klimatyzacja w Wysokiej to tylko przykłady pewnych działań, które w tamtym roku
były w ośrodkach realizowane. Stadiony piłkarskie. Staramy się stopniowo poprawiać jakość
infrastruktury na tych obiektach. Nowe trybuny w Wysokiej. W Albigowej trwa budowa
trybun. Pewne działania były w ubiegłym roku podjęte. Dokończenie tych prac w przyszłym
roku. Na co warto zwrócić też uwagę, systematycznie też będzie rosło nasze wsparcie
finansowe dla klubów piłkarskich. W 2020 roku ta subwencja j u ż była wyższa to wynika teraz
z innego sposobu rozliczania. Natomiast rok 2021 to już będzie taki realny wzrost naszego
wsparcia dla klubów sportowych. Wykonują fantastyczną robotę i warto też piłkarzy i zarządy
wspierać w tych działaniach. Bezpieczeństwo, ochrona przeciwpożarowa. Ubiegły rok pokazał
jak ważne są to dla nas wszystkich sprawy. Tutaj na zdjęciu widzimy s a m o c h ó d leki auto OSP
Kosina. Wartość zadania 350 000 zł z czego 250 000 zł to pieniądze zewnętrzne, które
dostaliśmy z Regionalnego Programu Operacyjnego, który jest realizowany przez Samorząd
Wojewódzki. Także inne drobne zadania były realizowane. Myślę, że państwu też mniej więcej
tematy są znane. Wiecie, co z drobniejszych spraw i w której miejscowości było realizowane.
Dziękuję bardzo państwu za uwagę.

Ad.2. Podjęcie
Województwu

uchwał w sprawie udzielenia przez Gminę Łańcut pomocy finansowej
Podkarpackiemu.

Skarbnik Wiktor Skoczyński - Przechodzimy już do t e m a t ó w związanych z budżetem na 2021
1 tak jak zawsze, aby uchwalić uchwałę budżetową, wcześniej musimy przyjąć uchwały około
21

budżetowe związane z budżetem. Przede wszystkim chodzi tutaj o pomoce finansowe
i rzeczowe, te które później będą miały odzwierciedlenie w budżecie, który będzie
przedmiotem uchwalenia w kolejnym punkcie. Pierwszy projekt uchwały dotyczy udzielenia
przez gminę Łańcut pomocy finansowej Województwo Podkarpackiemu. W tym punkcie są
dwie uchwały. Pierwsza uchwała dotyczy pomocy finansowej W o j e w ó d z t w u Podkarpackiemu
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach
linii kolejowej z drogami etap 3. Pomoc finansowa zostaje udzielona w formie dotacji celowej
ze środków budżetu na 2021 rok w wysokości 100 tys. zł. Szczegółowe warunki udzielenia
pomocy oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków pomocy finansowej określone
zostaną w umowie zawartej między W o j e w ó d z t w e m Podkarpackim a G m i n ą Łańcut. Uchwała
ta jest konsekwencją podjętej w tamtym roku uchwały takiej intencyjnej o pomocy finansowej.
Chodzi o dofinansowanie przez gminę Łańcut do zadania, które ma być realizowane, czyli
Przebudowa odcinka drogi wjazdowej do Łańcuta od strony węzła autostradowego przez linię
kolejową, czyli przejazd kolejowy, który miałby być realizowany. Zadanie będzie realizowane
przez Marszałka W o j e w ó d z t w a Podkarpackiego. Aczkolwiek będą się dokładały do niego
lokalne samorządy czyli Starostwo Powiatowe i sąsiednie Gminy. Temat był omawiany kiedy
podejmowaliśmy uchwałę intencyjną. Odczytał projekt uchwały.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Łańcut pomocy finansowej
W o j e w ó d z t w u Podkarpackiemu.
Wyniki głosowania
ZA: 2 1 , PRZECIW: 0, W S T R Z Y M U J Ę SIĘ: 0, BRAK G Ł O S U : 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (21)
Jacek Albigowski, Jadwiga Balawender, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Jerzy Cwynar, Barbara
Czechowicz, Paweł Dąbek, Tomasz Harpula, Jan Kiełb, Marcin Kisała, Sławomir Kluz, Ryszard
Krauz, Joanna Murias, Ewa Rejman-Dziok, Bernadeta Ruszel, Kazimierz Słonina, Grzegorz
Szacki, Ireneusz Tarała, Wiesław Wilk, Beata Wójcik, Jan Zuber
Uchwała
finansowej
w

Nr XXV/351/21 w sprawie

Województwu

udzielenia przez G m i n ę Łańcut

Podkarpackiemu została

podjęta jednogłośnie -

pomocy
uchwała

załączeniu.

Skarbnik Wiktor Skoczyński - Druga uchwała dotycząca pomocy finansowej dla W o j e w ó d z t w a
Podkarpackiego i dotyczy zadania Przebudowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 877
Naklik-Łańcut-Szklary w miejscowości Albigowa. Pomoc finansowa zostaje udzielona w formie
dotacji celowej ze środków budżetu na 2021 rok w wysokości 130 tys. zł. Szczegółowe warunki
udzielenia pomocy oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków pomocy finansowej
określone zostaną w umowie zawartej między W o j e w ó d z t w e m Podkarpackim a G m i n ą Łańcut.
To zadanie to kontynuacja budowy chodnika przy drodze Wojewódzkiej w Albigowej. Kiedy
były przebudowywane te drogi to jeszcze chodniki w ramach tych zadań nie były realizowane.
Niestety musimy to teraz jakby nadrabiać. Dzisiaj jeżeli przebudowujemy drogę to często też
z chodnikiem. Ta droga to jedna z pierwszych dróg wojewódzkich jakie były przebudowywane
i chodnik przy tej drodze niestety nie został przebudowany, w związku z tym tak co roku po
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trochu przy udziale tej pomocy finansowej dla województwa to zadanie jest zrealizowane.
Odczytał projekt uchwały.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Łańcut pomocy finansowej
Województwu Podkarpackiemu (budowa chodnika w Albigowej)..
Wyniki głosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, W S T R Z Y M U J Ę SIĘ: 0, BRAK G Ł O S U : 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (21)
Jacek Albigowski, Jadwiga Balawender, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Jerzy Cwynar, Barbara
Czechowicz, Paweł Dąbek, Tomasz Harpula, Jan Kiełb, Marcin Kisała, Sławomir Kluz, Ryszard
Krauz, Joanna Murias, Ewa Rejman-Dziok, Bernadeta Ruszel, Kazimierz Słonina, Grzegorz
Szacki, Ireneusz Tarała, W i e s ł a w Wilk, Beata Wójcik, Jan Zuber
Uchwała Nr XXV/352/21 w sprawie udzielenia przez G m i n ę Łańcut
finansowej W o j e w ó d z t w u Podkarpackiemu została podjęta jednogłośnie w załączeniu.

Ad.3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Łańcut
Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego.

pomocy

pomocy
uchwała

rzeczowej

Skarbnik Wiktor Skoczyński - Uchwała dotyczy pomocy rzeczowej na utrzymanie bieżące
chodników przy drogach wojewódzkich zgodnie z zawartym porozumieniem. Dofinansowanie
jest przy pomocach finansowych 60-40, w związku z tym po naszej stronie jest jakby
utrzymanie bieżące tych chodników. Przede wszystkim gro tej kwoty będzie przeznaczone na
odśnieżanie tych chodników w okresie zimowym, to utrzymanie ich w należytym porządku.
W niewielkim stopniu, jeżeli będzie taka potrzeba również w okresie letnim. Jeżeli będą
potrzebne jakieś drobne prace związane z utrzymaniem chodników to musimy mieć
zabezpieczone na ten cel środki. W związku z tym proponuje się udzielić w 2021 roku pomocy
rzeczowej W o j e w ó d z t w u Podkarpackiemu w formie bieżącego utrzymania chodników przy
drogach wojewódzkich na terenie gminy Łańcut w kwocie 35000 zł. Odczytał projekt uchwały.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Łańcut pomocy rzeczowej
Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego.
Wyniki głosowania
ZA: 2 1 , PRZECIW: 0, W S T R Z Y M U J Ę SIĘ: 0, BRAK G Ł O S U : 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (21)
Jacek Albigowski, Jadwiga Balawender, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Jerzy Cwynar, Barbara
Czechowicz, Paweł Dąbek, Tomasz Harpula, Jan Kiełb, Marcin Kisała, Sławomir Kluz, Ryszard
Krauz, Joanna Murias, Ewa Rejman-Dziok, Bernadeta Ruszel, Kazimierz Słonina, Grzegorz
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Szacki, Ireneusz Tarała, W i e s ł a w Wilk, Beata Wójcik, Jan Zuber
Uchwała Nr XXV/353/21 w sprawie udzielenia przez G m i n ę Łańcut pomocy rzeczowej
W o j e w ó d z t w u Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego została podjęta
jednogłośnie - uchwała w załączeniu.

Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę
Powiatowi
Łańcuckiemu.

Łańcut

pomocy

finansowej

Skarbnik Wiktor Skoczyński - Projekt uchwały dotyczy pomocy finansowej dla Powiatu
Łańcuckiego. Udziela się z budżetu gminy Łańcut pomocy finansowej Powiatowi Łańcuckiemu
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1542
r Albigowa - Sonina w miejscowości Wysoka i Sonina wraz z niezbędną infrastrukturą. Pomoc
finansowa zostaje udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2021 rok
w wysokości 753 tyś zł. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy oraz przeznaczenie i zasady
rozliczenia środków pomocy finansowej określone zostaną w umowie zawartej między
Powiatem Łańcuckim a G m i n ą Łańcut. Podjęliśmy takie zobowiązanie finansowe, między
innymi były kupowane tam grunty przy tej drodze. Droga jest w trakcie realizacji. Rozpoczęcie
tej inwestycji było w tamtym roku. Gmina wspomagała Powiat finansowo w tym zadaniu.
W tym roku po prostu kontynuujemy zadanie. Odczytał projekt uchwały.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Łańcut pomocy finansowej Powiatowi
Łańcuckiemu.
Wyniki głosowania
ZA: 2 1 , PRZECIW: 0, W S T R Z Y M U J Ę SIĘ: 0, BRAK G Ł O S U : 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (21)
Jacek Albigowski, Jadwiga Balawender, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Jerzy Cwynar, Barbara
Czechowicz, Paweł Dąbek, Tomasz Harpula, Jan Kiełb, Marcin Kisała, Sławomir Kluz, Ryszard
Krauz, Joanna Murias, Ewa Rejman-Dziok, Bernadeta Ruszel, Kazimierz Słonina, Grzegorz
Szacki, Ireneusz Tarała, W i e s ł a w Wilk, Beata Wójcik, Jan Zuber
Uchwała Nr XXV/354/21 w sprawie udzielenia przez G m i n ę Łańcut pomocy
finansowej Powiatowi Ł a ń c u c k i e m u została podjęta jednogłośnie - uchwała w załączeniu.

Ad. 5. Podjęcie

uchwał

Powiatowi Łańcuckiemu

w sprawie udzielenia przez Gminę
na realizację

Łańcut

pomocy

rzeczowej

zadania publicznego.

Skarbnik Wiktor Skoczyński - Uchwała, podobnie jak w przypadku dróg w o j e w ó d z k i c h , będzie
dotyczyła utrzymania chodników z tym że przy drogach powiatowych. Mamy tutaj
zarezerwowaną większą kwotę, bo chodników do utrzymania jest więcej. To też wynik
porozumienia zawartego między gminą a powiatem, że Gmina bieżące utrzymanie chodników
przy drogach powiatowych bierze na siebie. Proponuje się udzielić w 2021 roku pomocy
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rzeczowej powiatowi Łańcuckiemu w formie bieżącego utrzymanie chodników przy drogach
powiatowych na terenie gminy Łańcut w kwocie 70000 zł. Odczytał projekt uchwały.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Łańcut pomocy rzeczowej Powiatowi
Łańcuckiemu na realizację zadania publicznego (utrzymanie chodników).
Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, W S T R Z Y M U J Ę SIĘ: 0, BRAK G Ł O S U : 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (20)
Jacek Albigowski, Jadwiga Balawender, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Jerzy Cwynar, Paweł
Dąbek, Tomasz Harpula, Jan Kiełb, Marcin Kisała, Sławomir Kluz, Ryszard Krauz, Joanna
Murias, Ewa Rejman-Dziok, Bernadeta Ruszel, Kazimierz Słonina, Grzegorz Szacki, Ireneusz
Tarała, Wiesław Wilk, Beata Wójcik, Jan Zuber
NIEOBECNI (1)
Barbara Czechowicz
Uchwała Nr XXV/355/21 w sprawie udzielenia przez G m i n ę Łańcut pomocy rzeczowej
Powiatowi Ł a ń c u c k i e m u na realizację zadania publicznego została podjęta jednogłośnie uchwała w załączeniu.

Skarbnik Wiktor Skoczyński - Drugi projekt uchwały, ostatni z serii pomocy, dotyczy budowy
chodnika w ciągu drogi powiatowej Albigowa - Handzlówka. W ubiegłym roku Rada
podejmowała już uchwałę w sprawie pomocy rzeczowej dla powiatu. W tym zakresie
opracowanie chodnika jest po naszej stronie. Później ten projekt zostanie przekazany
i realizacją inwestycji będzie zajmował się Powiat. Z tym, że w tamtym roku podjęliśmy
uchwałę na 200 000 zł, ale do końca roku nie udało się zrealizować całości tego zadania. Prace
projektowe nie zostały zakończone, w związku z pandemią i z przeciągającymi się
uzgodnieniami. Większość tych prac projektowych też będzie miało odzwierciedlenie
w budżecie. Zaciągaliśmy zobowiązania i do budżetu wprowadzamy część tych z a d a ń , które
nie udało się w całości zrealizować w tamtym roku na ten rok. Tutaj przeszła kwota 94000 zł
w związku z tym na taką kwotę podejmujemy uchwałę o pomocy rzeczowej. Proponuje się
udzielić w roku 2021 pomocy rzeczowej Powiatowi Łańcuckiemu w formie opracowania
dokumentacji technicznej na realizację zadania Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej
nr 1547 R Albigowa - Handzlówka w kwocie 94000 zł. Odczytał projekt uchwały.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Łańcut pomocy rzeczowej Powiatowi
Łańcuckiemu na realizację zadania publicznego (budowa chodnika Albigowa - Handzlówka).
Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, W S T R Z Y M U J Ę SIĘ: 0, BRAK G Ł O S U : 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (20)
Jacek Albigowski, Jadwiga Balawender, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Jerzy Cwynar, Paweł
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Dąbek, Tomasz Harpula, Jan Kiełb, Marcin Kisała, Sławomir Kluz, Ryszard Krauz, Joanna
Murias, Ewa Rejman-Dziok, Bernadeta Ruszel, Kazimierz Słonina, Grzegorz Szacki, Ireneusz
Tarała, Wiesław Wilk, Beata Wójcik, Jan Zuber
NIEOBECNI (1)
Barbara Czechowicz
Uchwała Nr XXV/356/21 w sprawie udzielenia przez G m i n ę Łańcut pomocy rzeczowej
Powiatowi Łańcuckiemu na realizację zadania publicznego została podjęta jednogłośnie uchwała w

załączeniu.

Ad. 6. Podjęcie

uchwały

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łańcut na 2021 rok.

Proces uchwalania budżetu gminy odbył się zgodnie z uchwałą Nr XLIV/394/10 Rady
Gminy z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
tj. według następującej kolejności:
1.

Odczytanie projektu uchwały budżetowej

wraz z uzasadnieniem

wójta.

Wójt Jakub Czarnota - Nakreślę główne ramy i założenia tegorocznego budżetu. W s k a ż e na
kluczowe kierunki, w których chcielibyśmy w tym roku podążać. Natomiast od strony
technicznej szczegółowo opowie o tym pan skarbnik. Niewykluczone, że budżet, który za
chwilę będzie przyjęty będzie największym budżetem w historii Gminy Łańcut. Ubiegłoroczny
budżet zakończyliśmy z kwotą 122 milionów zł, w tym roku zaczynamy już od 117 milionów
i będziemy liczyli na to, że ta kwota będzie rosła. Przypominam, że w roku 2019 było to
zaledwie było to 93 min. Dobrze, gdyby ta różnica wynikała wyłącznie ze ś r o d k ó w na
inwestycje. Tak niestety nie jest, bo te różnice też wynikają z rosnących stale w y d a t k ó w i przy
każdej okazji trzeba to też podkreślać. Na pewno jest to budżet który zapewnia rozwój naszej
gminie, bo około 14 min zł zabezpieczamy na inwestycje i remonty. Liczymy na to, że ta kwota
będzie rosła, chociażby może wzrośnie dzięki nadwyżce budżetowej, którą w 2020 udało się
wygospodarować. Liczymy też na środki zewnętrzne, na które wnioski w ubiegłym roku
złożyliśmy. Nie ukrywam, że będziemy też szukać możliwości ograniczania w y d a t k ó w
bieżących, gdy tylko to się uda to każdą wygospodarowaną w ten sposób złotówkę będziemy
chcieli przeznaczać na rozwój i inwestycje. Jest to też budżet, w którym zabezpieczamy środki
na nowe obszary funkcjonowania Gminy. Przed chwilą m ó w i ł e m państwu o żłobkach,
mówiłem o inwestycjach w domu pobytu seniora. To będziemy mogli w tym roku uruchomić
dzięki środkom, które na bieżące funkcjonowanie w tym roku państwo po raz pierwszy
zabezpieczycie. Na pewno jest to budżet ostrożny. Ostrożny, bo sytuacja w kraju, sytuacja
gospodarcza, kondycja finansów publicznych jest pewną niewiadomą. Ja dzisiaj mówiłem
0 tym, że prognoza w p ł y w ó w z podatku PIT i CIT wydaje mi się na zbyt optymistyczna więc też
1 propozycja ewentualnego deficytu, czyli różnicy między wydatkami a dochodami,
proponujemy na poziomie 4 min zł, z czego 1,5 min zł to będzie spłata poprzednich zobowiązań
czyli ewentualne zadłużenie gminy. Wzrost ewentualnego zadłużenia jakie realnie widzimy na
ten moment to 2,5 min zł. Przypominam że w tamtym roku zakładaliśmy już na wstępie 6 min
zł. Co się okazało, że nie trzeba było aż tyle. Na ten moment m ó w i m y o 2,5 min zł deficytu czyli
ciągle bardzo ostrożnym deficycie. Jest to budżet mocno różniący się od prowizorium, które
państwo w listopadzie przedstawiliśmy, dzięki środkom z e w n ę t r z n y m , których nie
26

