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Protokół  Nr II/2014    
 

z II Sesji Rady Miasta Łańcuta 
odbytej w dniu 8 grudnia 2014 r. 

 
 
II Sesja Rady Miasta Łańcuta VII kadencji odbyła się pod przewodnictwem pana Andrzeja 
Barnata – Przewodniczącego Rady Miasta. 
Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łańcucie - 
rozpoczęła się o godz. 9.30 i trwała do godz. 11.00. 
W Sesji na stan 15 radnych uczestniczyło 15 radnych, wobec czego Prowadzący obrady 
stwierdził prawomocność obrad i podejmowania uchwał.  
 
Przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad, Przewodniczący Rady przywitał 
wszystkich zaproszonych gości i poinformował, że dzisiejsza Sesja została zwołana 
postanowieniem Komisarza Wyborczego w Rzeszowie z dnia 3 grudnia 2014 r. w celu 
złożenia ślubowania przez Burmistrza Miasta Łańcuta wybranego w wyborach, które odbyły 
się w dniu 30 listopada 2014 r. Podkreślił, że biorąc  pod uwagę konieczność zapewnienia 
właściwej pracy Rady, a w szczególności podejmowania aktów prawa miejscowego 
w przypisanych przepisami terminach, uznał za właściwe podjęcie na dzisiejszej sesji 
rozstrzygnięć w przedmiocie powołania Komisji Rady i ich przewodniczących tak, aby 
można było jeszcze w okresie przedświątecznym rozpatrzyć zalegające w Radzie projekty 
uchwał prawa miejscowego. Zaznaczył, że wnioski w przedmiocie rozszerzenia porządku 
obrad, zgłosi po złożeniu ślubowania przez Burmistrza Miasta Łańcuta i jego wystąpieniu,  
którego zamiar Pan Burmistrz mu zgłosił. 
 
W dalszej kolejności Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z art. 29 a ustawy 
o samorządzie gminnym, objęcie obowiązków przez burmistrza następuje z chwilą złożenia 
wobec Rady Gminy ślubowania. Dla ważności ślubowania musi być spełniony między 
innymi warunek, że radni muszą być zdolni do sprawowania swoich mandatów, tzn. że już 
sami złożyli swoje ślubowanie.Chcąc uczynić zadość temu warunkowi,w pierwszej kolejności 
o złożenie ślubowania,poprosił nieobecną na pierwszej sesji  Panią Jolantę Kluz – Zawadzką.  
 
Przed przystąpieniem do ślubowania, Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej  pan 
Tadeusz Podkowicz, wręczyłpani Jolancie Kluz-Zawadzkiej zaświadczenie o wyborze na 
radną Rady Miasta Łańcuta i pogratulował wyboru. 
 
Następnie Przewodniczący Rady poprosił  obecnych o powstanie i odczytał tekst roty 
ślubowania: „Wierna Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście 
obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej 
gminy i jej mieszkańców”. Radna złożyła ślubowanie, wypowiadając słowo „ślubuję”. 
„Tak mi dopomóż Bóg”. 
Prowadzący obrady stwierdził, że radna Jolanta Kluz – Zawadzka,stosownie do art. 23 a ust. 1 
i 2 ustawy o samorządzie gminnym, złożyła ślubowanie i z tą chwilą objęła  mandat radnej 
Rady Miasta Łańcuta. 
 
Przed przystąpieniem do ślubowania Burmistrza Miasta,Przewodniczący Miejskiej Komisji 
Wyborczej w Łańcucie pan Tadeusz Podkowicz odczytał protokół z wyborów na stanowisko 
Burmistrza Miasta Łańcuta, przeprowadzonych w dniu 30 listopada,a następnie wręczyłPanu 
Stanisławowi Gwizdakowi zaświadczenie o wyborze na Burmistrza Miasta Łańcuta, 
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gratulując wyboru i życząc sukcesów oraz wytrwałości w realizacji programu wyborczego, 
którego wykonanie w całości, będzie najlepszą satysfakcją dla wyborców. Przekazał również 
życzenia owocnej współpracy z samorządami gminnymi i powiatowym dla dobra 
mieszkańców Łańcuta i odwiedzających go turystów.  
 
Ad.1  Złożenie ślubowania przez Burmistrza Miasta Łańcuta. 
 
