RADA GMINY
ŁAŃCUT

PROTOKÓŁ Nr XXVI/21
Sesji Rady Gminy Łańcut
odbytej w dniu 3 1 marca 2021 r.
w Ośrodku Kultury w Albigowej

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że sesje
a nagrania są zamieszczone na stronie internetowej Gminy Łańcut.

są transmitowane,

1. Otwarcie obrad XXV Sesji Rady Gminy Łańcut.
Obrady sesji otworzył i sesję prowadził Przewodniczący Rady Gminy Łańcut Paweł
Dąbek. W XXVI Sesji Rady Gminy Łańcut uczestniczyło 20 radnych (lista obecności stanowi
załącznik do protokołu).
W sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Łańcut, Z-ca Wójta, Sekretarz Gminy, Skarbnik
Gminy, 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 XXV sesji Rady Gminy Łańcut z dnia
28 stycznia 2020. Prosi o zapoznanie się z ich treścią.
Zgodnie z przesłanymi zaproszeniami na sesję Przewodniczący Rady przedstawił
porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XXVI sesji rady gminy Łańcut.
2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXV/3 51/21 rady gminy Łańcut z
dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie udzielenia przez gminę Łańcut pomocy
finansowej województwo podkarpackiemu.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli udzielenia przez gminę Łańcut pomocy
finansowej województwu podkarpackiemu.
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez gminę Łańcut pomocy finansowej
powiatowi Łańcuckiemu.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łańcut na 2021 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Łańcut.
7. Podjęcie uchwał w sprawie upoważnienia wójta gminy Łańcut do zaciągnięcia
zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie Gminy na 2021 rok
przez radę gminy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy
de minimis.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia V zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łańcut.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia I zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego nr 3/2013 terenu położonego w Głuchowie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia strategii rozwoju gminy
Łańcut na lata 2021-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu
opracowania projektu Strategii rozwoju gminy w tym tryb konsultacji.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w
miejscowości Handzlówka na rzecz gminy Łańcut w formie darowizny.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w
miejscowości Kraczkowa na rzecz gminy Łańcut w formie darowizny.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w
miejscowości Kosina na rzecz gminy Łańcut w formie darowizny.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości
stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarna położonej w miejscowości Krzemienicą.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały numer XXXIX/ 359/18 Rady Gminy Łańcut
z dnia 9 marca 2018 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy
Łańcut spółkom wodnym, trybu postępowania i sposobu jej rozliczania.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych należnej w 2001 roku.
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Łańcut w 2021 roku.
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
międzygminnego pomiędzy gminą Chmielnik a gminą Łańcut w zakresie zaopatrzenia
w wodę i odprowadzania ścieków mieszkańców miejscowości Wola Rafałowska
przysiółki Michałki gmina Chmielnik.
22. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z boisk
wielofunkcyjnych na terenie gminy Łańcut.
23. Podjęcie uchwały w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc
zdrowotną dla nauczycieli rodzaj świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz
warunków i sposobu ich przyznawania.
24. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć niektórych nauczycieli o których mowa w artykule 42 ustęp 7 punkt 3 litera
D ustawy z dnia 26 kwietnia 1982 roku Karta Nauczyciela.
25. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w
szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Łańcut.
26. Podjęcie uchwały w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych
okresach roku szkolnego.
27. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych wychowawczych
i opiekuńczych nauczycielom którym powierzono stanowisko kierownicze.
28. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru w postępowaniu
rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych
szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Łańcut.
29. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych
przez gminę Łańcut oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
od dnia 1 września 2021 roku.

30. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łańcut z dnia 21 września
2016 roku w sprawie zmiany nazwy jednostki budżetowej Zespół Administracyjnofinansowy Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Łańcut zmiany jej statutu oraz
zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej finansowej i organizacyjnej dla
gminnych jednostek oświatowych.
31. Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia skarg na wójta gminy Łańcut.
32. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie Gminy Łańcut na lata 2021-2027.
33. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie za
2020 rok.
34. Raport z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
roku 2020 z zakresu gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na lata 2019 2020.
35. Informacja o między sesyjnej działalności Komisji Rady Gminy.
36. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
37. Sprawy różne i pytania bieżące.
Na wniosek wójta gminy Łańcut proponuje się poszerzyć porządek obrad o:
Punkt l l a . Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia sołectwa Handzlówka do Podkarpackiego
Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025.
Punkt 22a. Podjęcie uchwały w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Zarządu Związku
Nauczycielstwa Polskiego dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Łańcut w
sprawie środków przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli rodzaj świadczeń
przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
Punkt 24a. Podjęcie uchwały w sprawie odrzucenia w całości stanowiska zarządu związku
Nauczycielstwa Polskiego dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Łańcut w
sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie dzieci młodsze zatrudnionych
w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez
gminę Łańcut.
Punkt 26a. Podjęcie uchwały w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Zarządu Związku
Nauczycielstwa Polskiego dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Łańcut w
sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych
nauczycieli oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom którym powierzono
stanowisko kierownicze.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekty uchwał zostały przesłane
radnym przed sesją. Zapytał, czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad jego zmian lub
inne wnioski o dokonanie zmian w porządku obrad.
Radny Jacek Albigowski - Proszę państwa ze względu na niejasność składam wniosek
o wykreślenie z porządku obrad głosowania na temat zaciągnięcia zobowiązania odnośnie
rozbudowy szkoły, tj. przedszkola w Albigowej. Jako uzasadnienie wniosku pan
przewodniczący odczyta pismo od mieszkańców naszej miejscowości, które zostało mi
dostarczone wczoraj około 21:00. Dlatego dopiero dzisiaj jesteśmy w stanie go odczytać.

Przew. Rady Gminy Paweł Dąbek - Szanowny panie przewodniczący w związku
z doniesieniami medialnymi wójta gminy Łańcut pana Jakuba Czarnoty o planowanej budowie
przedszkola przy szkole podstawowej w Albigowej zdecydowanie wyrażamy swój sprzeciw
przeciwko budowie przedszkola w tym miejscu. Swój sprzeciw uzasadniamy następującymi
argumentami. 1. Budowa obiektu użyteczności publicznej na terenie kilkakrotnie zalanym
przez rzekę Sawę nie jest racjonalna. W przypadku ponownych zalań działki szkolnej
przedszkole zostanie wyłączone z użytkowania na czas remontu i osuszania budynku. Przerwa
w funkcjonowaniu przedszkola to kłopot dla pracujących rodziców. 2. Zabudowa i ewentualne
podniesienie terenu działki szkolnej lewa strona rzeki spowoduje większe niebezpieczeństwo
podtopień i zalania nas mieszkańców prawej strony rzeki. 3. Lokalizacja przedszkola przy szkole
podstawowej nie jest bezpieczna dla dzieci. Już w chwili obecnej dojazd i parking przy szkole
podstawowej jest zatłoczony w godzinach porannych i po lekcjach. Ewentualne zwiększenie
ruchu na wąskiej drodze gminnej nie poprawi sytuacji. Sąsiedztwo rzeki także nie sprzyja
bezpieczeństwu przedszkolaków. 4. Sąsiedztwo boisk szkolnych przy przedszkolu nie jest
dobrym połączeniem. Nie jest bezpieczne ze względu na różnicę wieku uczniów szkoły i dzieci
przedszkolnych nie jest także funkcjonalne ponieważ hałas szkolny nie sprzyja opiece szkolnej.
5. Zabudowanie terenu zielonego szkoły podstawowej boiska pozbawi uczniów szkoły
podstawowej obszernego dziedzińca szkolnego. Dotychczas teren ten był wykorzystywany
przez dzieci podczas zajęć sportowych zajęć świetlicowych i uroczystości szkolnych. Wójt nie
przedstawił żadnych konkretnych argumentów i wyliczeń na korzyść łączenia przedszkola i
szkoły podstawowej. Pustosłowie typu: będą oszczędności nie zostały poparte żadnymi
założeniami wyliczeniami. Może się okaże że koszty remontu po ewentualnym zalaniu
przedszkola będą wyższe aniżeli zakładane oszczędności. Wbrew poprzednim ustaleniom
wójta z mieszkańcami obecna koncepcja nie została przedstawiono do konsultacji
społecznych. Nie godzimy się na takie traktowanie nas mieszkańców Albigowej. Oglądając
poprzednie sesje Rady Gminy Łańcut mamy wrażenie, że państwo radni także jesteście
wprowadzani w błąd. Głosujecie nad pomysłami wójta nie mając pełnych informacji, wiedzy
niezbędnej do podejmowania strategicznych decyzji. Niniejsze pismo prosimy odczytać na
najbliższej sesji Rady Gminy Łańcut. Tu są podpisy mieszkańców.
Gość na sesji - Szanowny panie wójcie, Rado Gminy. Nie chcę nikogo urazić. Mam pytanie do
kolegi Wieśka. Chciałem Ci przypomnieć jeździliśmy swego czasu za samochodem średnim,
który chcieliśmy mieć w Albigowej. Byliśmy u pana wójta, byli z nami radni, którzy nas wspierali
wtedy. Powtórz teraz jeśli masz odwagę te słowa, które wypowiedzieliśmy wtedy na temat
wójta i na temat naszego jednego radnego, który jedyny przeciwstawił się nam, był przeciw
nam druhom strażakom. Teraz w tej sytuacji panie wójcie teraz do pana. Słyszy się, że wójt
jest jakiś pamiętliwy czy mściwy. Ja uważam pana wójta za człowieka porządnego. Parę razy
rozmawialiśmy, uważam pana za człowieka mądrego. Chcieliśmy zmian na dobre ale budowa
przedszkola w tym miejscu to jest sprzeczność. W tej chwili wójt według mnie wykorzystuje tą
sytuację pandemiczną i nie ma zebrania wiejskiego. Ja pamiętam chodziłem na zebrania, są
papiery jeszcze z tamtych lat wcześniejszych, po co te działki sąsiednie tutaj zostały kupione,
w jakim celu wtedy wyłożone zostały pieniądze. Ostatnio, na zebraniu przed chorobami był
temat budowy tutaj tego przedszkola. Wójt się nie chciał zgadzać, miał swoje koncepcję. Ja to
rozumiem wójt jest młody widzi to inaczej niż stary wójt. Ja też nie jestem młody, wójt widzi
to inaczej. Ale nie wiem czego wójt chce te nasze dzieci wiejskie wepchać w tę rzekę. Jeśli tak
już będzie i powstanie to przedszkole mimo sprzeciwu mimo tego bo jak mówię, nie wiem
dlaczego rada sołecka też nie przeciwstawiła się temu pomysłowi. Według mnie powinni od

razu skonsultować się. Trzeba się dogadywać. Doszły mnie słuchy na Facebook, były tam
paliki, jakieś maszyny przyjeżdżały wywierciły dziury. Zadzwoniłem po radnego Wiesława.
Odpowiedział, że będziemy budować przedszkole. Powiedziałem, że ja już nie mam co robić
nawet kiedy obcinamy drzewka, po co mam to robić. Nająć koparkę rozwalić wszystko i tyle.
Nikogo nie prosiłem po ostatniej powodzi, żeby przyszedł mi pomóc. Przyszli sąsiedzi ci co
mogli. Od gminy nie dostałem żadnego wsparcia choć byłem chory. Wójt o tym wiedział, bo
był wcześniej. Ja nie domagałem się od nikogo nic, był wcześniej bo była po mnie karetka, były
Polskie Wody, chodziłem za tą regulacją tej rzeki koło szkoły na tym odcinku, bo wiedziałem i
wiem czym to grozi ta zaniedbana rzeka. Akurat z Handzlówki byli z Polskich Wód, przyjechał
wójt i wiedział o co chodzi. Karetka jechała to kierowca gałęzie podnosił do góry żeby
przejechać. Nie mam żadnych pretensji z tą powodzią. Radny Wiesław powiedział, gdzieś ty
był zalany. Pokazałem mu ile było wody. Niestety, co dostałem z firmy ubezpieczeniowej to
dostałem, narzędzia którymi pracowałem zostały zniszczone, zalane. Karetka mnie jedynego z
Albigowej wywiozła wtedy do Rzeszowa na oddział. Nikt mi nie wróci i nie mam do tego
pretensji za narzędzia, są zdjęcia syn robił. Nikt mi za to nie wróci. Panie wójcie tam jest teren
zalewowy w ciągu 10 lat było to zalane 3 razy. Teraz po ostatniej powodzi czy został
zrekultywowany teren, na którym bawiły się dzieci, spacerowały. Mało teraz chodzi dzieci do
szkoły, ale czy był. Nie, te dzieci chodzą po tym mule, który został na trawie, a płynęło
wszystko. Ja nie neguję żadnej inwestycji na terenie gminy. Były wybory sołtysa, Wiesiu
zaprezentował wtedy to będzie zrobione to to to. Uraziło mnie troszkę, że nie ma naszej drogi
tam za rzeką, wstałem zapytałem przyszły panie sołtysie zapomniał pan o drodze Za rzeką za
szkołą. Panie wójcie teraz to zabrzmi troszkę do pana. Pan wójt wtedy powiedział, było słychać
przez mikrofon, ledwo mu asfalt zrobili już chce oświetlenie. To są pana słowa, ale mówię ja
to pamiętam, ale nic nie wypominam panu wójtowi. Każda inwestycja, każda jedna
wymieniona lampa to świadczy o naszej gminie, że gmina idzie do przodu. Szanowna Rado
zapraszam są ludzie teraz w domu przyjdźcie, zobaczcie od mojej strony jak to będzie
wyglądać, na jakiej wysokości. Doszły mnie słuchy, że na jakichś palach ma być przedszkole
budowlane. Panie wójcie przedszkole to nie jest trybuna sportowa, żeby budować jakiś
budynek użyteczności publicznej, w którym będą dzieci na jakiś słupkach. Nie mówiłbym nic
może i bym się dał przekonać, choć by mnie zalało, jakbyśmy nie mieli działki. Mamy działkę
niekonfliktową, nie zalewową, teren równiutki, dojazd z każdej strony. Wójt teraz nam tu
przykrył fosę, tutaj są miejsca parkingowe jest elegancki chodnik, centrum wsi, a wójt chce
przedszkole wepchać do rzeki. Ja tego po prostu nie widzę. Te podpisy panie wójcie, nie na
złość, tylko aby pokazać, że jest sprzeciw wsi, bo jak bym chciał ja bym chodził po sąsiadach.
Wszyscy mówią po co było wtedy wykładać te pieniądze wiejskie na zakup tych działek. Działki
są, wybudujmy raz panie wójcie, zamiast tych elek wybudujcie, proszę was wybudujcie
przedszkole tutaj na terenie równym, nie zalewowym, niekonfliktowym. Zróbcie to dla wsi
przecież takie przedszkole będzie stało. Szkoła nasza stoi jakieś 130 lat. Panie wójcie nie będzie
panu lżej na sercu jak pan przyjedzie za ileś lat, przecież pan się tutaj wychował. Mam jeszcze
jeden żal, otworzył pan Zakład Komunalny przy gminie. Byłem w październiku u sołtysa
i zgłaszałem tam, że trzeba zrobić przepust pod drogą, pan sołtys od razu zadzwonił do
Łańcuta. Mieli właśnie robić tę rzekę, wzmacniać ten przepust, miał być wymieniony, bo
popękały betony. Robili to pytam pana sołtysa, sołtys mówi no nie wiem czy byli u mnie. Byli,
owszem było dwóch panów z tego zakładu, zmierzyli, ja mówię po co to mierzyć 6-metrowa
rura mówię asfalt przeciąć jest cienki rurę zakopać. Brzeg został wzmocniony kamieniami, jak
to zapraszam. To już się sypie te kamienie spadają z brzegu do rzeki. Pan Wójt, nie wiem, czy
został wprowadzony w błąd, ale myślę, że tak. Pan wójt napisał że w koszach stalowych,

siatkach jest rzeka wzmocniona. Ludzie się pytają gdzie jest ta siatka. No ja raz odpowiedziałem
nie było żadnej siatki miało być, ale zmienili to zrobili tanim kosztem. No ale ludzie jak się
pytają wreszcie nie wiem co mam odpowiadać na to i prosiłem, aby przekazać wójtowi żeby
to jakoś sprostował na facebook. Prosiłem, żeby wójt zadzwonił zainterweniował w Polskich
Wodach. Była robota, wójt kiedy miał czas przyjeżdżał doglądał. Prosiłem sołtysa i radnego
Wiesława jest kładka przez rzekę była powódź przyparło tam jakieś palety deski wszystko co
płynęło. Wygięło jedną stronę kładki. Prosiłem weźcie to wyprostujcie. Ludzie teraz jeżdżą
oglądają, każdy ogląda panie wójcie tą rzekę, koryto które jest zrobione, ta balustrada jest
krzywa. Wreszcie sołtys powiedział, że wójt obiecywał jakieś balustrady, zrobimy to wtedy. Ja
czekam jestem cierpliwy i wierzę w to, że jak wójt coś powie to słowa dotrzymuję, a teraz na
koniec składam wszystkim dużo zdrowia i smacznego jajka wielkanocnego. Dziękuję bardzo
i przepraszam jeśli kogoś uraziłem, ale panie wójcie jeszcze raz proszę. Ma pan ten projekt.
Przenieście tutaj ten cały projekt to się nic nie dzieje. Wybudujcie przedszkole w odpowiednim
miejscu, resztę zostawiam dla was szanowni radni, ale mówię zapraszam to jest niedaleko 200
m można zobaczyć. Dziękuję.
Wójt Jakub Czarnota - może jako pierwszy odniosę się do tego. Ja osobiście bardzo też pana
szanuje nie wiem czy Państwo wiedzą że Pan Tadeusz to jest osoba, która przez długie lata
działała w straży pożarnej nawet 2 lata temu ode mnie dostał pan medal Za Zasługi dla
Pożarnictwa. Pan Tadeusz jest osobą, która tutaj na terenie Albigowej społecznie była
zaangażowana i nie mam żadnego żalu czy pretensji że pan tu dzisiaj jest, a jest pan moim
zdaniem, dlatego może że ktoś po prostu wprowadził pana w błąd i po prostu w jakiś sposób
próbuje grać przedszkolem i dziećmi, ale do tego przejdziemy za chwilkę. Panie Tadeuszu kilka
rzeczy bardzo pobocznych. Sprawa oświetlenia. Tak się składa, że my dzisiaj na sesji będziemy
też zabezpieczać środki na opracowanie dokumentacji projektowej oświetleń między innymi
chcemy doświetlić drogę Za rzeką. Co do barierek tak jak mówiłem w 2021 roku postawimy,
bo to są rzeczy, o których myślimy, ale to na marginesie bo nie o tych rzeczach będziemy
rozmawiać. Nie jest to zebranie wiejskie.
Gość na sesji - Przepraszam nie wiem czy pan pamięta panie wójcie jak była ta rzeka robiona i
były wycięte drzewa i padło słowo oświetlenie. Mówiłem, że wystarczy te dwie lampy które są
przy drodze tej koło szkoły przechylić troszkę.
Wójt Jakub Czarnota - pamiętajmy, że to nie jest Zebranie Wiejskie, to też wymaga
dokumentacji projektowej. Ale przejdźmy do meritum sprawy do przedszkola, ja tylko
sygnalizuję, bo chcę powiedzieć, że te rzeczy, na które się umawiamy po prostu robimy.
Czasem schodzi dłużej czasem krótszej, ale idziemy do przodu, bo są to sprawy potrzebne,
a mówię to dlatego, żeby tutaj jakiś taki zarzut, że jest jakaś złośliwość z mojej strony on po
prostu nie ma pokrycia w faktach i działaniach, które realizujemy. Przejdźmy do meritum
sprawy do przedszkola. Panie Tadeuszu ja jestem przekonany, że to przedszkole, które chcemy
wybudować dla mieszkańców Albigowej, nie dla mnie, nie dla pana, myślę że nawet nie dla
pana dzieci, ale może dla pana bardziej wnuków, chciałbym pana zapewnić, że to przedszkole
które będzie niedaleko pana, będzie przedszkolem o najwyższym standardzie w gminie Łańcut,
a myślę że jednym z najwyższych w powiecie łańcuckim, bo o takiej to inwestycji mówimy.
Przedszkole, które chciałbym wybudować, w którym w przyszłości będą się rozwijać pana
wnuki może prawnuki będzie przedszkolem, w którym będą miały do dyspozycji sale
o powierzchni ponad 70 m 2 , takie będę m.in. sale. Dzisiaj żadna miejscowość Gminy Łańcut