zakładaliśmy, które udało się wprowadzić w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych, dzięki temu że została dokonana pewna korekta w y d a t k ó w na Ośrodek Pomocy
Społecznej oraz Oświatę, a przede wszystkim dzięki temu, że deficyt w roku 2020 był finalnie
znacznie niższy od tego co prognozowaliśmy. Mogliśmy już do tego budżetu wprowadzić ok. 4
min zł na zadania inwestycyjne remontowe. O tych zadaniach długo mówiliśmy na ostatnim
wspólnym posiedzeniu radnych. Może tylko w s p o m n ę , że główne kierunki zadań
inwestycyjnych, które w tegorocznym budżecie planujemy to oczywiście kontynuacja
rozpoczętych zadań inwestycyjnych, chociażby budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej
w Albigowej czy budowa drogi, która połączy Kosinę z Markową. Wprowadzamy też nowe
inwestycje, które poprawią układ komunikacyjny naszej gminy, czyli połączą nasze
miejscowości z ościennymi. M ó w i m y tu o takich zadaniach jak Rogóżno - Gać jak Kraczkowa Malawa, może też niebawem przystąpimy do dokumentacji do prac przy drodze, która połączy
Kraczkową z Krzemienicą. W porozumieniu z gminą Czarna jesteśmy na etapie dogrywania
pewnych kwestii formalnych. Budżet to także drogi w e w n ę t r z n e . Kwestie formalno-prawne
zostały uregulowane. 10 hektarów gruntów, które nabyliśmy to grunty między innymi pod
drogi. Te drogi m o ż e m y teraz przebudowywać, mamy o p r a c o w a n ą dokumentację na szereg
dróg i wprowadzamy pieniądze już na ten cel. Mam nadzieję, że przy nadwyżce budżetowej
też dodatkowe środki się tam pojawią. Budowa oświetlenia. Pierwszym zadaniem, na które
podpiszemy u m o w ę to budowa oświetlenia w 7 miejscowościach naszej gminy. Takie drogi jak
Działy Wschodnie w Kraczkowej, Zablesze łączące Soninę z G ł u c h o w e m czy droga Poselska
w Kosinie i jeszcze parę innych mniejszych zadań. To będzie w ramach tegorocznego budżetu
realizowane. Przetarg już jest rozstrzygnięty. Wykonawca będzie miał czas do jesieni.
Tegoroczny budżet to też kontynuacja modernizacji oświetlenia. Zakończyliśmy ten proces
przy drogach wojewódzkich. W tym roku chcemy zejść poziom niżej do dróg powiatowych.
Kompleksowa wymiana świetlówek na ledowe w Kosinie, Kraczkowej, w Głuchowie, czy przy
drodze powiatowej z Albigowej w stronę Markowej. No i oczywiście zadania realizowane
w ramach rewitalizacji Gminy Łańcut. Zabezpieczamy środki na kontynuację, właściwie już
zakończenie budowy basenu w Wysokiej, modernizacji parku Marysia w Handzlówce, czy
przebudowy Ośrodka Zdrowia w Kosinie, a także scena plenerowa w Soninie. Także rozbudowa
infrastruktury sportowej. Budowa sali gimnastycznej w Rogoźnie oraz budowa oświetlenia na
stadionach w Kraczkowej, Albigowej oraz Soninie. Na w s p ó l n y m posiedzeniu Komisji tego
zapisu w budżecie nie było ale wspominałem o tym, że chcielibyśmy to zadanie realizować.
Zakładaliśmy wprowadzenie tego zadania troszeczkę później, w trakcie roku, ale wygląda na
to że warto zrobić to teraz bo i może to się przełoży na ceny. W s p o m i n a ł e m państwu
o środkach zewnętrznych, na które w tym roku liczymy. Jakie to m o g ą być środki. Liczymy na
to że pojawią się pieniądze na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Mocno ucierpiała na tym
w ubiegłym roku Handzlówka, Albigowa, w mniejszym stopniu Sonina i Głuchów. Liczymy, że
pieniądze się pojawią i też liczymy na środki zewnętrzne w ramach Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg czyli dawne FDS. Chodzi tu o takie przedsięwzięcia jak przebudowa drogi na
Zagumniach Południowych, czy przebudowa drogi Albigowa Osiedla, a także bardziej po
stronie powiatu, ale to nas też interesuje Albigowa - Handzlówka. Tutaj mam taką wiadomość,
że na etapie weryfikacji u Wojewody Podkarpackiego wszystkie te trzy wnioski otrzymały
pozytywną ocenę, ale to jest jakby pierwszy krok, bo finalna ocena będzie już na poziomie
Warszawy. W tym roku planując budżet, uchwalając budżet musimy też myśleć o tym, co
będzie w latach następnych, dlatego w ramach tegorocznego budżetu zabezpieczamy też
środki na opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej Soninę z osiedlem
Braci Śniadeckich w Łańcucie, a także dróg Kosina - Głuchów oraz Kosina - Rogoźno. M ó w i m y
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tutaj o przedsięwzięciach, które chcielibyśmy zrealizować w ramach funduszu w ramach tego
programu i w tym roku złożyć wnioski do dofinansowania. Co warto też podkreślić, że
przedsięwzięcia realizujemy w dla nas bardzo trudnym okresie. Samorządy działają w dość
niesprzyjających warunkach ale pomimo tego, też szukamy sposobu na funkcjonowanie na
przykład w taki sposób, by chociażby nie podnosić podatków lokalnych. Tegoroczny budżet czy
ten rok będzie kolejnym rokiem, w którym stawki podatkowe zostały zamrożone, i co w a ż n e
coraz bardziej odbiegają od tych stawek górnych, bo może nie wszyscy mieszkańcy mają
świadomość tego, że to Ministerstwo Finansów decyduje o tym, jaka może być maksymalna
stawka podatków lokalnych od gruntu, od nieruchomości, natomiast Rada Gminy może
przyjąć tą maksymalną stawkę, a może też świadomie i celowo tą stawkę zaniżyć. Na przykład
w przypadku gruntów nasze stawki podatkowe są na poziomie zaledwie 50% tego, co może
być maksimum. Maksymalna stawka przy gruntach to 52 gr od metra kwadratowego.
W gminie Łańcut to jest zaledwie połowa kwoty. O tym też warto mówić, bo to nas kosztuje
podwójnie to znaczy z jednej strony świadomie rezygnujemy z pewnych przychodów
podatkowych, ale też ograniczamy wpływy z tak zwanej subwencji w y r ó w n a w c z e j . Myślę, że
m o ż e m y sobie na to pozwolić, bo przyjazny samorząd to taki, który owszem inwestuje, rozwija
się ale też szuka sposobów na to, żeby to było dla mieszkańców możliwie najniższym
obciążeniem. W przypadku opłat za śmieci jest pewien problem bo często nam się obrywa
niezasłużenie, bo na ceny śmieci nie mamy praktycznie żadnego w p ł y w u , na ceny wody też
niewielki ale radni mają w p ł y w na podatki lokalne 100% wpływ. Jaki to będzie dla nas rok, jak
ostatecznie się uda zrealizować budżet. Sam jestem ciekaw, co ten rok nam przyniesie.
Chciałbym żeby nie był gorszy od ubiegłorocznego. Tego bym sobie i państwu i naszej gminie
życzył. W tych trudnych warunkach jakoś też musimy się poruszać. Problemy, trudności są po
to żeby je przełamywać i myślę, że ten budżet jest takim w a ż n y m krokiem. Przyjdzie później
czas na jego realizację. Pewnie wielokrotnie będziemy go zmieniać nowelizować w zależności
od potrzeb, bo sytuacja będzie nam się pewnie często zmieniać, ale jest to początek, pewien
etap działania, który na najbliższe 12 miesięcy przyjmujemy.
Skarbnik Wiktor Skoczyński - Na początek powiem, że tak jak mówiłem na komisji lekko
zostały zweryfikowane dochody i wydatki, konkretnie o kwotę 52080 zł. M ó w i m y tu o tym
projekcie na kotły. To już jest któraś wersja tego budżetu przez zadanie realizowane przez
Rzeszowski Obszar Funkcjonalny. Ale jest on neutralne dla budżetu, dlatego że całość środków
pochodzi ze środków zewnętrznych więc tutaj i po dochodach i po wypadkach będzie nam się
o tą s a m ą kwotę zmieniało, nie będzie miało to wpływu na deficyt budżetu gmin.
Przechodząc do uchwały, którą za chwilę będziecie państwo głosować, ustalamy zgodnie
z paragrafem 1 uchwały dochody budżetu gminy na 2021 rok w wysokości 111 343 488 zł,
w tym dochody bieżące są 107 844 112 zł i w tych dochodach bieżących dochody związane
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 36 701824 zł. Natomiast dochody stanowią
34 99 376 zł. Na komisji dość szczegółowo omawialiśmy dochody. Wydatki budżetu gminy.
Ustalamy wydatki budżetu gminy na 117 342 488 zł, z tego wydatki bieżące 105 181 8 6 1 zł,
z tego na wynagrodzenia i pochodne, ale w skali całej Gminy to jest 42 578 039 zł, na dotacje
bieżące kwota 4 234 358 zł, na programy unijne bieżące 1 282 647 zł, wydatki majątkowe 12
160 627 zł. Jeżeli przyłożymy dochody do wydatków na koniec otrzymujemy deficyt budżetowy
w wysokości 5 999 000 zł, z tym że całość deficytu nie będzie sfinansowana kredytami, dlatego
że to co wspomniał pan wójt mamy przyznane pieniądze w ramach funduszu inwestycji
lokalnych, które nie zostały wykorzystane w ubiegłym roku. Jest to kwota 3 350 000 zł. Więc
deficyt ten 5 999 000 zł, w wysokości 3 350 000 zł zostanie sfinansowany z rządowego
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funduszu inwestycji lokalnych, natomiast 2 649 000 zł będzie sfinansowane z kredytów.
Ustalamy przychody budżetu gminy w wysokości 7 548 000 zł, przychody kredytowe to są
4 198 000 zł to całość kredytu jaki będziemy brali i przychody z tytułu ś r o d k ó w z rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota 3 350 000 zł. Skąd ta różnica między sfinansowaniem
kredytem na deficyt, a kredytem ogółem, bo właśnie ustalamy rozchody w wysokości
1 549 000 zł czyli to jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wziętych kredytów
i pożyczek przez gminę Łańcut. Ustalamy limit spłaty zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
właśnie na kwotę 4 198 000 zł, w tym na spłatę kredytów już zaciągniętych 1 549 000 zł i na
pokrycie planowanego deficytu 2 649 000 zł. W budżecie tworzymy rezerwy. Rezerwa ogólna
w wysokości 230 000 zł, rezerwę z tytułu zarządzania kryzysowego 320 000 zł i rezerwę celową
na zadania inwestycyjne to już taka symboliczna kwota 200 000 zł. W budżecie ustalamy
również dochody i wydatki związane z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi. Dochody z tego tytułu 190 000 zł, wydatki 187 000 zł. Ustalamy również
dochody i wydatki związane z ustawą prawo ochrony środowiska, to takie zapisy są wymagane
formalnie. Jest to kontrolowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Dochody i wydatki
związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Ustalamy dochody z tytułu funduszu
sołeckiego. Na ten rok jest kwota 403 142,40 zł. Macie państwo w uchwale budżetowej rozbite
na poszczególne rodzaje działalności i na poszczególne sołectwa. Mamy ustalone w budżecie
w paragrafie 6 plan w y d a t k ó w tego funduszu przeciwdziałania covid, kwota 3 350 000 zł i tylko
w skrócie powiem że proponujemy jakby w s p o m ó c się w finansowaniu 4 zadań tym
funduszem. Jest to rozbudowa drogi gminnej Głuchów Pastwiska kwota 1 000 000 zł,
w drogach wewnętrznych to zadanie, które zostało wprowadzone jakby auto poprawką do
budżetu - przebudowy dróg wewnętrznych w Kosinie, w Soninie, Albigowej i Cierpiszu, jest to
kwota 850 000 zł, w oświacie i wychowaniu do budowy sali gimnastycznej w Rogoźnie 400 000
zł i w kulturze fizycznej w projekcie kompleksowa rewitalizacja 1 1 0 0 000 zł. To jakby zastępuje
wkład własny tymi środkami rządowymi. Poza tym ustalamy przychody z zakładów
budżetowych na 5 364 300 zł i wydatki 5 078 300 zł zgodnie z zał. nr 2 do uchwały, udzielamy
dotacje z budżetu gminy w wysokości 5 237 350 zł zgodnie z zał. nr 1 do uchwały. W paragrafie
10 upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie w y d a t k ó w budżetu w zakresie planu
wydatków na uposażenie, wynagrodzenia ze stosunku pracy, przekazywania uprawnień
kierownikom jednostek organizacyjnych do przeniesienia w y d a t k ó w w ramach w y d a t k ó w
bieżących i lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż Bank
prowadzący obsługę budżetu gminy. No ten zapis został ale w obecnej sytuacji żaden Bank
w zasadzie nie udziela lokat. Takie upoważnienie jest co roku. Wykonanie uchwały powierza
się wójtowi Gminy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1
stycznia. Podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym W o j e w ó d z t w a Podkarpackiego.
2.

Odczytanie opinii Komisji Finansów

i Gospodarki Mieniem

Gminy.

Przewodniczący Komisji Finansów i Gospodarki Mieniem Gminy Ryszard Krauz - odczytał
opinię Komisji Finansów i Gospodarki Mieniem Gminy Rady Gminy Łańcut w sprawie projektu
budżetu Gminy na 2021 rok. Po dokonaniu szczegółowej analizy projektu budżetu gminy
Łańcut na 2021 rok, które przedstawił wójt Gminy Łańcut Jakub Czarnota i skarbnik Gminy
Wiktor Skoczyński oraz po zapoznaniu się z opiniami pozostałych Komisji Rady Gminy Łańcut
dotyczącymi tej sprawy Komisja Finansów i Gospodarki Mieniem stwierdziła jednogłośnie, że
przedłożony projekt budżetu opiniuje pozytywnie. W pozycji dochody komisja nie wniosła
uwag. W pozycji wydatki komisja nie wniosła uwag.
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3.

Odczytanie opinii regionalnej izby

obrachunkowej.

Skarbnik Wiktor Skoczyński - Regionalna Izba obrachunkowa na posiedzeniu 18 grudnia 2020
roku w sprawie projektu budżetu gminy Łańcut na 2021 rok postanawia pozytywnie z uwagami
zaopiniować przedłożony projekt budżetu. Odnośnie uwag: należy przychody z tytułu środków
funduszu inwestycji lokalnych pokazać po stronie przychodów i nie wykazywać ich już po
stronie w y d a t k ó w ; w paragrafie 4 ustęp 4 uchwały nie robić z tego tytułu załącznika, bo
w projekcie budżetu mieliście państwo jako załącznik. Następnie pisarska omyłka w sołectwie
Rogóżno, było 12000 zł zaplanowane, było wpisane w uchwale ogrodzenie budynku a powinno
być ogrzewanie w związku z wnioskiem funduszu sołeckiego. Ponadto zwraca nam uwagę
Regionalna Izba Obrachunkowa, że uchwalenie w y d a t k ó w na pomoc rzeczową należy
poprzedzić uchwałami odrębnymi w tym zakresie. Przed chwilą Państwo podjęliście te
uchwały. I uchwalenie w y d a t k ó w na dotacje dla Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie też powinna
być na to odrębna uchwała. Taka uchwała na wcześniejszej sesji została podjęta. Biorąc pod
uwagę całokształt RIO postanowiła wydać opinię jak w sentencji. T a k ż e jeżeli wprowadziliśmy
te zmiany to mamy możliwość uchwalania budżetu.
4.

Odczytanie stanowiska Wójta Gminy w sprawie opinii Komisji Finansów
Mieniem Gminy oraz opinii RIO.

i Gospodarki

Skarbnik Wiktor Skoczyński - wójt pozytywnie ustosunkowuje się do opinii Komisji Finansów
i Gospodarki mieniem Gminy oraz do opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.
5.

Dyskusja nad projektem budżetu i nad

poprawkami.