Przewodniczący Rady Miasta pan Andrzej Barnat poinformował, że zgodnie z art. 29a ustawy 
o samorządzie gminnym, objęcie obowiązków przez burmistrza następuje z chwilą złożenia 
wobec rady gminy ślubowania. Poprosił wszystkich o powstanie i złożenie ślubowania przez 
pana Stanisława Gwizdaka.  
 
Zgodnie z art. 29a. ust.1 ustawy o samorządzie gminnym, Burmistrz Miasta Łańcuta pan 
Stanisław Gwizdak złożył wobec Rady Miasta ślubowanie następującej treści: 
„Obejmując urząd burmistrza miasta, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, 
a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności 
mieszkańców miasta.” Tak mi dopomóż Bóg.  
 
Po wygłoszeniu słów ślubowania, Przewodniczący Rady stwierdził, że pan Stanisław 
Gwizdak złożył wobec Rady Miasta Łańcuta ślubowanie i objął obowiązki Burmistrza Miasta 
Łańcuta. 
Następnie w imieniu wszystkich obecnych na sesji i społeczności miasta Łańcuta, wręczył 
Burmistrzowi Miastawiązankę kwiatów i pogratulował objęcia zaszczytnej, ale zarazem 
odpowiedzialnej funkcji. 
Gratulacje i najlepsze życzenia złożyli także: pan Kazimierz GołojuchPoseł na Sejm RP, pan 
Adam Krzysztoń Starosta Łańcucki, Ks. Tadeusz Kocór Proboszcz Parafii pw. św. Stanisława 
Biskupa i Męczennika  w Łańcucie, Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych 
Miasta Łańcuta. Prezesi Spółek Komunalnych Miasta Łańcuta oraz przedstawiciele 
Pracowników Urzędu. 
 
Ad.2 
Wystąpienie Burmistrza Miasta  
 
Burmistrz Miasta pan Stanisław Gwizdak wygłosił okolicznościowe przemówienie, 
następującej treści: 
 
„Panie Przewodniczący! 
Wysoka Rado! 
Szanowni Goście! 
Za nami wybory samorządowe, które zapisały się już na kartach łańcuckiej historii, jako 
wielkie święto demokracji. 
Z tego miejsca pragnę podziękować wszystkim mieszkańcom Łańcuta za udział w wyborach. 
Szczególnie gorąco dziękuję tym, którzy oddali głosy na moją osobę i obdarzyli mnie swoim 
zaufaniem, dzięki czemu po raz trzeci mogę sprawować zaszczytny Urząd Burmistrza Miasta 
Łańcuta. 
 
Myślę, że minione kadencje dowiodły, że potrafimy wspólnie skutecznie i dynamicznie 
rozwijać nasze miasto oraz poprawić warunki życia mieszkańców. 
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Obiektywnym dowodem naszych osiągnięć, jest to, że Łańcut jest wysoko klasyfikowany 
w różnych rankingach, w tym na szóstym miejscu w województwie za rok 2013, jako jedna 
z najlepiej rozwijających się gmin Podkarpacia. 
 
W trakcie kampanii wyborczej, przedstawiłem przygotowany Program wyborczy, który 
praktycznie jest spójny z programami komitetów z których Państwo Radni startowaliście. 
Zakłada on działania i inwestycje, które są odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania naszych 
mieszkańców i wyzwaniem do aktywnej pracy w bieżącej kadencji. 
 
Najważniejsze z nich to: 
 
Po pierwsze, modernizacja MDK przy ul. Kościuszki. Jest to priorytetowa inwestycja 
zaplanowana na najbliższe lata, na którą musimy zdobyć możliwie największe środki w nowej 
perspektywie finansowej. Kompleksowa modernizacja tego obiektu wraz 
z zagospodarowaniem terenu wokół, da nam nowe możliwości ożywienia życia kulturalnego 
i organizacji wielu ciekawych imprez. 
 
Po drugie, jak najszybsze zakończenie przygotowania projektu przebudowy 
ul. Kraszewskiego i uzyskanie pozwolenia na budowę. 
 
Po trzecie, wykonanie zjazdu z drogi krajowej nr 4 na teren MOSiR-u ze względu na 
bezpieczeństwo mieszkańców i użytkowników drogi oraz ciągle przesuwający się czas jej 
modernizacji. 
 