takich sal nie ma. Przedszkole, w którym będą rozwijać się pana wnuki, prawnuki, będzie
przedszkolem wyposażonym w klimatyzację. Dzisiaj tylko 3 przedszkola na terenie naszej
gminy to mają. Będzie tam wentylacja mechaniczna, będzie tam ogrzewanie podłogowe, a nie
daj Boże gdyby się coś stało, a tragedie chodzą po ludziach będzie to też przedszkole
dostosowane do potrzeb dzieci niepełnosprawnych, bo o takie dzieci też chcemy zadbać. Tak
będzie to jedyne takie przedszkole. Taką inwestycję chcemy zrealizować. Przedszkole
o zabudowie parterowej, a więc gdyby Albigowa się rozwijała jeżeli będzie przyrost naturalny
będą nowi mieszkańcy, to będzie zawsze możliwość dobudowania kolejnego oddziału. To, że
to przedszkole powstaje przy rzece, no powstaje, ale przy rzece wiele rzeczy powstaje, przy
rzece powstają domy. My mówimy o przedszkolu o powierzchni około 500 m zabudowy. Co to
jest 500 m powierzchni zabudowy tak naprawdę. Panie Tadeuszu to tak jakbyśmy postawili
trzy, cztery domy prywatne prawda, takie o wysokości ponad 100 metrów. No jeżeli mamy być
konsekwentni uważać, że 500 m powierzchni parterowej może spowodować wzrost
zagrożenia powodziowego. Jeżeli ten argument przyjmiemy, że jest logiczny prawdziwy,
przyjmijmy tezę, że to jest prawda, że 500 m powierzchni zwiększa zagrożenie powodziowe
dla Albigowej. Trzeba być konsekwentnym i w ogóle zakazać wydawania warunków zabudowy
wzdłuż Sawy na terenie Albigowej i Handzlówki, może też Soniny, Wysokiej i Głuchowa, No bo
przecież te kilka domów też takie zagrożenie może sprawić. No tak trzeba po prostu być w tym
wszystkim konsekwentnym. Tutaj padły jakieś zarzuty w tym piśmie, które zostało
sformułowane kwestia oszczędności nie oszczędności. Powiem w ten sposób, akurat to że
budujemy takie przedszkole o takim standardzie to przeczy tezie, że my tu szukamy jakichś
oszczędności kosztem dzieci. Wręcz przeciwnie chcemy zbudować coś naprawdę w wysokim,
fajnym standardzie. Natomiast jeżeli mówimy o oszczędnościach to nie o oszczędnościach
kosztem dzieci, ale kosztem powiedzmy funkcjonowania organizacji, administrowania. Zawsze
dwa domy w jednym, tworzący jeden organizm, koszty funkcjonowania takiego jednego
większego organizmu są niższe, niż dwóch odrębnych. To tak jak w gospodarstwie domowym
zawsze to w jednym wspólnym domu jak się ma jedną wspólną kuchnię to zawsze taniej niż
gdyby na przykład kuchnie były dwie. Nie jest prawdą też, że nie było konsultacji społecznych.
Były konsultacje z różnymi środowiskami rozmawialiśmy na ten temat były spotkania
z dyrektorami szkoły, przedszkola. Oni są dla nas bardzo ważni, bo są fachowcami od
zarządzania tego typu placówkami. Jeżeli dyrektor szkoły i przedszkola mówi, że koncepcja
jest fajna podoba mu się i rozwiązania tam zaproponowane spełniają ich oczekiwania i widzę,
że ma to wszystko sens to jest w porządku. Spotkanie z Radą Rodziców przedszkola też miało
miejsce. Co prawda jeszcze nie było rysunków opracowań, ale pewna idea, że to przy szkole
powstanie i dlaczego tak powinno być, ona też była przedstawiona i co do zasady zyskała
aprobatę. Oczywiście, że o szczegółach będziemy dalej rozmawiać, ale jakby ta idea nie była w
żaden sposób kwestionowana. Projekty widzieli też nasi samorządowcy pan sołtys, radny Wilk.
Pan radny Albigowski nie był zainteresowany, nie pytał o ten projekt więc nie widział bo o to
nie pytał na żadnej komisji, na żadnym spotkaniu. Więc Ci którzy chcieli widzieć ten projekt
widzieli. No i proszę państwa sedno sprawy my nie na darmo zapytaliśmy się o tą listę z
podpisami. Kto to w ogóle się podpisał i tak dalej. Oczywiście obywatele mają prawo się
sprzeciwiać, podpisywać. Tak patrząc z doświadczenia różnych miejscowości z różnych lat no
zawsze każda inwestycja budzi jakiś tam opór. Nigdy nie jest tak, że wszyscy w 100% popierają
daną inwestycję jakiś tam opór materii zawsze jest. Mógłbym tutaj wymieniać wiele
przykładów, był pewien opór części społeczeństwa przeciwko adaptacji żłobka w Kraczkowej
w tym miejscu gdzie jest. Niektórzy kontestowali budowę czy utworzenie żłobka w Kosinie
w tym miejscu, w którym powstało. Dziś jakby pokazać jednym i drugim, jak te żłobki
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wyglądają, bo jak będą funkcjonować to czas pokaże, ale jeżeli chodzi o stronę techniczną
inwestycyjną no to naprawdę ciężko znaleźć w tym wszystkim słabe strony. No i mamy tutaj
taką inicjatywę, no sprzeciw mieszkańców. Tak generalnie jakby przesłanie czy argumentacja
tego wniosku, żeby dzisiaj nie głosować, torpedować tą inwestycję generalnie mieszkańcy są
przeciw tak, bo tak można odnieść wrażenia. Szanowni państwo Albigowa to miejscowość
licząca ponad 3000 mieszkańców, a wiecie ile osób się podpisało pod petycją 16 osób, to jest
mniej więcej skala tego protestu to jest mniej niż 1 % . Podpisywały się tutaj osoby, które
mieszkają w pobliżu rzeki i w jakiś sposób no czują że może to spowodować zagrożenie
powodziowe. Pan zastępca wyjaśni dlaczego te obawy są bezpodstawne natomiast no w
gronie tych może wspomnę o dwóch osobach, które się tutaj podpisały pod tym protestem,
bo nie są to osoby prywatne tylko publiczne, więc mogę to powiedzieć. Jedna z osób, która się
pod tym podpisała jest pan Michalec. To pan, który został kiedyś wybrany na
przewodniczącego Komitetu budowy przedszkola, a to od kilku lat konsekwentnie robi
wszystko żeby przedszkole nie powstało. Nie wiem dlaczego tak robi to m.in. i jego powiedzmy
działania, zacietrzewienie doprowadziły do tego, że tamta koncepcja przedszkola, która była
bo mieliśmy inną jakiś czas temu, ona upadła. Po prostu koszty realizacji, o tym mówiłem, to
po przetargu chyba wyszło 6 min. zł. Taka była kwota nie do udźwignięcia. Byłoby czystym
szaleństwem budować taką inwestycje nie mając żadnego dofinansowania zewnętrznego. No
i ten pan jako Przewodniczący Komitetu budowy przedszkola samodzielnie, bo nikt inny z
Komitetu się nie podpisał tylko on sam. Z członków z rady rodziców szkoły nikt się tu pod tym
nie podpisał, z rady rodziców przedszkola nikt się pod tym nie podpisał, z członków Rady
Sołeckiej nikt się pod tym nie podpisał, z nauczycieli szkoły czy przedszkola nikt się pod tym
protestem nie podpisał, dyrektorzy oczywiście się pod tym nie podpisali, podpisał się to tylko
ten pan, który prowadzi jakąś dziwną grę no i oczywiście pan radny Albigowski, który podpisał
się w proteście przeciwko projektowi, którego jak mówię nie widział na oczy. Radny Albigowski
o tym, że takie zamiary mamy projekt rozbudowy szkoły o oddziały przedszkolne o tym pan
radny wiedział co najmniej od listopada 2020 roku, kiedy to w prowizorium budżetowym taka
informacja się pokazała. Państwo uczestniczyliście w niejednej komisji czy to w styczniu czy to
były komisje finansów i tak dalej. Zauważcie że nigdy nie padły jakieś słowa wątpliwości,
negacji, kontestacji cokolwiek tylko no próba takiego zadziałania tak troszkę zaskoczenia
w sposób moim zdaniem nie do końca uczciwy bo po to chyba robimy komisje merytoryczne,
komisje wspólne, sesję żeby o takich rzeczach rozmawiać i wtedy pewne wątpliwości
rozwiewać. Tak więc jak mówię ja nie mam tutaj pretensji, czy do tych mieszkańców, którzy
mieszkają w pobliżu rzeki mają pewną traumę po powodzi pod czymś takim się podpisały.
Natomiast do pana radnego Albigowskiego, panie radny ja panu powiem coś takiego. Czasami
do mnie przychodzą studenci różnych kierunków prawa, administracji i ekonomii, którzy piszą
różne prace magisterskie i niekiedy potrzebują informacji dotyczących funkcjonowania
samorządu terytorialnego i różne tematy się zgłaszają i tak się zastanawiam, co zrobić jak
kiedyś trafi do mnie student i powie panie wójcie, a ja będę pisał pracę magisterską na temat
tego jak skutecznie torpedować inwestycje samorządowe. Wie pan co, odeślę go do pana bo
po prostu bije pan wszelkie rekordy. Nie znam przypadku radnego, który z taką zajadłością
walczyłby z inwestycjami.
Przew. Rady Gminy Paweł Dąbek - Panie wójcie, ale proszę nie obrażać.
Wójt Jakub Czarnota - To jest bardzo istotne. Nie obrażam, ja tu podaję fakty. Nie znam
przypadku radnego, który z taką zajadłością walczyły z inwestycjami w swojej miejscowości jak
8