Radna Bernadeta Ruszel - 90 000 zł jest zarezerwowane na remont stołówki w szkole.
Chciałabym się dowiedzieć, co tam będzie robione, czy kuchnia zostaje, czy obiady będą
gotowane na miejscu.
Z-ca wójta Łukasz Hubert - Mamy już opracowany projekt. Ostatnio nanieśliśmy drobne
poprawki. Chcemy całkowicie wyeliminować liczniki gazowe, bo obecnie liczniki gazowe są
zaraz przy stołówce. Chcemy to wyprowadzić na zewnątrz budynku ze w z g l ę d ó w
bezpieczeństwa. Udrożni to też po części klatkę schodową, która tam się znajduje.
Przygotowujemy obiekt szkoły w Cierpiszu do wydawania posiłków będzie tam przystosowana
i przygotowana duża sala jadalniana. Będzie też tam obok znajdowała się sala do mycia i do
wyparzania naczyń i będzie kolejna sala, w której będą posiłki wydawane. Będą tam stoliki
i będzie to wszystko bardzo ładnie i nowoczesne. Kuchni w szkole podstawowej nie będzie.
Radna Bernadeta Ruszel (Ad Vocem) - Czyli posiłki do Zespołu Szkół w Cierpiszu będą
dowożone. Skąd?
Wójt Jakub Czarnota - Tak potwierdzam. Posiłki będziemy dowozić z drugiej bardzo dobrej
kuchni. Jest to szkoła w Kraczkowej. Kuchnia dobrze zorganizowana, fachowa załoga. Gotują
dla dzieci z Kraczkowej, będą też gotować dla dzieci z Cierpisza.
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Radna Bernadeta Ruszel - Chciałam złożyć wniosek formalny. Skoro Komisja Rewizyjna ma się
zająć likwidacją Ośrodka Kultury w Cierpiszu, bardzo proszę o ściągnięcie z budżetu gminy
punktu mówiącego o adaptacji pomieszczeń Ośrodka Kultury w Cierpiszu na mieszkania
chronione. Najpierw trzeba jedną rzecz wyjaśnić, a później się zająć kolejną. To mój wniosek.
Radna Katarzyna Bujak - Odnosząc się do wypowiedzi pana wójta. Chodzi mi o dwie
inwestycje, które były podane jako Kosina czyli droga Puchówka Rogóżno - Kosina i droga
Kosina - Głuchów. Ja myślę, że to jest bardziej inwestycja G ł u c h ó w - Rogóżno. I prosiłabym
żeby wziąć pod uwagę tą drogę, która łączy zawrotką z drogą Do wsi na Górną Kosinę. Na
przyszłość żeby też była brana pod uwagę.
Wójt Jakub Czarnota - Formalnie rzecz biorąc tak się te drogi nazywają i zapewniam to
połączenie Głuchowa do Rogoźna będzie przez Kosinę, nie przez Dębinę czy Białobrzegi tylko
przez Kosinę, tak to będzie wyglądało i oby tylko się to udało.
Jeżeli chodzi o wniosek pani radnej dotyczący zdjęcia pieniędzy z remontu adaptacji budynku
wniosek jest bezprzedmiotowy, a nawet powiedziałbym szkodliwy dla gminy, ponieważ są już
wyroki sądowe, które nas obligują do tego żeby mieszkania tymczasowe powstały i te wyroki
czy chcemy czy nie jako samorząd powinniśmy realizować.
Radny Kazimierz Słonina - Od czasu posiedzenia komisji nastąpiła zmiana zapisu w projekcie
budżetu. Kwota na szkoły zawodowe 75 000 zł. Dyskusja była, że będzie zrobione pod podjazd
pod kuchnię oraz dojście do szkoły. Obecnie od wczoraj zostało zmienione i jest zapis zakup
samochodu dla szkoły średniej.
Skarbnik Wiktor Skoczyński - W pierwszym projekcie budżetu było zapisane, że ten s a m o c h ó d
miał być kupiony. Była taka propozycja. Teraz jest tylko dołożone 25 000 na ten podjazd
zrobienie. Czyli w sumie wydatki są 75 000 zł na te dwa zadania. Mówiliśmy na komisji, czy ten
samochód będzie kupiony to na razie jeszcze się wstrzymamy z tym, jeżeli będzie ostateczna
decyzja podjęta to wtedy będziemy ewentualnie zmianę do budżetu robić. Nie robimy na tym
etapie bo zobaczymy ostateczną wersję, skąd i gdzie będą d o w o ż o n e te posiłki, czy będzie to
kupiony s a m o c h ó d do tej szkoły czy do innej. W każdym razie tak czy inaczej s a m o c h ó d będzie
potrzebny, w związku z tym, że mają być dowożone posiłki między szkołami. Na razie jest on
umiejscowiony przy szkole średniej. Być może, że jeżeli będzie ostateczna wersja będziemy
ewentualnie przenosić ten wydatek, ale tak zostało ustalone na komisji, że na dzień dzisiejszy
zostawiamy ten zapis i zobaczymy przy kolejnych zmianach w budżecie będziemy ewentualnie
się zastanawiać jak to zmienić.
Radny Kazimierz Słonina - Rozumiem, to znaczy zapis jest i pozostaje na razie, ale chciałem
zapytać czy będzie wykonane to dojście główne do szkoły.
Wójt Jakub Czarnota - Rozumiem intencje tego pytania. Tak jak mówiliśmy, tak będzie to
wykonane. Pieniądze na ten cel zostaną zabezpieczone. Będziemy chcieli to główne dojście
zrobić, bo to co się wiąże z basenem, to co zostało zniszczone, więc tak, to będzie zrobione.
Radna Joanna Murias - Mam pytanie odnośnie zabezpieczenia ś r o d k ó w finansowych
w nowym budżecie na 2021 rok. Jak się dowiadujemy szkoła podstawowa w Kraczkowej będzie
przygotowywała posiłki dla szkoły podstawowej w Cierpiszu i również z tego, co wiemy są
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przymiarki, aby przedszkole w Kraczkowej przygotowywało z kolei posiłki dla żłobka
nowopowstałego, który będzie otwarty na wiosnę. Jakoś nie zauważyłam środków
zabezpieczonych w budżecie, a chciałam zwrócić uwagę na fakt, że szkoła podstawowa
w Kraczkowej na dzień dzisiejszy przygotowuje blisko 200 obiadów, przygotowuje również
śniadania, podwieczorki dla tych młodszych grup i jeżeli dojdą nowe zadania w postaci
gorących posiłków, które będą dostarczane do szkoły w Cierpiszu, mam obawy co do tego czy
panie w kuchni będą w stanie przygotować około 300 o b i a d ó w dziennie. Trzeba zwrócić na
uwagę na to, że 300 o b i a d ó w to jest bardzo duża ilość. Wiemy t e ż , że gmina stara się
oszczędzać na etatach na personelu więc mgliście widzę, aby nowe panie zostały zatrudnione
zarówno w szkole w Kraczkowej jak i w przedszkolu. Stąd mój wniosek, aby zabezpieczyć środki
finansowe na jakieś doposażenie jednej kuchni i drugiej, aby te moce przerobowe zostały
polepszone i też trzeba zwrócić uwagę na to, że obiady to nie będą gotowane od rana do
wieczora tylko muszą być przygotowane szybko sprawnie i powiedzmy w ciągu 2 godzin. Stąd
moja prośba, aby środki zostały przeznaczone dla jednej z kuchni w szkole podstawowej
i w przedszkolu w postaci jakichś pieców, dodatkowych urządzeń, aby praca przebiegała
sprawnie i żeby dzieci dostały te posiłki w porę ciepłe, dobre i zdrowe.
Dyr. COGŁ Wojciech Dudek - Koordynuje sprawy związane ze stołówkami w szkołach. Jestem
po rozmowie zarówno z panią dyrektor szkoły podstawowej w Kraczkowej, jak i przedszkola w
Kraczkowej. Pani dyrektor żłobków również w tych spotkaniach uczestniczyła. Omówiliśmy
sobie sprawy organizacyjne, jak by to miało wyglądać. Poprosiliśmy panią dyrektor zarówno
jedną jak i drugą o to, żeby wskazały niedobory sprzętu, które się faktycznie w tych stołówkach
mogą pojawić. Takie informacje już mam od pani dyrektor szkoły podstawowej w Kraczkowej
i na etapie tutaj nadwyżki będą te środki po prostu dokładane. W tej chwili szkoły pracują
w tym samym zakresie jak wcześniej. Żłobki powstaną i zaczną funkcjonowanie nie wcześniej
niż w miesiącu kwietniu. W przypadku organizacji żywienia i dowożenia posiłków do Zespołu
Szkół w Cierpiszu m ó w i m y tutaj nie wcześniej jak w przyszłym roku szkolnym. Więc jest czas
na to żeby przygotować prawidłowo te stołówki i kadrę do tego, żeby sprostała temu zadaniu.
Radna Bernadeta Ruszel (Ad Vocem) - Chciałam tylko dodać, że Cierpisz też jest w gminie
Łańcut. Dla Cierpisza jest szkodliwe to, że został zlikwidowany Ośrodek Kultury. Skoro został
tutaj przegłosowany wcześniejszy wniosek do Komisji Rewizyjnej żeby się zajęła sprawą
likwidacji Ośrodka Kultury w Cierpiszu, to bądźmy konsekwentni i do czasu dopóki to nie
zostanie wyjaśnione, punkt o adaptacji pomieszczeń Ośrodka Kultury na mieszkania chronione
proszę o ściągnięcie z budżetu.
Wójt Jakub Czarnota (Ad Vocem) - Bardzo proszę panią radną o niewprowadzanie
mieszkańców Cierpisza i gminy Łańcut w błąd, że ktoś likwiduje kulturę w Cierpiszu. Jak
prezentowałam na slajdach tylko w ubiegłym roku, a także w roku 2019 na poprawę Domu
Społecznego w Cierpiszu wydaliśmy 120000 zł, nowa kuchnia, nowe ubikacje, nowa instalacja
gazowa. Budynek w dolnej części miejscowości jak najbardziej m o ż e i będzie służył
mieszkańcom. Mogą się tam odbywać próby zespołu Czerwone Korale, co państwo pisaliście.
Mogą tam się wszystkie organizacje wiejskie spotykać. Możecie tam też państwo lepić pierogi
bo taki też argument padł, że nie wolno likwidować Ośrodka Kultury w Cierpiszu G ó r n y m , bo
raz w roku są tam lepione pierogi. Jest to argument niepoważny.
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Radna Bernadeta Ruszel (Ad Vocem) - Pan wójt mnie po prostu obraża. Panie wójcie ja się z
panem mogę zgodzić, że tamten budynek może pełnić funkcję Ośrodka Kultury, ale muszą być
pewne rzeczy podjęte. Natomiast patrząc na zarządzenie dyrektora Centrum Kultury Gminy
Łańcut z 17 grudnia 2020 roku na wykazie jednostek Ośrodka Kultury w Cierpiszu nie ma,
dlatego Komisja Rewizyjna będzie to wyjaśniać i ja myślę, że później nie będzie problemu jeżeli
to zostanie wyjaśnione, żeby taka adaptacja jeżeli będzie wola radnych była, ale najpierw
wyjaśnijmy jedno, a później zajmijmy się kolejną rzeczą.
Radny Jacek Albigowski - Było mówione o ogrzewaniu w Szarotce żeby było i w tej chwili jest
jeszcze 10000 zł przeznaczone. Mógłbym poprosić o wyjaśnienie.
Wójt Jakub Czarnota - Ten zapis on się znalazł w prowizorium ponieważ wynika z uchwały
zebrania wiejskiego. Zebranie wiejskie przyjęło w ramach funduszu sołeckiego pieniądze na
2021 rok, bo plany były rzeczywiście takie, żeby to zadanie w 2021 zakończyć. Jednak udało
nam się w grudniu, a tak to zostało w prowizorium z 15 listopada. W grudniu jednak inwestycje
zrealizowaliśmy w całości. Fundusz sołecki można zmienić dopiero po uchwaleniu budżetu
więc jakby jest to taka nieścisłość, ale dopiero po uchwaleniu budżetu m o ż e m y to skorygować
i pewnie zebranie wiejskie to zrobi i te 12000 zł przeznaczy sobie na jakiś inny cel.
Radny Jan Borcz - Na jakim etapie jest wykonanie zawrotki za szkołą w Wysokiej, która była
planowana. Ponadto pyta o instalację burzową, która odprowadza wody burzowe ze szkoły do
rzeki Sawa. Ta burzówka została wykonana w 50%, natomiast druga część w kierunku szkoły
podstawowej, 50% jest niedokończone. Prosiłbym bardzo, żeby zabezpieczyć na ten cel
pieniądze. W kwietniu oddanie basenu do użytku przy szkole średniej, natomiast nie widzę
w budżecie zapewnionych pieniędzy na wykonanie drogi, przynajmniej z kamienia, jakieś
utwardzenie i placu parkingowego przed basenem.
Wójt Jakub Czarnota - Jeżeli chodzi o burzówkę. Tak chcemy to zrobić tylko to będzie
w ramach normalnych w y d a t k ó w remontowych. Z referatem związanym z inwestycjami już na
ten temat rozmawiałem. Co do basenu, a właściwie utwardzenia terenu wokół, to my na ten
rok planowaliśmy utwardzić to po prostu kruszywem, bo przebudowa wymaga pozwolenia.
Możliwe, że też będą kwestie związane z odrolnieniem terenu. A więc to może być problem,
jest na ten moment utwardzenie kruszywem ale też chciałbym żeby państwo wiedzieli, że
Urząd Marszałkowski złożył do nas taką propozycję przystąpienia do szerszego programu
robienia bazy dla kamperów. Wiemy, że podróżowanie w ten sposób staje się modne.
Podkarpacie realizuje projekt i zapytali czy Gmina chce przystąpić do współpracy. A tak się
składa, że mamy w planach takie pole kempingowe. Już podprowadzamy infrastrukturę,
elektryczność, kanalizację, w o d ę . Szczęśliwie złożyło się, że Urząd Marszałkowski chce
współpracować i w związku z tym pewnie przeznaczyć środki. Więc może wspólnie z Urzędem
taki teren uda się jeszcze powiększyć i wspólnymi siłami realizować. Na ten moment - kamień
jako remont, a coś większego to może i właśnie dzięki ś r o d k o m od Marszałka. Pytanie
o zawrotkę. Jeśli dobrze pamiętam to tam dokumentacja już była przygotowana, natomiast
co do realizacji to jest też kwestia finansów. To jest jedno z tych z a d a ń , które czeka na
realizację. Jest to zasadne i potrzebne. Może w trakcie roku uda się jakieś środki na to
wygospodarować.
Radny Jan Borcz - Czy jest już projekt wykonany.
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Wójt Jakub Czarnota - Nie wiem czy już jest gotowa dokumentacja wiem, że pewne prace
trwały (założenie zawrotki z miejscami parkingowymi). Jeśli dobrze p a m i ę t a m to dokumenty
już na to były.
Radny Jan Borcz - To jeśli chodzi o parking był on planowany ze szkołą, ten plac zabaw już nie
spełniała w ogóle kryteriów.
Wójt Jakub Czarnota - Na miejsce placu zabaw, a plac przesunąć bardziej w stronę boiska.
Radna Ewa Rejman-Dziok - Obejrzeliśmy analizę tych wszystkich czynności, które były podjęte
w roku 2020. Jak wiemy w naszej gminie nastąpiły bardzo duże zmiany. Gmina się prężnie
rozwija. Dużo też było poświęconego czasu właśnie na drogi, na inwestycje, a ja też uważam
że wszystkie inne czynności jak domy kultury czy domy społeczne czy Ochotnicze Straże
Pożarne, czy szkoła - to są struktury związane z człowiekiem czyli z ludźmi. Dzisiaj mamy na tej
sali mieszkańców Cierpisza. To też świadczy o tym, co społecznicy, którzy włożyli bardzo dużo
trudu i pracy w to, aby właśnie w ich miejscowości kultura funkcjonowała, bo działo się dużo
i wydaje mi się że ich obecność tutaj dzisiaj jest też znacząca, ponieważ te osoby widząc różne
poczynania w ich miejscowości czują niepokój i mają do tego prawa. Wszyscy mieszkańcy
naszej gminy, którzy są dotknięci zmianami różnego rodzaju z powodu właśnie braku
komunikacji, braku przekazywanych informacji, też mają różne obawy i też mają różne leki
z tym związane. Więc ja u w a ż a m , że powinno się dużo rozmawiać, tak się pani powiedziała, że
w kwestii nawet podjęcia zmiany o utworzeniu mieszkań właśnie w tym miejscu, gdzie wiemy
że w naszej gminie nie ma takiego miejsca to też jest temat godny do przemyślenia,
zastanowienia się, ponieważ takie mieszkania też są konieczne i w a ż n e . Ale też pytanie czy
akurat Cierpisz, czy nie mamy innych miejscowości, innych pomieszczeń, gdzie moglibyśmy
w takie mieszkania zainwestować i one by spełniały swoją funkcjonalność. Tutaj nawet w
moim głosowaniu, w którym się wstrzymałam jeżeli chodzi o Komisję Rewizyjną, której jestem
członkiem ponieważ musimy się zastanowić, aby cokolwiek na ten temat jako członkowie
Komisji się wypowiedzieć. Więc bardzo bym prosiła o komunikację z mieszkańcami całej
Gminy, aby mieszkańcy w to mieli wgląd i dowiadywali się trochę wcześniej, nie w ostatniej
chwili o pewnych rzeczach, bo na pewno by to też s p o w o d o w a ł o , że tyle czasu nie
poświęciliśmy te rozmowy dzisiaj tylko z pewnymi już propozycjami do mieszkańców
moglibyśmy wyjść wcześniej. Więc bardzo o to proszę. Jeszcze takie mam pytanie do pana
wójta odnośnie parkingu przy szkole w Kraczkowej. Odnośnie przekazania gruntu, czy tam była
kwestia uwłaszczenia czy kwestia ugody jeżeli chodzi o właścicieli tych działek. Wiem że było
spotkanie w Kraczkowej z mieszkańcami też chciałbym wiedzieć na tym poziomie jakie są
decyzje podejmowane i jakie są podjęte kroki.
Wójt Jakub Czarnota - Właśnie przykład parkingu w Kraczkowej pokazuje, że każde działanie
które służy ogółowi, który jest w interesie globalnie wszystkich, bo gmina to tak naprawdę
wszyscy, nawet nie takie działanie może budzić jakiś tam opór materii bo też są tam
mieszkańcy, którzy mają działki i nie do końca podoba im się to, że ten parking tam będzie, że
będzie wywłaszczenie. Ci ludzie oczywiście dostaną odszkodowania, ale jakieś niezadowolenie
z tego powodu będzie. No tak jest, że każde działanie budzi jakiś tam sprzeciw części grupy
społecznej mniej bądź bardziej zasadny. Ale gdyby protest czy czyjeś niezadowolenie miało
być powodem wstrzymania czy zaniechania pewnych planów to gwarantuje p a ń s t w u , że nie
byłoby dróg, nie byłoby autostrad. Ja zdaję sobie sprawę że państwo jako mieszkańcy tamtej
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części Cierpisza czujecie jakieś niezadowolenie, ale przemawia za tym zdrowy rozsądek
i interesy podatnika a także ważny interes społeczny. To, że te mieszkania tymczasowe
powstaną w tamtym budynku wynika z faktu, że u w a ż a m y że dwa ośrodki kultury w jednej
miejscowości to przynajmniej o jeden za dużo, a po drugie ten budynek n a p r a w d ę bardzo
dobrze jakby nadaje się do adaptacji na ten cel. Myślę, że chyba wszyscy na tej sali się zgodzimy
co do tego, że mieszkania tymczasowe dla ofiar powodzi, pożaru bo o takich ludziach
mówiłem, o takich tragediach, nieszczęściach mowa i takim ludziom najzwyczajniej w świecie
właśnie trzeba p o m ó c i też robić to w rozsądny sposób, czyli taki który też dla gminy będzie
efektywny z finansowego punktu widzenia. Koszt adaptacji tego budynku będzie niższy niż
w innych przypadkach. Jeżeli nie tam to gdzie, i jakim kosztem. To o czym pani rada RejmanDziok o komunikacji, że powinien być większy dialog z mieszkańcami, jak najbardziej i tutaj
właśnie ważna rola radnych, sołtysów. Trudno jest w tak dużej gminie być w kontakcie
z każdym. Nie ukrywam, że staram się ten kontakt podtrzymywać i m o ż n a się ze mną
kontaktować telefonicznie, za pomocą Messengera czy też przyjść do urzędu. Ja kontaktu nie
unikam. Lubię kontakt z mieszkańcami, ale sam nie jestem w stanie być wszędzie. Takim
ogniwem, pośrednim zawsze powinien być sołtys i radni. Przypominam pani radna z Cierpisza
15 listopada dostała dokumenty informujące oficjalnie, że takie działania będą podejmowane.
Jeżeli nawet ten temat nie był poruszany na komisji to nie jest żaden argument, bo zawsze
można przyjść do urzędu gminy, porozmawiać, zaproponować m o ż e inne alternatywne
rozwiązanie. Więc nie wiem czy tutaj komunikacja nie zawiodła może bardziej tutaj zawiodła
dezinformacja. Na temat tego budynku to część osób w Cierpiszu opowiadała straszne rzeczy,
między innymi, że gmina Łańcut chce tam patologię ściągać. My chcemy p o m ó c powodzianom,
pogorzelcom, ale wiemy że kampania dezinformacyjna była na terenie Cierpisza prowadzona
i myślę że trzeba to stanowczo zdementować. Ja mam jeszcze jedną prośbę. Dzisiaj
przyjmujemy budżet 117 milionów złotych, 15 milionów na inwestycje, na rozwój. Budżet, na
który czekają nasi mieszkańcy. Inwestycje do realizacji, których się zobowiązaliśmy, i które
chcemy realizować. Nie ulegajmy jakimś chwilowym naciskom i emocjom i nie pozwólmy, by
problem z punktu widzenia części mieszkańców Cierpisza istotny, żeby przyćmił tą sesję
budżetową. Oglądają nas dzisiaj mieszkańcy całej gminy i na pewno sobie zadają pytanie, czy
nie ma ważniejszych spraw. Więc szanujmy się wszyscy.
Radna Bernadeta Ruszel (Ad Vocem) - Tak, o tym fakcie dowiedziałam się z prowizorium
budżetowego 15 listopada i niezwłocznie o tym mieszkańców p o i n f o r m o w a ł a m .
Radna Barbara Czechowicz - W budżecie są zarezerwowane pieniądze na salę sportową
w Soninie czy na tym etapie wiadomo coś więcej, np. jakie wymiary.
Z-ca wójta Łukasz Hubert - Wymiary będą minimalne i takie które pozwolą nam przystąpić do
programu Sportowa Polska bo do niego niewątpliwie będziemy się przymierzać, żeby otrzymać
dofinansowanie, tak jak otrzymaliśmy dla miejscowości Rogóżna. Jeżeli chodzi o jakieś
wstępne koncepcje to miałem okazję rozmawiać z projektantami, byliśmy w szkole. No ale na
to trzeba poczekać. Na razie będzie zawarta po sesji umowa. Oni wstępne koncepcje
przedstawią zgodnie z u m o w ą , z pewnością jeszcze czas na to mają miesiąc bądź 2 miesiące
czasu.
Sołtys Łukasz Techman - Zgadza się, że sołtys, radni są między mieszkańcami, od tego
jesteśmy i tutaj na przykładzie tego parkingu, na które są zabezpieczone środki. W tym roku
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było spotkanie, umawialiśmy się z mieszkańcami, dyskutowaliśmy jak to można ten parking
przeprowadzić najmniej inwazyjnie dla działki budowlanej, bo podkreślam, że tam mieszkańcy
chcą się w y b u d o w a ć i o to składali wniosek w poprzednim roku, a tu nagle się dowiaduję, że
oni są wywłaszczeni, to po co takie spotkania. Można było od razu ich wywłaszczyć. Ja słucham,
i dowiaduje się że są już wywłaszczani i od mieszkańców się dowiaduję, że nie jest to fair.
Jesteśmy stawiani teraz w dość dziwnej sytuacji. Ja, który byłem na tym spotkaniu, który
inaczej się u m a w i a ł e m z mieszkańcami. Ewa Rejman - Dziok też była na tym spotkaniu,
a mieszkańcy teraz do mnie mają pretensje, że nie tak umawialiśmy się.
Wójt Jakub Czarnota (Ad Vocem) - Nic podobnego my od samego początku mówiliśmy
0 procedurze zridu i która jest możliwa ze względu na to, że m ó w i m y tutaj o drodze publicznej.
Dyskusja z mieszkańcami jakby nie dotyczyła tego, czy ten parking robić czy nie robić, czy
wywłaszczyć bądź nie wywłaszczać, bo od początku m ó w i ł e m , że tak będziemy musieli to
zrobić. Interes społeczny w Kraczkowej tego wymaga, natomiast dyskusja dotyczyła tego żeby
spróbować zoptymalizować jakby zajętość działki, bo to jest jakby w interesie obu stron. Im
mniej zajmiemy tym mniej zapłacimy, a jednocześnie chcemy, żeby parking swoją
funkcjonalność spełniał, więc w tak ważnych sprawach jak budowa parkingu przy szkole to
w ogóle dla mnie dyskusja wywłaszczyć czy nie wywłaszczać czy realizować zrid czy nie jest
zupełnie bezprzedmiotowa. I kwestia tylko to zrobić żeby zminimalizować jakieś skutki
negatywne, skutki dla właściciela, czy tych właścicieli dwóch działek.
Sołtys Łukasz Techman - Czyli te wszystkie wnioski właścicieli działek zostały