Po czwarte, musimy doprowadzić do przebudowy drogi E-40 na odcinku Łańcut-Głuchów 
oraz wspierać Marszałka województwa w budowie łącznika między drogą krajową E-40 
a autostradą A-4 w węźle Łańcut w Woli Małej od strony wschodniej Miasta. 
 
Po piąte, jednym z naszych priorytetów na okres kadencji 2014-2018 będzie tworzenie jak 
najdogodniejszych warunków dla przyszłych inwestorów i będziemy uzbrajać 
w infrastrukturę kolejne tereny. Nowi inwestorzy w mieście, to nowe miejsca pracy, rozwój 
Miasta i lepsza przyszłość dla mieszkańców. 
 
Po szóste, musimy ciągle poszerzać ofertę sportową w Łańcucie, by była różnorodna 
i ciekawa. Właśnie rozpoczęliśmy budowę hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1. Jednym 
z moich planów na najbliższą kadencję jest etapowa modernizacja stadionu miejskiego 
i budowa nowej hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Łańcucie. 
Po siódme, nadal będziemy dbali o rozwój budownictwa mieszkalnego. Chcemy wykonać 
niezbędną infrastrukturę na osiedlu Jana Pawła II, tj. Księże Górki, i rozpocząć udostępnianie 
terenu pod zabudowę. 
 
Po ósme, z myślą o najbardziej potrzebujących powinniśmy, według opracowanego już 
projektu, wybudować budynek socjalny na 30 mieszkań. 
 
Szanowni Państwo! 
W naszych planach znajduje się również rozwiązanie problemów komunikacyjnych 
w mieście oraz doprowadzenie do wybudowania Centrum Komunikacji Miejskiej 
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i Turystycznej. W trosce o rozwój przestrzeni miejskiej, należy przeprowadzić rewitalizację 
śródmieścia na możliwie największym obszarze a w kolejnym etapie na pozostałych terenach 
wyznaczonych w przygotowanym Planie Rewitalizacji. 
W dalszym ciągu kontynuować będziemy modernizację dróg, budowę nowych miejsc 
parkingowych, modernizować infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną. 
Rozpoczniemy zagospodarowywanie terenów takich jak: Staw Browarny, Dębnik, 
Bażantarnia na cele rekreacyjne. 
Dalej zapewniać będziemy opiekę przedszkolną wszystkim dzieciom. 
Utrzymamy wysoki poziom techniczny obiektów oświatowych, nauczania i kultury fizycznej 
w łańcuckich szkołach. I dążyć będziemy do zapewnienia dzieciom opieki dentystycznej 
w szkołach i udzielać będziemy wydatniej pomocy osobom niepełnosprawnym. 
 
Szanowni Państwo! 
W życiu każdej społeczności oprócz dóbr materialnych, infrastrukturalnych, ułatwiających 
życie, ważne są symbole, wartości patriotyczne i miejsca pamięci narodowej. 
W Łańcucie w tym zakresie, jak Państwo dostrzegacie, mamy jeszcze jedną ważną rzecz do 
zrobienia. 
Dołóżmy wspólnie starań, by pomnik usytuowany na plantach łańcuckich wraz z najbliższym 
otoczeniem był miejscem, które jednoczy nas wszystkich, wprawia w zadumę, wychowuje 
w duchu umiłowania Ojczyzny, stwarza szansę lepszego poznania historii, a nie miejscem 
dzielącym mieszkańców i gości. 
Zróbmy to bez emocji, z rozwagą, bez oskarżeń i najlepiej na początku tej kadencji. 
Zapraszam wszystkich do współpracy i zaangażowania. 
 
Szanowni Państwo! 
Powyższy katalog spraw nie jest zamknięty. Oczywiście życie pokaże nowe wyzwania na 
które będziemy reagować na bieżąco i skutecznie. Jestem otwarty na sugestie i propozycje od 
Państwa! będziemy nad nimi wspólnie pracować i szukać źródeł finansowania, by móc je 
zrealizować. 
 
Jako mieszkańcy Łańcuta, związani naszym pięknym i niepowtarzalnym miastem, bądźmy 
dumni z jego dotychczasowego rozwoju i ta myśl niech nam towarzyszy przy realizacji 
wszystkich naszych zamierzeń dla pożytku tak mieszkańców, jak i przyjezdnych. 
Wspólnie spróbujmy zrealizować marzenia o dostatnim, szczęśliwym mieście Łańcucie – 
wizytówce Podkarpacia i naszej Ojczyzny! 
 