to robi pan, w przypadku przedszkola. Ja podam jeszcze inny przykład. To nie jest jednostkowy.
Panie radny droga na nowe osiedle, na którą pozyskaliśmy dofinansowanie, którą będziemy
robić. Niech pan powie głośno co pan na temat tej inwestycji myśli i jaki jest pana stosunek do
tej inwestycji, bo to też jakby pokazuje pana tok myślenia i działania. Te sprawy pozornie nie
mają nic wspólnego, one mają z panem dużo wspólnego. Panie rady, pana cel, założenie jest
takie i to jest bardzo prosta rzecz. Po prostu z jakichś względów przez ileś lat nie był pan w
stanie doprowadzić, sfinalizować realizacji jakiejś inwestycji, która może była pana oczkiem w
głowie, więc doszedł pan ze swoimi bliskimi współpracownikami do pewnego wniosku, że
skoro przedszkole nie będzie tak wyglądać jak myśmy sobie wymyślili to trzeba zrobić, żeby w
ogóle nie powstało, w imię pewnej walki politycznej, którą pan konsekwentnie ze mną
prowadzi i szkoda, bo moim zdaniem samorząd to nie jest miejsce na politykę, na walki.
Samorząd powinien być miejscem, w którym działamy na rzecz mieszkańców, a nie
torpedujemy. Bo panie rady dojdzie do budowy tego przedszkola. Ono będzie dzieciom służyło
a pan po prostu jako radny będzie się wstydził za to, że pan się pod czymś takim podpisał
wbrew stanowisku Rady Sołeckiej, bo nie ma takiego stanowiska, wbrew opinii dyrektorów
szkół po prostu dokonał pan jakiejś swojej indywidualnej szarży i w mojej ocenie z bardzo
niskich pobudek. To wszystko co się w tym momencie dzieje na tej sali nie świadczy o
inwestycji, to świadczy tylko i wyłącznie o panu. A coś więcej na temat inwestycji to powie pan
zastępca.
Radny Jacek Albigowski (Ad Vocem) - Proszę Państwa wiedziałem, że nie obejdzie się bez
docinek. Nie wiem skąd pan wójt ma takie informacje. Socjotechnika wyszła naprawdę na
wysokim poziom. Ja niestety, nie mam wykształcenia prawniczego więc będę mówił
normalnie. Odnośnie drogi na nowe osiedle mówimy o osiedlu koło mnie tam naprzeciwko w
Instytucie, nigdy nie byłem przeciwko tej drodze, byłem tylko przeciwko zrobieniu drogi do
paru osób, która była poboczna, bez robienia drogi głównej. To pamiętam. Tak zgadza się i to
było zaraz na początku. Zresztą przy tej rozmowie też był radny Wilk i nasz sołtys i z tego co
pamiętam była to rozmowa dżentelmeńska. Miało być to zdjęte z budżetu, po czym
wyjechałem na wakacje i nie zostało to zdjęte z budżetu ale to nie o mnie to świadczy przecież.
Druga rzecz, macie rację przez bodajże 6 lat starałem się o budowę przedszkola w Albigowej.
Zgodnie z tamtym założeniem, ponieważ braliśmy pod uwagę, że w szkole jest mało miejsca
i jest to teren zalewowy nawet nie braliśmy pod uwagę tamtego zielonego skrawka tylko
zgodnie z uchwałą Zebrania Wiejskiego, nie pamiętam ile zdaje się że ok. 600 osób się
podpisało, zaczęliśmy projektować przedszkole, tutaj między starym przedszkolem, a naszą
salą. Po czym zmiana oczywiście władzy, taka jest demokracja i to co mówiliście, komitet
budowy przedszkola. Było spotkanie nie mam w tej chwili protokołu ze spotkania, ale na tym
spotkaniu doszliśmy do tego, że możliwość oczywiście dalej budowy tutaj i nie 6 milionów tylko
w stanie surowym było to 4 min 400 zł, tyle ile było zakładane. Możemy to sprawdzić
rzeczywiście. Po czym wójt powiedział, że dalej to nie jest do zrobienia i sprawa jest
załatwiona. Odnośnie tego, że się nie pytam. Byłem, uczestniczyłem w Radzie Sołeckiej 18
stycznia. Na tej Radzie Sołeckiej wójt powiedział, że jest opracowywana koncepcja
przedszkola. Więc zrozumiałem, że zostanie ona przedstawiona Radzie Sołeckiej jak będzie
zrobiona, wójt powiedział, że to może być koło sierpnia, września. Ok, jeszcze jest tutaj też
napisane, że prosił żeby go nie łapać za słowo, bo mogą to być różne terminy. Proszę państwa
czy ja mam za wójtem chodzić żeby on mi powiedział. Wydaje mi się, że tak naprawdę to ja
nie jestem aż tak ważny, ale ludzie w miejscowości są ważni. Można było wystawić w gablocie
na miesiąc, to nie jest problem, tylko tak naprawdę to wójt w tej chwili obiecuję, że będzie
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technologicznie najlepsze, bardzo się z tego cieszę ale dalej nie wiemy jak to będzie wyglądało.
Z całym szacunkiem Rada Sołecka jest wybierana przez mieszkańców. Ilu tych mieszkańców
wybierało z tego co pamiętam koło 800. Ilu wybrało mieszkańców Radę Rodziców przedszkola,
nie wiem może setka, także mówienie, że ktoś się nie interesuje albo torpeduje to jest daleko
posunięta insynuacja. Druga rzecz. Nie pytałem na komisji, bo skoro mam powiedziane, że
będzie przedstawione to będzie przedstawione. Nie wiedziałem, ponieważ nie jestem
zapraszany na żadne konsultacje w tej chwili, bo zadaję trudne pytania i niewygodne więc
myślałem, że może była konsultacja beze mnie. Popytałem paru osób, to jednostki widziały
ten projekt. No był na Facebooku oczywiście, ale to chyba nie jest droga, którą powinno się
przedstawiać takie inwestycje. Wydaje się 4 min i pokazanie na Facebooku to szału nie ma
mimo wszystko i przyszli do mnie mieszkańcy, nie zadzwoniłem do żadnego mieszkańca,
spytałem się tylko paru osób czy wiedzą coś na temat przedszkola. Nie wiem można Tadeusza
spytać czy ja do niego przyszedłem czy on przyszedł do mnie, a że się podpisałem, tak bo ja
jestem za mieszkańcami, nie jestem za wszelką cenę, żeby pokazać że ja muszę mieć rację.
Wystarczy dzisiaj zdjąć to z obrad, komisję powołać za trzy tygodnie nawet, porozmawiać i za
miesiąc jeżeli taka będzie wola Rady, bo nie ja decyduję ani nie wójt decyduje, tylko Rada
decyduje o tym co będzie I to tak szczerze radni będą się tłumaczyć później przed
mieszkańcami. Nie ja, nie wójt tylko radni, ale tak naprawdę państwo tak do końca powiedzcie
z ręką na sercu. Wiecie za czym głosujecie, tylko za tym że będzie klimatyzacja albo może nie
będzie zalewać. Ja tego nie wiem, bo nie zostały przedstawione żadne dokumenty. Tak
naprawdę na komisji tak samo było powiedziane sucho raz. Możliwe, że 20 radnych było na
jakichś konsultacjach, no niestety mnie nie było. Proponuję to zakończyć. Jeżeli pan wice wójt
chce przedstawić warunki techniczne w porządku jak najbardziej, ale wy zadecydujecie. Ja
mówię uczciwie i się nie boję wyjść do miejscowości i każdemu w oczy popatrzeć, że na
podstawie tych danych, które mam nie zagłosuję za tym przedszkolem. A nikt mi nie zarzuci,
że nie chce przedszkola w naszej miejscowości, bo będzie kłamał. Dziękuję.
Gość na sesji - Odnośnie drogi na osiedlu panie wójcie, też jestem zły, bo jest zbudowana
droga, inwestycje tam są robione. Sprzedał to powiat te działki, wziął pieniążki powiat, ale
gmina niestety musi dokładać do tego, ale też potrzebna jest ta droga nie neguje. Ale mówię
dobrze się decyduje, radni sołeccy nie wiem czego tak zagłosowali, byli za tym czy są za tym,
bo nie mieszkają w tym miejscu. No teraz niech radny Wiesław czy sołtys powie czego nie
przeciwstawił się wójtowi, nie wiem. Według mnie cała nasza Rada Sołecka nie neguje. Jest
prezes OSP, nie sprzeciwi się bo musi z wójtem współpracować, bo wójcie cała nasza
społeczność musi współpracować razem z tego coś będzie. Mówię, ja zbierałem podpisy, pan
mówi 16 osób, nie podpisała się moja żona, mój syn, nie podpisali się bo nie na tym widz
polega. Polega na tym, że każde podniesienie centymetr terenu, są tu strażacy, każdy to powie
centymetr terenu jak pan to zabuduje to jest podniesienie słupa wody. To jest fizyka. Każde
ograniczenie przepływu. Postawiony jest nowy płot koło szkoły, bo tamten przez wodę
złamany położony, jest murek wyższy nie neguję tego. U mnie wyleje zaleje mi ale nie wejdzie
do domu, ale nie zaleję tego dzieciom, tego boiska. Niech przytrzyma tą wodę. Ale to co pan
chce zrobić i tak przekonuje pięknie. Ja mówię ja zapraszam Radę całą z drugiej strony szkoły i
od mojej strony popatrzeć jak to będzie poziom naniesiony. Ja widzę to w oczach, mnie nie
trzeba geodety. Panie wójcie prosiłem, ma pan koncepcję budowy tego przedszkola, teren nie
zalewowy mówię już teraz złośliwie, nie zalewowy, niekonfliktowy nikomu, własność gminy.
Przenieść te plany, zmienić tylko lokalizację. Oszczędności, które pan mówi to są chwilowe
oszczędności. Panie wójcie za 20 lat to nasza szkoła może okazać się za mała i co wtedy
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zlikwidujemy przedszkole czy będziemy dobudowywać szkołę do rzeki czy na rzece. To może
już teraz proszę przysłać rzeczoznawców wycenić nasze działki. Czego nie zadzwonił żaden
radny, że takie coś jest. Widzi wójt, co się dzieje. Dzisiaj jesteśmy jeszcze zdrowi i chodzimy
jutro może nas nie być i proszę nie okłamywać, bo w ten sposób co pan mówi to pan okłamuje
tę Radę. Mówię zapraszam od mojej strony zobaczyć w rzeczywistości jak to będzie wyglądało.
Wysokość tego budynku i wtedy możecie głosować. To są wyrzucone pieniądze w rzekę. Dwa
drzewa w rzece rosną. Wody Polskie miały to wyciąć. 3 lata blokują koryto rzeki. Teraz tylko
czekam żeby ulało w Handzlówce i zrobi tamę w rzece i znowu będzie woda na boisku. Ale
o tym już nikt nie pamięta, bo powódź była w czerwcu, a teraz mamy kwiecień. Panie wójcie z
całym szacunkiem proszę nie wprowadzać ludzi w błąd i mówię każde podniesienie terenu o
centymetr stwarza zagrożenie. Może być powódź w tym roku, może być za 5 lat, ale będzie.
Mieszkam od urodzenia w tym miejscu. Jest kawałeczek tego boiska, tego terenu zielonego.
Całe życie tam dzieci biegają i bawią się. Bo po to jest ten teren szkolny. Panie wójcie
zapomniał pan jak chodził do tej szkoły, nie było tego boiska eleganckiego. Były inne czasy. Nie
wiem dlaczego teraz tak jest. Mówię wyceńcie zapłaćcie nam, dajcie działki albo wybudujcie
domy i róbcie sobie to przedszkole, zabudujcie, nawet rzekę. Żaden problem jest przykryć
rzekę i będziecie mieli teren za rzeką. Dziękuję.
Z-ca wójta Łukasz Hubert - Szanowni Państwo może odniosę się bez emocji, ale bardziej do
tych podpunktów, które dostałem tutaj w piśmie. Także porozmawiamy może rzeczowo.
Szkoda że Pan wyszedł. Będę cytował i będę od razu odpowiadał, że ta działka została
kilkukrotnie zalana i w przypadku przyszłego zalania zostanie już wyłączone z użytkowania na
czas remontu i osuszania budynków. Proszę państwa planowana przez nas inwestycja, tak
może powiem już technicznie, rzędna z terenu w stosunku do poziomu zera budynku od strony
rzeki będzie miała ponad 2,5 m, a od strony drogi ponad 1, 70 m. Prawdopodobieństwo, że
przyjdzie tak wysoka woda i zaleje przedszkole jest praktycznie niemożliwa. To od razu też
zaprzeczam by w ramach projektu było podnoszenie terenu. Tam teren nie będzie
podniesiony, tam będzie podniesiony budynek. To są dwie różne rzeczy, tam nie będzie
żadnych nasypów ziemi. Drugi podpunkt mówi o tym właśnie, że przez ewentualne
podniesienie terenu działki szkolnej będzie zalewać mieszkańców. No to tak jak wspomniałam
tutaj nie będzie w ogóle podnoszenia terenu działki. Lokalizacja przedszkola przy szkole
podstawowej nie jest bezpieczna. No to ja bym się tutaj zapytał może radnych z Rogoźna, bo
tam jest chyba przedszkole ze szkołą, czy to jest niebezpieczne dla dzieci. Mogę się spytać
radnych z Kosiny. No to argument kuriozalny, w Głuchowie też jest przedszkole przy szkole. To
taki argument, że nie może być przedszkole przy szkole to dla mnie nie jest argument
rzeczowy. Także nie będę się do niego odnosił, bo trzeba by chyba połowę przedszkoli w Polsce
zamknąć. Sąsiedztwo boisk szkolnych przy przedszkolu nie jest dobrym. Równie dobrze można
powiedzieć, że obok przedszkola 300 m dalej jest kościół i to jest złe połączenie. Nie rozumie
tego sąsiedztwo boisk szkolnych przy przedszkolu, że nie jest to dobrym połączeniem, także
też nie będę się odnosił bo w mojej ocenie to nie jest argument rzeczowy do dyskusji.
Zabudowanie terenu zielonego przy szkole podstawowej boiska pozbawi uczniów z
obszernego dziedzińca szkolnego. Proszę państwa akurat Zespół Szkół w Albigowej ma dość
duży teren. Rozmawialiśmy ostatnio z panem dyrektorem, bo jest pomysł nawet jeszcze
dobudowania z tyłu koło boiska, dla dzieci miejsca na wypoczynek. Rzeczywiście tego terenu
mamy tam dużo przy tej szkole. Jeden punkt mówi o tym, że jest zły dojazd i miejsc
parkingowych jest mało. Oczywiście w ramach planowanej inwestycji jest planowane zmiana
tego od części przedniej. Jest inne miejsce dojazdowe, postojowe, parking także przy tej całej
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inwestycji to wszystko zostanie zrobione. Odniosę się jeszcze do pana radnego pana Jacka czy
ma chodzić za wójtami i się pytać. Szanowni państwo radni ostatnio takie inwestycje remonty,
nie drogi, tylko kubaturowe, to przypominają mi się dwie. Jedna to była scena plenerowa w
Soninie. Panie Jacku proszę się spytać kolegów radnych ile państwo radni byli w gminie i
dyskutowaliśmy i rozmawialiśmy i proszę mi wierzyć ja nie musiałem za państwem radnych
chodzić, to radni przychodzili do urzędu gminy, dyskutowaliśmy. Były dwa, czy trzy razy
przetargi, zmienialiśmy w ogóle koncepcję tego zadaszenia, koncepcji usytuowania. Proszę mi
wierzyć, że radni przychodzą. Proszę się spytać radnych i z Rogoźna i pan radny Kieł, pan radny
Harpula byli chyba trzykrotnie. Były konsultacje w temacie budowy hali. Urząd jest otwarty,
przyjmujemy 8 godzin codziennie, zawsze pan może przyjść, spytać. Mieliśmy tydzień temu
też o ile pan pamięta komisję wspólną. Był temat przedszkola, pan wójt przedstawił rzeczowo
temat, mógł pan zadać pytanie, proszę nie mówić że jeszcze pan nie wiedział, że pan oczekuje,
że ktoś przyjdzie do pana do domu. Proszę się spytać, jak pan nie wie jak to się robi, kolegów
koleżanek radnych, bo rzeczywiście państwo radni jeżeli są zainteresowani rzeczowo i
merytorycznie do urzędu przychodzą i zawsze taką informację otrzymają. Rzeczywiście
wspomniał pan o tym, że były te różne koncepcje. Tak były różne koncepcje, wszystko
ewoluowało. Rzeczywiście minęło 6 czy 7 lat, przedszkola nie ma. Teraz jest myślę już
wypracowana najlepsza metoda, najlepszy sposób. Mamy za sobą dyrekcję, mamy rady
rodziców i większość. Tutaj znów takie pan działania prowadzi nie wiem czemu to ma służyć,
a państwa radnych pragnę zapewnić, że teren nie zostanie podniesiony, przedszkole nie
zostanie zalane, w przypadku powodzi przedszkole nie zostanie zamknięte. Dziękuję.
Radny Jacek Albigowski (Ad Vocem) - Bardzo dziękuję tutaj ad vocem chciałbym
odpowiedzieć. Powiem w ten sposób. W pewnym momencie przestałem chodzić bo było to
bezcelowe. Owszem nie ukrywam, że radny Wiesiek mówił, że będziemy budować
przedszkole, budujmy. Po czym na spotkaniu na Radzie Sołeckiej trzech członków Rady
Sołeckiej jest podpisanych na tym piśmie, także dobrze by było wiedzieć. Więc było tam
powiedziane, że koncepcja, to chyba nawet powiedział przewodniczący, jak będzie koncepcja
będzie przedstawiona Radzie Sołeckiej. No więc na spokojnie czekałem, że będzie Rada
Sołecka, bo tak naprawdę to nie ma co zawracać głowy. No nie było. Tak jak wytłumaczyłem
przedtem, na komisji nie zadawałem tego pytania z tego względu, że myślałem, że może
zostałem pominięty w jakichś konsultacjach, co się bardzo często zdarza, więc no trudno mi
było powiedzieć, nie chciałem po prostu bezpodstawnie komuś mówić. Panowie, wystarczyło
przedstawić to na Radzie Sołeckiej, wysłuchać nawet tam negatywnych uwag, które się
zdarzają i można zawsze jakiś kompromis wypracować. To nie jest tak, że my jesteśmy
betonowi jak już nas ktoś kiedyś nazwał. Nie jest tak, że torpeduję wszystkie wójta
przedsięwzięcia, czy na przykład droga Na granicę, powiedziałem nie? Czy jest gdzieś napisane
że mówię nie drodze Na osiedlu, tak jak pan wójt powiedział. No przepraszam, bądźmy
rozsądni. Mogło tego wszystkiego nie być. Mogliśmy dzisiaj to zdjąć, spokojnie porozmawiać,
za miesiąc z powrotem do tego wrócić. W porządku. Proszę państwa myślę, że trzeba
zakończyć, wiecie wszystko. Wyjaśnienia pana wójta i wice wójta są jasne, moje powody są
też jasne. Myślę, że wystarczy.
Z-ca wójta Łukasz Hubert (Ad Vocem) - Rzeczywiście 7 lat państwo dyskutowaliście,
analizowaliście, spotykaliście i do tej pory przedszkola nie ma. Jeżeli pan uważa, że kolejne 7
lat należy poświęcić na dyskusję i analizy to winszuję panu. Proszę brać przykład z innych
radnych z innych sołectw, gdzie inwestycje idą do przodu. Rzeczywiście mógł pan się
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zaangażować. Nie chciał pan zaangażować się w to w ogóle, to jest pana osobista jakaś decyzja
ja w to nie wnikam, ale prosiłbym też żeby nam nie przeszkadzać. To do państwa radnych,
którzy są zainteresowani to tak jeszcze raz powiem państwu, że przedszkole będzie spełniało
wszystkie najwyższe standardy, będzie to jedno z lepszych przedszkoli. Jeżeli chodzi o powiat
łańcucki to chyba będzie to najnowocześniejsze i najlepsze przedszkole w powiecie łańcuckim,
żeby nie powiedzieć, że mamy aspiracje żeby było bardzo dobrze wyposażone jeżeli chodzi w
ogóle o województwo podkarpackie. Tutaj chciałbym od pana Jacka usłyszeć argumenty, które
świadczą o tym, że to przedszkole nie powinno tam powstać, bo te z pisma myślę, że wszystkie
argumenty wybiłem i czy jest jakiś inny argument poza tym, że pan nie chce bo nie chce, jakiś
rzeczowy i merytoryczny, bo to jak wspomniałam nie podniesiemy terenu, nie wpłynie to na
rzędną terenu.
Radny Jacek Albigowski (Ad Vocem) - Odnośnie tych argumentów możecie wierzyć lub nie, to
w zasadzie nie ma znaczenia zobaczyłem to wczoraj o 9:00 wieczór więc trudno mi się odnieść
było czy są do końca rzeczowe czy nie. Przynieśli je mieszkańcy. Gdyby była Rada Sołecka
moglibyśmy te pytania zadać na Radzie Sołeckiej, o to mi chodzi. Nie jestem przeciwny
przedszkolu. 6 lat, zgadza się. Nie będę się pytał czy zna pan historię tego czy nie, bo nie musi
pan znać oczywiście. Więc troszkę przybliżę. Tyle zeszło, bo spłacaliśmy halę potem były
problemy z projektantami, a przede wszystkim rok, dokładnie rok zajęło wytłumaczenie
mieszkańcom i zgoda mieszkańców, co jest w protokole zebrania wiejskiego, więc panowie ok,
nie macie argumentów na to jak najbardziej ja się z tym zgodzę. Nie upieram się, że to
przedszkole ma wyglądać tak jak myśmy zaprojektowali, bo ani razu tego nie powiedziałem,
ale upieram się przy tym, że mają mieszkańcy prawo głosu jeżeli chodzi o taką inwestycje. Wójt
powiedział, nie będę się konsultował z mieszkańcami od tego mam radnych, to też jest
w protokole. Reprezentuje 300 mieszkańców, bo tylu mnie wybrało więc chyba mam prawo
powiedzieć co myślę, prawda. Bardzo dziękuję. Proszę państwa głosujcie tak jak uważacie, nie
naciskam, ja tylko swoje argumenty powiedziałem. Dziękuję.
Radna Katarzyna Bujak - Uważa, że przy budowie przedszkola jest żeby zacząć od regulacji
rzeki i rozmowy z Wodami Polskimi. Drugą kwestią, bardzo mi się nie spodobały słowa, gdzie
było powiedziane, że radni nie wiedzą za czym głosują. No myślę, że wiedzą za czym głosują
bo były rozmowy na wspólnych komisjach, a również na spotkaniu przewodniczących w
temacie przedszkola i mam jeszcze jedno takie ważne pytanie, czy ten teren, który tutaj pan
radny Albigowski cały czas naciska o temat budowy przedszkola, tutaj koło nas, gdzie się
znajdujemy teraz w tej chwili, też jest taki 100% dobry, bo z tego co ja wiem też były rozmowy
i było powiedziane, że tam będzie też potrzeba palowania terenu, bo teren nie do końca jest
też dobry. Dlatego prosiłabym o odpowiedz na to pytanie.
Radny Jacek Albigowski - Na pierwsze, odnośnie że nie wiecie za czym głosujecie
powiedziałem, że możliwe że wiecie lub nie. W ten sposób. Drugie, jeżeli chodzi o ten teren w
którym myśmy planowali, a wskazał mieszkaniec w tym momencie nie ja, zgadza się była
sytuacja, że możliwe, nie wiemy bo później dopiero miało być opracowane, czy będzie trzeba
palować czy nie, ale na pewno tak jak dalej wskazał mieszkaniec, nie będzie możliwości zalania
i to nie chodzi o samo przedszkole, bo tak jak pan wójt powiedział, jest podniesione, ja się z
tym zgadzam, taka fala prawdopodobnie nie będzie, ale nie ma możliwości, żeby ta inwestycja
powodowała zagrożenie dla mieszkańców. Zrozumcie, że to oni bojąc się, że zaleje ich dobytek
wystosowali to pismo. To nie radny Albigowski, bo mu się Wójt nie podoba. Mieszkańcy mnie
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zobowiązali. No przepraszam, zadam pytanie w takim razie teraz do radnych. Jeżeli przyjdzie
15 mieszkańców i poprosi o to żeby można było przeczytać pismo, to co powiecie, że nie
szkoda wami zawracać sobie głowę. No przepraszam do czego my dążymy. Od czego my tutaj
jesteśmy. Może się to komuś podobać. Na pewno się to komuś nie podoba.
Wójt Jakub Czarnota - Szanowni Państwa tak może już kończąc tą dyskusję, pani Katarzyna jak
zadała tutaj zasadne pytanie, bo tu powiedzmy sobie szczerze idea jest taka, że to nie chodzi
o to czy tam sala będzie większa czy mniejsza, wy torpedujecie przede wszystkim ideę budowy
przedszkola przy szkole. Z jakichś powodów nie chcecie, żeby funkcjonował tu w ramach
zespołu szkolno-przedszkolnego, co jest w ogóle dla mnie nie zrozumiałe, że pan panie radny,
państwo radni żebyście wiedzieli, o tym mówiłam na komisji, podkreślę to raz jeszcze.
W ubiegłym tygodniu, może półtora tygodnia temu mieliśmy rozstrzygnięcie konkursu na
stanowisko dyrektora Zespołu szkolno-przedszkolnego. Jednogłośnie na dyrektora
przedstawiciele związków zawodowych, nauczycieli szkoły, przedszkola, przedstawiciele rad
rodziców szkoły, przedszkola jednogłośnie na to stanowisko wybrali pana dyrektora Hołego.
Pan dyrektor Hoły przygotowując koncepcję funkcjonowania zespołu szkolno-przedszkolnego
mówił o funkcjonowaniu zespołu w ramach jednego organizmu. Świetna koncepcja, która też
to co warto podkreślić zakłada podniesienie też i poziomu, bo to nie o sam budynek chodzi,
ale też istotna w tym wszystkim jest kwestia jak to przedszkole będzie zorganizowane. Ta
koncepcja zyskała poparcie wszystkich, także przedstawicieli rad rodziców i teraz dlaczego
przedszkole w tym miejscu, a nie na przykład obok Ośrodka Kultury czyli między ośrodkiem
kultury a starym przedszkolem. W 2019 roku zrobiliśmy badania geologiczne. One pokazały,
że teren tutaj jest podmokły i nie nadaje się za bardzo do realizacji takiej inwestycji. Już ten
argument powoduje, że w tym miejscu przedszkole nie bardzo może powstać. Po drugie
argument jest taki, na ten teren też pewien pomysł mamy, wielu mieszkańców Albigowej to
podkreśla, że fajnie by było żeby teren za Ośrodkiem Kultury był takim terenem otwartym
dostępnym, potrzebny na organizację wydarzeń, imprez społecznych i tak dalej, bo takie jest
życie społeczne. Ludzie różnie na różne rzeczy patrzą. Jedni uważają, że lepsza lokalizacja jest
ta druga i wiele osób uważa, że tutaj przedszkole nie powinno funkcjonować. I bez problemu
jakby ktoś chciał bez problemu by znalazł grupę 15- 20 osób, która by oprotestowała
przedszkole w tym miejscu, to nie był żaden problem. I powód jeszcze trzeci, my nie chcemy
budować jakiejś nie wiadomo jak gigantycznej budowli jak to komitet budowy, czy pan
Albigowski się domagał, 7 oddziałów, żłobek na raz nie wiadomo co jeszcze. My budujemy coś,
co jest realne do udźwignięcia, pamiętajmy o jednej rzeczy Albigowa i to też pan sołtys, czy
pan radny Wilk mogą Wam potwierdzić, Albigowa to miejscowość, która potrzebuje, też
mówiłem to na Radzie Sołeckiej, na spotkaniach z mieszkańcami, Albigowa to miejscowość
która potrzebuję naprawdę wielu inwestycji, bardzo wielu. Infrastruktura drogowa wymaga
gigantycznych nakładów finansowych, realizujemy w tym momencie drogę Albigowa Granice.
Duża inwestycja będzie wymagała dużego wkładu finansowego. Za chwilę już niebawem
będzie powiat ogłaszał przetarg na budowę chodnika od cmentarza w Albigowej do
Handzlówki dalej, ale mówimy o Albigowej, też będzie potrzebny duży wkład własny. Albigowa
potrzebuje wielu inwestycji i nie można dopuścić do takiej sytuacji jaka miała miejsce ileś tam
lat temu, gdzie wybudowano ogromną salę bez pokrycia w finansach zewnętrznych. Skutkiem
tego było to, że wiele innych rzeczy stanęło. W mojej ocenie ta propozycja i nie mam tutaj
pretensji do ludzi, którzy się pod tym podpisali, tych zwykłych mieszkańców, bo uważam, że
oni zostali wystraszeni, nastawieni, więc do nich nie mam pretensji, ale naprawdę do pewnych
osób mam wrażenie, że to jest jakieś dziwne torpedowanie, działanie na niekorzyść tej
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miejscowości. Dlatego bardzo państwa proszę wszystkich radnych tutaj o to żeby po prostu
ten wniosek formalny odrzucić, czyli głosować przeciw temu wnioskowi o odrzucenie
i pozwolić nam realizować tą inwestycję. My chcemy żeby inwestycje szły naprzód, żeby
miejscowość się rozwijała. Tutaj cel politycznie jasny, zablokować tą inwestycję, to jest proszę
państwa czysta polityka i nic więcej. Nie pozwolimy na to, nie pozwólmy żeby takie rzeczy
działy się na poziomie samorządu. Dajmy tej inwestycji po prostu ruszyć i jeszcze jedna bardzo
ważna rzecz argument na koniec. Przedszkole realizujemy w systemie zaprojektuj - buduj, co
to oznacza, że w trakcie inwestycji wszelkie szczegóły, dyskusje czy wszelkie rozwiązania
techniczne i organizacyjne jeszcze można dopracowywać, co do zasady dyrektorzy szkół
zaakceptowali, tak nam to przedszkole się podoba, jest w porządku, tak my to dokładnie
widzimy. Trudno to lepiej ująć, ale jeżeli będzie potrzeba w trakcie prac projektowych, bo
w tym roku będą trwały prace projektowe jeszcze pewne rzeczy przedyskutować poprawić
zorganizować, no to przecież w trakcie dyskusji także państwo radni jeżeli tak będziecie
zainteresowani możemy rozmawiać. Dzisiaj tylko tak naprawdę rozchodzi się o to czy to
przedszkole budujemy przy szkole czy w ogóle, bo nie ma tu innej alternatywy. Można
zablokować i kolejne sześć, siedem lat będziemy stali w miejscu. Nie róbmy tego tej
miejscowości. Albigowa czeka na tą inwestycję i stańmy wszyscy na wysokości zadania.
Radny Jacek Albigowski (Ad Vocem) - Proszę państwa, więc jeżeli można, proponuję żebyśmy
zaczęli głosowanie, bo to faktycznie długo trwa. A z mojej strony jeżeli mogę prosić, znacie
panowie mój numer telefonu i e-maila, jeżeli będą jakieś sprawy proszę dać mi znać, ja bardzo
chętnie przyjdę, bo nie uciekam przed odpowiedzialnością.
Radna Ewa Rejman-Dziok - 24-25 marca mieliśmy spotkania przed sesyjne, obradowaliśmy
bardzo długo do późnych godzin i po raz kolejny zgłaszam taką sugestię i prośbę. Ponieważ
wiemy jakie uchwały będą podejmowane na sesjach, wiemy jakie tematy podejmujemy na
spotkaniach przed sesyjnych. Bardzo proszę żebyśmy tutaj rozmawiali, byli informowani.
Oczywiście każdy ma prawo powiedzieć, co myśli ale bardzo bym chciała żeby radni, których
dany problem dotyczy, ich miejscowości, też zabierali głos i w tej kwestii się wypowiadali, bo
potem są takie sytuacje jak dzisiaj kiedy rzeczywiście rozmawiamy ponad dwie godziny na
tematy kiedy mogły być dawno już na spotkaniach przed sesyjnych omówione, podzielone
różne zdania. Tutaj też właśnie przewodniczący komisji mieli spotkania swoje, wypowiadali się
w tej kwestii byli zapoznani z projektami, przedstawiali toteż na spotkaniach przed sesyjnych,
więc też radni opierają się na głosach i swojego własnego sumienia i głosach tych osób, które
są najbliżej realizacji projektu, największą mają wiedzę, największą mają świadomość, więc
bardzo proszę po raz kolejny, abyśmy szanowali się proszę państwa i udzielali głosu
informowali się nawzajem na spotkaniach przed sesyjnych, aby później na spotkaniach
sesyjnych, które są monitorowane, gdzie też są oglądane, mieliśmy już jasność wiedzy jasność
tych tematów, które są omawiane, a nie po raz kolejny po prostu traciliśmy tutaj siły na
przekonywanie się wzajemne.
Radny Wiesław Wilk - Szanowna Rado ja na koniec chciałem powiedzieć, że gdy została
przedstawiona koncepcja przez wójta, ja jeszcze pracowałem w szkole i po prostu bardzo nam
się to spodobało. Odległość, nie budujemy tego przedszkola w rzece. Odległość najbliższego
punktu do rzeki jest 28 m, bo dokładnie sprawdzałem. Gdy występowała ta powódź też
uczestniczyłem w tej akcji. W gruncie rzeczy tam, gdzie to przedszkole teraz ma być budowane,
to było tam niewiele centymetrów tej wody, także wiem jak to przebiegało. Byłem strażakiem
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tyle lat, uczestniczyłem w każdej akcji powodziowej w Albigowej. Przez tyle lat nie było nic
robione w sprawie naszej rzeki Sawy i te powodzie właśnie dlatego były przez to powodowane,
bo ta rzeka po prostu nie odprowadza wody. Skupmy się nie na przedszkolu, tylko na regulacji
tej rzeki. Od początku, gdy zostałem radnym byłem inicjatorem pisma, pan wójt wie o tym,
rozmawialiśmy z Wodami Polskimi i ten kawałek między innymi został przebudowany koło
Pana Tadeusza, żeby tutaj właśnie nie zalewało ale kontynuujmy to dalej. Skupmy się na tej
rzece i wtedy nie będzie tutaj takich problemów. Wiem, że radny powiatowy też nad tym
działa, chce to działać przed mostem, żeby udrożnić tą rzekę, a przedszkole niestety tyle lat
było różnych koncepcji tak jak to było powiedziane i nigdy nie doszło do skutku. A nie wiem
czy do końca jeszczeż radni wiedzą, że tutaj co jest plac drugi przewidywany, tutaj zostały
sprzedane mieszkania w przedszkolu. Jest wspólnota mieszkaniowa i ma kawałek swojego
terenu. A poza tym my to chcemy przebudować, zrobić tutaj teren dla mieszkańców, z tego co
już wiem, rozmawiam z ludźmi oni już na to się nie chcą zgodzić, już poszły tutaj skargi do wójta
że nie chcą się na przebudowę tego placu nawet zgodzić, a co dopiero przedszkola, gdzie
będzie tu budowana droga dojazdowa, parkingi, będą tu jeździć pod oknami i także nie do
końca to tak wszystko wygląda i tutaj nam się uda bez problemu wybudować tutaj przedszkole.
Apeluję do radnych, aby głosowali w tej sprawie według swojego sumienia.
Radny Sławomir Kluz - Wysoka Rado, Szanowni państwo radni, panie wójcie. Takie pytanie
formalne, rozumiem, do pana wice wójta, ewentualna budowa tego przedszkola jest w ramach
rozumiem pozwolenia budowlanego, tak? Więc myślę że te zastrzeżenia i obawy pewnie jakoś
są brane pod uwagę przy wydawaniu zezwolenia. Mnie osobiście wydaje się, że ta koncepcja
jest ok. Ale gdyby Państwo radni zadecydowali inaczej no to ja już uprzedzam że będę zgłaszał
wniosek formalny taki dalej idący aby ewentualnie te pieniądze które nie zostaną
wykorzystane przeznaczyć na remont albo zmianę dachu nie remont ale zmiany dachu w
szkole w Głuchowie, bo jest też naprawdę źle i gdyby dyskusja miała trwać dłużej i miały być
nie wykorzystywane to ja już zgłaszam, Tak dziękuję.
Przew. Rady Gminy Paweł Dąbek - Kończymy dyskusję w tym temacie. Będziemy głosować
wniosek pana radnego o zdjęcie jednej uchwały, konkretnie uchwały o przedszkolu
w Albigowej z punktu 7. Wysoka Rado przystępujemy do głosowania przedstawionych zmian
w porządku obrad. Czy ktoś z państwa w tej sprawie chciałby zabrać głos.
Wójt Jakub Czarnota - W związku z wątpliwościami to sugerowałbym, żebyśmy zagłosować
przeciwko temu wnioskowi i dzięki temu możemy dalej procedować temat budowy
przedszkola.
Przew. Rady Gminy Paweł Dąbek - Tak, jeśli głosujemy za wnioskiem, czyli zdejmujemy
budowę przedszkola. Natomiast jeśli przeciw, to mamy taki sam porządek jak był w projekcie
czyli później będziemy głosować te uchwały, będziemy głosować tą uchwałę o przedszkolu o
dobudowaniu tych oddziałów do szkoły.
Głosowano w sprawie:
poszerzenia porządku obrad sesji o pkt l l a .
Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
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Wyniki imienne:
ZA (19)
Jacek Albigowski, Jadwiga Balawender, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Barbara Czechowicz,
Paweł Dąbek, 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
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Jan Kiełb
NIEOBECNI (1)
Jerzy Cwynar
Powyższa zmiana w porządku obrad została wprowadzona większością głosów.

Głosowano w sprawie:
poszerzenia porządku obrad sesji o pkt 22a.
Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (18)
Jacek Albigowski, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Barbara Czechowicz, Paweł Dąbek, Tomasz
Harpula, Jan Kiełb, Marcin Kisała, Sławomir Kluz, Ryszard Krauz, Joanna Murias, Ewa RejmanDziok, Bernadeta Ruszel, Kazimierz Słonina, Grzegorz Szacki, Wiesław Wilk, Beata Wójcik, Jan
Zuber
PRZECIW (1)
Ireneusz Tarała
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Jadwiga Balawender
NIEOBECNI (1)
Jerzy Cwynar
Powyższa zmiana w porządku obrad została wprowadzona większością głosów.

Głosowano w sprawie:
poszerzenia porządku obrad sesji o pkt 24a.
Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (18)
Jacek Albigowski, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Barbara Czechowicz, Paweł Dąbek, Tomasz
Harpula, Jan Kiełb, Marcin Kisała, Sławomir Kluz, Ryszard Krauz, Joanna Murias, Ewa RejmanDziok, Bernadeta Ruszel, Kazimierz Słonina, Grzegorz Szacki, Ireneusz Tarała, Beata Wójcik,
Jan Zuber
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
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Jadwiga Balawender, Wiesław Wilk
NIEOBECNI (1)
Jerzy Cwynar
Powyższa zmiana w porządku obrad została wprowadzona większością głosów.

Głosowano w sprawie:
poszerzenia porządku obrad sesji o pkt 26a.
Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (18)
Jacek Albigowski, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, 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
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Jadwiga Balawender
NIEOBECNI (2)
Jerzy Cwynar, Ewa Rejman-Dziok
Powyższa zmiana w porządku obrad została wprowadzona większością głosów.

Głosowano w sprawie:
zdjęcia z pkt 7 porządku obrad uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do
zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2021
rok przez Radę Gminy dotyczącej rozbudowy szkoły w Albigowej.
Wyniki głosowania
ZA: 2, PRZECIW: 11, WSTRZYMUJE SIE: 5, : 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (2)
Jacek Albigowski, Paweł Dąbek
PRZECIW (11)
Jadwiga Balawender, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Barbara Czechowicz, Tomasz Harpula,
Marcin Kisała, Joanna Murias, Kazimierz Słonina, Wiesław Wilk, Beata Wójcik, Jan Zuber
WSTRZYMUJE SIE (5)
Jan Kiełb, Sławomir Kluz, Ryszard Krauz, Grzegorz Szacki, Ireneusz Tarała
NIEOBECNI (3)
Jerzy Cwynar, Ewa Rejman-Dziok, Bernadeta Ruszel
Powyższa zmiana w porządku obrad nie została wprowadzona.