ujęte

1 podtrzymane?
Wójt Jakub Czarnota - Nie potrafię ze stuprocentową pewnością odpowiedzieć na pytanie, na
ile projektantowi udało się to zoptymalizować. Dokumenty są do wglądu w Urzędzie Gminy.
Pełna finalna wersja projektu będzie w kwietniu, ale prosiliśmy o to, żeby spróbować te
poziomy zajętości zmniejszyć.
Radny Jan Kiełb - Przeglądając projekt tego budżetu, można powiedzieć że jest na miarę
możliwości. Ze swojej strony powiem jako strażak. W ubiegłym roku i w poprzednim mieliśmy
dwa samochody zakupione do jednej jednostki. Zostały w zasadzie trzy jednostki w gminie,
które posiadają stare samochody i szkoda, że no pan wójt nie poszedł za ciosem aby
zarezerwować środków w budżecie na ten rok na jeden s a m o c h ó d . Chyba, że to w trakcie roku
się okaże, że może jakieś dotacje się znajdą i wtedy będziemy szukać środków. Jaki ten rok
będzie to będziemy go w grudniu oceniać. Miejmy nadzieję, że te wszystkie zamierzenia, które
są podjęte i które się pojawią niewątpliwie w czasie tego roku, że zostaną zrealizowane.
Również te zamierzenia, które 2 lata temu zostały odłożone trochę na półkę. A wiem, że
mieszkańców innych miejscowości nurtują mocno niektóre rzeczy, które teraz zostały
zawieszone, choćby nawet przedszkole w Albigowej. Więc budżet mamy na miarę możliwości
i chciałoby się powiedzieć, żeby to wszystko co się planuję żeby zostało zrealizowane. A jeżeli
byłaby taka możliwość w ciągu roku, bo skoro nie jest zapisane w budżecie gminy, to ten
s a m o c h ó d może się okaże że w ciągu roku uda się coś i strażaków w s p o m ó c . Bo gmina owszem
inwestuje w sport i bardzo dobrze, bo kultura fizyczna nie tylko ta kultura, która jest pod
patronatem Centrum Kultury ale i też ta kultura fizyczna jest potrzebna niewątpliwie, ale
również i nie zapominajmy o strażakach, którzy bez odpowiedniego sprzętu nie będą mogli
mieszkańcom p o m a g a ć i dbać o ich bezpieczeństwo.
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Wójt Jakub Czarnota (Ad Vocem) - Bardzo dziękuję za ten głos, bo on jest jak najbardziej
istotny, jest zasadny. Jeżeli chodzi o samochody strażackie. Tak się składa, że kilka dni temu
też miałem rozmowę z osobami, które są w jakimś sensie decyzyjne, jeżeli chodzi
0 przyznawanie dotacji. Rozmawialiśmy na temat samochodów. Ja podtrzymałem taką
gotowość, że jeżeli tylko się pojawią programy zewnętrzne będziemy partycypować
w kosztach. Chyba zgodzimy się wszyscy z tym, że wozy strażackie są potrzebne ale jednak
kosztowne. Lekki wóz to jest 300 tyś złotych, średni wóz to już m ó w i m y w granicach 700 800
tyś zł więc tutaj środki zewnętrzne w mojej ocenie są niezbędne, żeby takie rzeczy kupować.
Co do doposażania jednostek, tak jak najbardziej trzeba to robić, tak jak robiliśmy to w roku
2020. Tam gdzie się tylko pojawiły programy zewnętrzne, tam też straż może liczyć na wkład
własny ze strony Gminy. Część zakupów już na ten rok też planujemy, bo pracując nad tym
budżetem rozmawiałem z prezesami różnych jednostek, też pewne potrzeby zgłaszają
1 sukcesywnie będziemy te rzeczy poprawiać. Co do przedszkola w Albigowej. Trzeba zwrócić
uwagę na to, że w tym budżecie też zabezpieczamy środki na opracowanie dokumentacji
projektowej. Chcemy żeby ta inwestycja ruszyła. A może ruszyć wtedy jeżeli to będzie też
inwestycja na miarę naszych możliwości i wtedy na pewno ma szansę powodzenia.
Przew. Rady Gminy Paweł Dąbek - Punkt piąty to jest dyskusja nad wniesionymi przez
Komisję propozycjami i ich przegłosowanie. Czyli m o ż e m y głosować propozycje Komisji,
a w związku z tym nie m o ż e m y głosować pojedynczych wniosków. M o ż n a je jako zmiany
w budżecie wnieść na najbliższej sesji. Wcześniej na posiedzeniach Komisji przedyskutować.
Może teraz ja krótko o budżecie. Z jednej strony jako przewodniczący, a z drugiej strony jako
radny z Kraczkowej. Jako przewodniczący, oczywiście jestem sąsiadem Cierpisza i te działania
między innymi zrobienie w Cierpiszu z Ośrodka Kultury mieszkań chronionych nie pozwalają
na to, aby się na nie zgodzić. W związku z tym jako przewodniczący nie jestem w tej kwestii
zgodny i nie mogę głosować za. Jako radny z Kraczkowej trzeba to powiedzieć, że to drugi już
budżet dosyć skromny jak na największą wieś w gminie, co na komisji mówiła pani radna
Joanna Murias. W związku z tym nie jestem usatysfakcjonowany dlatego przed głosowaniem
ja się wstrzymam.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łańcut na 2021 rok.
Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 1, W S T R Z Y M U J Ę SIĘ: 3, BRAK G Ł O S U : 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (17)
Jadwiga Balawender, Katarzyna Bujak, Jerzy Cwynar, Barbara Czechowicz, Tomasz Harpula,
Jan Kiełb, Marcin Kisała, Sławomir Kluz, Ryszard Krauz, Joanna Murias, Ewa Rejman-Dziok,
Kazimierz Słonina, Grzegorz Szacki, Ireneusz Tarała, Wiesław Wilk, Beata Wójcik, Jan Zuber
PRZECIW (1)
Jan Borcz
W S T R Z Y M U J Ę SIĘ (3)
Jacek Albigowski, Paweł Dąbek, Bernadeta Ruszel
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Uchwała Nr XXV/357/21 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łańcut na 2021 rok
została podjęta większością głosów - uchwała w załączeniu.
Wójt Jakub Czarnota - Chciałbym państwu podziękować i za tą dyskusję, a przede wszystkim
za głosowanie, za zrozumienie, za poparcie, bo wasze głosowanie to 18 głosów „ z a " . To jest
głosowanie za inwestycjami, za rozwojem Gminy. Wspólnie będziemy pracować za tym
żebyśmy szli do przodu.
Ogłoszono

15 min

Ad. 7. Podjęcie
Łańcut.

przerwę.

uchwały

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy

Skarbnik Wiktor Skoczyński - Wieloletnia prognoza finansowa jest ściśle powiązana
z budżetem. Pozwala nam jakby odnieść się do tego, czy nasze dochody i wydatki, a również
co za tym idzie deficyt i planowane do wzięcia kredyty, są realne do spłacenia. Wyliczenia
z wieloletniej prognozy są oparte na indywidualnych wskaźnikach dla każdej gminy i na
podstawie tych wskaźników widzimy czy gmina spełnia te wskaźniki z ustawy o finansach
publicznych pozwalające na obsługę zadłużenia i na zaciąganie ewentualne kolejnych
kredytów. W wieloletniej prognozie finansowej zawieramy dane, które przed chwilą były
tematem uchwały budżetowej, czyli dochody i wydatki oraz prognozę na kolejne lata. WPF
została opracowana na lata 2021-2030, bo w tym okresie przewidywana jest spłata już
zaciągniętych zobowiązań w latach wcześniejszych oraz kredytu, który byłby wzięty w roku
bieżącym. WPF przedkładana jest również RIO celem zaopiniowania, bo RIO też sprawdza czy
dane zawarte w WPF są realistycznie przedstawione przez gminę i wskaźniki, które zostały
wyliczone są zgodne z ustawą o finansach publicznych. Mamy opinię podobnie jak do budżetu
do wieloletniej prognozy finansowej, z której wynika, że gmina może uchwalić budżet i to
wieloletnią prognozę finansową z wartościami jakie zostały przyjęte. Oprócz tego
w WPF mamy załącznik dotyczący zadań wieloletnich, a także część opisową odnoszącą się do
poszczególnych danych w niej zawartych. Następnie odczytał projekt uchwały.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łańcut.
Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, W S T R Z Y M U J Ę SIĘ: 3, BRAK G Ł O S U : 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (18)
Jadwiga Balawender, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Jerzy Cwynar, Barbara Czechowicz, Tomasz
Harpula, Jan Kiełb, Marcin Kisała, Sławomir Kluz, Ryszard Krauz, Joanna Murias, Ewa RejmanDziok, Kazimierz Słonina, Grzegorz Szacki, Ireneusz Tarała, Wiesław Wilk, Beata Wójcik, Jan
Zuber
W S T R Z Y M U J Ę SIĘ (3)
Jacek Albigowski, Paweł Dąbek, Bernadeta Ruszel
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Uchwała Nr XXV/358/21 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Łańcut została podjęta większością głosów - uchwała w załączeniu.

Ad. 8. Podjęcie uchwał w sprawie upoważnienia
Wójta Gminy Łańcut do
zaciągnięcia
zobowiązania
inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2021 rok przez
Radę Gminy.
Skarbnik Wiktor Skoczyński - W tym punkcie są do podjęcia dwie uchwały. Pierwsza uchwała
dotyczy wymiany źródeł ciepła na terenie ROF. Mówimy o tym tak potocznie w y m i a n ą kotłów.
Zadanie pierwotnie było planowane na lata 2020 2021, ale jak już w s p o m i n a ł e m na początku
za całe sprawy techniczno-organizacyjne odpowiada tutaj Rzeszowski Obszar Funkcjonalny.
Gmina jest jego członkiem i jakby realizujemy to zadanie wspólnie. Realizacja zadania została
przesunięta na lata 2021-2023. W tym roku mamy zabezpieczone środki w budżecie,
natomiast na dwa kolejne lata musimy podjąć uchwałę o zaciągnięciu zobowiązań, w związku
z tym, że po wyłonieniu wykonawcy będziemy podpisywać u m o w ę na cały okres realizacji.
Dotyczy to wymiany źródeł ciepła na bardziej ekologiczne w budynkach naszych mieszkańców.
Zadanie będzie finansowane ze środków Unii Europejskiej i wpłat, jako w k ł a d u , mieszkańców
biorących udział w tym projekcie. Odczytał projekt uchwały. Upoważnia się wójta gminy
Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego na zadanie Wymiana źródeł ciepła na
terenie ROF w wysokości 3 944 808 zł ponad granicę ustalona w budżecie Gminy na 2021 rok
w tym w roku 2022 kwota 2 191 560 zł i w roku 2023 kwota 1 750 248. Spłata zobowiązania
nastąpi w terminie do końca grudnia 2023 roku ze ś r o d k ó w Regionalnego Programu
Operacyjnego W o j e w ó d z t w a Podkarpackiego oraz wpłat mieszkańców uczestniczących
w projekcie.
G ł o s o w a n o w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia
zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2021 rok przez
Radę Gminy (wymiana źródeł ciepła).
Wyniki głosowania
ZA: 2 1 , PRZECIW: 0, W S T R Z Y M U J Ę SIĘ: 0, BRAK G Ł O S U : 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (21)
Jacek Albigowski, Jadwiga Balawender, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Jerzy Cwynar, Barbara
Czechowicz, Paweł Dąbek, Tomasz Harpula, Jan Kiełb, Marcin Kisała, Sławomir Kluz, Ryszard
Krauz, Joanna Murias, Ewa Rejman-Dziok, Bernadeta Ruszel, Kazimierz Słonina, Grzegorz
Szacki, Ireneusz Tarała, Wiesław Wilk, Beata Wójcik, Jan Zuber
Uchwała Nr XXV/359/21 w sprawie upoważnienia W ó j t a Gminy Łańcut do
zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na
2021 rok przez Radę Gminy - uchwała w załączeniu.

Skarbnik Wiktor Skoczyński - Druga uchwała dotyczy upoważnienia wójta do zaciągnięcia
zobowiązania na zadanie Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy zespole szkół
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w Rogoźnie. Otrzymaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Sportu do budowy tej hali. Zadanie
jest realizowane w systemie trzyletnim. W tym roku rozpoczniemy inwestycje i będziemy ją
chcieli skończyć w 2023, ale w pierwszym półroczu tak żeby od nowego roku szkolnego mogła
już ta sala spełniać swoje funkcje. W tym tygodniu był otwarty przetarg na wyłonienie
wykonawcy. Kilkanaście firm zgłosiło swoje oferty. Dzisiaj nie powiem która oferta była
najlepsza ale przyjęliśmy lekkie zmiany w tej uchwale, tak że jeżeli by się okazało, że najtańsza
oferta, by nie spełniała kryterium, to żeby kolejne też jeszcze się mieściły w tym zakresie
zobowiązania, które podejmiemy i żebyśmy mogli podpisać u m o w ę . Więc wzrost do
pierwotnego planu jest o około 8 1 000 zł, ale jeżeli by okazało się, że wygra ta oferta, która
była najniższa to najprawdopodobniej to zwiększenie nie będzie nam potrzebne. Robimy to
zachowawczo w celu takim, żeby właśnie nie było konieczności zwoływania kolejnej sesji przed
podpisaniem umowy z ostatecznie wybranym wykonawcą. Następnie odczytał projekt
uchwały. Upoważnia się wójta gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego na
zadanie Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół w Rogoźnie
w wysokości 3 181 000 zł ponad granicę ustaloną w budżecie Gminy w tym w roku 2022 - 2
040 000 w roku 2023 - 1 4 1 0 000 zł. Spłata zobowiązania nastąpi w terminie do końca września
2023 roku ze środków dotacji Ministerstwa Sportu oraz ze środków własnych Gminy to jest
podatku od nieruchomości i od osób prawnych.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia
zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2021 rok przez
Radę Gminy (sala gimnastyczna w Rogoźnie).
Wyniki głosowania
ZA: 2 1 , PRZECIW: 0, W S T R Z Y M U J Ę SIĘ: 0, BRAK G Ł O S U : 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (21)
Jacek Albigowski, Jadwiga Balawender, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Jerzy Cwynar, Barbara
Czechowicz, Paweł Dąbek, Tomasz Harpula, Jan Kiełb, Marcin Kisała, Sławomir Kluz, Ryszard
Krauz, Joanna Murias, Ewa Rejman-Dziok, Bernadeta Ruszel, Kazimierz Słonina, Grzegorz
Szacki, Ireneusz Tarała, Wiesław Wilk, Beata Wójcik, Jan Zuber
Uchwała Nr XXV/360/21 w sprawie upoważnienia W ó j t a Gminy Łańcut do
zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na
2021 rok przez Radę Gminy została podjęta jednogłośnie - uchwała w załączeniu.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/150/16 Rady Gminy Łańcut z dnia 2 1
czerwca 2016 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w romoch pomocy de
minimis. (punkt zdjęto z porządku obrad)

Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny na
rzecz Gminy Łańcut nieruchomości
stanowiących
własność
Gminy Krasne
położonych
w obrębie Ma lawa gm. Krasne.
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Wójt Jakub Czarnota - Temat był omawiany na posiedzeniach Komisji. Jest to można
powiedzieć konsekwencja uchwały, która została w ubiegłym miesiącu podjęta przez radnych
Gminy Krasne. Radni naszej sąsiedniej Gminy wyrazili zgodę na to, by przekazać nam dwie
działki, a konkretnie chodzi o działki pod przebudowę rozbudowę drogi Działy Zachodnie. Ta
inwestycja pozwoli nam połączyć Kraczkową z drogą powiatową z Woli Rafałowskiej na
Malawę. Konkretnie chodzi o rejon kościółka na wzgórzu Marii Magdaleny. Ten teren będzie
naszą własnością. To nam umożliwi realizację tego zadania, co też oczywiście chcemy wykonać
bo w tegorocznym budżecie zabezpieczyliśmy już środki na opracowanie dokumentacji
projektowej na przebudowę drogi.
Omówię następną uchwałę, bo one są bardzo podobne. Kolejna uchwała dotyczy
uregulowania kwestii drogi w miejscowości Handzlówka. Chodzi tutaj o drogę od cmentarza
do Gościńczyka. Droga przed laty przebudowana przez gminę, ale to były te czasy kiedy Gmina
mogła w jakimś sposób budować niekoniecznie na swoich gruntach. Inwestycja była
zrealizowana, natomiast brakuje tego przelotowego połączenia, które poprawiłoby układ
komunikacyjny wewnętrzny miejscowości. Nabycie tych gruntów na zasadzie zamiany, bo
tutaj jest porozumienie z Kurią, że przekażę Gminie w sumie 65 arów terenu pod drogę, a my
w zamian przekażemy kilka działek na terenie Handzlówki, które w zasadzie nie mają większej
wartości użytkowej. To są takie można powiedzieć nieużytki, które w małych kawałkach mamy
rozlokowane.
Sekretarz Mariusz Pieniążek - odczytał projekt pierwszej uchwały.
G ł o s o w a n o w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny na rzecz
Gminy Łańcut nieruchomości stanowiących własność Gminy Krasne położonych w obrębie
Malawa gm. Krasne.
Wyniki głosowania
ZA: 2 1 , PRZECIW: 0, W S T R Z Y M U J Ę SIĘ: 0, BRAK G Ł O S U : 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (21)
Jacek Albigowski, Jadwiga Balawender, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Jerzy Cwynar, Barbara
Czechowicz, Paweł Dąbek, Tomasz Harpula, Jan Kiełb, Marcin Kisała, Sławomir Kluz, Ryszard
Krauz, Joanna Murias, Ewa Rejman-Dziok, Bernadeta Ruszel, Kazimierz Słonina, Grzegorz
Szacki, Ireneusz Tarała, Wiesław Wilk, Beata Wójcik, Jan Zuber
Uchwała Nr XXV/361/21 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny
na rzecz Gminy Łańcut nieruchomości stanowiących własność Gminy Krasne położonych
w obrębie Malawa gm. Krasne została podjęta jednogłośnie - uchwała w załączeniu.

Ad.10 a) Podjęcie

uchwały

w sprawie wyrażenia

zgody na zamianę

nieruchomości.

Sekretarz Mariusz Pieniążek - odczytał projekt uchwały, którą wcześniej omówił wójt Gminy
Łańcut.
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Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
Wyniki głosowania
ZA: 2 1 , PRZECIW: 0, W S T R Z Y M U J Ę SIĘ: 0, BRAK G Ł O S U : 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (21)
Jacek Albigowski, Jadwiga Balawender, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Jerzy Cwynar, Barbara
Czechowicz, Paweł Dąbek, Tomasz Harpula, Jan Kiełb, Marcin Kisała, Sławomir Kluz, Ryszard
Krauz, Joanna Murias, Ewa Rejman-Dziok, Bernadeta Ruszel, Kazimierz Słonina, Grzegorz
Szacki, Ireneusz Tarała, Wiesław Wilk, Beata Wójcik, Jan Zuber
Uchwała Nr XXV/362/21 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
została podjęta jednogłośnie - uchwała w załączeniu.

Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2021 rok.
Sekretarz Mariusz Pieniążek - Program jest uchwalany przez Radę Gminy na każdy rok
kalendarzowy. W ramach programu są zamierzenia do ograniczenia spożycia napojów
alkoholowych jak również jakie zadania powinny być realizowane w ramach gminnego
programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Są wymienione takie
zadania jak: zwiększenie dostępności terapeutycznej, udzielanie wsparcia rodzinom, które są
objęte problemem alkoholowym, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej
i kilka jeszcze innych, które również w uzasadnieniu tej uchwały państwo otrzymaliście, jak
również Program, który stanowi załącznik. Następnie przedstawił projekt uchwały.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2021 rok.
Wyniki głosowania
ZA: 2 1 , PRZECIW: 0, W S T R Z Y M U J Ę SIĘ: 0, BRAK G Ł O S U : 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (21)
Jacek Albigowski, Jadwiga Balawender, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Jerzy Cwynar, Barbara
Czechowicz, Paweł Dąbek, Tomasz Harpula, Jan Kiełb, Marcin Kisała, Sławomir Kluz, Ryszard
Krauz, Joanna Murias, Ewa Rejman-Dziok, Bernadeta Ruszel, Kazimierz Słonina, Grzegorz
Szacki, Ireneusz Tarała, Wiesław Wilk, Beata Wójcik, Jan Zuber
Uchwała Nr XXV/363/21 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok została podjęta jednogłośnie uchwała w załączeniu.
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- 1 2 - Podjęcie uchwały w sprawie
Narkomanii na lata 2021 -2022.

przyjęcia

Gminnego

Programu

Przeciwdziałania

Sekretarz Mariusz Pieniążek - Program ten jest do przyjęcia na lata 2020 2020. Skupia się na
narkomanii i na tym, w jaki sposób można realizować zadania, które będą niezbędne do tego
żeby wykonać ten program. Przestawił projekt uchwały.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na
lata 2021 -2022.
Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, W S T R Z Y M U J Ę SIĘ: 0, BRAK G Ł O S U : 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (20)
Jacek Albigowski, Jadwiga Balawender, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Jerzy Cwynar, Barbara
Czechowicz, Paweł Dąbek, Tomasz Harpula, Jan Kiełb, Marcin Kisała, Sławomir Kluz, Ryszard
Krauz, Joanna Murias, Ewa Rejman-Dziok, Kazimierz Słonina, Grzegorz Szacki, Ireneusz
Tarała, Wiesław Wilk, Beata Wójcik, Jan Zuber
NIEOBECNI (1)
Bernadeta Ruszel
Uchwała Nr XXV/364/21 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na lata 2021-2022 została podjęta większością głosów - uchwała

Ad.

13. Podjęcie

uchwały

w sprawie

utworzenia

Zespołu

w

załączeniu.