Dziękuje za uwagę!” 
 
Po wystąpieniu Burmistrza Miasta Przewodniczący Rady przypomniał, że zwrócił się do 
radnych z prośbą  aby zgłaszali akces do pracy w poszczególnych Komisjach Rady Miasta 
Łańcuta, tak aby można je było powołać jak najszybciej, celem rozpatrywania spraw, których 
część winna być rozpatrzona jeszcze w roku bieżącym. Podkreślił, że w celu zapewnienia 
prawidłowej pracy Rady, w tym wywiązania się przez Radę z obowiązków w przypisanych 
terminach, uznał za zasadne, powołanie na dzisiejszej Sesji, Komisji Rady oraz wybór ich 
przewodniczących. 
Biorąc powyższe pod uwagę zawnioskował o rozszerzenie porządku posiedzenia o podjęcie 
następujących uchwał, których projekty zostały radnym doręczone w zawiadomieniu o sesji.    
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 w pkt 3 – podjęcie uchwały w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego 

Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Łańcuta; 
 w pkt 4 – podjęcie uchwały w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego 

Komisji Budżetu  i Finansów Rady Miasta Łańcuta; 
 w pkt 5 – podjęcie uchwały w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego 

Komisji Gospodarki Miejskiej Rady Miasta Łańcuta; 
 w pkt 6 – podjęcie uchwały w sprawie powołaniai ustalenia składu osobowego 

Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Łańcuta; 
 w pkt 7 – podjęcie uchwały w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego 

Komisji Kultury Rady Miasta Łańcuta 
 w pkt 8 – podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej Rady Miasta Łańcuta; 
 w pkt 9 – podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji 

Finansów i Budżetu Rady Miasta Łańcuta; 
 w pkt 10 – podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji 

Gospodarki Miejskiej Rady Miasta Łańcuta; 
 w pkt 11 – podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Spraw 

Społecznych Rady Miasta Łańcuta; 
 w pkt 12 – podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji 

Kultury Rady Miasta Łańcuta 
 w pkt 13 – wnioski i zapytania 

 
Więcej uwag ani wniosków o zmianę  porządku obrad nie zgłoszono. 
 
W związku z powyższym, Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wniosek o rozszerzenie 
porządku obrad Sesji, według zgłoszonych przez niego wniosków (en bloc). 
 
Za powyższym wnioskiem głosowało 15 radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się 
od głosu. 
Na podstawie wyników głosowania Prowadzący obrady stwierdził, że Rada rozszerzyła 
porządek obrad dzisiejszej sesji o wybór Komisji Rady i ich przewodniczących. 
 
Po zakończeniu procedury głosowania, Prowadzący obrady przystąpił do realizacji pkt 3 
porządku obrad. 
 
Ad.3  
Podjęcie uchwały w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej 
Rady Miasta Łańcuta (Druk Rady Miasta Nr 7/2014). 
 
Projekt uchwały w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej 
Rady Miasta Łańcutaprzedstawił Przewodniczący Rady Miasta. 

Do pracy w komisji akces złożyli następujący radni: 
1. Radny Włodzimierz Baran 
2. Radna Jadwiga Kuźniar 
3. Radny Paweł Kuźniar 
4. Radny Marek Nitkiewicz 
5. Radny Mirosław Rzeszótko 
 
Uwag, pytań i propozycji zmian do projektu uchwały nie zgłoszono. 
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Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał 
się od głosu. 
Na podstawie wyników głosowania, Przewodniczący obrad stwierdził, że uchwała                  
w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta 
Łańcuta została podjęta i otrzymała Nr II/3/2014. 
 
Ad.4 
Podjęcie uchwały w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu  
i Finansów Rady Miasta Łańcuta (Druk Rady Miasta Nr 8/2014). 
 
Projekt uchwały w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu  
i Finansów Rady Miasta Łańcutaprzedstawił Przewodniczący Rady Miasta. 

Do pracy w komisji akces złożyli następujący radni: 
1. Radny Andrzej Barnat 
2. Radny Adam Bielecki 
3. Radny Robert Grabowski 
4. Radny Paweł Kuźniar 
5. Radny Sławomir Rejman 
6. Radna Joanna Rupar 
 
Uwag, pytań i propozycji zmian do projektu uchwały nie zgłoszono. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał 
się od głosu. 
Na podstawie wyników głosowania, Przewodniczący obrad stwierdził, że uchwała                  
w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady 
Miasta Łańcuta została podjęta i otrzymała Nr II/4/2014. 
 