Ad. 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/351/21 Rady Gminy Łańcut z
dnia 28.01.2021 r. w sprawie udzielenia przez Gminę Łańcut pomocy finansowej
Województwu Podkarpackiemu.
Skarbnik Wiktor Skoczyński - Pierwsza uchwała dotyczy uchylenia uchwały o pomocy dla
Województwa Podkarpackiego, którą podjęliśmy na styczniowej sesji. W międzyczasie
otrzymaliśmy pismo z Podkarpackiego Zarządu Dróg, że realizacja tego zadania troszkę się
przesunie w czasie. W związku z tym środki jakie pierwotnie planowaliśmy w uchwale
intencyjnej, którą podejmowaliśmy w tamtym roku, 100 000 na ten rok i 100 000 na przyszły,
zmienimy. W tym roku środki naszej pomocy nie będą potrzebne, bo realizacja inwestycji
jeszcze nie ruszy w tak zaawansowany sposób, żeby środki finansowe były potrzebne.
Marszałek Województwa zwrócił się do nas żeby zarezerwować 200 000 na rok przyszły.
W związku z tym uchylamy tą podjętą uchwałę i pieniądze wycofujemy z budżetu, to będziemy
mówić przy zmianach w budżecie i następną uchwałę podejmiemy zgodnie z tą sugestią czyli
te 200 000, przeniesiemy na rok przyszły. Przedstawił projekt uchwały.
Głosowano w sprawie;
podjęcia uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/351/21 Rady Gminy Łańcut z dnia
28.01.2021 r. w sprawie udzielenia przez Gminę Łańcut pomocy finansowej Województwu
Podkarpackiemu.
Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (20)
Jacek Albigowski, Jadwiga Balawender, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, 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)
Jerzy Cwynar
Uchwała Nr XXVI/351/21 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/351/21 Rady Gminy
Łańcut z dnia 28.01.2021 r. w sprawie udzielenia przez Gminę Łańcut pomocy finansowej
Województwu Podkarpackiemu została podjęta jednogłośnie - uchwała w załączeniu.

Ad. 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli udzielenia przez Gminę Łańcut pomocy
finansowej Województwu Podkarpackiemu.
Skarbnik Wiktor Skoczyński - W ślad za decyzję z wcześniejszej uchwały podejmujemy
uchwałę w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Województwu
Podkarpackiemu na przyszły rok w kwocie 200000 zł. Proponuje się wyrazić wolę udzielania w
roku 2022 pomocy finansowej w kwocie 200000 zł Województwu Podkarpackiemu na
realizację projektu Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami
etap III. Upoważnia się wójta gminy Łańcut do zawarcia porozumienia dotyczącego szczegółów
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współpracy oraz deklaracji pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu w wyżej
wymienionej kwocie w roku 2022 na wymienione zadanie. Przedstawił projekt uchwały.
Głosowano w sprawie:
podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia woli udzielenia przez Gminę Łańcut pomocy
finansowej Województwu Podkarpackiemu.
Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (19)
Jacek Albigowski, Jadwiga Balawender, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Paweł Dąbek, 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
NIEOBECNI (2)
Jerzy Cwynar, Barbara Czechowicz
Uchwała Nr XXVI/352/21 w sprawie wyrażenia woli udzielenia przez Gminę Łańcut
pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu została podjęta jednogłośnie - uchwała
w załączeniu.

Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Łańcut pomocy finansowej
Powiatowi Łańcuckiemu.
Skarbnik Wiktor Skoczyński - W związku z wcześniejszymi decyzjami, bo było takie
zobowiązanie z naszej strony, że jeżeli powiat uruchomi nowe linii autobusowe od nowego
roku w ramach pomocy rządowej, która na ten cel z budżetu państwa jest dla powiatu
przyznawana, będziemy jakby współfinansować, dopłacać do funkcjonowania tych linii
autobusowych. W ślad za tym potrzebna jest uchwała w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Łańcuckiemu. Proponuje się udzielić z budżetu gminy Łańcut na 2021
rok pomocy finansowej dla Powiatu Łańcuckiego w wysokości 26.742 zł z przeznaczeniem na
realizację zadania Organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym
przewozów pasażerskich. Pomoc finansowa zostaje udzielona Powiatowi Łańcuckiemu
w formie dotacji celowej ze środków budżetu gminy na 2021 rok. Szczegółowe zasady i termin
przekazania pomocy finansowej zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą
Łańcut a Powiatem Łańcuckim. Odczytał projekt uchwały.
Głosowano w sprawie:
podjęcia uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Łańcut pomocy finansowej Powiatowi
Łańcuckiemu.
Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (19)
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Jacek Albigowski, Jadwiga Balawender, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Paweł Dąbek, 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
NIEOBECNI (2)
Jerzy Cwynar, Barbara Czechowicz
Uchwała XXVI/353/21 w sprawie udzielenia przez Gminę Łańcut pomocy finansowej
Powiatowi Łańcuckiemu została podjęta jednogłośnie - uchwała w załączeniu.

Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łańcut na 2021
rok.
Skarbnik Wiktor Skoczyński - projekt uchwały był omawiany na komisji. Powie o dwóch
technicznych zmianach, jakie w formie autopoprawki proponujemy. Zmieniamy nazwę
jednego zadania. Dotyczy to dokumentacji na drodze Działy Zachodnie w Kraczkowej. W
budżecie zarezerwowano 40000 zł i dalej tak zostaje, z tym że zmienimy trochę nazwę tego
zadania. Kwota opracowania projektów zostaje ta sama, czyli zwiększamy wydatki o tą kwotę
w nowej nazwie zadania, o tą samą kwotę zmniejszamy więc ona jakby dla budżetu jest
neutralna. Druga zmiana, której nie przedstawiłem państwu na komisji dotyczy projektu
rewitalizacyjnego, który jest realizowany w gminie w związku z tym, że rozliczyliśmy już tamten
rok i na tym projekcie zostały niezafakturowane w tamtym roku roboty, które przeszły na ten
rok, czyli wydatki w tamtym roku w całości nie były zrealizowane i nie otrzymaliśmy refundacji
w formie dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego ze środków unijnych, w związku z tym
wprowadzamy w tym roku dodatkowo po dochodach kwotę 856000 zł. Ona była w tamtym
roku w budżecie, ale jakby nie została skonsumowana. Przejdzie na ten rok. Te dochody
otrzymamy w tym roku, będą nam zrefundowane i naszego wkładu własnego do wydatku
musimy zwiększyć o 300 000 zł. To te środki też były zabezpieczone w budżecie tamtego roku,
z tym, że wykonawca dopiero część tych robót zafakturował w tym roku, w związku z tym w
tym roku potrzebujemy większy plan wydatków i zwiększy nam się o kwotę 1156000 zł.
Wartość całego zadania nie uległa zmianie. To co mówiłem tylko na komisji na robotach
dodatkowych zwiększamy o te 70000 zł. Pozostała część zostaje bez zmian. Przy transporcie
jeszcze w paragrafie 606 przy wydatkach inwestycyjnych tam mieliśmy że tak nazwę zadania
Zakup ciągnika do prac porządkowych miał być. Wpiszemy to inaczej nazwę zadania Zakup
sprzętu do utrzymania porządku przy drogach i chodnikach. W zasadzie idea zostaje ta sama
ale jakby rozszerzamy możliwość, co do większej jakości, czy zakresu, co możemy kupić w
ramach tych środków. Na pewno będą to urządzenia do porządkowania i sprzątania, ale nie
wiem czy to będzie konkretnie ciągnik czy może jakieś bardziej specjalistyczne urządzenie do
zamiatania ulic i chodników. Kwota zostaje ta sama zmieniliśmy tylko nazwę żebyśmy mieli
większe pole manewru przy zakupie. Nie ograniczać się tylko do ciągnika plus do niego
podzespoły, ale może jakaś inna maszyna, która będzie spełniała tą funkcję lepiej i wydajniej
także to tylko taka techniczna zmiana dotycząca nazwy zadania, ale idea zostaje tego zadania
taka jaka była państwu przedstawiona. Myślę, że jeżeli będzie coś wybrane to na kolejnych
spotkaniach państwu przedstawimy koncepcję, co to miało być w ramach tych środków
zakupione także będziemy państwa informować. Nie ma jeszcze ostatecznej decyzji co kupimy.
Następnie przedstawił projekt uchwały.
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Zwiększamy dochody budżetu gminy o 941.086,88 zł. W dziale Działalność usługowa 85.586,88
zł to opracowanie strategii, środki unijne. Zwiększamy w dziale 926 Kultura fizyczna w
Pozostałej działalności kwotę 856.000 zł również ze środków unijnych są to te pieniądze które
mamy na program rewitalizacji obiektów na terenie gmin.
Zmniejszamy dochody budżetu gminy o kwotę 129.590 zł są to te środki zmniejszonej
subwencji oświatowej, której kwota ostateczna przyszła na ten rok.
Zwiększamy wydatki budżetu gminy o kwotę 5.970.478,55 zł to są te zmiany, o których dzisiaj
mówiłem. Wprowadzamy dodatkowe środki na rewitalizację i zmianę zadania projektowego
w Kraczkowej. I tak w Rolnictwie i łowiectwie zwiększamy wydatki o 25.000 zł są to dotacje dla
Spółek Wodnych. W Transporcie zwiększamy wydatki o kwotę 1.825.329 zł. Na drogach
powiatowych pomoc finansowa to przed chwilą podjęta uchwała 26.742 zł. Na drogach
gminnych zwiększamy wydatki o 1.246.793 zł. Na Remontach 240000 zł. Na Zakupach usług
pozostałych 50.000, na Wydatkach inwestycyjnych 806.793,60 zł - wymienione wszystkie
zadania inwestycyjne, na Zakupach inwestycyjnych 150.000 zł na zakup sprzętu do utrzymania
porządku na drogach i chodnikach. W dziale Drogi wewnętrzne kwota 5.517.903 zł, na
Remontach 300.000 zł, na Zakupie usług pozostałych 111.793,60 zł i na Wydatkach
inwestycyjnych 140.000 zł zadania, które w ramach tego byłyby realizowane. W gospodarce
mieszkaniowej na utrzymanie budynków i nieruchomości gminnych zwiększamy wydatki
o 233.000 zł, na zakupie materiałów 3.000 zł, na zakupie usług remontowych 100.000 zł, na
zakupy usług pozostałych 30.000 zł i na wydatkach inwestycyjnych 100.000 zł tutaj jest zadanie
Budowa instalacji w budynku w Albigowej. W działalności usługowej zwiększamy wydatki
o 136.973,24 zł, w tym na plany zagospodarowania przestrzennego to jest ta kwota, co po
dochodach dotycząca wydatku na program ten unijny Opracowanie strategii przestrzennej to
jest 86.973,24 gr. Na zadania z zakresu Geodezji i Kartografii jest to kwota 40.000 zł i na
pozostałej działalności 10.000 zł. W administracji publicznej zwiększamy wydatki o 225.000 zł.
Na urzędach gmin 110.000 zł. Na wspólnej obsłudze jednostek samorządu terytorialnego czyli
w Centrum Oświaty to jest 115.000 zł w tym jest zakup samochodu służbowego kwota 35.000
zł. W Oświacie i wychowaniu zwiększone wydatki o 1.369.620 zł, samochód służbowy, w woli
wyjaśnienia nie będzie dla pracowników Centrum Oświaty tylko będzie auto, które będzie
służyło dla szkół, będą nim dowożone posiłki. Czyli będzie zakup samochodu w tym celu. Może
nie piszmy służbowego faktycznie tylko zakup samochodu. W szkołach podstawowych
zwiększamy o 1.060.000 zł, na wynagrodzeniach bezosobowych 40.000 zł, na materiałach
30.000 zł, na zakupie usług dydaktycznych 12.000 zł, zakup usług remontowych 50.000 zł, na
zakupy usług pozostałych 353.000 zł, w ramach tych usług pozostałych będą wymieniane
świetlówki w poszczególnych szkołach, jest na to zarezerwowana kwota 300.000 zł. Na
szkolenia 9.000 zł i na wydatki inwestycyjne 536.000 zł - wymienione zadania inwestycyjne
związane między innymi z przebudową stołówki w szkole w Wysokiej, rozbudową szkoły
podstawowej o oddziały przedszkolne w Albigowej, to w tym roku 100.000 zł, na ten temat
o którym żeśmy wcześniej rozmawiali na te prace projektowe, przebudowa stołówki w szkole
podstawowej w Cierpiszu 60.000 zł i 200.000 zł na zagospodarowanie placu i przebudowę
dojazdu i parkingu przy szkole podstawowej w Wysokiej oraz opracowanie dokumentacji
budowy windy w szkole w Albigowej 16.000 zł. 30.000 zł na wydatki inwestycyjne to zakup
ciągników do jednostek oświatowych i w przedszkolach zwiększamy wydatki o 129.000 zł,
70.000 na zakup materiałów i 50.000 zł na zakup usług w ramach tego między innymi będą
modernizowane stołówki. Na stołówkach szkolnych zwiększamy wydatki o 90.761 zł to jest na
zakup żywności, to są te środki, które niewykorzystane pozostały w nadwyżce z tamtego roku,
co wpłacali rodzice więc tych pieniędzy nie ruszamy na nic innego i w pozostałej działalności
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na projekty Erazmus, to też środki unijne, które nam zostały z tamtego roku zwiększamy
89.864 zł. Na ochronę zdrowia zwiększamy o 150.679 zł w tym przeciwdziałanie alkoholizmowi
140.670 zł, to również są środki, które pozostały z programu profilaktyki, to pieniądze
znaczone, które jeżeli nie zostaną wykorzystane w roku wcześniejszym to przechodzą jakby z
nadwyżką do roku następnego i 10.000 zł mamy przeznaczone na zwalczanie pandemii
związanej z koronawirusem. To m.in. na dowóz osób, które będą potrzebujące, do szczepień
przeciwko covid, te pieniądze mają nam być refundowane z budżetu państwa. W dziale Pomoc
Społeczna zwiększamy wydatki o 402.150,11 gr jest to na projekt Seniora, który będzie
realizowany w miejscowości Wysoka. W dziale Rodzina zwiększamy wydatki o 227.722 zł, na
żłobki 227.772 zł, w ramach tego zwiększamy środki, które zostały z tamtego roku
niewykorzystane z projektu unijnego dofinansowanego w Kosinie oraz dodatkowo dokładamy
pieniądze na budowę ogrodzenia przy żłobku w Kraczkowej 10.000 zł i 30.000 zł na zakup
wyposażenia do żłobka w Kraczkowej. W dziale Gospodarka komunalna zwiększamy wydatki
0 5.000 zł. Jest to na utrzymanie zieleni czyli zakup sadzonek do nasadzeń w związku z tym, że
będziemy prowadzić również wycinkę w tym roku drzew i jeżeli robimy to na terenach
gminnych to dostając decyzję ze Starostwa mamy obowiązek dokonywania nowych nasadzeń.
W dziale Kultura i ochrona Dziedzictwa Narodowego zwiększamy wydatki o 10.000 zł. W dziale
Kultura fizyczna będzie zmiana, bo wprowadzamy te środki na kompleksową rewitalizację ROF
czyli wydatki będą 1.276.000 zł, z tego obiekty sportowe 134.000 zł tak jak było, czyli na
bieżące utrzymanie i remonty obiektów sportowych plus projekt budowy hali w Soninie 4.000
zł i w pozostałej działalności jest ta zmiana rewitalizacyjna to jest kwota 1.226.000.
Zwiększamy na kompleksową rewitalizację na terenie ROF.
Zmniejszamy wydatki budżetu gminy o kwotę 301.587 zł jest większa o 40.000 zł to co
mówiłem w związku ze zmniejszeniem środków przy zmianie nazwy zadania w Kraczkowej i
tak w transporcie jest 233.587,20 zł, na drogach publicznych wojewódzkich ściągamy 100.000
zł, te które były w tym roku rezerwowane na poprawę bezpieczeństwa na pomoc finansową
dla województwa. Na drogach gminnych o 133.587,20 zł w tym w zadaniach inwestycyjnych
to dotyczy zmiany nazwy w Głuchowie, drugie zmiany nazwy zadania Opracowanie
dokumentacji w Kraczkowej. W dziale 700 w Gospodarce Mieszkaniowej 15.500 zł
zmniejszamy w ramach zmiany funduszu sołeckiego. Również zmiana dotyczy funduszu
sołeckiego i w Oświacie i wychowaniu zmniejszamy 50.000 zł z zakupu samochodu, który był
pierwotnie, zabezpieczone środki w szkole średniej w Wysokiej.
W paragrafie drugim wprowadzamy zmiany, zmieni się deficyt w stosunku do tego, który
mieliśmy w projekcie budżetu o kwotę 300.000 zł, to są te pieniądze na projekt rewitalizacyjny
na ten wkład własny czyli po wprowadzonych zmianach w paragrafie 1 deficyt budżetowy
będzie wynosił 10.855.894,47 zł i w źródłach pokrycia deficytu zwiększamy wydatki na wolne
środki czyli w paragrafie 950 tutaj zmiana będzie 2.565.841,19 zł. Oprócz tego wprowadzamy
przychody wynikające z rządowego funduszu inwestycji lokalnych 3.350.000 zł. Pieniądze
z zadań o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi to jest kwota 140.679 zł
1 z projektów unijnych 601.374,28 zł. Bez zmian zostają przychody z tytułu zaciągniętych
kredytów 4.198.000 zł. Przychody zostały zwiększone w paragrafie 2 - kwota 4.856.894,47 to
w zasadzie są powtórzone te przychody, które były w paragrafie w punkcie 1 i po
wprowadzanych zmianach przychody budżetu wyniosą 12.404.894,47 zł i zmiana ulega
właśnie w wolnych środkach. Tutaj kwota będzie 4.414.841,19 zł. W paragrafie 3, w związku z
dokonanymi zmianami w budżecie dokonujemy zmian w ramach przedsięwzięć funduszu
sołeckiego. Dwa sołectwa zwróciły się o zmianę. Było to sołectwo Cierpisz i sołectwo
Handzlówka w ramach zmian zwiększamy wydatki na przebudowę drogi gminnej nr 13/1
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Kunyszówka w Cierpiszu kwota 30.000 zł i sołectwo Handzlówka przebudowa drogi gminnej
Filia to jest 26.793,60. Na drogach wewnętrznych w sołectwie Cierpisz na bieżące utrzymanie
zwiększamy o kwotę 11.793,60. W gospodarce mieszkaniowej zwiększamy wydatki o 3.000 zł
w sołectwie Cierpisz, to jest zakup wyposażenia do domu społecznego. O taką samą kwotę
zmniejszamy wydatki w ramach funduszu sołeckiego w Cierpiszu z remontu dróg gminnych
0 kwotę 26.793,60 zł, w Handzlówce taką samą kwotę. W gospodarce mieszkaniowej
w Cierpiszu zmniejszamy o kwotę 15.500 zł i w administracji publicznej też sołectwo Cierpisz
zmniejszamy kwoty 2.500 zł. W związku z tym, że środki na ochronę zdrowia mają być
finansowane pieniędzmi na przeciwdziałanie i zwalczanie covid więc musimy wydzielić te
środki, one są na odrębnym rachunku bankowym więc robimy dodatkowy plan tych wydatków
na ochronę zdrowia.
Radny Sławomir Kluz - w zasadzie w tym miejscu miałem zamiar zgłosić zmianę do tych zmian,
chodzi o taką rzecz, że jest konieczność wybudowania placu zabaw przy Zespole Szkół
w Głuchowie, ale na pracach Komisji rozmawialiśmy z panem wójtem i mamy taką można
powiedzieć dżentelmeńską umowę. Zresztą on taką też deklaracje wyrażał w rozmowie
z przedstawicielami Rady Rodziców, że przy najbliższej okazji, przy najbliższych zmianach taka
inwestycja zostanie przeprowadzona, chociażby może z dochodów, które będą z tytułu
sprzedaży działek w Głuchowie na Pastwiskach. Taki plac zostanie do września mam nadzieję
zrealizowany. Chciałem żeby ewentualnie pan wójt mógł się odnieść do tego i potwierdzić.
Przy następnej zmianie budżetowej byśmy to ujęli. Mamy rozmowę, mamy deklaracje.
Wójt Jakub Czarnota - Potwierdzam, że jest taka naturalna potrzeba, żeby temat placu zabaw
w Głuchowie w jakiś sposób załatwić, bo to miejsce, gdzie się znajduje i standard to pewnie
odbiega od współczesnych wymogów i naszych oczekiwań. Nawet Rada Rodziców, która
zresztą jest rzeczywiście bardzo aktywna, bo mieliśmy okazję współpracować, to pozyskali
nawet nie małą kwotę bo 14.000 zł na doposażenia przedszkola, więc naprawdę grupa ludzi,
która bardzo się stara i angażuje i miło się z nimi rozmawia i też zwrócili nam uwagę na
potrzebę tego placu zabaw. Zaproponowaliśmy takie rozwiązanie, bo rzeczywiście ja liczyłem
że może teraz gdzieś przy okazji tej nadwyżki zabezpieczymy jakieś środki, ale pojawił się
troszeczkę wtedy inny problem mianowicie problem przeciekającego dachu w szkole więc
była taka realna potrzeba czy nie musimy tych priorytetów w szkole w Głuchowie
zmodyfikować i postawić najpierw na dach. Są ku temu przesłanki, że remont tego dachu może
nie będzie aż takim obciążeniem dla budżetu jak bardzo się obawialiśmy jeszcze miesiąc temu
więc do tego tematu placu zabaw będziemy mogli wrócić i propozycja, o której z panem
radnym rozmawiałem, z panem sołtysem również, by pieniądze ze sprzedaży działek na
Pastwiskach, a takie działki chcemy jeszcze w drugiej połowie roku sprzedać, można by na plac
zabaw przeznaczyć, no i miałam okazję nawet kilka dni temu z szefową rady rodziców
przedszkola na ten temat rozmawiać. Jesteśmy dżentelmeńsko umówieni, że gdzieś po sesji
1 może po Świętach Wielkanocnych, spotkalibyśmy się wspólnie w terenie i wspólnie byśmy
sobie na temat zagospodarowania tego terenu przy boisku porozmawiali. Jakiś montaż
finansowy będzie można pod to już szykować.
Głosowano w sprawie:
podjęcia uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łańcut na 2021 rok.
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Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (17)
Jadwiga Balawender, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, 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
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Jacek Albigowski, Paweł Dąbek
NIEOBECNI (2)
Jerzy Cwynar, Barbara Czechowicz
Uchwała XXVI/354/21 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łańcut na
2021 rok została podjęta większością głosów - uchwała w załączeniu.