Szkolno-Przedszkolnego

w Albigowej.
Dyr. C O G Ł Wojciech Dudek - Uchwała jest kontynuacją działań jakie z a p o c z ą t k o w a n e zostały
w ubiegłym roku kiedy łączyliśmy przedszkola i szkoły podstawowe w zespoły szkolnoprzedszkolne w miejscowości Handzlówka i Wysoka. Już w ó w c z a s deklarowaliśmy, że te
działania będziemy w p r o w a d z a ć systematycznie w innych miejscowościach. W związku z tym
zaproponowaliśmy uchwałę w sprawie utworzenia zespołu
szkolno-przedszkolnego
w Albigowej. Dlaczego akurat teraz, dlaczego w tym roku, ponieważ 3 1 marca dobiega koniec
kadencji pani dyrektor przedszkola publicznego w Albigowej. Pani dyrektor końcem grudnia
złożyła wniosek o rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron. Odchodzi na zasłużoną
emeryturę więc wydaje się, że jest to najlepszy czas, żeby połączyć te dwie placówki w jedną.
Warunkiem formalnym połączenia zespołu szkolno-przedszkolnego w Albigowej jest
zaopiniowanie projektu przez rady pedagogiczne włączanych placówek. Zwróciliśmy się do
Rad Pedagogicznych o zaopiniowanie tego projektu i w dniu 18 stycznia 2021 roku Rada
Pedagogiczna Publicznego Przedszkola w Albigowej jednomyślnie zaopiniowała pozytywnie
przedstawiony projekt uchwały. Podobnie Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej
w Albigowej głosami 33 za, 2 osoby były przeciw również pozytywnie zaopiniowała
przedstawiony projekt uchwały. Drodzy państwo, co nam daje połączenie tych dwóch
placówek w jedną. Przede wszystkim usprawnia zarządzanie placówką dla dyrektora, daje
możliwość elastycznego przenoszenia pracowników z jednej placówki do drugiej, w przypadku
43

gdy mieliśmy na przykład okres epidemii, kiedy w placówkach pracowników obsługi było
maksymalnie dwóch w ciągu całego tygodnia. Trudno dyrektorowi jest zarządzać placówką
jeśli tych pracowników po prostu nie ma. Co drodzy zmieni się dla mieszkańców miejscowości
Albigowa. W zasadzie oprócz nazwy nie zmieni się nic, bo przedszkole dalej będzie w tym
samym budynku, które jest w tej chwili, Szkoła Podstawowa będzie również w tym samym
budynku w którym była. Co zmieni się dla pracowników, zmieni się dyrektor ponieważ już
będzie jeden dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego. Drodzy p a ń s t w o to co chciałbym
powiedzieć bo takie pytania padały pracowników zarówno jednej jak i drugiej placówki.
Z dniem 1 września 2021 roku pracownicy placówek wymienionych czyli pracownicy szkoły
podstawowej i przedszkola stają się pracownikami zespołu szkolno-przedszkolnego z siedzibą
w Albigowej. Co to oznacza. To oznacza, że żaden z pracowników, który w tej chwili
zatrudniony nie straci pracy. Nie ma tutaj zagrożenia z faktu samego faktu połączenia
przedszkola ze szkołą tu zagrożenia nie ma, że ktoś straci pracę i chciałbym żeby to na tej sesji
wybrzmiało. Następnie odczytał projekt uchwały.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Albigowej.
Wyniki głosowania
ZA: 16, PRZECIW: 2, W S T R Z Y M U J Ę SIĘ: 3, BRAK G Ł O S U : 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (16)
Jadwiga Balawender, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Jerzy Cwynar, Tomasz Harpula, Jan Kiełb,
Marcin Kisała, Sławomir Kluz, Ryszard Krauz, Joanna Murias, Ewa Rejman-Dziok, Grzegorz
Szacki, Ireneusz T a r a ł a , Wiesław Wilk, Beata Wójcik, Jan Zuber
PRZECIW (2)
Jacek Albigowski, Paweł Dąbek
W S T R Z Y M U J Ę SIĘ (3)
Barbara Czechowicz, Bernadeta Ruszel, Kazimierz Słonina
Uchwała Nr XXV/365/21 w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Albigowej została podjęta większością głosów - uchwała w

załączeniu.

Ł4» Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Kroczkowej.
(punkt zdjęto z porządku obrad)

15. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Soninie.
(punkt zdjęto z porządku obrad)

Ad. 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w Gminnym
w Kosinie i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.

Żłobku

Sekretarz Mariusz Pieniążek - Szanowni państwo projekt zarówno tej uchwały dotyczącej
żłobka w Kosinie, jaki i żłobka w Kraczkowej został przygotowany przez panią dyrektor Iwonę
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Kiełb, ale ze w z g l ę d ó w organizacyjnych pani nie mogła być obecna. W związku z tym
przedstawi projekt uchwały. W oparciu o projekt Bezpieczne szkraby pierwszy żłobek w gminie
Łańcut realizowany przez gminę Łańcut w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
W o j e w ó d z t w a Podkarpackiego na lata 2014-2020 ustala się opłatę za pobyt dziecka
w publicznym żłobku w Kosinie w wysokości 300 zł miesięcznie. W przypadku dzieci przyjętych
do żłobka po 15 dniu danego miesiąca kalendarzowego wysokość opłaty za pobyt dziecka
w żłobku za ten miesiąc wynosi 50% opłaty miesięcznej. Maksymalną dzienną wysokość opłaty
za wyżywienie dziecka objętego opieką żłobka w wysokości 10 zł. Opłata nie podlega zwrotowi
w przypadku nieobecności dziecka w żłobku. Opłata podlega zwrotowi w przypadku
nieobecności dziecka zgodnie z zasadą dzienna stawka żywieniowa m n o ż o n a przez ilość dni
nieobecności dziecka począwszy od pierwszego dnia nieobecności. W przypadku, gdy żłobek
nie może świadczyć swych usług z przyczyn losowych opłaty za pobyt dziecka w żłobku
zmniejsza się proporcjonalnie za każdy dzień w którym żłobek nie był czynny.
G ł o s o w a n o w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w Gminnym Żłobku w Kosinie
i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.
Wyniki głosowania
ZA: 2 1 , PRZECIW: 0, W S T R Z Y M U J Ę SIĘ: 0, BRAK G Ł O S U : 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (21)
Jacek Albigowski, Jadwiga Balawender, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Jerzy Cwynar, Barbara
Czechowicz, Paweł Dąbek, Tomasz Harpula, Jan Kiełb, Marcin Kisała, Sławomir Kluz, Ryszard
Krauz, Joanna Murias, Ewa Rejman-Dziok, Bernadeta Ruszel, Kazimierz Słonina, Grzegorz
Szacki, Ireneusz T a r a ł a , Wiesław Wilk, Beata Wójcik, Jan Zuber
Uchwała Nr XXV/366/21 w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w Gminnym
Żłobku w Kosinie i maksymalnej
jednogłośnie - uchwała

Ad.17. Podjęcie

uchwały

w

wysokości

opłaty za w y ż y w i e n i e

została

podjęta

załączeniu.

w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w Gminnym

w Kraczkowej i maksymalnej wysokości

opłaty za

Żłobku

wyżywienie.

Sekretarz Mariusz Pieniążek - Szanowni państwo żłobek w Kraczkowej nie jest realizowany
w oparciu o projekt, w związku z tym tutaj opłata za pobyt miesięcznie będzie większa.
Odczytał projekt uchwały. Ustala się stałą opłatę za pobyt dziecka w wymiarze do 10 godzin
dziennie w publicznym żłobku w Kraczkowej zwanym dalej żłobkiem w wysokości 700 zł
miesięcznie. W przypadku dzieci przyjętych do żłobka po 15 dniu danego miesiąca
kalendarzowego wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku za ten miesiąc wynosi 50% opłaty
miesięcznej. Ustala się maksymalną opłatę dzienną za wyżywienie dziecka objętego opieką
żłobka w wysokości 10 zł. Udziela się ulg na drugie i kolejne dziecko tych samych rodziców,
opiekunów prawnych, uczęszczających równocześnie do żłobka w wysokości 30% opłaty stałej.
Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w żłobku. Opłata podlega
zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka zgodnie z zasadą dzienna stawka żywieniowa
mnożona przez ilość dni nieobecności dziecka począwszy od pierwszego dnia nieobecności.
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W przypadku gdy żłobek nie może świadczyć swoich usług z przyczyn losowych opłatę za pobyt
dziecka w żłobku zmniejsza się proporcjonalnie za każdy dzień w którym żłobek nie był czynny.
Radna Joanna Murias - Ma prośbę żeby mieszkańcom wyjaśnić, skąd wynikają różnice
w opłatach w żłobku w Kosinie i w Kraczkowej. Mamy jedną panią dyrektor jednakże pojawiły
się takie pytania skierowane do mnie, skąd te różnice są i skąd to zróżnicowanie w opłatach
wynikają.
Wójt Jakub Czarnota - Tak różnica wynika z tego, że na żłobek w Kosinie mamy jeszcze
dodatkowe dofinansowanie na prowadzenie żłobka. Różnica będzie obowiązywała przez 2
lata. To jest tylko okres przejściowy. Rodzice, którzy będą posyłać dzieci do żłobka
w Kraczkowej, to nie muszą być z Kraczkowej, to mogą być rodzice z różnych miejscowości.
Rodzice powinni też wiedzieć, że w ślad za tym dofinansowaniem, które mamy na rzecz Kosiny
mamy też narzucone pewne obostrzenia, ograniczenia, które powodują, że podstawowym
kryterium naboru jest jakby gotowość, możliwość aktywizacji zawodowej mamy. Czyli krótko
mówiąc nie każda mama, nie wszyscy rodzice będą mogli ze żłobka w Kosinie skorzystać. Tylko
Ci, którzy będą mogli wejść na rynek pracy. A więc to jest coś za coś. Z jednej strony jest tanio,
ale niestety nie wszyscy będą w Kosinie mogli ze żłobka korzystać, w przeciwieństwie do
Kraczkowej. Tzn. jeśli się okaże, że chętnych jest więcej niż 20 to jakieś kryteria wprowadzimy.
Ale takich rygorów po prostu nie będzie. Chciałbym dodać, z czego wynika ta stawka 700 zł.
Gdy byliśmy na etapie starania się o środki finansowe na żłobki, mówiliśmy o tym, że taka
instytucja opieka żłobkowa dla tych maluchów powinna się na terenie naszej gminy rozwijać,
to też państwo jako radni pytali się o koszty funkcjonowania żłobków i od razu podkreślaliśmy,
że żłobki nie mogą być darmowe. Gminy na pewno nie będzie stać na finansowanie tego tak
jak to jest w przypadku przedszkoli, więc pewna partycypacja w kosztach po stronie rodziców
musi być. Od samego początku mówiliśmy o bardzo uczciwym modelu finansowania, w którym
to gmina weźmie na siebie ciężar rozbudowy infrastruktury, utrzymania, r e m o n t ó w
modernizacji, oczywiście w e ź m i e m y też na siebie ciężar m e d i ó w i administrowania czyli
powiedzmy wynagrodzenia dla kadry kierowniczej, księgowej - to wszystko niech będzie po
stronie Gminy. Natomiast po stronie rodziców będzie wyłącznie koszt wyżywienia oraz niań,
które będą tymi dziećmi się opiekować. Stawka 700 zł nie jest stawką, która w żaden sposób
nie odbiega od stawek, które obowiązują dzisiaj w żłobkach w Łańcucie, w Rzeszowie, czy
ościennych miejscowościach. Myślę, że mimo wszystko spośród tych placówek, które nie mają
takiego mocnego wsparcia pomostowego jest to jedna z korzystniejszych stawek, stąd często
też i z rodzicami na te tematy rozmawiałem, jak słyszą, że ma to być 700 zł to ze zrozumieniem
do tego podchodzą, bo wszyscy wiedzą ile kosztuje alternatywne rozwiązanie jakim jest na
przykład wynajęcie niani. Tak więc nie sądzę żeby z tym był problem. Zresztą rodzice już pytają
kiedy otwieramy bo są gotowi zapłacić i korzystać z tych usług, które nasze żłobki na rzecz
rodziców dzieci będą świadczyć.
Radny Sławomir Kluz - W kwestii tego wyjaśnienia i uzupełnienia projektu, który jest
realizowany w Kosinie, bo wyjaśniając to wójt zaznaczył, że chodzi o aktywizację mam, czy
ewentualnie aktywizacja taty też wchodzi w grę.
Sekretarz Mariusz Pieniążek - Opowiadając, chodzi o wszystkich rodziców, którzy są
bezrobotni, którzy są na urlopie macierzyńskim, wychowawczym lub w inny sposób spełniają
kryteria określone w ustawie o bezrobociu. Wówczas dzieciątka tych rodziców się kwalifikują.
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To jest właśnie takie obciążenie tego projektu, że jest tutaj znacznie trudniej jak w Kraczkowej.
31 sierpnia 2022 roku kończy się dofinansowanie projektu w miejscowości Kosina w związku
z tym po tej dacie będziecie państwo podejmowali kolejną uchwałę o wysokości tej opłaty
stałej, bo na pewno będzie większa jak ta kwota 300 zł.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w Gminnym Żłobku w
Kraczkowej i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.
Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, W S T R Z Y M U J Ę SIĘ: 1, BRAK G Ł O S U : 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (19)
Jacek Albigowski, Jadwiga Balawender, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Jerzy Cwynar, Tomasz
Harpula, Jan Kiełb, Marcin Kisała, Sławomir Kluz, Ryszard Krauz, Joanna Murias, Ewa RejmanDziok, Bernadeta Ruszel, Kazimierz Słonina, Grzegorz Szacki, Ireneusz Tarała, Wiesław Wilk,
Beata Wójcik, Jan Zuber
W S T R Z Y M U J Ę SIĘ (1)
Paweł Dąbek
NIEOBECNI (1)
Barbara Czechowicz
Uchwała Nr XXV/367/21 w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w Gminnym
Żłobku w Kraczkowej i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie została podjęta
większością głosów - uchwała w załączeniu.

Ad. 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu zakładu budżetowego
Gminy
0 nazwie „Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Łańcut z siedzibą w Soninie".

Łańcut

Z-ca wójta Łukasz Hubert-Szanowni państwo z uwagi na potrzebę rozszerzenia prowadzonej
działalności przez Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Łańcut oraz z uwagi na fakt, że zakład
coraz więcej zadań realizuje, koniecznym staje się zmiana dotycząca statutu tego zakładu.
Określenie, co rzeczywiście Zakład Gospodarki Komunalnej może realizować. Jest wprost
ustalone przez ustawę o finansach publicznych, oczywiście nie przypisujemy całego zakresu
zgodnie z ustawą, tylko o te kwestie, które uważamy, że zakład będzie realizował. Przedstawił
projekt uchwały. W statucie samorządowego zakładu budżetowego Gminy Łańcut o nazwie
Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Łańcut siedzibą w Soninie dokonuje się następujących
zmian: Zakład wykonuje zadania mające na celu zaspokajanie zbiorowych potrzeb
mieszkańców gminy Łańcut w zakresie: a) utrzymania i eksploatacji obiektów i sieci
wodociągowej zapewniania stałej dostawy wody; b) utrzymania i eksploatacji sieci kanalizacji
sanitarnej oraz stały odbiór ścieków; c) budowy rozbudowy i modernizacji sieci wodociągowej
1 kanalizacyjnej oraz urządzeń ujęć wody; d) nadzór i kontrolę nad ilością i jakością
dostarczanej wody oraz odprowadzanych do kanalizacji ścieków; e) utrzymania czystości
i porządku w tym zakresie utrzymania zieleni gminnej i zadrzewień; f) zarządzania
nieruchomościami, w tym znajdującymi się na terenach inwestycyjnych; g) zarządzanie
infrastrukturą sportowo rekreacyjną; h) utrzymania eksploatacji sieci oświetleniowej;
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i) utrzymania dróg, ulic, mostów, placów; j) prowadzenie gospodarki mieszkaniowej
i gospodarowania lokalami użytkowymi w zakresie powierzonych przez gminę.
Radny Ryszard Krauz - Jako, że to jest wpisane, że nadzór nad wykonaniem uchwały powierza
się Komisji Finansów chciałem zapytać, bo nie ukrywam, że 2 punkty w jakiś sposób budzą
jakąś refleksję przede wszystkim jeśli chodzi o zarządzanie infrastrukturą sportoworekreacyjną. Usłyszałem, że to może dotyczyć ewentualnie przyszłego basenu, natomiast
ostatni punkt: prowadzenie gospodarki mieszkaniowej i gospodarowanie lokalami - mnie to
nie przekonuje. Myślę, że nie będę głosował za tą zmianą.
Z-ca wójta Łukasz Hubert - Zawsze lepiej mieć szerszą perspektywę i możliwość. To też jest
napisane, że to zadanie ewentualnie zostanie powierzone przez gminę. Nikt nie określa na
dzień dzisiejszy, że zostanie aczkolwiek wolę mieć tą furtkę i coś zlecić zakładowi i potem się
nie zastanawiać czy nie przekroczyłem swoich uprawnień, że powinienem wybrać firmę
zewnętrzną, a nie mogłem tego zlecić zakładowi, niż tej możliwości nie mieć. Jeżeli chodzi
o gospodarowanie lokalami użytkowymi to rzeczywiście mamy część lokali, które w y m a g a j ą
remontów, poniesienia pewnych nakładów finansowych i chcemy żeby tym zadaniem zajął się
właśnie Zakład Gospodarki Komunalnej. Miejmy na uwadze fakt, że wszystkie zadania do tej
pory zlecaliśmy firmom zewnętrznym, które doliczają oczywiście do faktur VAT. My jako Gmina
tego VATu w tym przypadku nie odlicza. W przypadku, gdy będzie to realizował Zakład
Gospodarki Komunalnej będzie mógł odzyskać wysokość vat-u.
Jeszcze jedna kwestia, do dnia dzisiejszego nawet sprawa siedziby, w której znajduje się Zakład
Gospodarki Komunalnej, nie jest do końca usankcjonowana. To też chcielibyśmy przekazać
kierownikowi, żeby to też miał pod swoją pieczą bo na dzień dzisiejszy Zakład Gospodarki
Komunalnej z siedzibą w Soninie, cały ten obiekt, infrastruktura jest na mieniu Gminy, to też
chcielibyśmy w końcu wyprostować.
Sołtys Łukasz Techman - poszerzenie zakresu działalności pewnie jest niezasadne, ale choćby
w takiej sytuacji jak teraz mamy zimę i mamy obiekty publiczne takie jak ośrodek zdrowia
w Kraczkowej, gdzie nie ma kto nawet odśnieżać chodnika.
Chciałbym, aby o takie rzeczy, które są naprawdę potrzebne był rozszerzony zakres ich
działalność, bo w tym momencie nie mamy pracowników społeczno użytecznych w okresie
zimowym, nie mamy pracowników interwencyjnych i mamy z tym duży problem.
Wójt Jakub Czarnota - Dziękuję za ten głos, bo to jest świetny argument za tym właśnie żeby
tą działalność zakładu poszerzyć. Tegoroczna zima pokazała też pewną naszą słabość jeżeli
chodzi o infrastrukturę bo nawet gdybyśmy tych pracowników, których tam mamy do tych
prac porządkowych, w tym momencie są 3 osoby, gdybyśmy nawet ich oddelegowali do walki
ze skutkami tej śnieżnej nawałnicy, to w tym momencie czym mogliby odśnieżać to łopaty, bo
Zakład Gospodarki Komunalnej przede wszystkim nie dysponuję w ł a s n y m sprzętem, własną
flotą, a powinien mieć żeby w przyszłości zakład mógł odpowiadać za odśnieżanie. Natomiast
szczególnie w takich trudnych terenach Cierpisz, Handzlówka, górna część Albigowej czy spora
część Kraczkowej tam rzeczywiście dobrze jak zajmują się tym firmy specjalizujące się
w działaniach w takich trudnych warunkach, natomiast nasz zakład mógłby na przykład
doskonale sprawdzić się zajmując się odśnieżaniem chodników, terenów, placów przy
ośrodkach zdrowia, może przy szkołach, może w różnych miejscach. Ale dobry sprzęt wymaga
dobrych pieniędzy nie tylko na etapie kupowania, ale później też utrzymywania
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i serwisowania. Jeżeli my chcemy mieć sprawne narzędzie do działania no to musi być też do
tego instrument, a przede wszystkim podstawa prawna. Taki zapisy w uchwale statutowej
wcale nie znaczy, nie decyduje, że zakład dostanie chociaż metr kwadratowy powierzchni
jakiegoś pomieszczenia czy metr kwadratowy powiedzmy jakiegokolwiek gruntu, działki, bo
taki zapis daje taką możliwość, natomiast myślę, że zakład trzeba w pewne mienie doposażyć.
Ja na komisji mówiłem dlaczego n a l e ż y t o zrobić teraz, a nie po ewentualnym przekształceniu
spółki. Teraz chodzi tu przede wszystkim o względy korzystniejsze podatkowe. Jakie mienie
jaki zakres o tym będziemy proszę państwa rozmawiać. Przygotujemy też pewne rozwiązania
zabezpieczające Gminę, bo też różnie, wątpliwości prawne się pojawiły, co do ewentualnego
sposobu gospodarowania tym mieniem, co zakład z tym na przykład mógłby zrobić, co będzie
mógł robić samodzielnie, a co tylko i wyłącznie za zgodą Rady. To są bardzo w a ż n e pytania i na
pewno takie prawne rozwiązania, zabezpieczenia też będzie trzeba w to wszystko
zaimplementować, ale to jeszcze nie na tym etapie.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu zakładu budżetowego Gminy Łańcut o nazwie
„Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Łańcut z siedzibą w Soninie".
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 4, W S T R Z Y M U J Ę SIĘ: 4, BRAK G Ł O S U : 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (13)
Jadwiga Balawender, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Tomasz Harpula, Marcin Kisała, Sławomir
Kluz, Joanna Murias, Ewa Rejman-Dziok, Grzegorz Szacki, Ireneusz Tarała, W i e s ł a w Wilk,
Beata Wójcik, Jan Zuber
PRZECIW (4)
Barbara Czechowicz, Paweł Dąbek, Jan Kiełb, Bernadeta Ruszel
W S T R Z Y M U J Ę SIĘ (4)
Jacek Albigowski, Jerzy Cwynar, Ryszard Krauz, Kazimierz Słonina
Uchwała Nr XXV/368/21 w sprawie zmiany statutu zakładu b u d ż e t o w e g o Gminy
Łańcut o nazwie „Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Łańcut z siedzibą w Soninie" została
podjęta większością głosów - uchwała

Ad.19. Podjęcie

w

załączeniu.

uchwał w sprawie wyrażenia

stanowiska.