Ad.5 
Podjęcie uchwały w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Gospodarki 
Miejskiej Rady Miasta Łańcuta (Druk Rady Miasta Nr 9/2014). 
 
Projekt uchwały w sprawiepowołania i ustalenia składu osobowego Komisji Gospodarki 
Miejskiej Rady Miasta Łańcutaprzedstawił Przewodniczący Rady Miasta. 

Do pracy w komisji akces złożyli następujący radni: 
1. Radny Włodzimierz Baran 
2. Radny Andrzej Barnat 
3. Radny Jacek Bartman 
4. Radny Robert Grabowski 
5. Radna Jadwiga Kuźniar 
6. Radny Paweł Kuźniar 
7. Radny Adam Opałka  
8. Radny Sławomir Rejman 
9. Radna Joanna Rupar 
10. Radna Marta Szubart 
11. Radna Jolanta Kluz – Zawadzka 
12. Radny Wrzesław Żurawski  
 
Uwag, pytań i propozycji zmian do projektu uchwały nie zgłoszono. 
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Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał 
się od głosu. 
Na podstawie wyników głosowania, Przewodniczący obrad stwierdził, że uchwała                  
w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Gospodarki Miejskiej Rady 
Miasta Łańcuta została podjęta i otrzymała Nr II/5/2014. 
 
Ad.6 
Podjęcie uchwały w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Spraw 
Społecznych Rady Miasta Łańcuta (Druk Rady Miasta Nr 10/2014). 
 
Projekt uchwały w sprawiepowołania i ustalenia składu osobowego Komisji Spraw 
Społecznych Rady Miasta Łańcuta przedstawił Przewodniczący Rady Miasta. 

Do pracy w komisji akces złożyli następujący radni: 
1. Radny Jacek Bartman 
2. Radny Adam Bielecki 
3. Radna Jadwiga Kuźniar 
4. Radny Marek Nitkiewicz 
5. Radny Mirosław Rzeszótko 
6. Radna Marta Szubart 
7. Radna Jolanta Kluz – Zawadzka 
 
Uwag, pytań i propozycji zmian do projektu uchwały nie zgłoszono. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał 
się od głosu. 
Na podstawie wyników głosowania, Przewodniczący obrad stwierdził, że uchwała                  
w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Spraw Społecznych Rady 
Miasta Łańcuta została podjęta i otrzymała Nr II/6/2014. 
 
Ad.7 
Podjęcie uchwały w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Kultury Rady 
Miasta Łańcuta (Druk Rady Miasta Nr 11/2014). 
 
Projekt uchwały w sprawiepowołania i ustalenia składu osobowego Komisji Kultury Rady 
Miasta Łańcuta przedstawił Przewodniczący Rady Miasta. 

Do pracy w komisji akces złożyli następujący radni: 
1. Radny Andrzej Barnat 
2. Radny Adam Bielecki 
3. Radny Adam Opałka 
4. Radna  Joanna Rupar 
5. Radna Jolanta Kluz – Zawadzka 
6. Radny Wrzesław Żurawski 
 
Uwag, pytań i propozycji zmian do projektu uchwały nie zgłoszono. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał 
się od głosu. 
Na podstawie wyników głosowania, Przewodniczący obrad stwierdził, że uchwała                  
w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Kultury Rady Miasta 
Łańcuta została podjęta i otrzymała Nr II/7/2014. 
 



8 
 

Ad.8 
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta 
Łańcuta (Druk Rady Miasta Nr 12/2014). 
 
Przed przystąpieniem do realizacji kolejnych punktów obrad Przewodniczący Rady 
poinformował, że Przewodniczących Komisji wybiera się zwykłą większością głosów. 
Następnie poprosił o zgłaszanie kandydatur na stanowisko Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej Rady Miasta Łańcuta. 
 
Radny Paweł Kuźniar zgłosił kandydaturę radnej Jadwigi Kuźniar, która wyraziła zgodę na 
kandydowanie. 
Wobec braku innych propozycji Przewodniczący Rady zamknął listę kandydatów. 
 