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy
Łańcut.
Skarbnik Wiktor Skoczyński - W związku ze zmianami w budżecie, należy dokonać również
zmian w wieloletniej prognozie finansowej. Dotyczą one między innymi deficytu i długu więc
musieliśmy uaktualnić naszą wieloletnią prognozę finansową właśnie o wprowadzenie
środków nadwyżki i wolnych środków oraz uaktualniliśmy rozchody Gminy, bo w wieloletniej
prognozie finansowej, którą podejmowaliśmy na ten rok nie było uwzględnionego tego, że
wzięliśmy mniejszy kredyt. Teraz już po rozliczeniu i zamknięciu roku zmniejszyliśmy nasze
rozchody i zadłużenie gminy. Przedstawił projekt uchwały.
Głosowano w sprawie:
podjęcia uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Łańcut..
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4
Wyniki imienne:
ZA (15)
Jadwiga Balawender, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Tomasz Harpula, Jan Kiełb, Marcin Kisała,
Sławomir Kluz, Ryszard Krauz, Joanna Murias, Bernadeta Ruszel, Kazimierz Słonina, Ireneusz
Tarała, Wiesław Wilk, Beata Wójcik, Jan Zuber
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Jacek Albigowski, Paweł Dąbek
NIEOBECNI (4)
Jerzy Cwynar, Barbara Czechowicz, Ewa Rejman-Dziok, Grzegorz Szacki
Uchwała XXVI/355/21 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy
Łańcut została podjęta większością głosów - uchwała w załączeniu.
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Ad- 7. 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 - Pierwsza uchwała dotyczy upoważnienia wójta do zaciągnięcia
zobowiązania inwestycyjnego na zadanie Rozbudowa szkoły w Albigowej o oddziały
przedszkolne. Temu tematowi dzisiaj sporo czasu poświęciliśmy więc ja szczegółowo nie będę
jeszcze raz tego omawiał tylko w skrócie powiem że inwestycja miałaby być realizowana
w systemie Zaprojektuj Buduj. W tym roku planujemy wyłonić wykonawcę tak żeby rozpoczął
pracę projektowe, a fizycznie realizacja zadania pewnie byłaby rozłożona na lata 2022/2023
i taki też proponujemy montaż finansowy tego zadania. Odczytał projekt uchwały. Upoważnia
się wójta gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego na zadanie Rozbudowa
szkoły w Albigowej o oddziały przedszkolne w wysokości 2.400.000 zł ponad granicę ustaloną
w budżecie Gminy na 2021 rok, w tym w roku 2022 kwota 900.000, w roku 2023 kwota
1.500.000.
Głosowano w sprawie:
podjęcia uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia
zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2021 rok przez
Radę Gminy. (Rozbudowa szkoły w Albigowej o oddz. przedszkolne).
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (13)
Jadwiga Balawender, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Tomasz Harpula, Marcin Kisała, Sławomir
Kluz, Ryszard Krauz, Joanna Murias, Ewa Rejman-Dziok, Ireneusz Tarała, Wiesław Wilk, Beata
Wójcik, Jan Zuber
PRZECIW (2)
Jacek Albigowski, Paweł Dąbek
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Jan Kiełb, Bernadeta Ruszel, Kazimierz Słonina
NIEOBECNI (3)
Jerzy Cwynar, Barbara Czechowicz, Grzegorz Szacki
Uchwała XXVI/356/21 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia
zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2021 rok przez
Radę Gminy została podjęta większością głosów - uchwała w załączeniu.

Skarbnik Wiktor Skoczyński - Druga uchwała dotyczy opracowania dokumentacji projektowej
oświetlenia na terenie gminy Łańcut. Idea tutaj jest taka, abyśmy w tym roku skupili się na
zaprojektowaniu większej ilości oświetleń praktycznie we wszystkich miejscowościach naszej
gminy. W związku z tym liczymy na to, że i samo opracowanie dokumentacji będzie
w korzystniejszych cenach i później w związku z tym, że na dzień dzisiejszy są dość dobre stawki
jeśli chodzi o wykonawstwo będziemy ogłaszać w roku przyszłym duży przetarg na wykonanie
tych oświetleń. Szczegóły jakie oświetlenia w poszczególnych miejscowościach będą, pan wójt
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przedstawiał na komisjach. Odczytał projekt uchwały. Upoważnia się wójta gminy Łańcut do
zaciągnięcia inwestycyjnego na zadanie Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia
na terenie gminy Łańcut w wysokości 150.000 zł ponad granicę ustaloną w budżecie na 2021.
Głosowano w sprawie:
podjęcia uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia
zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2021 rok przez
Radę Gminy. (Opr. dokumentacji projektowej oświetlenia na terenie gminy).
Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (19)
Jacek Albigowski, Jadwiga Balawender, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Paweł Dąbek, 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
NIEOBECNI (2)
Jerzy Cwynar, Barbara Czechowicz
Uchwała XXVI/357/21 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia
zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2021 rok przez
Radę Gminy została podjęta większością głosów - uchwała w załączeniu.

Skarbnik Wiktor Skoczyński - Trzecia uchwała dotyczy opracowania dokumentacji
projektowej przebudowy dróg wewnętrznych na terenie gminy. Idea jest dość podobna jak
przy oświetleniu czyli chcemy zebrać większą ilość żeby zrobić jeden duży przetarg na
projektowanie i wykonawstwo dróg wewnętrznych na terenie naszej gminy. W budżecie
mamy na ten cel zarezerwowany 40.000 reszta będzie w roku przyszłym do płacenia czyli 100
tyś zł tak żebyśmy w przyszłym roku mieli gotowe dokumentacje i mogli przystępować do
realizacji poszczególnych zadań. Szczegółowo zakres tego opracowania przedstawiał również
wójt komisjach. Upoważnia się wójta gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania
inwestycyjnego na zadanie Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg
wewnętrznych na terenie gminy Łańcut w wysokości 100.000 zł ponad granicą ustaloną
w budżecie na 2021 rok. Odczytał projekt uchwały.
Głosowano w sprawie:
podjęcia uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia
zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2021 rok przez
Radę Gminy. (Opr. dokumentacji projektowej przebudowy dróg wew. na terenie gminy).
Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (19)
Jacek Albigowski, Jadwiga Balawender, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Paweł Dąbek, Tomasz
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Harpula, Jan Kiełb, Marcin Kisała, Sławomir Kluz, Ryszard Krauz, Joanna Murias, Ewa RejmanDziok, Bernadeta Ruszel, Kazimierz Słonina, Grzegorz Szacki, Ireneusz Tarała, Wiesław Wilk,
Beata Wójcik, Jan Zuber
NIEOBECNI (2)
Jerzy Cwynar, Barbara Czechowicz
Uchwała XXVI/358/21 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia
zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2021 rok przez
Radę Gminy została podjęta większością głosów - uchwała w załączeniu.

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości
pomocy de minimis.

w ramach

Skarbnik Wiktor Skoczyński - W związku z przepisami pomocowymi, które obowiązują na
terenie naszego kraju w ramach wynegocjowanego traktatu z Unią Europejską do końca 2023
roku mamy możliwość w ramach samorządy udzielania pomocy de minimis dla
przedsiębiorców polegającej na zwolnieniu w podatku od nieruchomości i taką uchwałę
przygotowaliśmy to jest kontynuacja tego co mieliśmy również wcześniej w gminie takie
uchwały obowiązywały. Mamy pozytywną opinię Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
w sprawie naszego projektu uchwały. Kogo by dotyczyła ta uchwała. Zwalniałoby się z podatku
od nieruchomości nowo wybudowane, rozbudowane budynki przeznaczone do prowadzenia
działalności gospodarczej, nowo nabyte budynki i budowle w ich części przeznaczonej do
prowadzenia działalności gospodarczej oraz budynki i budowle, które wcześniej nie były
wykorzystane do prowadzenia działalności gospodarczej, a posiadali je przedsiębiorcy
i przekształcają je do prowadzenia działalności gospodarczej i również nowo nabyte grunty,
które również będą przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej. Uchwała
w sprawie zwolnienia dotyczyłaby od następnego miesiąca po złożeniu wniosku w sprawie
takiego zwolnienia i uchwała ta dotyczyłaby przedsiębiorcę przez okres trzech kolejnych lat.
Wnioski będzie można składać 14 dni od wejścia w życie tej uchwały do 31 grudnia 2023 roku
do tego momentu, bo do tego czasu mamy wynegocjowane te warunki z Unią Europejską
w sprawie pomocy de minimis. Co będzie później nie wiemy. Jeżeli będą jakieś w tym zakresie
regulacje to będziemy państwu przedstawiać nasze propozycje. Przedstawił projekt uchwały.
Głosowano w sprawie;
podjęcia uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de
minimis.
Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (19)
Jacek Albigowski, Jadwiga Balawender, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Paweł Dąbek, 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
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NIEOBECNI (2)
Jerzy Cwynar, Barbara Czechowicz
Uchwała XXVI/359/2l w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach
pomocy de minimis została podjęta jednogłośnie - uchwała w załączeniu.

Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia V zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łańcut.
Z-ca wójta Łukasz Hubert - Szanowni państwo chcemy przystąpić do sporządzenia V zmiany
studium uwarunkowań w celu umożliwienia zmiany możliwości zabudowy dla mieszkańców
sołectwa Głuchowa. Tam mamy tereny 2 hektary, który chcemy przeznaczyć w przyszłości pod
sprzedać, żeby mogła rozwijać się zabudowa mieszkaniowa. Przedstawił projekt uchwały.
Głosowano w sprawie:
podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia V zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łańcut..
Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (18)
Jacek Albigowski, Jadwiga Balawender, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Paweł Dąbek, Tomasz
Harpula, Jan Kiełb, Marcin Kisała, Sławomir Kluz, Ryszard Krauz, Joanna Murias, Ewa RejmanDziok, Bernadeta Ruszel, Kazimierz Słonina, Grzegorz Szacki, Wiesław Wilk, Beata Wójcik, Jan
Zuber
NIEOBECNI (3)
Jerzy Cwynar, Barbara Czechowicz, Ireneusz Tarała
Uchwała XXVI/360/21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia V zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łańcut została podjęta
jednogłośnie - uchwała w załączeniu.

Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia I zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Nr 3/2013 terenu położonego w Głuchowie
Z-ca wójta Łukasz Hubert - Szanowni państwo chcemy tak jakby równolegle do przyjętej przez
państwa przed momentem uchwały w sprawie zmiany studium, rozpocząć prace nad planem
miejscowym. Dotyczy to oczywiście tego samego terenu i tej samej miejscowości Głuchów.
Następnie odczytał projekt uchwały.
Głosowano w sprawie:
podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia I zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Nr 3/2013 terenu położonego w Głuchowie.
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Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (18)
Jacek Albigowski, Jadwiga Balawender, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Paweł Dąbek, Tomasz
Harpula, Jan Kiełb, Marcin Kisała, Sławomir Kluz, Ryszard Krauz, Joanna Murias, Ewa RejmanDziok, Bernadeta Ruszel, Kazimierz Słonina, Grzegorz Szacki, Wiesław Wilk, Beata Wójcik, Jan
Zuber
NIEOBECNI (3)
Jerzy Cwynar, Barbara Czechowicz, Ireneusz Tarała
Uchwała XXVI/361/21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia I zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 3/2013 terenu położonego
w Głuchowie została podjęta jednogłośnie - uchwała w załączeniu.

Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy
Łańcut na lata 2021-2030 oraz określenia szczegółowego
trybu i harmonogramu
opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy, w tym tryb konsultacji.
Z-ca wójta Łukasz Hubert - Szanowni państwo w 2008 roku Gmina Łańcut opracowała
strategię, która obowiązywała do 2020 roku, tak jakby straciła ważność. Strategia nie jest
obowiązkowym dokumentem, jednak może nam dużo pomóc jeżeli będziemy się starać
pozyskiwać środki zewnętrzne w nowej perspektywie finansowej. W związku z powyższym
chcielibyśmy przystąpić do opracowania nowej strategii rozwoju gminy Łańcut. Przedstawił
projekt uchwały.
Radny Ryszard Krauz - Odnośnie paragrafu czwartego. Traci moc uchwała, która była do 2024
roku, czyli rozumiem, że ta strategia w ogóle nie wystartowała z opracowaniem, czy ona
według kogoś jest zła czy co. Nie wiem.
Z-ca wójta Łukasz Hubert - Można powiedzieć, że wystartowała, ale nie dobiegła końca.
Została zawarta umowa z firmą, firma przedstawiła propozycje projektu. To było w tym okresie
gdy jeszcze nie pracowaliśmy. Później były pewne problemy z wykonawcą. Nie doszło do
skutku finalne przejęcie dokumentów.
Głosowano w sprawie:
podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Łańcut
na lata 2021-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania
projektu Strategii Rozwoju Gminy, w tym tryb konsultacji..
Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (19)
Jacek Albigowski, Jadwiga Balawender, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Paweł Dąbek, Tomasz
Harpula, Jan Kiełb, Marcin Kisała, Sławomir Kluz, Ryszard Krauz, Joanna Murias, Ewa Rejman-
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Dziok, Bernadeta Ruszel, Kazimierz Słonina, Grzegorz Szacki, Ireneusz Tarała, Wiesław Wilk,
Beata Wójcik, Jan Zuber
NIEOBECNI (2)
Jerzy Cwynar, Barbara Czechowicz
Uchwała XXVI/362/21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju
Gminy Łańcut na lata 2021-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu
opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy, w tym tryb konsultacji została podjęta
jednogłośnie - uchwała w załączeniu.

Ad. l l a j Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia sołectwa Handzlówka do Podkarpackiego
Programu Odnowy Wsi na lata 2021 - 2025.
Z-ca wójta Łukasz Hubert - Szanowni państwo Urząd Marszałkowski Województwa
Podkarpackiego w tamtym tygodniu podjął decyzję, że wystartuje kolejna edycja programu
podkarpackiego programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025, w związku z tym chcielibyśmy
zgłosić Sołectwo Handzlówka, żeby ono mogło się ubiegać o środki w ramach programu.
Niezbędnym jest zgodnie z informacją uzyskaną przygotowanie takiej uchwały
i przegłosowanie przez radnych gminy Łańcut. Przedstawił projekt uchwały. Zgłasza się
Sołectwo Handzlówka do Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025
przyjętego uchwałą nr 263/5216/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z
dnia 23 marca 2021 roku i zobowiązuje się do partycypacji w kosztach realizacji programu.
Głosowano w sprawie:
podjęcia uchwały w sprawie zgłoszenia sołectwa Handzlówka do Podkarpackiego Programu
Odnowy Wsi na lata 2021 - 2025.
Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (19)
Jacek Albigowski, Jadwiga Balawender, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Paweł Dąbek, 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
NIEOBECNI (2)
Jerzy Cwynar, Barbara Czechowicz
Uchwała XXVI/363/21 w sprawie zgłoszenia sołectwa Handzlówka do
Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021 - 2025 została podjęta jednogłośnie uchwała w załączeniu.

Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
w miejscowości Handzlówka na rzecz Gminy Łańcut w formie darowizny.

położonej
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Z-ca wójta Łukasz Hubert - Szanowni państwo działka jest własnością Kowru i przylega
bezpośrednio do drogi gminnej Gościńczyk w Handzlówce. Mamy zapewnienie
o nieodpłatnym przekazaniu przez Kowr tej działki na rzecz gminy Łańcut. Przedstawił projekt
uchwały. Wyraża zgodę na nabycie w formie darowizny następującej nieruchomości położonej
w miejscowości Handzlówka działka nr 264 o powierzchni 1292 m2 zajętej pod gminną drogą
publiczną numer 109858 Albigowa Krzyżyk Handzlówka.
Głosowano w sprawie:
podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w
miejscowości Handzlówka na rzecz Gminy Łańcut w formie darowizny.
Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (19)
Jacek Albigowski, Jadwiga Balawender, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Paweł Dąbek, 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
NIEOBECNI (2)
Jerzy Cwynar, Barbara Czechowicz
Uchwała XXVI/364/21 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
położonej w miejscowości Handzlówka na rzecz Gminy Łańcut w formie darowizny została
podjęta jednogłośnie - uchwała w załączeniu.

Ad.13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
w miejscowości Kroczkowa na rzecz Gminy Łańcut w formie darowizny.

położonej

Z-ca wójta Łukasz Hubert - Kolejna działka, która stanowi własność Kowru przylega ona do
działki drogowej w Kraczkowej będącej w samoistnym posiadaniu Gminy. Także chcemy też tą
działkę od Kowru otrzymać. Działka oczywiście polepszy i poszerzy obecną drogę. Odczytał
projekt uchwały. Wyraża się zgodę na nabycie w formie darowizny następującej
nieruchomości położonej w miejscowości Kraczkowa, działka nr 3675 o powierzchni 700 m2
celem poszerzenia pasa drogowego drogi będącej we władaniu samoistnym Gminy
stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 3042/2.
Głosowano w sprawie:
podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w
miejscowości Kraczkowa na rzecz Gminy Łańcut w formie darowizny..
Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (20)
Jacek Albigowski, Jadwiga Balawender, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Barbara Czechowicz,
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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)
Jerzy Cwynar
Uchwała XXVI/365/21 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
położonej w miejscowości Kraczkowa na rzecz Gminy Łańcut w formie darowizny została
podjęta jednogłośnie - uchwała w załączeniu.

Ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
w miejscowości Kosina na rzecz Gminy Łańcut w formie darowizny.

położonych

Z-ca wójta Łukasz Hubert - W przypadku tej uchwały mieszkańcy kilku domów chcą oddać
część swoich gruntów, sami opłacili sobie dokumenty i operaty żeby można było poszerzyć tą
drogę wewnętrzną w celu zapewnienia lepszego dojazdu do domów. Następnie odczytał
projekt uchwały. Wyraża się zgodę na nabycie w formie darowizny następujących
nieruchomości położonej w miejscowości Kosina działka numer 3373/2 o powierzchni 160 m2,
działka nr 3374/10 o powierzchni 39 m2, działka o powierzchni nr 3374/7 o powierzchni 205
m2, działka nr 3375/3 o powierzchni 229 m2 celem utworzenia gminnej drogi wewnętrznej,
która umożliwi skomunikowanie działek sąsiednich z drogą publiczną.
Głosowano w sprawie:
podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w
miejscowości Kosina na rzecz Gminy Łańcut w formie darowizny.
Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (20)
Jacek Albigowski, Jadwiga Balawender, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, 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)
Jerzy Cwynar
Uchwała XXVI/366/21 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
położonych w miejscowości Kosina na rzecz Gminy Łańcut w formie darowizny została
podjęta jednogłośnie - uchwała w załączeniu.

Ad. 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę

nieruchomości.

Z-ca wójta Łukasz Hubert - W tym przypadku, Gmina remontując drogę musiała wejść w teren
prywatny i porozumiewaliśmy się z właścicielem drogi prywatnej, że dojdzie do zamiany czyli
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ten teren zajęty pod drogę będzie naszym terenem, a Gmina odda swój teren osobie
prywatnej. Przedstawił projekt uchwały. Wyraża się zgodę na zamianę niezabudowanej
nieruchomości będących własnością Gminy Łańcut zaznaczone jaka działka numer 3308/3
o powierzchni 213 m2 w Kosinie objętą księgą wieczystą numer RZ 1A/00000319/3 na
niezabudowaną nieruchomość stanowiąca własność osoby fizycznej oznaczonej jako działka
3304/2 o powierzchni 89 m2 w Kosinie objęta księgę wieczystą numer RZ1A/00041732/3.
Głosowano w sprawie:
podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (20)
Jacek Albigowski, Jadwiga Balawender, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, 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)
Jerzy Cwynar
Uchwała XXVI/367/2l w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości została
podjęta jednogłośnie - uchwała w załączeniu.

Ad. 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości.
Z-ca wójta Łukasz Hubert - Rada Gminy Chmielnik na sesji 28 stycznia 2021 roku podjęła
uchwałę o przekazaniu działek na rzecz gminy Łańcut w formie darowizny. Te działki nam
poprawią możliwości pracy drogi Gościńczyk w Handzlówce. Przedstawił projekt uchwała
sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości. Wyraża zgodę na przyjęcie
darowizny nieruchomości stanowiącej własność gminy Chmielnik oznaczonej jako działka
numer ewidencyjny 79/2 o powierzchni 4561 m2 położonej w Zabratówce wpisanej w księdze
wieczystej numer RZ2z/000 2863 9/3 prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział
Ksiąg Wieczystych w Rzeszowie. Darowizny nieruchomości dokonuje się z przeznaczeniem na
cele publiczne. Realizacja przez gminę Łańcut przebudowy dróg publicznych numer 109858
Albigowa Krzyżyk Handzlówka i numer 109870 Handlówka Zabratówka.
Głosowano w sprawie:
podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości.
Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (20)
Jacek Albigowski, Jadwiga Balawender, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Barbara Czechowicz,
Paweł Dąbek, Tomasz Harpula, Jan Kiełb, Marcin Kisała, Sławomir Kluz, Ryszard Krauz,
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Joanna Murias, Ewa Rejman-Dziok, Bernadeta Ruszel, Kazimierz Słonina, Grzegorz Szacki,
Ireneusz Tarała, Wiesław Wilk, Beata Wójcik, Jan Zuber
NIEOBECNI (1)
Jerzy Cwynar
Uchwała XXVI/368/21 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny
nieruchomości została podjęta jednogłośnie - uchwała w załączeniu.

Ad. 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości
stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarna położonej w miejscowości Krzemienicą.
Z-ca wójta Łukasz Hubert - Rada Gminy Czarna na sesji 25 marca br. podjęła uchwałę
o przekazaniu ww. działek gminie Łańcut w formie darowizny mówimy tutaj o tym odcinku w
pobliżu firmy Bimeks bollhoff teren drogi. Następnie odczytał projekt uchwały. Wyraża zgodę
na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej mienie
komunalne Gminy Czarna położonej w miejscowości Krzemienicą oznaczonej numerem
ewidencyjnym 3353/3 o powierzchni 629 m2 nieruchomość stanowi własność gminy Czarna
na podstawie wpisu w księdze wieczystej numer RZ-1A/00039698/5 prowadzonej przez Sąd
Rejonowy w Łańcucie Wydział Ksiąg Wieczystych. Nieruchomość nabywa się w drodze
darowizny w celu przeznaczenia na realizację zadań własnych Gminy Łańcut w zakresie dróg.
Głosowano w sprawie:
podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości
stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarna położonej w miejscowości Krzemienicą..
Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (20)
Jacek Albigowski, Jadwiga Balawender, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, 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)
Jerzy Cwynar
Uchwała XXVI/369/21 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny
nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarna położonej w miejscowości
Krzemienicą została podjęta jednogłośnie - uchwała w załączeniu.

Ad.18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/359/18 Rady Gminy Łańcut z
dnia 9 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Łańcut
spółkom wodnym, trybu postępowania i sposobu jej rozliczania.
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Z-ca wójta Łukasz Hubert - Szczegółowo projekt uchwały był omawiany na Komisji wspólnej.
Jak państwo pamiętają chodzi o to żeby 25000 zł, które chcemy przeznaczyć na czyszczenie
przepustów w miejscowości Wysoka. Przedstawił projekt uchwały. W paragrafie drugim
regulaminu w sprawie udzielenia dotacji celowych ze środków budżetu gminy Łańcut dla
Spółek Wodnych na działanie związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych na
terenie gminy Łańcut stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXIX/359/18 Rady Gminy Łańcut
z dnia 9 marca 2018 roku dodaje się ust l a i lb o następującym brzmieniu l a w sytuacjach
wyjątkowych Spółka Wodna może złożyć pisemny wniosek o przyznanie dotacji celowej
w trakcie roku budżetowego na realizację przedsięwzięć wymagających pilnego wykonania
i zagrażających uszkodzeniem mienia. Przyznanie dotacji będzie uzależnione od
zabezpieczenia przez Radę Gminy w budżecie Gminy środków na ten cel.
Głosowano w sprawie:
podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/359/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 9
marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Łańcut spółkom
wodnym, trybu postępowania i sposobu jej rozliczania.
Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (19)
Jacek Albigowski, Jadwiga Balawender, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, 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
PRZECIW (1)
Jan Zuber
NIEOBECNI (1)
Jerzy Cwynar
Uchwała XXVI/370/21 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/359/18 Rady Gminy
Łańcut z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy
Łańcut spółkom wodnym, trybu postępowania i sposobu jej rozliczania została podjęta
większością głosów - uchwała w załączeniu.