Wójt Jakub Czarnota - Wyjaśnię sens tych trzech uchwał, bo w jakiś sposób są ze sobą
tożsame. Dotyczą one poprawy bezpieczeństwa i funkcjonalności drogi krajowej 94 na
odcinkach, które przecinają naszą gminę. W przypadku pierwszej uchwały sprawa dotyczy
Kosiny, kwestii potrzeby kontynuacji budowy chodników. Chcielibyśmy wystąpić do
Generalnej Dyrekcji z taką prośbą, apelem by tym tematem się zajęli. Dobrze, że przebudowa
obwodnicy na odcinku Łańcut - Głuchów jest realizowana. Wszyscy wiemy jak roboty
przebiegają na ale trzeba też myśleć o tym co dalej. No i też w podobnym duchu jest uchwała
dotycząca miejscowości obok czyli Rogóżna. Tam jest pewna realna potrzeba często zgłaszana
przez mieszkańców, czy to na różnych Zebraniach Wiejskich, czy przy okazji innych spotkań, by
zająć się przebudową DK4 w taki sposób, by był tam możliwy lewoskręt. Nie będzie to pewnie
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przedsięwzięcie łatwe bo Generalna Dyrekcja stoi na stanowisku, że w tamtym miejscu ze
względu na takie a nie inne ukształtowanie terenu, lewoskręty to trudne rozwiązanie.
Niemniej jednak z takim apelem warto wystąpić, monitować i naciskać na zarządcę drogi, by
takie działania uznający interes społeczności też uwzględniał. Z kolei uchwała dotycząca
przebudowy skrzyżowania w Krzemienicy. Chodzi tutaj o skrzyżowanie koło Brukbetu. Tam jest
rzeczywiście potrzeba, by poprawić bezpieczeństwo tego skrzyżowania dla osób włączających
się do ruchu czy to od strony Krzemienicy czy Kraczkowej. Inicjatywa, by z takimi apelami
wystąpić do Generalnej Dyrekcji, to jest inicjatywa samorządu powiatowego. Rada Powiatu
Łańcuckiego taką uchwały podjęła w grudniu. My na konwencie wójtów zadeklarowaliśmy
oczywiście wsparcie w tym zakresie i też takie uchwały chcielibyśmy żeby Gminy podjęły.
Oczywiście jest to też tym bardziej zasadne, potrzebne bo tak jak w s p o m n i a ł e m na początku
sesji, dążymy do tego, by uregulować kwestie własności przy drodze Błonia, co umożliwiłoby
nam przebudowę tej drogi w taki sposób by było dogodne połączenie dla mieszkańców od
strony Kraczkowej. Tak jak wspominam zielone światło ze strony Rady Gminy Czarna jest, jeżeli
by nam się to udało tym bardziej coś ze skrzyżowaniem przy drodze krajowej trzeba zrobić, bo
nasze plany temu będą służyły żeby ruch był tam większy. Skoro większy, to jest zagrożenie
większe. Więc to jest logiczne następstwo.
Sekretarz Mariusz Pieniążek - odczytał projekt pierwszej uchwały.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia stanowiska (Kosina).
Wyniki głosowania
ZA: 2 1 , PRZECIW: 0, W S T R Z Y M U J Ę SIĘ: 0, BRAK G Ł O S U : 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (21)
Jacek Albigowski, Jadwiga Balawender, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Jerzy Cwynar, Barbara
Czechowicz, Paweł Dąbek, Tomasz Harpula, Jan Kiełb, Marcin Kisała, Sławomir Kluz, Ryszard
Krauz, Joanna Murias, Ewa Rejman-Dziok, Bernadeta Ruszel, Kazimierz Słonina, Grzegorz
Szacki, Ireneusz Tarała, Wiesław Wilk, Beata Wójcik, Jan Zuber
Uchwała

Nr

XXV/369/21 w

jednogłośnie - uchwała

w

sprawie

wyrażenia

stanowiska

została

podjęta

załączeniu.

Sekretarz Mariusz Pieniążek - przedstawił kolejny projekt uchwały.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia stanowiska (Kraczkowa).
Wyniki głosowania
ZA: 2 1 , PRZECIW: 0, W S T R Z Y M U J Ę SIĘ: 0, BRAK G Ł O S U : 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (21)
Jacek Albigowski, Jadwiga Balawender, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Jerzy Cwynar, Barbara
Czechowicz, Paweł Dąbek, Tomasz Harpula, Jan Kiełb, Marcin Kisała, Sławomir Kluz, Ryszard
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Krauz, Joanna Murias, Ewa Rejman-Dziok, Bernadeta Ruszel, Kazimierz Słonina, Grzegorz
Szacki, Ireneusz Tarała, Wiesław Wilk, Beata Wójcik, Jan Zuber
Uchwała Nr XXV/370/21 w
jednogłośnie - uchwała w załączeniu.

sprawie

wyrażenia

stanowiska

została

podjęta

Sekretarz Mariusz Pieniążek - odczytał projekt trzeciej uchwały.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia stanowiska (Rogóżno).
Wyniki głosowania
ZA: 2 1 , PRZECIW: 0, W S T R Z Y M U J Ę SIĘ: 0, BRAK G Ł O S U : 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (21)
Jacek Albigowski, Jadwiga Balawender, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Jerzy Cwynar, Barbara
Czechowicz, Paweł Dąbek, Tomasz Harpula, Jan Kiełb, Marcin Kisała, Sławomir Kluz, Ryszard
Krauz, Joanna Murias, Ewa Rejman-Dziok, Bernadeta Ruszel, Kazimierz Słonina, Grzegorz
Szacki, Ireneusz Tarała, Wiesław Wilk, Beata Wójcik, Jan Zuber
Uchwała Nr XXV/371/21 w
jednogłośnie - uchwała w załączeniu.

Ad. 20. Podjęcie

uchwały

sprawie

wyrażenia

stanowiska

w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy

została

podjęta

Łańcut.

Przew. Komisji Skarg, W n i o s k ó w i Petycji Katarzyna Bujak - Skarga dotycząca drogi w Soninie.
Temat był o m ó w i o n y na wspólnych posiedzeniach Komisji. Komisja skarg i w n i o s k ó w
rekomenduje uznać skargę za bezzasadną. Rada Gminy Łańcut nie jest właściwym organem do
rozstrzygnięcia tej skargi. Brak jest możliwości merytorycznych. Następnie przedstawiła
projekt uchwały.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Łańcut.
Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, W S T R Z Y M U J Ę SIĘ: 2, BRAK G Ł O S U : 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (19)
Jacek Albigowski, Jadwiga Balawender, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Jerzy Cwynar, Barbara
Czechowicz, Tomasz Harpula, Marcin Kisała, Sławomir Kluz, Ryszard Krauz, Joanna Murias,
Ewa Rejman-Dziok, Bernadeta Ruszel, Kazimierz Słonina, Grzegorz Szacki, Ireneusz Tarała,
Wiesław Wilk, Beata Wójcik, Jan Zuber
W S T R Z Y M U J Ę SIĘ (2)
Paweł Dąbek, Jan Kiełb
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Uchwała Nr XXV/372/21 w sprawie rozpatrzenia skargi na W ó j t a Gminy Łańcut
została podjęta większością głosów - uchwała w załączeniu.

Ad. 21. Podjęcie uchwał w sprawie przekazania petycji dotyczącej
wirusowi SARS-CoV-2.

szczepień

przeciwko

Przew. Komisji Skarg, W n i o s k ó w i Petycji Katarzyna Bujak - W tym punkcie są dwa projekty
uchwał, gdyż wpłynęły dwie petycje i dotyczą one szczepień przeciw wirusowi SARS COV 2.
Komisja ustaliła, że Rada Gminy nie ma kompetencji do podjęcia uchwały i proponuję
przekazać petycję Radzie Ministrów. Uzasadnianie tego stanowiska stanowi załącznik do
uchwały. Temat był też omawiany na posiedzeniach Komisji. Przedstawiła pierwszy projekt
uchwały.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwał w sprawie przekazania petycji dotyczącej szczepień przeciwko wirusowi
SARS-CoV-2.
Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, W S T R Z Y M U J Ę SIĘ: 1, BRAK G Ł O S U : 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (20)
Jacek Albigowski, Jadwiga Balawender, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Jerzy Cwynar, Barbara
Czechowicz, Paweł Dąbek, Tomasz Harpula, Jan Kiełb, Marcin Kisała, Sławomir Kluz, Ryszard
Krauz, Joanna Murias, Bernadeta Ruszel, Kazimierz Słonina, Grzegorz Szacki, Ireneusz Tarała,
Wiesław Wilk, Beata Wójcik, Jan Zuber
W S T R Z Y M U J Ę SIĘ (1)
Ewa Rejman-Dziok
Uchwała

Nr XXV/373/21

w sprawie przekazania

petycji

dotyczącej

szczepień

przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 została podjęta większością głosów - uchwała w

załączeniu.

Przew. Komisji Skarg, W n i o s k ó w i Petycji Katarzyna Bujak - Przedstawiła kolejny projekt
uchwały. Przekazuje się Radzie Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej petycję do rozpatrzenia
według właściwości.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwał w sprawie przekazania petycji dotyczącej szczepień przeciwko wirusowi
SARS-CoV-2.
Wyniki głosowania
ZA: 2 1 , PRZECIW: 0, W S T R Z Y M U J Ę SIĘ: 0, BRAK G Ł O S U : 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (21)
Jacek Albigowski, Jadwiga Balawender, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Jerzy Cwynar, Barbara
Czechowicz, Paweł Dąbek, Tomasz Harpula, Jan Kiełb, Marcin Kisała, Sławomir Kluz, Ryszard
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Krauz, Joanna Murias, Ewa Rejman-Dziok, Bernadeta Ruszel, Kazimierz Słonina, Grzegorz
Szacki, Ireneusz Tarała, Wiesław Wilk, Beata Wójcik, Jan Zuber
Uchwała Nr XXV/374/21 w sprawie przekazania petycji dotyczącej szczepień
przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 została podjęta jednogłośnie - uchwała w załączeniu.

Ad. 22. Podjęcie
2021 r.

uchwały

Przewodniczący

Rady

w sprawie przyjęcia

Gminy

Paweł

planów pracy stałych

Dąbek

-

poprosił

Komisji Rady Gminy na

przewodniczących

Komisji

o przedstawienie projektów planów pracy na 2021 r.:
- Komisja Rewizyjna - Sławomir Kluz,
- Komisja Finansów i Gospodarki Mieniem Gminy - Ryszard Krauz,
- Komisja do Spraw Społecznych - Beata Wójcik,
- Komisja Inicjatyw Gospodarczych, Rolnictwa i Ekologii - Grzegorz Szacki.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2021 r..
Wyniki głosowania
ZA: 2 1 , PRZECIW: 0, W S T R Z Y M U J Ę SIĘ: 0, BRAK G Ł O S U : 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (21)
Jacek Albigowski, Jadwiga Balawender, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Jerzy Cwynar, Barbara
Czechowicz, Paweł Dąbek, Tomasz Harpula, Jan Kiełb, Marcin Kisała, Sławomir Kluz, Ryszard
Krauz, Joanna Murias, Ewa Rejman-Dziok, Bernadeta Ruszel, Kazimierz Słonina, Grzegorz
Szacki, Ireneusz Tarała, Wiesław Wilk, Beata Wójcik, Jan Zuber
Uchwała Nr XXV/375/21 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady
Gminy na 2021 r. została podjęta jednogłośnie - uchwała w załączeniu.

23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę w a r u n k ó w procy rodnej Rody
Gminy Łańcut, (punkt zdjęto z porządku obrad)

Ad. 24. Raport z wykonania „Programu ochrony środowiska
2020 z uwzględnieniem
lat 2021-2024".

dla Gminy Łańcut na lata 2017-

Sekretarz Mariusz Pieniążek - Raport jest z wykonania tych z a d a ń , które były realizowane.
Nie podlega ani głosowaniu ani przyjęciu. Jest po prostu przedstawiony. Tak mówi o tym
ustawa.
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Ad. 25. Informacja o międzysesyjnej

działalności

Komisji Rady Gminy.

Przew. Komisji Rewizyjnej Sławomir Kluz - Komisja Rewizyjna spotkała się dwukrotnie. Były
to wspólne posiedzenia komisji poświęcone omówieniu i zaopiniowaniu uchwał na sesję.
Drugie posiedzenie Komisji było przeznaczone na omówienie projektu budżetu i uchwał
okołobudżetowych.
Przew. Komisji Finansów i Mieniem Gminy Ryszard Krauz - Komisja Finansów zebrała się
również dwukrotnie. Były to posiedzenia przed sesyjne. Mamy wszyscy nadzieję, że pandemia
może trochę przyhamowała i że będzie możliwe spotykanie się i zgodnie z planem pracy
odbywanie komisji.
Przew. Komisji do Spraw Społecznych Beata Wójcik - W styczniu Komisja brała udział
w dwóch wspólnych posiedzeniach Komisji. Były to posiedzenia przed sesyjne.
Przew. Komisji Inicjatyw Gospodarczych, Rolnictwa i Ekologii Grzegorz Szacki - Komisja
odbyła posiedzenie 20 i 22 stycznia.
Przew. Komisji Skarg, W n i o s k ó w i Petycji Katarzyna Bujak - Posiedzenie Komisji odbyło się 12
stycznia. Komisja pracowała nad skargą i petycjami, do których dzisiaj były podejmowane
uchwały.

Ad. 26. Informacja z działalności

Wójta Gminy w okresie między

sesjami.

Wójt Jakub Czarnota - Szanowni państwo o międzysesyjnej działalności w zasadzie to
mówiliśmy podsumowując rok 2020. Ja spróbuję się skoncentrować w takim razie na tych
działaniach z ostatnich kilku tygodni. Wspominałem wcześniej, że niebawem będziemy
podpisywać u m o w ę z w y k o n a w c ą na budowę oświetlenia drogowego w 7 miejscowościach.
Po rozstrzygnięciu przetargów, Firma Elektro Instal złożyła najkorzystniejszą ofertę 255 000 zł.
Zadanie zrealizujemy do końca września tego roku. Rozstrzygnęliśmy też przetarg na
opracowanie dokumentacji projektowej dróg Sonina - Łańcut. Tutaj najkorzystniejsza oferta
to 67 000 zł, a przebudowa drogi z Kosiny do Rogóżna to 96 000 zł. Przed nami jeszcze
wyłonienie wykonawcy na trzecie zadanie czyli Kosina-Głuchów.
W ostatnich dniach rozstrzygnęliśmy też przetarg na prowadzenie PSZOKu. Od 1 lutego tym
Pszokiem, który będzie nas obsługiwał w tym roku, będzie PSZOK w Przeworsku. Od 1 lutego
mieszkańcy mogą tam zawozić opony, odpady wielkogabarytowe, gruz budowlany.
Pan skarbnik wspominał o tym, że jesteśmy na etapie weryfikowania ofert na budowę sali
gimnastycznej w Rogoźnie. Rzeczywiście tych ofert było bardzo dużo aż 17. Duży też był rozrzut
jeżeli chodzi o ceny proponowane przez potencjalnych w y k o n a w c ó w . Najtańszą ofertą, która
wpłynęła to 4 400 000 zł, a najdroższa to było 5 000 800 zł. Mamy na ten cel zabezpieczone
oczywiście środki wewnętrzne jak też zewnętrzne. Wygląda na to, że dotacja zewnętrzna
pokryje nam 50% kosztów realizacji tego zadania. Chyba że dojdą jakiejś roboty dodatkowe
No ale to jeszcze dziś za wcześnie żeby o tym mówić.
Czynimy starania, aby pozyskiwać środki zewnętrzne, tutaj w nawiązaniu nawet do tej dyskusji
o drogach, chciałbym poinformować, że dwa zadania drogowe, na które liczymy, czyli
przebudowa drogi Kraczkowa Zagumnie Południowe oraz przebudowa drogi na Nowym
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Osiedlu w Albigowej. Oba zadania znalazły się na liście zadań zweryfikowanych pozytywnie,
zarekomendowane na poziomie Urzędu Wojewódzkiego i zostały przesłane do zatwierdzenia
do prezesa Rady Ministrów.
Program maluch plus. W ostatnich dniach otrzymaliśmy też dofinansowanie na prowadzenie
żłobków w Kosinie i w Kraczkowej w ramach Programu maluch plus. Jest to niewielka kwota,
bo to jest wsparcie na poziomie 80 zł na jedno miejsce. Łącznie dostaliśmy na ten cel 35 000
zł i to też pozwoliło nam nieznacznie obniżyć opłatę w Kraczkowej do 700 zł.
Też czynimy starania o wsparcie na prowadzenie, bo jak wiemy wiosną tego roku zakończymy
działania rewitalizacyjne Wysoka, Kosina, Handzlówka. W ślad za tym też staramy się o środki
finansowe na prowadzenie pewnych zajęć animacyjnych, pewnych działań które powinny być
realizowane. W przypadku Kosiny liczymy na to, że maj-czerwiec tego roku otrzymamy półtora
miliona złotych na prowadzenie tego dziennego domu pobytu seniora. W przypadku Wysokiej
oraz Handzlówki to liczymy na wsparcie łączne na jakby 2 obiekty, na blisko 500 000 zł
wsparcia, no i też na to, że gdzieś w okolicach maja czerwca te środki na działalność w tych
obiektach otrzymamy.
Została uruchomiona trzecia transza rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W pierwszej
transzy udało nam się dostać 3,5 miliona złotych. W drugiej transzy niestety nasz wniosek nie
został pozytywnie zakwalifikowany. My staraliśmy się w drugiej transzy o pieniądze na drogi.
Jak się okazało na drogi praktycznie w ogóle środków nie przyznawano. Czynimy starania żeby
może w ramach trzeciej transzy coś dostać. 3 takie wnioski zostały złożone. Staramy się już
pomimo tego, że nie mamy jeszcze gotowej dokumentacji, ale nie przeszkadza to żeby o środki
finansowe się nie starać.
Złożyliśmy wnioski na budowę sali gimnastycznej w Soninie, b u d o w ę przedszkola w Albigowej
oraz budowę stacji uzdatniania wody w Kraczkowej. Jeżeli byśmy dostali pieniądze to
w systemie Zaprojektuj Buduj będziemy chcieli te zadania realizować.
Pojawił się też podobny program
rządowego funduszu
dedykowany
gminom
popegeerowskim, to taka ciekawostka gmina Łańcut się do tego programu kwalifikuje, bo
tereny pgr-u nie było ale PGR miał swoje tereny na terenie w miejscowości Kraczkowa.
W związku z tym m o ż e m y się starać o takie wnioski o dofinansowania takich zadań jak Zimna
Góra czy też i stacja uzdatniania wody. Takie wnioski też zostały wysłane do krajowego ośrodka
wsparcia rolniczego bo tam one będą weryfikowane na pierwszym etapie.
Z działań remontowych i inwestycyjnych, przymierzamy się do wyłonienia wykonawcy na
opracowanie dokumentacji projektowej przedszkola w Albigowej. Już z oferentami
rozmawiamy i pewne przymiarki są, dotyczy to też kuchni. Kończymy zadanie jeżeli chodzi
0 przebudowę rozbudowę stołówki w zespole szkół w Cierpiszu. Tutaj jesteśmy na etapie
weryfikacji dokumentacji projektowej do pozwolenia na budowę. Czyli m o ż n a powiedzieć, że
końcowa faza opracowania d o k u m e n t ó w w sierpniu. Inwestycja będzie zrealizowana
w okresie wakacji lipiec-sierpień 2021. Też przygotowujemy się do opracowania dokumentacji
na remont szkoły podstawowej w Handzlówce. Myślę, że finalnie, jak dokumentacja będzie
gotowa w kwietniu tego roku to też w okresie wakacji chcielibyśmy pracę realizować.
Program Sportowa Polska. Wygląda na to że w ramach Sportowej Polski będzie m o ż n a się
w tym roku podobnie starać o pieniądze. W tamtym roku planowaliśmy na dwa zadania: na
salę gimnastyczną w Rogoźnie i na oświetlenia boisk. Na oświetlenia boisk nam się nie udało
1 myślę, że nie ma sensu próbować, bo patrząc jakie wnioski przechodzą, co jest oceniane, to
raczej byśmy na to nie dostali. W związku z tym oświetlenia robimy z własnych środków. Może
troszkę w mniejszym zakresie, może trochę wolniej ale jednak sami. Natomiast spróbujemy
pozyskać środki na b u d o w ę budynku klubowego zaplecza sportowego na stadionie
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w Albigowej. To jest jeden z kilku stadionów, które tego zaplecza nie ma. Sytuacja jest taka, że
to jest jedyny teren, w którym możemy dostać pozwolenie budowlane ponieważ mamy tam
plan zagospodarowania przestrzennego. W ciągu kilku tygodni m o ż e m y dokumentację zrobić
i chcemy kupić gotowy projekt, ewentualnie adoptujemy do potrzeb terenowych. Do końca
marca jest ten nabór i do końca marca wniosek będzie trzeba złożyć.
Z działań w ramach referatu nieruchomości rolnictwa i środowiska. Wydaliśmy decyzje
środowiskowe na przebudowę dróg wewnętrznych Rogóżno-Gać oraz drogi wewnętrznej
Kosina-Markowa. W ramach tego referatu finalizujemy prace związane z kwestią regulacji
gruntów pod potrzeby budowy przebudowy drogi z Kosiny do Markowej tego drugiego
decydującego etapu. Akty notarialne będą podpisywane na początku lutego więc też nie
będzie nic stało na przeszkodzie, żeby przetarg szybko ogłaszać. Zależy nam na czasie, bo są
dobre ceny więc trzeba z tego korzystać.
Myślę, że to chyba najważniejsze informację. Jeszcze taka może ciekawostkach na koniec.
Podczas ostatniej listopadowej sesji mówiłem państwu o tym, że gmina Łańcut ponownie
przystąpiła do konkursu organizowanego przez Marszałka W o j e w ó d z t w a Podkarpackiego
Piękna Wieś Podkarpacia. Zgłosiliśmy w tamtej edycji miejscowość Cierpisz. Rok wcześniej
znaleźliśmy się na podium. W ó w c z a s było to drugie miejsce dla Handzlówki. W tym roku miła
niespodzianka gmina Łańcut po raz kolejny znalazła się na podium. Sołectwo Cierpisz zdobyło
trzecie miejsce, więc jest to na pewno docenienie tej miejscowości. Cieszę się, że taką nagrodę
mamy. Teraz trzeba się zastanowić jaką miejscowość za rok zgłaszamy, bo przydałby nam się
jeszcze trzeci medal do kolekcji. Jeżeli chodzi o to sprawozdanie to dziękuję.