Za wyborem  radnej Jadwigi Kuźniar głosowało 15 radnych.nikt nie głosował przeciw, nikt 
nie wstrzymał się od głosu. 
 
Na podstawie wyników głosowania Przewodniczący obrad poinformował, że radna 
Jadwiga Kuźniar została wybrana na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,                    
a uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta 
Łańcuta otrzymuje Nr II/8/2014. 
 
Ad.9 
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Finansów i Budżetu Rady 
Miasta Łańcuta (Druk Rady Miasta Nr 13/2014). 
 
Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatur na stanowisko Przewodniczącego 
Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta. 
 
Radna Joanna Rupar zgłosiła kandydaturę radnego Pawła Kuźniara, który wyraził zgodę na 
kandydowanie. 
 
Wobec braku innych propozycji Przewodniczący Rady zamknął listę kandydatów. 
Za wyborem  radnego Pawła Kuźniara głosowało 15 radnych,nikt nie głosował przeciw, nikt 
nie wstrzymał się od głosu. 
 
Na podstawie wyników głosowania Przewodniczący obrad poinformował, że radny 
Paweł Kuźniar został wybrany na Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów,                    
a uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady 
Miasta Łańcuta otrzymuje Nr II/9/2014. 
 
Ad.10 
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarki Miejskiej Rady 
Miasta Łańcuta (Druk Rady Miasta Nr 14/2014). 
 
Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatur na stanowisko Przewodniczącego 
Komisji Gospodarki Miejskiej Rady Miasta. 
 
Radna Joanna Rupar zgłosiła kandydaturę radnego Sławomira Rejmana, który wyraził zgodę             
na kandydowanie. 
Wobec braku innych propozycji Przewodniczący Rady zamknął listę kandydatów. 
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Za wyborem  radnego Sławomira Rejmanagłosowało 15 radnych, nikt nie głosował przeciw, 
nikt nie wstrzymał się od głosu. 
 
Na podstawie wyników głosowania Przewodniczący obrad poinformował, że radny 
Sławomir Rejman został wybrany na Przewodniczącego Komisji Gospodarki Miejskiej,                    
a uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarki Miejskiej Rady 
Miasta Łańcuta otrzymuje Nr II/10/2014. 
 
Ad.11 
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych Rady 
Miasta Łańcuta (Druk Rady Miasta Nr 15/2014). 
 
Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatur na stanowisko Przewodniczącego 
Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta. 
 
Radny Paweł Kuźniar zgłosił kandydaturę radnego Jacka Bartmana, który wyraził zgodę na 
kandydowanie. 
Wobec braku innych propozycji Przewodniczący Rady zamknął listę kandydatów. 
 
Za wyborem  radnego Jacka Bartmanagłosowało 15 radnych,nikt nie głosował przeciw, nikt 
nie wstrzymał się od głosu. 
 
Na podstawie wyników głosowania Przewodniczący obrad poinformował, że radny 
Jacek Bartman został wybrany na Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych,                    
a uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych Rady 
Miasta Łańcuta otrzymuje Nr II/11/2014. 
 
Ad.12 
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Kultury Rady Miasta 
Łańcuta(Druk Rady Miasta Nr 16/2014). 
 
Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatur na stanowisko Przewodniczącego 
Komisji Kultury Rady Miasta. 
RadnyAdam Opałka zgłosił kandydaturę radnego Wrzesława Żurawskiego, który wyraził 
zgodę na kandydowanie. 
Wobec braku innych propozycji Przewodniczący Rady zamknął listę kandydatów. 
 
Za wyborem  radnego Wrzesława Żurawskiego głosowało 15 radnych,nikt nie głosował 
przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. 
 
Na podstawie wyników głosowania Przewodniczący obrad poinformował, że radny 
Wrzesław Żurawski został wybrany na Przewodniczącego Komisji Kultury, a uchwała 
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Kultury Rady Miasta Łańcuta otrzymuje 
Nr II/12/2014. 
 
Ad.13 
Wnioski i zapytania. 
 
Przewodniczący Rady przypomniał radnym o obowiązku złożenia oświadczenia majątkowego 
w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania. 
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Wobec braku dalszych zgłoszeń do dyskusji Prowadzący obrady zamknął II Sesję Rady 
Miasta Łańcuta. 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
                                                                                     ………………………………………….. 
(data i podpis Prowadzącego obrady) 
Protokołowała: 
 
Małgorzata Rzeszutek 
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