Ad. 19. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych należnej w 2021 r.
Sekretarz Mariusz Pieniążek - nowelizacja ustawy z 2 marca 2020 roku o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19 innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, która została dokonana 26
stycznia br. dała takie upoważnienie Radom Gmin do możliwości podejmowania uchwał
zwalniających z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do
spożycia na miejscu sprzedaży lub przedłużających ich termin wniesienia do końca bieżącego
roku. Również w zapisie tej ustawy są możliwości, z których Rada może skorzystać. Dotyczą
one zwrotu wzniesionej jednorazowo opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych na miejscu
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jeżeli dany przedsiębiorca taką opłatę wniósł jednorazowo do końca stycznia 2021 roku to
również w formie uchwały Rady Gminy można dokonać zwrotu na przykład dwóch trzecich
wniesionej opłaty. Przeczytał projekt uchwały.
Głosowano w sprawie:
podjęcia uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych należnej w 2021 r.
Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (19)
Jacek Albigowski, Jadwiga Balawender, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Barbara Czechowicz,
Paweł Dąbek, 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
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Jan Kiełb
NIEOBECNI (1)
Jerzy Cwynar
Uchwała XXVI/371/21 w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych należnej w 2021 r została podjęta większością głosów uchwała w załączeniu

Ad. 20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łańcut w 2021 r.
Z-ca wójta Łukasz Huber - Szanowni państwo jak co roku Rada Gminy Łańcut jest zobligowana
do przyjęcia uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności. Projekt taki został państwu przedstawiony. Środki na ten cel
zabezpieczone zostały w wysokości 50000 zł. W tamtym roku była taka sama kwota
zabezpieczona. Nie wykorzystaliśmy w całości tej kwoty, także mam nadzieję, że w tym roku
te 50000 zł też zapewni to żeby ta opieka nad zwierzętami była. Następnie przedstawił projekt
uchwały.
Głosowano w sprawie:
podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łańcut w 2021 r.
Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (19)
Jacek Albigowski, Jadwiga Balawender, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Barbara Czechowicz,
Paweł Dąbek, Tomasz Harpula, Jan Kiełb, Marcin Kisała, Sławomir Kluz, Ryszard Krauz,
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Joanna Murias, Bernadeta Ruszel, Kazimierz Słonina, Grzegorz Szacki, Ireneusz Tarała,
Wiesław Wilk, Beata Wójcik, Jan Zuber
NIEOBECNI (2)
Jerzy Cwynar, Ewa Rejman-Dziok
Uchwała XXVI/372/21 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łańcut w 2021 r.
została podjęta jednogłośnie - uchwała w załączeniu.

Ad.21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
międzygminnego pomiędzy Gminą Chmielnik a Gminą Łańcut w zakresie zaopatrzenia w
wodę i odprowadzanie ścieków mieszkańców miejscowości Wola Rafałowska przysiółek
Michałki, Gmina Chmielnik.
Z-ca wójta Łukasz Hubert - gmina Chmielnik rzeczywiście nie ma technicznej możliwości żeby
przypiąć swoich mieszkańców do wodociągów i kanalizacji. Na dzień dzisiejszy gmina
Chmielnik zrealizowała i przygotowała swoją infrastrukturę i teraz jedynie należy ich tylko
podpiąć do naszego hydrantu i do naszej kanalizacji. Żeby to mogło nastąpić musi być zawarte
między dwoma gminami porozumienie, ażeby porozumienie mogą zostać zawarte to państwo
radni muszą podjąć uchwałę o wyrażeniu zgody, żeby ci mieszkańcy mogli zostać podpięci
i wtedy nasz Zakład Gospodarki Komunalnej obsługiwały tych kilka domów. Przedstawił
projekt uchwały.
Głosowano w sprawie:
podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego
pomiędzy Gminą Chmielnik a Gminą Łańcut w zakresie zaopatrzenia w wodę i
odprowadzanie ścieków mieszkańców miejscowości Wola Rafałowska przysiółek Michałki,
Gmina Chmielnik.
Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (20)
Jacek Albigowski, Jadwiga Balawender, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, 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)
Jerzy Cwynar
Uchwała XXVI/373/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
międzygminnego pomiędzy Gminą Chmielnik a Gminą Łańcut w zakresie zaopatrzenia w
wodę i odprowadzanie ścieków mieszkańców miejscowości Wola Rafałowska przysiółek
Michałki, Gmina Chmielnik została podjęta jednogłośnie - uchwała w załączeniu.
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Ad.22. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z boisk
wielofunkcyjnych na terenie Gminy Łańcut
Sekretarz Mariusz Pieniążek - W roku ubiegłym Drodzy państwo podejmowaliście dwie
uchwały w tej sprawie. Nastąpiły takie kosmetyczne zmiany, o których mówiliśmy na
komisjach. Odczytał projekt uchwały.
Głosowano w sprawie:
podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z boisk wielofunkcyjnych na
terenie Gminy Łańcut.
Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (20)
Jacek Albigowski, Jadwiga Balawender, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, 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)
Jerzy Cwynar
Uchwała XXVI/374/21 w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z boisk
wielofunkcyjnych na terenie Gminy Łańcut została podjęta jednogłośnie - uchwała
w załączeniu.

Ad. 22 a) Podjęcie uchwały w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Zarządu Oddziału
Związku Nauczycielstwa Polskiego Łańcut Gmina dotyczącego zaopiniowania projektu
uchwały Rady Gminy Łańcut w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc
zdrowotną dla nauczycieli, rodzaj świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz
warunków i sposobu ich przyznawania.
Dyr. COGŁ Wojciech Dudek - Szanowni państwo ustawa z 1991 roku o związkach zawodowych
daje możliwość organizacjom związkowym opiniowania projektów aktów normatywnych
w tym przypadku uchwał Rady w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych. Związek
Zawodowy ZNP oddział gmina Łańcut skorzystał z takiego prawa i wniósł uwagi do projektów
uchwał, które w kolejnych punktach będziemy procedować, ale żeby tamte uchwały mogły
mieć moc prawną Rada Gminy musi się do tej opinii ustosunkować. Państwo otrzymali
oczywiście opinie związków zawodowych dotyczące tej uchwały jak i kolejnych, gdzie związki
mają swoje uwagi. Otrzymali państwo również projekt uchwały wraz ze szczegółowym
uzasadnieniem i pierwszą uchwałą, którą będziemy głosować będzie właśnie uchwała
o odrzuceniu stanowiska Zarządu Oddziału, natomiast dopiero kolejną będzie ta uchwała
właściwa. Ustawa o związkach zawodowych nakłada również obowiązek poinformowania
związku zawodowego o tym, że taki projekt uchwały będzie na sesji rady gminy po to żeby
Związek Zawodowy mógł ewentualnie na sesji mógł przedstawić swoją opinię w razie
rozbieżności stanowisk. Taką informację oczywiście związek dostał wraz z projektami uchwał
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o odrzuceniu stanowisk w poszczególnych uchwałach. Z informacji jakie otrzymałem od
przewodniczącej oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego Łańcut Gmina nikt nie pojawi się
dzisiaj na sesji. Doszliśmy do pewnego porozumienia stąd myślę, że tutaj tej obecności pani
przewodniczącej nie ma. Następnie przedstawił projekt uchwały.
Głosowano w sprawie:
podjęcia uchwały w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Zarządu Oddziału Związku
Nauczycielstwa Polskiego Łańcut Gmina dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady
Gminy Łańcut w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla
nauczycieli, rodzaj świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i
sposobu ich przyznawania.
Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (18)
Jacek Albigowski, Jadwiga Balawender, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Barbara Czechowicz,
Tomasz Harpula, Marcin Kisała, Sławomir Kluz, Ryszard Krauz, Joanna Murias, Ewa RejmanDziok, Bernadeta Ruszel, Kazimierz Słonina, Grzegorz Szacki, Ireneusz Tarała, Wiesław Wilk,
Beata Wójcik, Jan Zuber
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Paweł Dąbek
NIEOBECNI (2)
Jerzy Cwynar, Jan Kiełb
Uchwała XXVI/375/21 w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Zarządu Oddziału
Związku Nauczycielstwa Polskiego Łańcut Gmina dotyczącego zaopiniowania projektu
uchwały Rady Gminy Łańcut w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc
zdrowotną dla nauczycieli, rodzaj świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz
warunków i sposobu ich przyznawania została podjęta większością głosów - uchwała w
załączeniu.

Ad. 23. Podjęcie uchwały w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc
zdrowotną dla nauczycieli, rodzaj świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz
warunków I sposobu ich przyznawania.
Dyr. COGŁ Wojciech Dudek - Szanowni państwo projekt szczegółowo był omawiany na
połączonych komisjach. Ja tutaj całego projektu nie będę czytał ponieważ on jest obszerny
powiem tylko najważniejsze rzeczy, które się zmieniły w stosunku, co do poprzedniej uchwały.
W poprzedniej uchwale środkami dysponował dyrektor placówki w tej chwili w tym projekcie
będzie tymi środkami dysponował wójt. Zmienił się odrobinę katalog pomocy z jakiej mogą
korzystać uprawnione osoby i została określona maksymalna kwota świadczenia jaką może
otrzymać osoba z tego funduszu. Pozostałe zapisy względem poprzedniej uchwały są bardzo
podobne.
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Głosowano w sprawie:
podjęcia uchwały w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla
nauczycieli, rodzaj świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i
sposobu ich przyznawania.
Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (18)
Jadwiga Balawender, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Barbara Czechowicz, 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
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Jacek Albigowski, Paweł Dąbek
NIEOBECNI (1)
Jerzy Cwynar
Uchwała XXVI/376/21 w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc
zdrowotną dla nauczycieli, rodzaj świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz
warunków i sposobu ich przyznawania została podjęta większością głosów - uchwała w
załączeniu.

Ad. 24. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć niektórych nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust 7 pkt 3 lit d ustawy z dnia
26 kwietnia 1982 r. - Karta Nauczyciela.
Dyr. COGŁ Wojciech Dudek - Szanowni państwo uchwała określa tygodniowy obowiązkowy
wymiar godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na
kwalifikacyjnych kursach zawodowych. W uchwale zaproponowaliśmy pensum w wymiarze 18
godzin. Uchwała była omawiana na wspólnej komisji w związku z powyższym przeczytał
projekt uchwały.
Głosowano w sprawie:
podjęcia uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
niektórych nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 26 kwietnia
1982 r. - Karta Nauczyciela.
Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (18)
Jacek Albigowski, Jadwiga Balawender, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Paweł Dąbek, 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
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WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Barbara Czechowicz, Jan Kiełb
NIEOBECNI (1)
Jerzy Cwynar
Uchwała XXVI/377/21 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. d
ustawy z dnia 26 kwietnia 1982 r. - Karta Nauczyciela została podjęta większością głosów uchwała w załączeniu.

Ad. 24a) Podjęcie uchwały w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Zarządu Oddziału
Związku Nauczycielstwa Polskiego Łańcut Gmina dotyczącego zaopiniowania projektu
uchwały Rady Gminy Łańcut w sprawie określenia tygodniowego obowiązku wymiaru
godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie
i dzieci młodsze zatrudnionych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Łańcut.
Dyr. COGŁ Wojciech Dudek - Analogicznie jak do uchwały 22a zachodzi konieczność
odrzucenia stanowiska Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego Łańcut Gmina, aby
mogła zostać przyjęta uchwała pierwotna, która została przesłana związkom zawodowym.
Przedstawił projekt uchwały. Odrzuca się w całości stanowisko Zarządu Oddziału Związku
Nauczycielstwa Polskiego Łańcut Gmina wyrażające negatywną opinię w sprawie
przedstawionego projektu uchwały Rady Gminy Łańcut w sprawie określenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami
obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w przedszkolach i oddziałach
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Łańcut.
Głosowano w sprawie:
podjęcia uchwały w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Zarządu Oddziału Związku
Nauczycielstwa Polskiego Łańcut Gmina dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady
Gminy Łańcut w sprawie określenia tygodniowego obowiązku wymiaru godzin zajęć
nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
zatrudnionych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Łańcut.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 5, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (15)
Jacek Albigowski, Jadwiga Balawender, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Tomasz Harpula, Marcin
Kisała, Sławomir Kluz, Joanna Murias, Ewa Rejman-Dziok, Kazimierz Słonina, Grzegorz Szacki,
Ireneusz Tarała, Wiesław Wilk, Beata Wójcik, Jan Zuber
WSTRZYMUJĘ SIĘ (5)
Barbara Czechowicz, Paweł Dąbek, Jan Kiełb, Ryszard Krauz, Bernadeta Ruszel
NIEOBECNI (1)
Jerzy Cwynar
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Uchwała XXVI/378/21 w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Zarządu Oddziału
Związku Nauczycielstwa Polskiego Łańcut Gmina dotyczącego zaopiniowania projektu
uchwały Rady Gminy Łańcut w sprawie określenia tygodniowego obowiązku wymiaru
godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i
dzieci młodsze zatrudnionych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Łańcut została podjęta większością głosów uchwała w załączeniu.

Ad. 25. Podjęcie uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli przedszkoli, pracujących grupami obejmującymi dzieci 6 - letnie i dzieci młodsze,
zatrudnionych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Łańcut.
Dyr. COGŁ Wojciech Dudek - Szanowni Państwo uchwała również była omawiana na
wspólnym posiedzeniu komisji. Odczytał projekt uchwały. Ustala się od 1 września 2021 roku
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli pracujących z grupami
obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach
prowadzonych przez gminę Łańcut w wysokość 24 godzin tygodniowo..
Głosowano w sprawie:
podjęcia uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli przedszkoli, pracujących grupami obejmującymi dzieci 6 - letnie i dzieci młodsze,
zatrudnionych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Łańcut.
Wyniki głosowania
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (16)
Jacek Albigowski, Jadwiga Balawender, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Tomasz Harpula, Jan
Kiełb, Marcin Kisała, Sławomir Kluz, Joanna Murias, Ewa Rejman-Dziok, Kazimierz Słonina,
Grzegorz Szacki, Ireneusz Tarała, Wiesław Wilk, Beata Wójcik, Jan Zuber
WSTRZYMUJĘ SIĘ (4)
Barbara Czechowicz, Paweł Dąbek, Ryszard Krauz, Bernadeta Ruszel
NIEOBECNI (1)
Jerzy Cwynar
Uchwała XXVI/379/21 w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć nauczycieli przedszkoli, pracujących grupami obejmującymi dzieci 6 - letnie i dzieci
młodsze, zatrudnionych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Łańcut została podjęta większością głosów uchwała w załączeniu
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Ad

- 26- Podjęcie uchwały w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny
w poszczególnych okresach roku szkolnego.
Dyr. COGŁ Wojciech Dudek - Szanowni państwo zmiana w uchwala jest kosmetyczna
w stosunku do uchwały z 2009 roku. Uchwała była omawiana na posiedzeniu wspólnym
komisji. To co się zmienia w uchwale w stosunku do poprzedniej to aktualizacja dzienników
ustaw i zapis związany z publikacją w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego
zgodnie z obowiązującymi teraz przepisami uchwała powinna być opublikowana w Dzienniku
Urzędowym Województwa i w paragrafie 10 tej uchwały uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą
obowiązująca od 1 września 2021 roku.
Głosowano w sprawie:
podjęcia uchwały w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych
okresach roku szkolnego.
Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (19)
Jacek Albigowski, Jadwiga Balawender, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Barbara Czechowicz,
Paweł Dąbek, Tomasz Harpula, Jan Kiełb, Marcin Kisała, Sławomir Kluz, Ryszard Krauz, Ewa
Rejman-Dziok, Bernadeta Ruszel, Kazimierz Słonina, Grzegorz Szacki, Ireneusz Tarała,
Wiesław Wilk, Beata Wójcik, Jan Zuber
NIEOBECNI (2)
Jerzy Cwynar, Joanna Murias
Uchwała XXVI/380/21 w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny
w poszczególnych okresach roku szkolnego została podjęta jednogłośnie - uchwała
w załączeniu.

Ad.26a) Podjęcie uchwały w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Zarządu Oddziału
Związku Nauczycielstwa Polskiego Łańcut Gmina dotyczącego zaopiniowania projektu
uchwały Rady Gminy Łańcut w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego
obowiązkowego
wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych I
opiekuńczych
nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze.
Dyr. COGŁ Wojciech Dudek - Szanowni panią kolejna uchwała, która warunkuje podjęcie
uchwały następnej. W opinii nie zgodziliśmy się z opinią związku zawodowego w związku
z powyższym zachodzi konieczność podjęcia takiej uchwały. Zarówno projekt uchwały jak
i uzasadnienie otrzymaliście państwo przed sesją. Odczytał projekt uchwały. Odrzuca się
w całości stanowisko Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego Łańcut Gmina
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wyrażające negatywną opinię w sprawie przedstawionego projektu uchwały Rady Gminy
Łańcut w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych
nauczycieli oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru
zajęć dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom którym powierzono
stanowisko kierownicze.
Głosowano w sprawie:
podjęcia uchwały w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Zarządu Oddziału Związku
Nauczycielstwa Polskiego Łańcut Gmina dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady
Gminy Łańcut w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
niektórych nauczycieli oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego
wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym
powierzono stanowiska kierownicze.
Wyniki głosowania
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (16)
Jacek Albigowski, Jadwiga Balawender, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Barbara Czechowicz,
Tomasz Harpula, Marcin Kisała, Sławomir Kluz, Ryszard Krauz, Bernadeta Ruszel, Kazimierz
Słonina, Grzegorz Szacki, Ireneusz Tarała, Wiesław Wilk, Beata Wójcik, Jan Zuber
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Paweł Dąbek, Jan Kiełb, Ewa Rejman-Dziok
NIEOBECNI (2)
Jerzy Cwynar, Joanna Murias
Uchwała XXVI/381/21 w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Zarządu Oddziału
Związku Nauczycielstwa Polskiego Łańcut Gmina dotyczącego zaopiniowania projektu
uchwały Rady Gminy Łańcut w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze została podjęta większością
głosów - uchwała w załączeniu.

Ad. 27. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych
nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze.
Dyr. COGŁ Wojciech Dudek - Uchwała też była omawiana na komisji. Jest dość obszerna.
Najważniejsze rzeczy jakie chcemy wprowadzić aktualizując uchwałę z 2009 roku to chcemy
wprowadzić możliwość wpisania zniżki dla vice dyrektorów szkoły, zespołów. W związku z tym,
że tworzymy zespoły szkolno-przedszkolne zdarza się, że tutaj są nauczyciele jednostki
w różnych budynkach. Pozostawimy decyzji dyrektora czy będzie chciał mieć jednego zastępcę
czy dwóch zastępców dyrektora jeżeli będzie chciał mieć dwóch zastępców wówczas ci
dyrektorze będą musieli realizować większą tygodniową liczbę zajęć dydaktycznych. Uchwała
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również określa tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla pedagogów psychologów
i logopedów i ten wymiar się nie zmienił wynosi maksymalnie jak Ustawa przewiduje 22
godziny.
Głosowano w sprawie:
podjęcia uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
niektórych nauczycieli oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych nauczycielom, którym
powierzono stanowisko kierownicze.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (15)
Jacek Albigowski, Jadwiga Balawender, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Barbara Czechowicz,
Tomasz Harpula, Marcin Kisała, Sławomir Kluz, Ryszard Krauz, Bernadeta Ruszel, Kazimierz
Słonina, Grzegorz Szacki, Ireneusz Tarała, Beata Wójcik, Jan Zuber
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Paweł Dąbek, Jan Kiełb, Ewa Rejman-Dziok
NIEOBECNI (3)
Jerzy Cwynar, Joanna Murias, Wiesław Wilk
Uchwała XXVI/382/21 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych,
opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze została podjęta
większością głosów - uchwała w załączeniu.

Ad. 28. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru w postępowaniu
rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Łańcut.
Dyr. COGŁ Wojciech Dudek - Szanowni państwo uchwała szczegółowo była omawiana na
połączonej komisji. Odczytał projekt uchwały. Ustala się kryteria naboru do przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez gminę Łańcut na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do
potwierdzenia tych kryteriów. Ustala się kryteria rekrutacji wraz z liczbą punktów
w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez gminę Łańcut oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych
kryteriów.
Głosowano w sprawie:
podjęcia uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru w postępowaniu rekrutacyjnym do
publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Łańcut.
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Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (19)
Jacek Albigowski, Jadwiga Balawender, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, 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, Beata Wójcik, Jan Zuber
NIEOBECNI (2)
Jerzy Cwynar, Wiesław Wilk
Uchwała XXVI/383/21 w sprawie określenia kryteriów naboru w postępowaniu
rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Łańcut została podjęta jednogłośnie - uchwała
w załączeniu.

Ad.29. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych
przez Gminę Łańcut oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od
dnia 1 września 2021 r.
Dyr. COGŁ Wojciech Dudek - Uchwała jest konsekwencją podjęcia w tym roku uchwały
o utworzeniu zespołu szkolno-przedszkolnego w miejscowości Albigowa w związku
z powyższym zachodzi konieczność ustalenia planu sieci szkół podstawowych również dla tej
placówki i w stosunku, co do poprzedniej uchwały zmieni się zapis dotyczący szkoły
podstawowej imienia księdza Antoniego Tyczyńskiego w Albigowej, bo będzie wchodzić teraz
wraz z przedszkolem publicznym w Albigowej w skład zespołu szkolno-przedszkolnego
w Albigowej, która obejmuje swoim obwodem całą miejscowość Albigowa. Powyższa uchwała
musiała być zaopiniowana przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Podkarpacki Kurator
Oświaty taką pozytywną opinię wydał w dniu 23 lutego bieżącego roku.
Głosowano w sprawie:
podjęcia uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez
Gminę Łańcut oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1
września 2021 r.
Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (18)
Jadwiga Balawender, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Barbara Czechowicz, 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
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Jacek Albigowski, Paweł Dąbek
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NIEOBECNI (1)
Jerzy Cwynar
Uchwała XXVI/384/21 w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Łańcut oraz określenia granic obwodów publicznych szkół
podstawowych, od dnia 1 września 2021 r. została podjęta większością głosów - uchwała w
załączeniu.

Ad

- 30- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łańcut z dnia 21 września
2016 r. w sprawie zmiany nazwy jednostki budżetowej "Zespół Administracyjno-Finansowy
Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Łańcut", zmiany jej statutu oraz zapewnienia wspólnej
obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla gminnych jednostek oświatowych.
Dyr. COGŁ Wojciech Dudek - Uchwała w sposób szczegółowy była omawiana na wspólnym
posiedzeniu komisji w związku z powyższym odczytał projekt uchwały. W uchwale nr
XXI/170/16 Rady Gminy Łańcut z dnia 21 września 2016 roku w sprawie zmiany nazwy
jednostki budżetowej Zespół Administracyjno-finansowy Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy
Łańcut zmiany jej statutu oraz zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej finansowej i
organizacyjnej dla gminnych jednostek oświatowych zmienionej uchwałą XXVIII/347/18 Rady
Gminy Łańcut z dnia 30 stycznia 2018 roku oraz uchwałą numer XX!/298/20 Rady Gminy
Łańcut z dnia 7 sierpnia 2020 roku wprowadza następujące zmiany. W paragrafie 2 ust. 3
dodaje się punkt 16 w brzmieniu: Ośrodek Opieki Dziennej Pogodny Senior w Wysokiej.
W Statucie Centrum Oświaty Gminy Łańcut stanowiącym załącznik do uchwały wprowadza się
następujące zmiany. W paragrafie 4 dodaje się punkt 16 w brzmieniu: Ośrodek Opieki Dziennej
Pogodny Senior w Wysokiej. W paragrafie 5 ustęp 3 dodaje się ust 6 w brzmieniu: Transport
do jednostek obsługiwanych. W paragrafie 5 ustęp 3 dodaje się punkt 7 w brzmieniu:
Współpraca przy bieżącym utrzymaniu jednostek obsługiwanych.
Głosowano w sprawie:
podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łańcut z dnia 21 września 2016 r.
w sprawie zmiany nazwy jednostki budżetowej "Zespół Administracyjno-Finansowy Obsługi
Szkół i Przedszkoli Gminy Łańcut", zmiany jej statutu oraz zapewnienia wspólnej obsługi
administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla gminnych jednostek oświatowych.
Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (19)
Jacek Albigowski, Jadwiga Balawender, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Paweł Dąbek, 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
NIEOBECNI (2)
Jerzy Cwynar, Barbara Czechowicz
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Uchwała XXVI/385/21 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łańcut z dnia 21
września 2016 r. w sprawie zmiany nazwy jednostki budżetowej "Zespół AdministracyjnoFinansowy Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Łańcut", zmiany jej statutu oraz zapewnienia
wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla gminnych jednostek
oświatowych została podjęta jednogłośnie - uchwała w załączeniu.