Ad. 27. Sprawy różne i pytania

bieżące.

W dyskusji wzięli udział:
Radny Sławomir Kluz - Otrzymałem pismo z prośbą o przedstawienie sprawy na forum Rady
Gminy. Chodzi o prośbę rodziców Rady Rodziców z przedszkola w Głuchowie. Może zacytuję
krótki fragment tego listu. Naszym celem jako rodziców i osób, którym zależy na dobru
i bezpieczeństwie dzieci jest uzyskanie wsparcia lokalnych władz dla inicjatywy zmierzających
do zapewnienia lepszych w a r u n k ó w bezpiecznej zabawy. Chodzi o plac zabawy, który się
znajduje przy Zespole Szkół w Głuchowie. Korzysta z tego trzy grupy przedszkolne oraz dzieci
uczestniczące w zajęciach w świetlicy. Obecny plac zabaw nie posiada bezpiecznego podłoża.
Urządzenia zabawowe są już stare, zdecydowanie odbiegają od standardów nowo
budowanych placów zabaw. Obserwując kierunek rozwoju gminy Łańcut zwracamy się
z prośbą o podjęcie działań mających na celu budowę naszego nowego placu przy Zespole
Szkół w Głuchowie. Rada Rodziców Przedszkola.
Jakby nawiązując do uchwalonego budżetu, jak również sprawozdania które pan tutaj
przekazał, jest wiele zrealizowanych czy prawie zrealizowanych celów, z a d a ń , które realizuje
nasza gmina w odniesieniu właśnie do tych naszych najmłodszych dzieci czy młodzieży, czyli
mam tu na myśli właśnie żłobki, boiska wielofunkcyjne, czy prace remontowe prowadzone na
terenie placu zabaw. Odnośnie placu zabaw w Głuchowie państwo radni, którzy byli w naszej
szkole to widzieli jak on w y g l ą d a . Myślę, że jest na to odpowiednia pora i byłoby dobrze żeby
przed nowym rokiem szkolnym to zrealizować. Od razu wskaże, bo łatwiej jest coś
zaproponować a trudniej znaleźć na to finansowanie, więc ja mam taką nadzieję, że to o czym
kiedyś pan wójt wspominał, że jest taki trend, że w realizowanych przez nas zadaniach
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w ofertach przetargowych dość często w tej chwili te kwoty które są proponowane przez
w y k o n a w c ó w są mniejsze od naszych kosztorysowych, więc liczę na to, że tu oszczędności się
znajdą. Jest planowana sprzedaż działek w Głuchowie i myślę, że też by można było pomyśleć
0 tym, że właśnie skoro one są sprzedawane w Głuchowie więc byłoby dobrze gdyby jakąś
część pieniędzy właśnie na ten cel przeznaczyć. Liczę na to też, tak jak pan wójt wspominał, że
mamy 14-15 min zaplanowane na inwestycje i że to nie jest ostatnie słowo więc, że w tym
ostatnim słowie właśnie się znajdziemy. Drugi temat, który łączy się i nawiązuje do tej tematyki
to jest właśnie program Sportowa Polska i składanie naszej aplikacji w tym naborze. Myślę, że
trzeba również pomyśleć o zapleczu sportowym, o zapleczu takim z sanitarnym, socjalnym
przy stadionie w Głuchowie i nawet nie tylko w kontekście klubu sportowego, bo również tam
mamy umiejscowiony zarówno jak i plac zabaw, otwartą Strefę Aktywności, Skate Park, który
jeszcze nie został ukończony, ale będzie. Więc chociaż właśnie zaplecze sanitarne, by się
naprawdę tam przydało i trzeba o tym pomyśleć żeby to właśnie miało spójny wygląd.
Chciałbym żeby pan wójt zechciał się odnieść do tej kwestii, bo rodzice też oglądają sesję, więc
żeby jakiś przestawił wariant. Mam nadzieję, że to będzie wariant optymistyczny.
Wójt Jakub Czarnota - Spróbuję na razie przedstawić wariant realistyczny. Więc tak
oczywiście wnioski są zasadne bo ten plac zabaw, który jest przy szkole w Głuchowie on
rzeczywiście odstaje od standardów i kiedyś docelowo nie tyle ten plan zmodernizować ale po
prostu przenieść go w miejsce tam gdzieś obok boiska wielofunkcyjnego i tam taki jeden
kompleks taki sportowo-rekreacyjny stworzyć. Natomiast miejsca tego starego placu
przeznaczyć na miejsca parkingowe. Czy dałoby radę sfinansować te działania ze sprzedaży
działek. No pomysł wydaje się fajny tylko nie deklaruję dzisiaj, że tak będzie, choćby z tego
względu że nas w Głuchowie czeka jeszcze w tym roku myślę jedna bardzo poważna inwestycja
czyli budowa łącznika między drogą serwisową a drogą powiatową niedaleko Ośrodka Kultury
1 teraz pytanie ile będziemy na to potrzebowali środków i skąd je wziąć. To, że działki chcemy
w tym roku dać pod młotek to wiemy, o tym na pewno będziemy rozmawiać to jest jakiś
pomysł sfinansowania czegoś. Dzisiaj jakieś deklaracji wiążących bym nie składał ale na pewno
fajnie, że temat tego placu zabaw i montażu finansowego wywołany, bo pomysł jest na pewno
niezły. Jeżeli chodzi o zaplecze sanitarne na stadionie w Głuchowie czy inaczej bardziej dla tego
rejonu to my rzeczywiście myślimy o tym z tego względu, że my tam planujemy modernizację
przepompowni. Już chcielibyśmy żeby się spółka tym zajęła i pewnie przy okazji byśmy to
zaplecze mogli tam w ten sposób zrobić, przyłącza wody wod-kan., bo to będzie w zasadzie
taka dość ważna kwestia. To tak na ten moment mogłoby to realnie wyglądać.
Radny Sławomir Kluz - Dziękuję jeżeli miałbym sugerować jakąś kolejność to jednak ten plac
zabaw byłby bardziej potrzebny przy szkole.
Radna Katarzyna Bujak - Jak pan wójt zauważył dzisiaj był poruszany temat budowy drogi do
Markowej. Już tam się zwiększa ruch. Będzie łączona również miejscowość Gać z Kosiną
dlatego już chciałabym poruszyć temat, żeby rozmawiać z mieszkańcami w temacie
dokończenia chodnika na Górną Kosinę.
Wójt Jakub Czarnota - Bardzo dobra propozycja i naprawdę jako radni rozmawiajcie.
Namówcie ludzi, żeby oddali grunty. Od tego trzeba zacząć żeby jakoś mieszkańców przekonać
do tego, żeby tam te grunty były przekazane, bo że ruch będzie większy to nie ulega
wątpliwości. Zarząd Dróg Powiatowych o jakieś dokumentacji myśli, także o Kosinie Górnej,
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bo to jest droga powiatowa. Natomiast co i kiedy to też będzie zależało od samego nastawienia
mieszkańców. Dlatego trzeba ludzi już uświadamiać, uprzedzać, że tam ruch będzie większy.
Może jakąś dyskusję na temat przekazania gruntów tam rzeczywiście trzeba wywołać, może
właścicieli przyległych działek zaprosić na spotkanie na przykład do ośrodka kultury pokazać
im jakie zajętości wchodziłyby w grę i troszeczkę wybadać nastroje społeczne, bo jest chyba
ku temu dobra w tym momencie okazja.
Radna Katarzyna Bujak (Ad Vocem) - Tak panie wójcie ja to chciałam zauważyć, że temat drogi
do Markowej też się ciągnął przez wiele lat i tutaj chciałabym podkreślić faktycznie bardzo
dobrą współpracę pracowników Referatu RGN i doszło faktycznie do r o z m ó w z mieszkańcami,
zamiana gruntów, płatności różne rozwiązania i się udało i mam nadzieję, że tutaj jak będzie
ten temat chodnika naprawdę to też z mieszkańcami da się ten temat załatwić tylko trzeba
rozmawiać i żeby to było po prostu koordynowane.
Radna Bernadeta Ruszel - Szanowni państwo radni, składam skargę na działalność pana wójta
Jakuba Czarnoty. Jako radna Gminy Łańcut informuje Wysoką Radę o niewłaściwym
zachowaniu wójta Jakuba Czarnoty w dniu 3 grudnia 2020 roku podczas spotkania w sprawie
likwidacji kuchni w Zespole Szkół w Cierpiszu w stosunku do mojej osoby. Spotkanie wójt
rozpoczął takim słownym atakiem w moim kierunku i zażądał abym opuściła je, gdyż chce
rozmawiać tylko z rodzicami. Powiedział, że przyjechał jak to określił z fajnymi propozycjami
dla Cierpisza i przedstawi je ale bez mojej obecności. Na stanowczy mój sprzeciw, że jestem
radną i też tych propozycji chciałabym wysłuchać oraz sprzeciw rodziców, którzy zaprosili mnie
na spotkanie i stwierdzili, że im pomagam powiedział cytuję: Ta pani nie jest dla mnie żadną
partnerką do rozmów. Dodał jeszcze, że jeżeli te propozycje, z którymi przyjechał ich nie będą
satysfakcjonować to niech idą do pani radnej zobaczymy co im powie. Wysoka Rado
stanowczo sprzeciwiam się takiemu traktowaniu niejako radną Bernadetę Ruszel, ale przede
wszystkim człowieka. Wypowiedzi pana wójta miały na celu poniżenie mnie wobec
mieszkańców Cierpisza i naruszały moje dobra osobiste. Od początku kadencji zachowanie
pana wójta wobec mojej osoby nosi znamiona zastraszania. Działania podejmowane na
terenie sołectwa nie są ze m n ą w żaden sposób konsultowane nie jestem o niczym
informowana. Stanowczo nie zgadzam się z taką postawą wójta. Wybrany on został przez ludzi
i dla ludzi bez względu na to, kto ma jakie zdanie powinien każdego człowieka traktować
z szacunkiem. Z przykrością stwierdzam, że ja tak traktowana nie jestem. Każdy radny ma nie
tylko prawo ale obowiązek należycie wykonywać mandat powierzony mu przez w y b o r c ó w .
Niestety wójt Jakub Czarnota tego nie rozumie liczy się tylko i wyłącznie z radnymi, którzy mają
poglądy i zdanie takie jak on, kto ma zdanie odmienne to tak jakby go nie miał wcale, bo wójt
się przecież z nim nie liczy. Moim celem zawsze było działanie w interesie mieszkańców bez
względu na konsekwencje. Starałam się to robić jako sołtys wsi Cierpisz, czy radna Gminy
Łańcut, choć od pana wójta spotykają mnie same upokorzenia. Panie wójcie i jeszcze raz panu
powiem w ó j t e m , dyrektorem, prezesem, sekretarzem się bywa, człowiekiem się jest. I tutaj
rodzi się pytanie, kim pan jest. Szanowni państwo radni nie wiem czy zgadzacie się z takimi
działaniami wójta Jakuba Czarnoty, ale miejcie na uwadze jeszcze i to, że takie zachowanie
dzisiaj dotyczy mnie ale nie jest powiedziane, że nie będzie w przyszłości dotyczyć któregoś
z was. Do skargi załączam protokół z zebrania z 3 grudnia 2020 roku. Skargę przekazuje na ręce
pana przewodniczącego.
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Wójt Jakub Czarnota - Czy mogę się odnieść. Powiem pani radna krótko. Ja życzyłbym sobie
żeby miejscowość Cierpisz reprezentował ktoś kto koncentruje się wyłącznie na rozwoju tej
miejscowości, na rozwiązywaniu problemów, a nie totalnej wojny ze mną, którą pani prowadzi
od pierwszego dnia, kiedy zostałem w ó j t e m . Przyczyną tej wojny, którą pani toczy ze m n ą jest
to, że wójtem nie wygrał ten kto miał wygrać. Pani do dzisiaj nie może pogodzić z werdyktem
wyborców i temu jest podyktowana krucjata, którą pani przeciwko mnie prowadzi przy
poklasku grupy osób. Jeżeli Pani uważa, że pani postawa służy Cierpiszowi to nie wiem, z reguły
radni starają się, zabiegają dobre relacje z wójtem, zabiegają o to żeby realizować pewne
zadania, pewne inwestycje, próbować budować partnerskie relacje. Pani od początku robi coś
sprzecznego. No cóż taką pani politykę obrała, taka jest pani decyzja. W tym momencie się
pani mści za to, że może i sytuacja pani zawodowa się w jakiś tam sposób zmieni. Ja rozumiem,
że to jest po prostu akcja odwetowa wymierzona tylko i wyłącznie temu, bo ktoś
zaproponował pani miejsce pracy, gdzie indziej niż w Cierpiszu. Jak się pani do tego Cierpisza
dostała do Ośrodka Kultury to też niebawem, temat zostanie poruszony. Ja nie chciałam tej
kwestii ruszać ale pani ten temat wywołała. Trudno to jest pani decyzja. Jeżeli pani tak chce
nadal funkcjonować przez najbliższe lata proszę bardzo ma pani takie prawo. Szkoda tylko, że
miesza pani w to radnych i na oczach kamer takie rzeczy pani organizuje. Ja się do tych
wszystkich rzeczy chętnie odniosę. Nie ma żadnego problemu.
Radna Bernadeta Ruszel (Ad Vocem) - Szanowny panie wójcie to pan do mnie dzwonił ja
pamiętam pana słowa po interwencji policji, pana postawa wobec mnie jest arogancka, butna
i o tym, co powiedziałam to przecież nie ja się tak z a c h o w y w a ł a m w szkole tylko pan się tak
zachował. Przecież to pan się tak zachował. Przecież ja tam przyszłam na prośbę rodziców
rozmawiać w sprawie kuchni, pan wszedł i pan mnie zaatakował to o czym pan teraz m ó w i .
Wójt Jakub Czarnota - Pani w tym momencie mówi nieprawdę. Poprosiłem, chyba już to
tłumaczyłem, albo byliśmy na dwóch różnych spotkaniach, albo ktoś ma problemy z pamięcią.
Radna Bernadeta Ruszel - Panie wójcie myślę, że nie ma problemu, żeby odtworzyć to
spotkanie.
Wójt Jakub Czarnota - To spotkanie miało być z rodzicami. Prosiłem panią dyrektor szkoły
wyraźnie o zaproszenie wyłącznie rodziców ze względu na obostrzenia epidemiologiczne.
Radna Bernadeta Ruszel - Panie wójcie, panu zależało tylko, bym ja wyszła z tej sali, a nie
rodzice. Rodzice oglądają i rodzice wiedzą jak było.
Przew. Rady Gminy Paweł Dąbek - Nie ma oczywiście zgody na takie zachowania wobec
radnych, wobec pani radnej. Ja tą skargę kieruje oczywiście do Komisji Skarg W n i o s k ó w
i Petycji. Proszę o rozpatrzenie jej i wydanie opinii Radzie, bo jeśli jest skarga będziemy w tej
sprawie głosować. Ja osobiście jako radny chciałem powiedzieć, że również jestem
zbulwersowany i nie zgadzam się na takie traktowanie.
Radna Barbara Czechowicz - Szanowni państwo tak jak radna Ruszel Bernadeta powiedziała
ja jestem w podobnej sytuacji, też pan wójt pewnie teraz powie, że się mszczę, bo nie wygrał
w y b o r ó w ten kto powinien. Nie wiem w jaki sposób się mszczę, ale z 22 stycznia odbyła się
komisja przed sesyjna. Dosyć obszernie był właśnie omawiany punkt 23, który był zdjęty
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dzisiaj. Przy tej okazji grzecznie poprosiłam, myślę że radni słyszeli, aby na stronie
facebookowej Gminy Łańcut udostępniać, to co dzieje się w Ośrodku Kultury w Soninie.
Miałam na myśli te filmy, które zostały nagrane przez członków Zespołu Ludowego Sonina oraz
film zrealizowany przez Telewizję Polską Rzeszów na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa. Pan
sekretarz mnie wysłuchał odpowiedział, żebym wysłała linki. Po komisji podeszłam do pana
sekretarza w zupełnie innej sprawie. Rozmawialiśmy. W trakcie naszej rozmowy pan wójt
uniósł się i powiedział, myślę że pan Kluz to potwierdzi, pan sekretarz: nie ma czasu na takie
głupoty, co ja sobie w y o b r a ż a m . Szanowni państwo. Co to jest kultura, jest to całokształt
duchowego i materialnego dorobku społeczeństwa właśnie tego społeczeństwa, które te filmy
kręci, nie tylko w Soninie, ale w każdej miejscowości. Takim zachowaniem panie wójcie
okazuje pan pogardę, nie tylko mnie jako osobie starszej, jako kobiecie, jako człowiekowi, ale
okazuje pan przede wszystkim pogardę tym wszystkim ludziom, tym społecznikom, którzy
bezinteresownie biorą udział w tworzeniu naszej lokalnej kultury. Szanowni państwo Tak się
składa, że w tym roku Zespół Ludowy Sonina obchodzi 25 lecie. Byli zszokowani zachowaniem
pana wójta jak to powiedziałam. Nie ukrywałam tego, bo prosili mnie, żeby właśnie poprosić
o udostępnianie na stronie gminy. Pan Roman Skomra kierownik założyciel przez 25 lat nie
wziął ani złotówki za prowadzenie zespołu, który jak każdy zespół w każdej miejscowości
promował kulturę, p r o m o w a ł gminę Łańcut. Chyba nie tak to ma wyglądać, n a p r a w d ę
postawmy się na miejscu tych ludzi, którzy robią to bezinteresownie spędzają godziny, żeby
coś zrobić to jest przecież ich pasja to jest ich życie, a jak my, jak oni są potraktowani.
Wójt Jakub Czarnota - Tak podkreślam pani Barbara Czechowice jest kolejną osobą, która nie
może się pogodzić z werdyktem wyborów, toczy przeciwko mnie też swoją krucjatę. Jest pani
przy tym wszystkim mało wiarygodna oceniając moje zachowanie i postępowanie. Ja dam
państwu najlepszy przykład. Pani Barbara Czechowicz cały rok 2019 później oczywiście jeszcze
do połowy roku 2020 robiła wszystko, żeby odwołać mnie ze stanowiska wójta, powołując się
między innymi na rzekome zastraszanie. Doszło do tego, że pani Czechowicz złożyła sprawę do
prokuratury. Prokuratura oczywiście sprawę umorzyła. W grudniu 2019 roku miałem na to
dokument, wtedy kiedy kolejny seans nienawiści zorganizowaliście jeszcze wtedy w Soninie.
Nie wyciągałem tego w ogóle, nie ruszałem sprawy, że pani publiczne kłamstwa, które pani na
mój temat wygadała nie sprawdziły się, pomimo tego przez kolejne pół roku pani okłamywała
manipulowała pani radnymi, namawiając do tego żeby nie dać mi votum zaufania, bo jaki to
jestem w ogóle podły człowiek, choć prokuratura stwierdziła zupełnie coś innego. Co ciekawe
do dzisiaj pani mnie za to nie przeprosiła, chociaż nawet podejść po ludzku, przeprosić. Taka
jest pani wiarygodność. Naprawdę proszę się nie dziwić, że nie mam ochoty z panią rozmawiać