Ad.31. Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia skarg na Wójta Gminy Łańcut.
Przew. Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Katarzyna Bujak - Szanowni Państwo w tym
punkcie mamy cztery skargi. Wszystkie skargi były omawiane na wspólnych komisjach.
Przedstawiła pierwszy projekt uchwały. Uznaje za bezzasadną skargę na wójta gminy Łańcut
o działanie na szkodę mieszkańców gminy Łańcut, a w interesie mieszkańców gminy Gać
w związku z planowaną inwestycją na 2021 rok Przebudowa drogi Rogóżno Gać
w miejscowości Rogóżno i Kosina.
Głosowano w sprawie:
podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Łańcut..
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4
Wyniki imienne:
ZA (14)
Jadwiga Balawender, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Tomasz Harpula, Jan Kiełb, Marcin Kisała,
Sławomir Kluz, Ewa Rejman-Dziok, Bernadeta Ruszel, Kazimierz Słonina, Ireneusz Tarała,
Wiesław Wilk, Beata Wójcik, Jan Zuber
PRZECIW (1)
Grzegorz Szacki
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Jacek Albigowski, Paweł Dąbek
NIEOBECNI (4)
Jerzy Cwynar, Barbara Czechowicz, Ryszard Krauz, Joanna Murias
Uchwała XXVI/386/21 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Łańcut została
podjęta większością głosów - uchwała w załączeniu.
(Radny Grzegorz Szacki zgłosił do protokołu fakt omyłkowego głosowania „przeciw". Radny
jest „za" przyjęciem uchwały)

Przew. Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Katarzyna Bujak - Przedstawiła kolejny projekt
uchwały. Uznaje się za bezzasadną skargę na wójta gminy o brak należytej staranności
w związku z opracowaniem projektu budżetu na 2021 rok, w którym niewłaściwie zostały ujęte
wydatki funduszu sołeckiego sołectwa Głuchów.
Głosowano w sprawie:
podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Łańcut..
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Wyniki głosowania
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (16)
Jadwiga Balawender, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Barbara Czechowicz, Tomasz Harpula, Jan
Kiełb, Marcin Kisała, Sławomir Kluz, Ewa Rejman-Dziok, Bernadeta Ruszel, Kazimierz Słonina,
Grzegorz Szacki, Ireneusz Tarała, Wiesław Wilk, Beata Wójcik, Jan Zuber
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Jacek Albigowski, Paweł Dąbek
NIEOBECNI (3)
Jerzy Cwynar, Ryszard Krauz, Joanna Murias
Uchwała XXVI/387/21 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Łańcut została
podjęta większością głosów - uchwała w załączeniu.

Przew. Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Katarzyna Bujak - Odczytała projekt uchwały.
Uznaje za bezzasadną skargę na wójta gminy o przekroczenie uprawnień i działanie na szkodę
interesu inkasentów podatku rolnego i od nieruchomości Gminy Łańcut mieszkańców gminy
Łańcut finansów Gminy Łańcut a w interesie Banku Spółdzielczego w Łańcucie.
Głosowano w sprawie:
podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Łańcut..
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (15)
Jadwiga Balawender, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Barbara Czechowicz, Tomasz Harpula,
Marcin Kisała, Sławomir Kluz, Ewa Rejman-Dziok, Bernadeta Ruszel, Kazimierz Słonina,
Grzegorz Szacki, Ireneusz Tarała, Wiesław Wilk, Beata Wójcik, Jan Zuber
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Jacek Albigowski, Paweł Dąbek, Jan Kiełb
NIEOBECNI (3)
Jerzy Cwynar, Ryszard Krauz, Joanna Murias
Uchwała XXVI/388/21 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Łańcut została
podjęta większością głosów - uchwała w załączeniu.

Przew. Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Katarzyna Bujak - Przedstawiła ostatni projekt
uchwały w tym punkcie porządku obrad. Uznaje za bezzasadną skargę na wójta gminy Łańcut
o brak należytej staranności w związku z opracowaniem projektu budżetu na 2021 rok w
którym nie zostały ujęte wydatki które nie wygasły z upływem roku 2020 i zostały przeniesione
do realizacji na 2021 rok.
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Głosowano w sprawie:
podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skarg na Wójta Gminy Łańcut..
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (15)
Jadwiga Balawender, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Barbara Czechowicz, Tomasz Harpula,
Marcin Kisała, Sławomir Kluz, Ewa Rejman-Dziok, Bernadeta Ruszel, Kazimierz Słonina,
Grzegorz Szacki, Ireneusz Tarała, Wiesław Wilk, Beata Wójcik, Jan Zuber
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Jacek Albigowski, Paweł Dąbek, Jan Kiełb
NIEOBECNI (3)
Jerzy Cwynar, Ryszard Krauz, Joanna Murias
Uchwała XXVI/389/21 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Łańcut została
podjęta większością głosów - uchwala w załączeniu.

Ad.32. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Łańcut na lata 20212024.
Sekretarz Mariusz Pieniążek - Program został państwu przedstawiony przez panią kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na komisji. Odczytał projekt uchwały. Program jest
załącznikiem do tego projektu uchwały.
Głosowano w sprawie:
podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Łańcut na lata 2021-2024.
Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (18)
Jacek Albigowski, Jadwiga Balawender, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Barbara Czechowicz,
Paweł Dąbek, Tomasz Harpula, Jan Kiełb, Marcin Kisała, Sławomir Kluz, Ewa Rejman-Dziok,
Bernadeta Ruszel, Kazimierz Słonina, Grzegorz Szacki, Ireneusz Tarała, Wiesław Wilk, Beata
Wójcik, Jan Zuber
NIEOBECNI (3)
Jerzy Cwynar, Ryszard Krauz, Joanna Murias
Uchwała XXVI/390/21 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Łańcut na lata 20212024 została podjęta jednogłośnie - uchwała w załączeniu.
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Ad.33. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie za
2020 r.
Sekretarz Mariusz Pieniążek - Sprawozdanie zostało przygotowane przez Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Łańcucie za rok 2020. Sprawozdanie składa się z dwóch rzeczy, jedna
dotyczy artykułu 110 ustawy o pomocy społecznej i to sprawozdanie w tej części jest składane
bezpośrednio przez kierownika, a druga część to jest wspieranie rodziny i systemu pieczy
zastępczej i ta część jest tak jakby składana przez kierownika i wójta gminy na podstawie
ustawy wcześniej wspomnianej. Drodzy państwo tego sprawozdania się nie głosuje, nie
przyjmuje. Obowiązkiem Wójta i obowiązkiem kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej jest przedstawienie za każdy rok kalendarzowy do 31 marca następnego roku
takiego sprawozdania organowi stanowiącemu czyli Radzie Gminy Łańcut.

Ad.34. Raport z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w roku 2020 r. z zakresu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019 2020.
Sekretarz Mariusz Pieniążek - Raport z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych za rok 2020, też tak jak poprzednie sprawozdanie, ma być
przedstawiony państwu jako organowi stanowiącemu Gminy do 31 marca następnego roku
kalendarzowego. Państwo macie ten raport przygotowany przez pracownika i członków
Gminnej Komisji Przeciwdziałania Problemów Alkoholowych. Raport też jest tylko do
przedstawienia, nie jest do głosowania czy do przyjmowania.

Ad. 35. Informacja o międzysesyjnej działalności Komisji Rady Gminy.
Komisja Rewizyjna Sławomir Kluz - Od ostatniej sesji Komisja Rewizyjna spotkała się
pięciokrotnie. Dwa razy to wynikało z planu pracy komisji przyjętego przez Radę. 15 lutego to
było zapoznanie się z wynikami prac audytora wewnętrznego Gminy Łańcut za lata 2019 2020.
19 marca analiza wykonania uchwał Rady Gminy, nad którymi sprawuje nadzór Komisja
Rewizyjna uchwalonych w roku 2020. W dniu 24 i 25 marca to były wspólne posiedzenia na
których byliśmy wspólnie z innymi komisjami dotyczącymi projektów uchwał, które dzisiaj
przyjmujemy oraz w dniu 24 lutego Komisja się zebrała zgodnie z wnioskami Rady Gminy z 28
stycznia. Tematem była kontrola w sprawie likwidacji Ośrodka Kultury w Cierpiszu oraz
kontrola okoliczności przeprowadzenia konkursu na stanowisko instruktora Ośrodka Kultury
w Cierpiszu w roku 2018. Protokół z tego posiedzenia jest dostępny w biurze Rady Gminy.
Komisja Finansów i Gospodarowania Mieniem Gminy Bernadeta Ruszel - Komisja Finansów
i Mieniem z planu pracy spotkała się 18 marca. Analizowaliśmy wykonanie budżetu Zakładu
Komunalnego i rozmawialiśmy o sprawach bieżących. Takim nurtujących problemem jest
sprawa wody zwłaszcza w Kraczkowej, bo się okazuje że studnie nie do końca są wydajne no
i tym pewnie w przyszłości trzeba będzie się zająć, tak żeby nie okazało się kiedyś w przyszłości
że nie będzie możliwości dostarczenia wody.
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Komisja do Spraw Społecznych Beata Wójcik - Komisja Społeczna od ostatniej sesji zebrała
się raz na wspólnym objeździe dróg gminnych po wszystkich naszych miejscowościach Gminy
Łańcut. Oprócz tego posiedzenia wyjazdowego były dwa posiedzenia komisji przed sesyjnej.
Komisji Inicjatyw Gospodarczych, Rolnictwa i Ekologii Grzegorz Szacki - Komisja Inicjatyw
Gospodarczych i rolnictwa spotkała się dwa razy 12 lutego i 11 marca. 11 marca była to komisja
objazdowa - stan dróg gminnych i kontrola oświetlenia. W lutym to jest 12 lutego były tematy
takie jak zadania pro ekologiczne prowadzone przez gminę Łańcut i realizacja programu
usuwania wyrobów azbestowych na rok 2021.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Katarzyna Bujak - Komisja Skarg Wniosków i Petycji
spotkała się dwa razy: 11 lutego i 15 marca. Pracowała nad projektorami uchwał, które w dniu
dzisiejszym były podejmowane.

Ad.36. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
Wójt Jakub Czarnota - Szanowni państwo okres ostatnich dwóch miesięcy to czas realizacji
pewnych zadań inwestycyjnych, na które zabezpieczyliśmy środki na początku roku ale też
i można powiedzieć przyśpieszające przygotowania do tego co nas w tym roku czeka. Jesteśmy
na etapie budowy oświetlenia w 7 miejscowościach naszej gminy. Część tych lamp już się
świeci, niektóre jeszcze na to czekają, ale to wynika z pewnych kwestii formalnych, których
musimy z PGE dopilnować. Został podpisany aneks z grupą PGE na mocy, którego lampy przy
nowo wybudowanych odcinkach zapalą się niebawem. Ponadto otworzyliśmy też przetargi na
dostawę kruszywa. To już mówimy o remontach po zimowych. Otworzyliśmy już oferty na
remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych. Tych prac będzie całkiem sporo więc była
potrzeba żeby trochę większe środki niż w ubiegłych latach na te remonty po zimowe
zabezpieczyć. Jesteśmy także na etapie otwierania czy przygotowań już do podpisania umów
na kolejne zadanie inwestycyjne: Dostawa energooszczędnych opraw oświetleniowych czyli to
zadanie polegające na wymianie, unowocześnieniu naszego oświetlenia. 19 marca mieliśmy
otwarcie ofert. Firma Ledoluks z Głogowa Małopolskiego złożyła najkorzystniejszą ofertę
Spośród sześciu na kwotę blisko 150 000 zł jest to cena poniżej tego co zabezpieczyliśmy
w przetargu. 25 marca ogłosiliśmy przetarg na budowę oświetlenia na stadionach w Albigowej,
Kraczkowej oraz Soninie. Tutaj planujemy termin otwarcia ofert 12 kwietnia, a zadanie
chcielibyśmy do września zrealizować. Jeżeli chodzi o działania związane z pozyskiwaniem
środków zewnętrznych czy też inwestycjami, które w ramach tego referatu realizujemy to
wpłynęło do nas pismo od wykonawcy basenu w Wysokiej oraz parku Magrysia z prośbą
o wydłużenie terminu realizacji tego zadania. Wykonawca prosi żeby wydłużyć ten termin do
31 sierpnia. Wykonawcy, w tym przypadku mowa o dwóch różnych firmach, chcą ten termin
do końca sierpnia sobie wydłużyć powołując się na warunki pandemiczne. Nie wiemy na dzień
dzisiejszy jak długo obostrzenia będą trwały i w obecnej sytuacji nawet prowadzić działalność
przy basenie byłoby kłopotliwe. Ciężko przewidzieć jak sytuacja będzie w kraju w czerwcu
wyglądała. Też jak wiecie państwo od pewnego czasu współpracujemy z Wojewódzkim
Funduszem Ochrony Środowiska w ramach realizacji Programu Czyste Powietrze nasz Urząd
pomaga mieszkańcom pozyskiwać dotacje. Z tego powodu dostaniemy też Grant w wysokości
30000 zł na uruchomienie punktu informacyjno- konsultacyjnego czyli Urząd Gminy zostanie
doposażony w pewne przedmioty, które pomogły nam w sprawnej obsłudze mieszkańców.
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Otrzymaliśmy też dotację od wojewody w ramach programu Maluch plus, ale już nie na
budowę tylko na funkcjonowanie miejsc przedszkolnych w żłobkach w Kosinie w Kraczkowej
jest ta kwota 35000 czyli wychodzi 80 zł na jedno dziecko tak to w przeliczeniu wygląda.
Wspominałam też kiedyś, że będziemy starać się o środki w ramach Programu Sportowa
Polska, konkretnie staramy się o budowę zaplecza sportowego na stadionie Arki Albigowa.
Wczoraj wniosek został złożony, byliśmy w stanie w krótkim okresie właściwie złożyć
kompletny wniosek i zrobić pozwolenie budowlane, bo to jest jedyny stadion, który ma plan
zagospodarowania przestrzennego. Jesteśmy tez na etapie przygotowywania wniosku do
programu Posiłek w szkole i w domu. Staramy się tutaj o środki zewnętrzne na modernizację
stołówek w Soninie oraz Albigowej. Dostaliśmy informację od Marszałka Województwa
Podkarpackiego o tym, że zostały zabezpieczone 170000 zł na kontynuację budowy chodnika
w Albigowej. Natomiast wiadomość z dzisiejszego poranka to Wojewoda Podkarpacki
poinformował nas o przekazaniu gminie Łańcut 340000 zł na dokończenie przebudowy
budowy drogi Przecznice w Soninie. To o czym kiedyś mówiliśmy by zrobić tą drogę
przelotową, ale też można powiedzieć pewne działania ubiegliśmy, bo też na komisji
wspominałem, że może powinniśmy się liczyć z tym, że możemy dostać tą dotację w związku
z tym zabezpieczamy też środki na budowę chodnika na Zagrodach przynajmniej na razie na
etap dokumentacji, bo z pewnością to zadanie też wpłynie na ruch więc ten chodnik tam na
Zagrodach w Głuchowie z tego względu będzie potrzebny. W ramach Referatu Rolnictwa
Ochrony Środowiska Nieruchomości jesteśmy na etapie też wydawania decyzji
środowiskowych. Dotyczy to dróg Kosina Markowa, którą w tym roku chcemy przygotować.
Powiat Łańcucki starał się o przebudowę dróg z Kosiny w kierunku Dębiny i Białobrzeg na to
też decyzje środowiskowe są wydawane. O przejmowaniu działek to już dzisiaj na sesji
mówiliśmy więc nie będę się powtarzał w tym zakresie. Może przejdę troszeczkę do
funkcjonowania naszych jednostek budżetowych. Jeśli chodzi o Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej też taka świeża informacja, że GOPS zawarł w lutym umowę z Wojewodą
Podkarpackim na realizację Programu Posiłek w Szkole i w Domu. Otrzymamy na ten cel 216
tys. zł. GOPS też prowadzi działania związane z wydawaniem żywności dla mieszkańców.
Będziemy te oczywiście zadania w tym roku kontynuować. Zmieniamy troszeczkę podmiot
z którym będziemy współpracować, to będzie od wiosny tego roku Polski Czerwony Krzyż
z siedzibą w Przeworsku. Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do programu Wspieraj
Seniora będzie ten program realizowany do końca marca. Mówiąc o GOPsie to też powiedzmy
działania związane z szeroko rozumianą opieką społeczną. Też chciałem poinformować, że
trwa konkurs na kierownika Dziennego Domu Pobytu Seniora w Wysokiej. Jest to już drugi
konkurs, bo pierwszego nie byliśmy w stanie rozstrzygnąć z prostej przyczyny. Nie mieliśmy
ani jednej podania, w związku z tym ponowiliśmy nabór do 9 kwietnia. Czekamy na oferty.
Takim zadaniem, o którym myślę warto też wspomnieć jest wypłata świadczeń 500 plus. Tutaj
też w mediach internetowych, ale też może za pośrednictwem państwa czy osób, które nas
oglądają chciałbym zachęcić rodziców do tego żeby te wnioski o 500 Plus składać drogą
elektroniczną. Z roku na rok coraz więcej mieszkańców decyduje się na taką formę online.
W tamtym roku 1200 wniosków złożono przez Internet. W tym roku to już jest 1500 i na pewno
ta liczba będzie rosła, bardzo dobrze, bo jest to bardzo szybka i wygodna forma. Urząd pracuje
normalnie jest czynny, GOPS też strony przyjmuje, ale oczywiście tam gdzie jest to możliwe No
to warto z tej formy elektronicznej korzystać. Wspominałem państwu o konkursie na
dyrektora Dziennego Domu Pobytu Seniora, ale to nie jest jedyny konkurs w trakcie, którego
jesteśmy, bo trwa też konkurs na dyrektora Centrum Kultury Gminy Łańcut. Tutaj termin
składania oferty minie 6 kwietnia tuż po Wielkanocy i pewnie gdzieś w tym okresie zaraz po
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świętach wielkanocnych będziemy chcieli ten konkurs rozstrzygnąć. W przypadku samej
działalności ośrodków kultury, to jak ona wygląda to z grubsza pewnie wszyscy wiemy jak
pandemia pewne rzeczy ogranicza, dlatego tak jak w poprzednim roku, pracownicy w dużym
stopniu koncentrują się na działaniach remontowych. Sukcesywnie jest stan obiektów czy
bibliotek czy ośrodków jest poprawiany. Zadanie, o którym też chciałem wspomnieć to żłobki.
Mówiliśmy o tym, że trzeba jeszcze je doposażyć, pewne rzeczy wokół żłobków zrobić trochę
przygotować i też organizacyjne jako gmina do tego by żłobki funkcjonowały. Przy okazji warto
wspomnieć, że trwa w zasadzie nabór do żłobków. Ogłosiliśmy pierwszy termin później
i zarówno w Kosinie i w Kraczkowej ciągle mamy kilka wolnych miejsc. W związku z tym, skoro
po dwóch naborach mamy wolne miejsca możemy ogłosić coś takiego jak nabór ciągły więc
do wyczerpania listy wolnych miejsc, cały czas zainteresowane osoby mogą się zgłaszać. No
pewnie ta sytuacja pandemiczna troszeczkę to zainteresowanie spowolniła. Na pytanie kiedy
dokładnie otworzymy żłobki nie jesteśmy w stanie w tym momencie ze stuprocentową
pewnością powiedzieć. Chcieliśmy żeby żłobki ruszyły pełną parą 12 kwietnia, dzisiaj wiemy że
do 9 kwietnia są zamknięte na podstawie rozporządzeń, jak to długo potrwa to nikt nas tego
nie wie, ale my jesteśmy już gotowi, bo też umowy o pracę z załogą mamy podpisane.
Organizacyjnie na pewno będziemy, tylko czekamy na sygnał i można powiedzieć w ciągu
następnego dnia jesteśmy w stanie żłobki otworzyć. No chciałbym żeby to było po Wielkanocy
bo to taki czas zawsze mówi się czas nadziei. To byłoby tak symbolicznie gdybyśmy po tych
świętach wielkanocnych też żłobki otworzyli. Korzystając z tej okazji, bo mówimy o Wielkanocy
to też najprawdopodobniej nie będziemy się chyba już do świąt widzieć przynajmniej
z większością państwa, więc tak przy okazji chciałbym też i wszystkim tu obecnym na sali złożyć
najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających się świąt spędzonych oczywiście w rodzinnym
gronie. Niech to też będzie taki czas dobry, pogodny dla was wszystkich, tak pogodny dobry
jak wiosna, która coraz mam nadzieję, że z każdym dniem coraz bardziej będzie dawać o sobie
znać i obyśmy po tych świętach wrócili do takiej normalnej pracy na rzecz gminy, naszych
sołectw. Oczywiście też te życzenia kieruję do naszych mieszkańców. By także i dla nich te
Święta Wielkanocne były takim czasem nadziei, pogody i spełnienia wszelkich życzeń. Dziękuję
bardzo.