bo gdyby ktoś takie kłamstwa rozpowiadał jak pani na mój temat to naprawdę nie budzi to
klimatu do współpracy i Zespołu proszę w to nie mieszać.
Radna Barbara Czechowicz (Ad Vocem) - Powiedziałam to jako kierownik Ośrodka Kultury.
Szanowny panie wójcie oczywiście złożyłam zawiadomienie i pan wie dlaczego ja złożyłam
zawiadomienie.
Wójt Jakub Czarnota - Policja na przesłuchaniu robiła wielkie oczy, jak słuchała pani wyjaśnień
tak było.
Radna Barbara Czechowicz - No byłam przy tym też. No ja nie będę się tutaj spierać z panem
wójtem. Nigdy w życiu nie namawiałam radnych, żeby głosowali przeciwko panu, tylko
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powiedziałam swoje zdanie, co będzie jeśli pan dostanie wotum zaufania. W moim odczuciu
co będzie i przyznaję się do tego i tak się właśnie dzieje. Powiedziałam I powtórzę to głośno
i publicznie, że jeśli dostanie pan Jakub Czarnota wotum zaufania, myślę że radni to potwierdzą
z którymi rozmawiałam, bo było wspólne spotkanie, nabierze wiatru w żagle i będzie robił
z nami, to znaczy ze m n ą z Bernardką, co chce, tak jak to było w roku 2018 i tak właśnie
mówiłam do radnych.
Przew. Rady Gminy Paweł Dąbek - W całej gminie są prowadzone działania bez konsultacji ze
społeczeństwem, jak w Cierpiszu, jak były plany w Kraczkowej, w Soninie, co do łączenia
zespołów szkół.
Radna Katarzyna Bujak - Szanowni państwo ja nie będę chować głowy w piasek z tego
względu, że jako przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i petycji jesteśmy w trudnej sytuacji
ale myślę, że nie tylko my radni z komisji, tylko wszyscy radni, bo w niedługim czasie będzie
podjęty projekt uchwały i wszyscy będziemy musieli to przegłosować. Tylko ja chciałam zadać
pytanie. Są Radni z jednej strony, z drugiej strony, okazuje się że część radnych współpracuje
jest wszystko w porządku, jest mała część radnych, gdzie dalej są toczone wojny i pytanie teraz
do wszystkich, do pana w ó j t a , do radnych, czy jest nam to dalej potrzebne. Dalej jest robione
na wizji, na forum oskarżanie, uderzanie i my jesteśmy wszyscy w to wmieszani. Pytanie, czy
nie można było się dogadać i czy było to potrzebne dalej wyciągnięcie na forum.
Sołtys Łukasz Techman - Ja chciałbym odnośnie mojej miejscowości i chyba nie tylko mojej
bo rzeczywiście te domy kultury zostały pozamykane wiadomo z jakich przyczyn, ale są też
takie grupy jak Zumba, która musi funkcjonować na przykład w innym lokalu, gdzie takie
zespoły są dopuszczone do działalności i w innych lokalach odbywają się ćwiczenia, próby,
a w naszych Ośrodkach Kultury nie można. Jest to wszystko pozamykane, kierownicy mają być
od 7:00 do 15:00. Tak jak pani Barbara wspominała z Soniny, podobnie zespół Patria w
Kraczkowej, który jest z ponad 25 letnią tradycją, w zasadzie przestały istnieć, nie mamy już
żadnych grup. Spróbujmy jakoś tę kulturę naszą utrzymać, bo nie sztuka tak jak w Kraczkowej
spalić te wszystkie antyki, które zostały zebrane przez lata, nie sztuka pozamykać domy kultury
i wyniszczyć wszystko, bo ciężko teraz dzieciaczków z powrotem zebrać i niestety pani śp.
Halina Fiałkowska już nie poprowadzi tego zespołu, włożyła w nie całe życie i a teraz nic się nie
dzieje w tym temacie, nie ma kolejnego instruktora zatrudnionego. Dyrektor Centrum Kultury
zrezygnował, nie wiem z jakich przyczyn, ale pani dyrektor powinna jakieś kroki podjąć, żeby
ta kultura w gminie Łańcut zaczęła funkcjonować w jakiś podstawowy sposób na daną chwilę
jak to jest możliwe, a my tylko na razie zamykamy się na wszystko i nic się nie da, a potem
będzie to ciężko do odbudowania.
Radna Ewa Rejman-Dziok (Ad Vocem) - Chciałaby zapytać pana w ó j t a , nawiązując do
rozmowy pana Łukasza, odnośnie zespołu Patria, bo wiem że próby odbywały się jeszcze przed
pandemią. Prowadziła je pani Magdalena Olechowska i czy też ta pani będzie kontynuowała
czy będzie jakieś zastępstwo. Jak to właśnie będzie wyglądało z tym zespołem i z innymi
organizacjami, które do tej pory działały w domu kultury.
Z-ca wójta Łukasz Hubert - Niestety nie ma dzisiaj z nami na sali dyrektora Centrum Kultury,
nie miała żadnego punktu w porządku obrad sesji. To trzeba do niej zadać to pytanie.
Oczywiście m o g ę zapytać i to z pewnością uczynimy z panem w ó j t e m , ale to proszę państwa
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żebyście bezpośrednio z panią dyrektor rozmawiali, po to jest, po to zajmuje te stanowisko
i myślę, że pan sołtys i pani radna, możecie z nią porozmawiać. Dzisiaj pytacie na sesji, ja nie
wiem jak mam państwu pomóc.
Sołtys Łukasz Techman - Generalnie chciałbym zapytać, czy dla takiej grupy jak Zumba, tak jak
pytałem dlaczego nie może być otworzona sala ćwiczeń. Drugie pytanie: Dlaczego nie ma
instruktora dla grupy Patria i to są dwa konkretne pytania, na które chciałem uzyskać
odpowiedzi, ale będę panią dyrektor pytał. Rozmawiałem z kierownikiem. Kierownik m ó w i , że
w tym momencie się nic nie da bo jest pandemia. Ale dla grup zorganizowanych
uczestniczących w zawodach i zumby też się do tego zaliczają to jestem tego pewien mogą
funkcjonować więc chciałbym żeby to się dało i od góry pan wójt jest w stanie to zrobić, żeby
to odgórnie było normą.
Sekretarz Mariusz Pieniążek - Oczywiście przekażemy to o czym Pan mówi pani dyrektor
natomiast pandemia trwa. Myślę, że z tym pytaniem nie trzeba było czekać aż do dzisiaj,
a można było go zadać pani dyrektor zdecydowanie wcześniej, albo jak był pan w urzędzie
gminy. Część pytań naprawdę można zadać w Urzędzie, nasze telefony są normalnie dostępne,
my też odpowiadamy i nie ma potrzeby, żeby wszystkie pytania padały tutaj. Chyba nie
zdarzyło się żebyśmy nie odpowiedzieli, czy nie odebrali, czy nie oddzwonili jak państwo
dzwonicie. Dlatego zachęcam państwa, żeby faktycznie dzwonić, rozmawiać z nami na
miejscu. Te przepisy zmieniają się bardzo często. Państwo też obserwujecie, że faktycznie
Rząd RP podejmują praktycznie codziennie decyzję, dlatego też zachęcam do pytań, na które
możemy bezpośrednio i od razu odpowiedzieć. Niekoniecznie trzeba czekać na sesję.
Radna Ewa Rejman-Dziok (Ad Vocem) - Dziękuję panu sekretarzowi za wyjaśnienie tej kwestii.
Na przykład zespoły sportowe działają w naszej gminie. Też wiem, że za zgodą pana wójta
rozpoczęły się treningi, dlatego tak ważna jest ta kultura i te zajęcia ponieważ wiemy że
młodzież podczas pandemii też nie ma możliwości żadnego kontaktu. Mieszkańcy też czekają
na decyzję w tej kwestii.
Wójt Jakub Czarnota - Kluby piłkarskie nie trenują na salach gimnastycznych za zgodą wójta
tylko za zgodą Ministra Zdrowia i Ministra Sportu. Bo to oni wydają rozporządzenia. Są pewne
wytyczne, co m o ż n a z tych obostrzeń zwolnić i dotyczy to klubów. Gdybym miał takie
kompetencje, że mógłbym otwierać sale gimnastyczne, sale widowiskowe naprawdę już
dawno bym to otworzył.
Radny Ryszard Krauz - Trzy sprawy. Pierwsza - jesteśmy przy kulturze, muszę przyznać, że
mam wielki szacunek dla działalności naszego zespołu w Soninie, dla działań, dla promocji
Soniny, promocji Gminy, dla pana Romana Skomry, bo też działałem w klubie sportowym wiem
co to znaczy praca społeczna. Jeśli padły takie słowa, o których mówiła pani Basia to u w a ż a m ,
że to są niestosowne słowa. Druga sprawa jesteśmy w zimie, miałem sygnały od mieszkańców
i chcę o tym powiedzieć, żebyśmy się w następnej zimie znowu nie znaleźli w takiej sytuacji,
gdzie nie mamy argumentów. To znaczy dyskutowaliśmy odnośnie Zakładu Gospodarki
Komunalnej wpadły tam takie słowa między wierszami że zakład musi zarobić na deweloperce
żeby kupić jakieś urządzenia do odśnieżania. Myślę, że to był żart. Wydaje mi się, że sytuacja
jest taka, że przejęliśmy chodniki i nie tylko w gestii utrzymania letniego tylko również
chodniki powiatowe w gestii utrzymania zimowego i związku z tym Gmina poniosła pewne
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oszczędności na tym, że chodniki budujemy trochę taniej, ale musimy ponieść koszty, żeby
w zimie zabezpieczyć bezpieczeństwo na tych chodnikach. W związku z tym apeluje o to. Bo
czasami chodniki mogą być nie odśnieżone ale musimy mieć sprzęt żeby to zrobić. Nie mamy
argumentów, po prostu trzeba kupić jakiś sprzęt, żeby m o ż n a było te rzeczy próbować
przynajmniej zabezpieczać. Trzecia sprawa. Musimy więcej rozmawiać, ale nie tu na sesji, tylko
spotykać się i pewne rzeczy omawiać. Ja nie ukrywam, że miałem zdania różne co do programu
sesji. Wydaje mi się, że spotkaliśmy się, wyjaśniliśmy sobie pewne rzeczy i zostało to
zmienione. Tylko rozmowa musi być na argumenty. Argumenty muszą być z jednej strony
i z drugiej i spotkania się gdzieś w środku. Rozmowa na bazie sesji takiego typu wydaje mi się
że dobrze nie służy wizerunkowi radnym, wizerunkowi Gminy wizerunkowi każdego z nas.
Radna Joanna Murias - Szanowni państwo odnośnie relacji z radnymi. Muszę powiedzieć, że
jest tutaj masa pracowitych radnych z którymi mam bardzo dobre relacje. Wiele spraw udaje
nam się osiągnąć w naszych miejscowościach, ale jest też takie grono radnych, których żaden
pomysł nie zadowoli, jest to bardzo przykre. Sama się z tym zetknęłam również w mojej
miejscowości. Gdy zostałam radną myślałam, że będzie o wiele lżej. W i e d z i a ł a m , że będzie
trudno ale rzeczywistość przerosła moje wyobrażenia. Panie przewodniczący do pana też mam
kilka słów, bo jest pan moim kolegą z miejscowości i też m o g ł a b y m tutaj powiedzieć z pana
strony jak ta współpraca wygląda. Ale powiem, że czasami rola aktora dla pana byłaby chyba
bliższa jak rola radnego, bo na każdej sesji robi pan przedstawienie. Są komisje, są spotkania,
może pan do pana wójta, wice wójta, w każdej chwili pójść i wiele spraw załatwić. Natomiast
jeżeli przychodzi sesja to pan dostaje dziwnej aktywności. Były komisje, które dotyczyły spraw
naszej miejscowości, nie powiedział pan ani słowa wszystko się panu podoba, jest pan
zadowolony i siedzi pan w ostatniej ławce i liczy pan na to gdzie się komu noga poślizgnie.
Gdybym ja tak walczyła z wójtem to bym nic nie osiągnęła. Radnym jest się po to, żeby jednymi
drzwiami się wchodzi drugi mi się wchodzi a jak trzeba to i oknem. Pan sobie siedzi cicho
i udaje pan że pan za wszystkich walczy, że pan jest patronem wszystkich pokrzywdzonych.
Niech pan pokaże swoją aktywność w rzeczywistości. Niech się pan w końcu czymś wykaże.
Na zakończenie przeczytam może dla wszystkich. Wybacz komuś kto na to czeka. Poszukaj
dobra w drugim. Podejrzliwość zamień w zaufanie. A na pewno pracować nam się będzie lepiej
i skuteczniej. Zaoszczędzimy sobie tych negatywnych emocji skończmy te wojny zachowujmy
się poważnie tak jak przystoi na radnych i na funkcje którą pełnimy.
Wójt Jakub C z a r n o t a - J a się odniosę do sensownej wypowiedzi pana radnego Krauza. Moim
celem na pewno nie było jaki kolwiek zdyskredytowanie czy obrażanie zespołu Zespołu
w Soninie. Jeżeli tak moja wypowiedź została zinterpretowana, czy tak wybrzmiała, no to
przepraszam. Moim zdaniem jest to pewna nadinterpretacja, ale jeżeli tak zostało odebrane
czy może tak się gdzieś wypsnęło to przepraszam, oczywiście nikt na takie słowa nie zasługuje
na pewno nie o zespół mi tutaj chodziło. No bo przecież wykonują świetną robotę. Co do
chodników i zimy jak najbardziej chcemy Zakład Gospodarki Komunalnej doposażyć.
Chodników nam przybywa bardzo szybko. Chcemy na wiosnę taki ciągnik do utrzymania
chodników zakupić. Pod kątem utrzymania wiosennego, letniego, udało nam się w tamtym
roku doprowadzić te chodniki naprawdę do ładnego stanu. Zostały wszystkie odchwaszczone
i myślę, że nikt nie miał zarzutów co do wyglądu tych chodników. To efekt ciężkiej pracy
Zakładu. Chcemy te sprawy przyśpieszyć, usprawnić i ten ciągnik niewątpliwie będzie
potrzebny i zupełnie inaczej będzie wyglądało odśnieżanie chodników. O ile sprawa
odśnieżania dróg była niezwykle trudna, bo wszyscy mieli z tym duże problemy i duże miasta
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i małe samorządy i nawet zarządcy dróg krajowych czy w o j e w ó d z k i c h . Natomiast temat
chodników mógłby wyglądać zupełnie inaczej gdybyśmy ten sprzęt mieli i to jest na pewno
wniosek na przyszłość. To o czym mówi Pan radny Kraus. Brakuje rozmowy. Proszę państwa ta
rozmowa była. Przecież na spotkaniu szefów komisji, później na spotkaniu wszystkich państwa
umówiliśmy się, że pewien drażliwy może dla wszystkich punkt zdejmujemy z porządku obrad,
po to właśnie żeby przed kamerami uniknąć takich właśnie sytuacji z jaką mamy do czynienia.
W ustaleniach oczywiście uczestniczył radny Dąbek, pani radna Czechowicz. Nie odzywali się.
Miało to być zdjęte z porządku obrad. Oni już z góry mieli zaplanowany scenariusz, oni już
z góry wiedzieli, że niby jest spokój jest wszystko w porządku, ale z góry wiedzieli że trzeba
doprowadzić do tego żeby się to wylało. Celem tych ludzi mam wrażenie jest to żeby w gminie
były kłótnie, żeby o naszej gminie, o dzisiejszej sesji mówić nie w kontekście 120 milionowego
budżetu, inwestycji tylko w kontekście takich rzeczy. W mojej ocenie bardziej problemem
wydaje się być sposób prowadzenia sesji, sposób postępowania radnego, które jest moim
zdaniem jawnie sprzeczny z naszymi wcześniejszymi ustaleniami. To nie jest problem wójta ale
w mojej ocenie jest w dużym stopniu problemem radnych, bo w jaki sposób budowany jest
wizerunek sesji. Obawiam się, że sesje będą wyglądały tak długo jak będzie pewne wasze
przyzwolenie na takie postępowanie radnego Dąbka.
Radna Barbara Czechowicz (Ad Vocem) - Szanowny panie wójcie nie miałam nic zaplanowane
zresztą nie będę się tłumaczyć zabierałam głos na Komisji w tej sprawie, w której był zdjęty
punkt. Dzisiaj się w tej sprawie nie wypowiadałam tylko wypowiadam się w sprawie, która
zaistniała po Komisji. Proszę mi powiedzieć czy w poprzednich latach nawet do czerwca 2020
roku jakoś pan wójt nie narzekał na współpracę ze mną. Myślę, że skończmy ten temat dzisiaj
i proszę już przestać obrażać.
Przew. Rady Gminy Paweł Dąbek - Właśnie bo pan wójt chyba też za dużo mnie obraża więc
proszę nie obrażać. Jesteśmy tu kulturalnymi ludźmi. To jest sesja Rady Gminy.
Z-ca wójta Łukasz Hubert - Ja chciałem tylko zaproponować, że jeżeli macie państwo jakieś
pytania dotyczące rzeczywiście problemów Gminy, sytuacji w gminie, odnieś się do budżetu
to proszę o takie pytania, a na inne sprawy, które tutaj cały czas są omawiane to może po sesji.
Na tym zakończono dyskusje.

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołów z XX sesji Rady Gminy Łańcut
z dnia 2 1 lipca 2020 roku, oraz protokołu z XXIV sesji Rady Gminy Łańcut z dnia 30 listopada
2020 roku
Głosowano w sprawie:
przyjęcie protokołu Nr XX/20.
Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIE: 0 , : 0, BRAK G Ł O S U : 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (20)
Jacek Albigowski, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Jerzy Cwynar, Barbara Czechowicz, Paweł
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Dąbek, Tomasz Harpula, Jan Kiełb, Marcin Kisała, Sławomir Kluz, Ryszard Krauz, Joanna
Murias, Ewa Rejman-Dziok, Bernadeta Ruszel, Kazimierz Słonina, Grzegorz Szacki, Ireneusz
Tarała, Wiesław Wilk, Beata Wójcik, Jan Zuber
NIEOBECNI (1)
Jadwiga Balawender

G ł o s o w a n o w sprawie:
przyjęcia protokołu nr XXIV/20.
Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIE: 0, : 0, BRAK G Ł O S U : 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (20)
Jacek Albigowski, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Jerzy Cwynar, Barbara Czechowicz, Paweł
Dąbek, Tomasz Harpula, Jan Kiełb, Marcin Kisała, Sławomir Kluz, Ryszard Krauz, Joanna
Murias, Ewa Rejman-Dziok, Bernadeta Ruszel, Kazimierz Słonina, Grzegorz Szacki, Ireneusz
Tarała, Wiesław Wilk, Beata Wójcik, Jan Zuber
NIEOBECNI (1)
Jadwiga Balawender

Na tym zakończono obrady XXV sesji rady Gminy Łańcut.
Obrady rozpoczęto 28 stycznia 2021 o godz. 08:00, a zakończono o godz. 15:23 tego
samego dnia.

Przygotowała:

PRZEWODNICZĄCY
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