Ad. 37. Sprawy różne i pytania bieżące.
W dyskusji wzięli udział:
Radny Jan Kiełb - W zasadzie mam dwa pytania. Chciałem zapytać pana wójta, kiedy
przewidywane jest zakończenie prac remontowych rewitalizacyjnych placu zabaw przy szkole
no już praktycznie od ubiegłego roku stoi niedokończony. Mieszkańcy się pytają, kiedy się
wreszcie skończy ten remont i drugie pytanie czy coś już pan wójt może zdradzić na temat
budowy hali przy szkole, bo temat gdzieś jakoś ucichł. Czekamy z utęsknieniem na wbicie
łopaty na rozpoczęcie prac, czy przetarg już jest rozstrzygnięty, kiedy przewidywane jest
wejście wykonawcy w teren. Dziękuję.
Radny Tomasz Harpula - Jako jeden z mieszkańców Rogóżna i użytkownik cmentarza
chciałbym się dowiedzieć, a zarazem mieszkańcy pytają, co z tematem cmentarza. Pozostało
nam około 20 miejsc i czy to w ogóle kiedyś ruszy. W obecnym okresie pandemii coraz więcej
zgonów mamy w parafii i przykładowo w pandemii teraz dobrze, że że kilka osób zmarłych
55

zostało pochowanych na istniejących już grobach. Co będzie dalej w tym temacie I jeszcze
jedno pytanie odnośnie byłego domu strażaka, a obecnie Ośrodka Kultury w Rogoźnie jest to
jeden z najbardziej uczęszczanych budynków w miejscowości Rogoźno podczas pandemii bo
obostrzenia nie były tak mocno sprecyzowane, że dzieci potrafiły chodzić na kółka taneczne
kółka śpiewania i sekcja tenisa stołowego też miała swoje treningi. Budynek też służy
mieszkańcom w razie potrzeby i od 1 stycznia jeżeli od momentu przejęcia przez Centrum
Kultury Gminy Łańcut nie ruszyły żadne prace w tym kierunku polepszenia sytuacji ani chęci
ich podjęcia czy mógłby pan wójt powiedzieć, co dalej z tym budynkiem będzie. Dziękuję.
Przew. Rady Gminy Paweł Dąbek - Pierwsze pytanie odnośnie zbiórki odpadów
wielkogabarytowych i opon. Co rolnicy mają zrobić z oponami rolniczymi traktorów i przyczep
ciągników ponieważ nie były one odbierane. Nasza Gmina jest rolnicza. Po drugie, co należy
zrobić jeśli w danym gospodarstwie jest więcej niż 8 opon samochodowych, jak wiemy opony
były już dawno temu zbierane. Jeszcze w poprzedniej kadencji, było co rok teraz no niestety
jest raz na pewien czas, więc co mieszkańcy mają z takimi oponami robić. Odnośnie
udostępniania sesji, kiedy będzie dostępna poprzednia sesja rady gminy z 28 stycznia 2021
roku ponieważ minęło już 2miesiące, a sesja nadal nie jest dostępna i trzecie pytanie odnośnie
wynajmu budynków przez gminę Łańcut od 1 stycznia czy zmieniły się, to znaczy podwyższyły
stawki czynszu za najem lokali użytkowych, których właścicielem jest gmina Łańcut. Jeśli tak
to czy w danym budynku są takie same stawki czy różne, a jeśli są różne to czym to
zróżnicowanie w jednym budynku jest spowodowane.
Wójt Jakub Czarnota - Jeżeli chodzi o plac to poprosiliśmy wykonawcę żeby już na teren
budowy przyjeżdżał, czekał wykonawca na odpowiednie temperatury, położenie masy
wymaga odpowiedniej temperatury teraz już będziemy mieli dodatnie zarówno dzień i w nocy
więc są warunki żeby to położyć. Sama robota zajmie myślę 1 dzień. Nie wiem, czy przed
Wielkanocą się wykonawca wyrobi, jeśli nie, sądzę że tuż po Wielkanocy powinien się tam
pojawić. No oczywiście w ślad za tym później zaczną się montaże zabawek, a także po
wcześniejszym też i przeglądzie i wymianie tych części, które po prostu do wymiany się nadają
więc myślę, że w kwietniu będziemy w stanie zadanie zamknąć. Hala przy szkole no temat nie
utknął w martwym punkcie tylko mieliśmy do czynienia z taką oto sytuacją, że było jeśli dobrze
pamiętam 17 ofert na realizację tego zadania, a to zgodnie z ustawą o zamówieniach
publicznych zobligowało nas do tego, że każdą ofertę przed ostatecznym ogłoszeniem
rozstrzygnięciem przetargu musieliśmy dokładnie zweryfikować czy nam się to podoba czy nie
trzeba było wszystkie starannie przejrzeć nawet wiedząc z góry, że pewnie tez powiedzmy nie
mają szans na realizację zadania, a po drugie sami oferenci w trakcie trwania procedury
przetargowej zadawali nam często dużo pytań, co jest normalne bo inwestycja jest nie mała,
a to oczywiście też postępowanie przetargowe wydłużyło i ostatecznie na podstawie
kryterium gwarancji ceny wyłoniliśmy wykonawcę firma Grześki z Dębicy. To jest akurat ta
firma, która buduje nam basen w Wysokiej. Ale co się stało firma, która zajęła w tym
postępowaniu drugie miejsce skorzystała z prawa do odwołania się i procedura trafiła do
Krajowej Izby Odwoławczej. Mam nadzieję, że do końca kwietnia uda się ten temat
rozstrzygnąć. Zobaczymy z jakim werdyktem, ja raczej tutaj nie widzę podstaw żeby, to jest
moja jakaś subiektywna ocena, żeby ten przetarg unieważniono, ale to ostatecznie
rozstrzygnie KIO, jeżeli to rozstrzygnięcie nastąpi do końca kwietnia to mam nadzieję, że
w tym okresie przed długim weekendem majowym może po długim weekendzie majowym
będziemy mogli tą umowę podpisać. Cmentarz w Rogoźnie jest temat procedowany. Urząd
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Gminy Łańcut zrobił to wszystko, co do urzędu, to do czego się zobowiązaliśmy, całą
dokumentację opracowaliśmy, koszty zostały z tym związane poniesione. Teraz sprawa
zgodnie z procedurą trafiła do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. No bo jest kwestia
odrolnienia. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi niestety ma to do siebie że na tamte
wnioski dość długo czekają nawet nie trzeba było pandemii by te wnioski zalegały i tak to
pewnie będzie w tym przypadku. Dzieje się to wszystko w tym momencie poza Urzędem
Gminy jest to w gestii w tym momencie Ministerstwa. Dom Strażaka tak jak mówiłem mamy
na ten cel zabezpieczone środki finansowe. Zastanawiamy się i będziemy chcieli w tym roku
pracę zrealizować. No mamy tam pewne pomysły, co do wykonawcy, który mógłby się tego
podjąć, ale nie chciałbym o tym mówić na sesji. Prace remontowe będą w tym roku w domu
strażaka na pewno realizowane. Opony rolnicze to co pytał przewodniczący Rady. Nie zgadzam
się z tym, że gmina jest gminą typowo rolniczą. Z rolnictwa na terenie naszej gminy żyje jakiś
ułamek procenta społeczeństwa więc co do maszyn rolniczych, do opon rolniczych to jest
odpad taki jak odpady wytwarzane przez przedsiębiorców i tutaj rolnicy powinni we własnym
zakresie znaleźć rozwiązanie, co do tych opon tak jak inni przedsiębiorcy, którzy w wyniku
swojej działalności wytwarzają odpady. No nazwijmy je takie nienormatywne. Odnośnie
Kraczkowej to mamy taki problem i sprawie się na pewno będzie przyjrzymy. Mieliśmy taki
problem w Kraczkowej, że niektóre zakłady wulkanizacyjne nie mówię, że wszystkie ale
niektóre nadużywały chyba tego prawa, bo zbieraliśmy 8 opon od mieszkańca, a były przypadki
całych przyczep opon zwożonych w konkretne miejsca prawdopodobnie przez zakłady
wulkanizacyjne i mamy do czynienia z taką sytuacją, że prowadzimy pewne działania
adresowane do mieszkańców, a powiedzmy prywatne firmy, które powinny się rozliczać
indywidualnie w ramach systemu BDO starają się cześć odpadów wciskać do systemu
powszechnego czyli z kosztami swojej działalności obciążać mieszkańców i nie wiem czy
przewodniczącemu Rady o takich przedsiębiorców nierzetelnych chodzi. Kiedy sesja, kiedy
będzie transmisja kiedy w Internecie ukaże się kolejna sesja myślę że przewodniczący Rady
powinien o tym wiedzieć, że sesje żeby po zakończeniu transmisji mogły się jakby pojawić
w formie na stałe w Internecie to potrzebne jest naniesienie napisów, zobowiązuje nas do tego
ustawa. Sesja ze stycznia tego roku trwała no całkiem sporo więc trzeba czasu na to żeby
nałożyć napisy i przygotować ją do opublikowania. No kiedyś się na pewno pojawi oczywiście
bez zbędnej zwłoki. Jeżeli chodzi o wynajem budynków stawki za najem dlaczego takie a nie
inne, oczywiście my jako właściciele tego budynku ustalając pewne stawki najmu kierujemy
się przede wszystkim interesem Gminy, a nie interesami jakichś grup w imieniu których pewnie
przewodniczący Rady pyta i dbamy o to, żeby mienie gminne było w sposób należyty
wykorzystywane. Doprowadziliśmy tego roku do sytuacji, że stawki za najem są po pierwsze
zrównane, bo jeszcze do ubiegłego roku mieliśmy niekiedy takie sytuacje, że w tym samym
budynku jeden najemca płacił określoną stawkę, a drugi najemca w tym samym budynku na
tym samym piętrze z jakiś powodów niekiedy płacił stawkę 2 razy mniejszą. No i to sią
skończyło. Temat został uporządkowany. Stawki są podzielone w zależności od, tak jak to
wszędzie powiedzmy w całym cywilizowanym obrocie nieruchomościami, inne są stawki na
parterze tam zawsze są trochę większe, troszeczkę tańsze niższe stawki są na przykład na
pierwszym piętrze, a jeszcze inne stawki są w podpiwniczeniach. To jest normalna zasada
i takie same stawki obowiązują wszystkich. Oczywiście pewne zróżnicowanie mamy dotyczące
miejscowości czyli powiedzmy na terenie Kosiny i Albigowej te stawki są ujednolicone, ale są
na pewno kilka złotych niższe niż stawki w Kraczkowej, co wynika z prostej przyczyny,
nieruchomości w Kraczkowej są po prostu więcej warte w związku z tym stawki najmu to też
jest jakby element normalnego obrotu nieruchomościami, stawki najmu z tego powodu są też
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większe. Nasze stawki na pewno do wygórowanych nie należą mamy swoje mienie, chcemy
czerpać z tego profity te pieniądze mają służyć gminie, naszym mieszkańcom.
Przew. Rady Gminy Paweł Dąbek - Dziękuję ja tylko wyjaśnię, że jedyną grupą w jakiej
interesie działam to są mieszkańcy.
Sekretarz Mariusz Pieniążek - Panie przewodniczący. Jeżeli jeszcze w kwestii uzupełnienia,
odpowiadając na pytanie dotyczące cmentarza nie dalej jak w miesiącu styczniu bieżącego
roku została uzupełniona dokumentacja na wniosek i pytania, które zostały przedstawione
przez Ministerstwo. Myśmy te dokumenty wszystkie wysłali do Ministerstwa więc można
powiedzieć, że od początku lutego Ministerstwo ma komplet dokumentów dotyczących
właśnie cmentarza czy tego całego terenu cmentarza w Rogoźnie. Ja rozmawiałem w tamtym
tygodniu z kolegą, który te dokumenty wysyłał bo tam jest w kontakcie z osobą, która tymi
dokumentami z gminy zajmuje się no i mieliśmy taką informację powiedzianą, że mamy się
kontaktować po świętach, uzyskamy jakąś informację czy faktycznie jeszcze w opinii
Ministerstwa będzie coś niezbędnie potrzebne czy to po prostu wystarczy. Traktujemy temat
faktycznie i priorytetowo z różnych względów i dlatego też mówiłem, poza tym że
rozmawialiśmy z wykonawcą, żeby te terminy nie były wydłużone tej całej dokumentacji
projektowej tak też również tutaj No można powiedzieć, że systematycznie tam co 2-3
tygodnie najpóźniej pytamy w Ministerstwie na jakim to jest etapie, bo zdajemy sobie z tego
sprawę, że no taka jest procedura. Jeżeli nie będziemy pytać no to faktycznie będzie trwała
zdecydowanie dłużej niż przypuszczamy. Natomiast co do sesji tutaj bo pan przewodniczący
zadał pytanie. Drodzy państwo podpisaliśmy faktycznie umowę taką, która zabezpiecza nam
wszystkie sesje, które były nagrywane za tej kadencji i te sesję w części już zostały, w części
zostaną w ciągu najbliższych paru dni przeniesione na serwery esesji nie będą na serwerach
YouTube. W związku z tym będziemy mieli tak jakby wpływ na to i będziemy mieli
bezpieczeństwo w sytuacji gdyby coś się stało no to one są na serwerach esesji czyli firmy,
która dostarcza nam całe oprogramowanie dotyczące prowadzenia przez pana
przewodniczącego i głosowania przez państwa na sesji. Myślę, że w ciągu najbliższych może
nie paru dni ale jakiegoś bardzo sensownego czasu myślę że przeniesiemy wszystkie nagrania
z poprzednich sesji włącznie z tą sesją o którą pan przewodniczący pytał czyli tą, która jest ze
stycznia bieżącego roku. No bo jest faktycznie obowiązek nakładania na wszystkie dźwiękowe
wypowiedzi tego paska takiego zgodnie z przepisami, żeby ktoś mógł sobie przeczytać jeżeli
nie zrozumiał wypowiedzi. Dziękuję bardzo państwu.
Radna Barbara Czechowicz mam też pytanie odnośnie zbiórki odpadów
wielkogabarytowych, co z tymi rzeczami, które wiadomo mieszkańcy wystawiają nie wszystko
jest wzięte, bo nie nadaje się do wzięcia. Jeśli tego nie odbiorą co z tym robić. Czy to jak
w zeszłym roku Zakład Gospodarki będzie jeździł, bo znając życie nie wszyscy zabiorą to
z powrotem.
Sołtys Kraczkowej Łukasz Techman - Koleżanka Barbara uprzedziła trochę moje pytanie, bo
wiadomo, gdzie te śmieci się znajdą one znajdują się przy drogach w lesie i w zaułkach. Panie
wójcie chciałem zapytać, podziękować radnym Gminy, wcześniej gminy Krasne teraz gminy
Czarna, którzy zgodzili się w formie darowizny przekazać te działki na rzecz gminy Łańcut. Mam
nadzieję, że to szybko dojdzie do skutku te łączniki z gminą Krasne, Chmielnik i tutaj z gminą
Czarna. Bardzo bym prosił, aby jeszcze o tym co panie wójcie rozmawialiśmy wystosować
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pismo do Generalnej Dyrekcji i w tej samej formie te chodniki przy drodze krajowej nr 94
w ten sam sposób, bo zdajemy sobie sprawę, że Generalna Dyrekcja nie nieprędko te chodniki
tam dokończy, a gmina byłaby w stanie to zrobić otrzymując teren pod tą przebudowę
chodnika. Kolejna sprawa to droga powiatowa z Kraczkowej do Cierpisza jak we
wcześniejszych uchwałach była to droga powiatowa do Handzlówki przez Albigową chodnik
dzisiaj przegłosowany jest, co z tą kolejnością czy będzie to po zakończeniu tych prac na drodze
powiatowej Albigowa Handzlówka czy będzie ta Kaczkowska na Cierpisz droga wraz z mostem
przy Budimie wykonana, bo most przy Zagumniach, przepust posypał i leży w rowie częściowo
tam jest zabezpieczony, ale ta droga w całości wymaga przebudowy. Oświetlenie to może być,
na który już mamy projekt te kilka lamp jest zawieszonych, po to żeby ten projekt nie przepadł
być może przy okazji budowy czy przebudowy oświetleń również ująć tą drogę na Cierpisz,
aby ją doświetlić, bo doświetliliśmy Działy Wschodnie, a drogi bardziej uczęszczane drogi
strategiczne są w ciemnościach. Dziękuję.
Radna Katarzyna Bujak - Panie wójcie ja mam pytanie o dom, który stoi przy drodze na Górnej
Kosinie, który się spalił w Sylwestra czy mamy jakąś odpowiedź z nadzoru budowlanego bo
mieszkańcy pytają kiedy zrobimy z tym porządek. Jest tam bałagan, że chyba czas najwyższy
żeby zrobić porządek z tego względu że trwa to już od Sylwestra. Dziękuję bardzo.
Wójt Jakub Czarnota - Pani radna co do tego budynku który się spalił i ma pójść do rozbiórki
No to sprawa jest nadzorze budowlanym wiem, że w tym temacie rozprawa administracyjna
została ogłoszona, wyznaczony termin rozprawy administracyjny, wiem że nadzór po prostu
prowadzi działania zmierzające do tego, żeby zgoda na tą rozbiórkę była. Jak tylko dostaniemy
papiery no to bierzemy się za robotę. Co do spraw zgłaszanych sygnalizowanych przez pana
sołtysa Kraczkowej więc jeżeli chodzi o budowę oświetlenia przy drodze Kraczkowa Cierpisz
i rozumiem też Kraczkowa Albigowa, to dzisiaj na sesji zabezpieczyliśmy środki na opracowanie
dokumentacji projektowej właśnie przy tych między innymi przy tych drogach. Chcemy
wybudować oświetlenie i to będzie nasze zadanie własne od Kraczkowej do Cierpisza czyli od
Budimu do Srokówki, od Krzyża Kraczkowskiego do skrzyżowania z drogą wojewódzką
w Albigowej oraz zabezpieczyliśmy tam też środki na opracowanie dokumentacji na drogę
jedni na to mówią Homówka inni troszeczkę inaczej, niektórzy Zgodna, nazwa troszkę sporna
ale wiemy o której drodze mówimy więc tutaj pracę będą nad oświetleniem, to znaczy
wyłaniamy wykonawcę który dokumentację opracuję i do roku 2022, chciałbym te dokumenty
mieć tak żeby w tych latach 2022/2023 realizować to zadanie. To będzie zadanie Gminy
natomiast przy współpracy z powiatem chcielibyśmy zrealizować kompleksowo przebudowę
tych dróg, mówimy tu o budowie chodnika. No właśnie i też jest zielone światło ze strony
powiatu, dostaliśmy pozytywną odpowiedź, że powiat łańcucki na rok 2022 na przyszły rok
chciałby złożyć dokumentację o dofinansowanie tych dwóch inwestycji Kraczkowa - Cierpisz
z miejscowością Cierpisz włącznie oraz Kraczkowa Albigowa, a więc od Krzyża do skrzyżowania
z drogą wojewódzką i w obu przypadkach inwestycje obejmą budowę chodnika. Będziemy się
tu konsekwentnie trzymać tej kolejności, którą mamy czyli chcieliśmy w tym roku zacząć
realizować drogę Albigowa Handzlówka no i tutaj są pewne optymistyczne sygnały, że
powinno to iść do przodu. W 2021 roku składamy wniosek to znaczy powiat złoży, ale to
oczywiście po konsultacjach z nami, na przebudowę dróg w Kosinie, dwóch dróg Kosińskich
oraz drogę w Rogoźnie i to już dokumentacja w zasadzie jest na ukończeniu i z pewnością
w okresie wakacyjnym wszystko będzie gotowe, kiedy nabór będzie w lipcu ogłoszony. No i te
drogi Krakowskie na rok 2020. Jeżeli chodzi o ten temat chodnika przy drodze krajowej 94. Ja
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prosiłem pracowników z RIK, żeby nad tym tematem się pochylili w jaki sposób moglibyśmy to
zrobić i będziemy się w jakiś sposób do tego przymierzać jak ten temat z Generalną Dyrekcją
zrealizować żeby to było dobrze bo na pewno ten chodnik tam też by się przydał. W temacie
gabarytów no wiecie państwo mamy tutaj pewien taki problem, bo generalnie tak jeżeli
ogłoszenia czy w Internecie czy to co było w gablotach czy na Facebooku, czy na stronę www
jasno było napisane, co wolno a czego nie wolno, czego nie odbieramy tak. No i powiedzmy
sobie szczerze gro mieszkańców zrobiło tak jak trzeba prawda czyli może powiedzieć no
skorzystali z tego co można. Niektórzy, jak to w życiu bywa, chcieli troszeczkę systemu nadużyć
i wystawiali rzeczy, których nie powinni. A jest jasna sytuacja, gruz i tego typu rzeczy można
wywieźć do Pszoku. Po to mamy umowę z Pszokiem w Przeworsku, że tam można to wywieźć.
Zachęcał bym mieszkańców może by w taki sposób robić, bo każda inna forma to powoduje
że kosztami obciążamy nie Gminę, kosztami obciążamy tych mieszkańców, którzy wywiązują
się z tego rzetelnie, a chyba nie o to w chodzi, więc tutaj też korzystając z tej okazji, że pani
sołtys no zadała pytanie no zasadne No bo ja rozumiem, że problem jest, ale jednak tu
powinniśmy apelować do mieszkańców, by w jaki sposób szukali innego rozwiązania. Gruz
można wywieźć i jeżeli chodzi o koszty czasem kwestia sąsiad z sąsiadem niech się dogada
kosztami transportu i problem można rozwiązać. A proszę mi wierzyć nie ma dnia żeby do
Pszoku w Przeworsku mieszkańcy gminy Łańcut nie jeździli. Kiedyś będzie troszkę łatwiej jak
doczekamy się własnego Pszoku w gminie Łańcut to pewnie będzie to trochę lepiej
zorganizowane, ale ten rok jeszcze trzeba przeczekać. Natomiast jeszcze było takie pytanie
dlaczego w tamtym roku odpady nie były odbierane, proszę państwa odpady w tamtym roku
nie były dlatego odbierane, bo w wyniku Lock Down, w wyniku zamknięcia gospodarki i tego
że ludzie marzec kwiecień maj zostali w domach to ilość wytwarzanych odpadów
w gospodarstwie nam tak gwałtownie wzrosła, aż umowa, którą mieliśmy na 12 miesięcy
została skonsumowana praktycznie w osiem, dziewięć miesięcy. Więc gdybyśmy w tamtych
warunkach i okolicznościach zdecydowali się jeszcze na odbiór gabarytów, to zapewniam, że
dzisiaj nie mielibyśmy ceny 25 zł za odpady. No takie są niestety realia stąd ta nasza decyzja
żeby może poczekać i z tym tematem ruszyć na wiosnę i mam nadzieję, że to już wróci do
normy i że po prostu raz w roku będziemy te gabaryty mogli odbierać, bo taka potrzeba po
prostu jest.
Przew. Rady Gminy Paweł Dąbek - Wysoka Rado 29 marca 2021 roku zakończyła karierę
zawodową pani Anna Fajger. Chciałbym złożyć pani Annie podziękowania. Podziękowanie dla
pani Anny Fajger dyrektora Przedszkola Publicznego w Albigowej za wieloletnią, sumienną
i pełną zaangażowania pracę w wychowywanie młodych pokoleń oraz za profesjonalne
prowadzenie placówki. Przekazuję wyrazy uznania i wdzięczności za profesjonalizm, właściwą
współpracę z organami Gminy, z innymi jednostkami organizacyjnymi oraz za pracę na rzecz
środowiska lokalnego. Życzę dalszych sukcesów w życiu osobistym i społecznym. Podpisane
Paweł Dąbek Rada Gminy Łańcut Albigowa 31 marca 2021 roku. Pani Annie przekażemy te
podziękowania w imieniu swoim i w imieniu Rady Gminy i całej wspólnoty samorządowej.
Na tym zakończono dyskusje.

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu z XXV sesji Rady Gminy Łańcut z
dnia 28 stycznia 2021 roku.
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Głosowano w sprawie:
przyjęcia protokołu z XXV sesji Rady Gminy Łańcut z dnia 28 stycznia 2021 r..
Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (18)
Jacek Albigowski, Jadwiga Balawender, Jan Borcz, Katarzyna Bujak, Barbara Czechowicz,
Paweł Dąbek, Tomasz Harpula, Jan Kiełb, Marcin Kisała, Sławomir Kluz, Ewa Rejman-Dziok,
Bernadeta Ruszel, Kazimierz Słonina, Grzegorz Szacki, Ireneusz Tarała, Wiesław Wilk, Beata
Wójcik, Jan Zuber
NIEOBECNI (3)
Jerzy Cwynar, Ryszard Krauz, Joanna Murias
Na tym zakończono obrady XXVI sesji rady Gminy Łańcut.
Obrady rozpoczęto 31 marca 2021 o godz. 09:00, a zakończono o godz. 14:41 tego
samego dnia.
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