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Protokół  Nr VII/2015 
 

z VII Sesji Rady Miasta Łańcuta 
odbytej w dniu 28 kwietnia 2015 r. 

 
 
VII Sesja Rady Miasta Łańcuta odbyła się pod przewodnictwem pana Andrzeja Barnata– 
Przewodniczącego Rady Miasta. 
Sesja odbyła się w sali posiedzeń Urzędu Miasta Łańcuta - rozpoczęła się o godz. 14.00 
i trwała do godz. 15.00. 
W Sesji na stan 14 radnych w chwili jej otwarcia, uczestniczyło 11 radnych, wobec czego 
Prowadzący obrady, stwierdził prawomocność obrad i podejmowania uchwał. Jeden  
z radnych dołączył do obradujących w trakcie realizacji pkt-u 2, a drugi w trakcie realizacji 
pkt-u 12 przyjętego porządku obrad. 
 
 
Prowadzący obrady przywitał zebranych gości i poinformował, że porządek Sesji przedstawia 
się następująco: 
 
1. Otwarcie. 
2. Ślubowanie radnego wybranego w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Łańcuta. 
3. Przyjęcie porządku obrad Sesji. 
4. Przyjęcie Protokołu Nr V/2015 z V Sesji oraz Nr VI/2015 z VI Sesji Rady Miasta 

Łańcuta. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu 

i Finansów Rady Miasta Łańcuta Druk Rady Miasta Nr 43/2015). 
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji 

Gospodarki Miejskiej Rady Miasta Łańcuta (Druk Rady Miasta Nr 44/2015). 
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Kultury 

Rady Miasta Łańcuta (Druk Rady Miasta Nr 45/2015). 
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego 

w Łańcucie przy ul. Mościckiego (Druk Rady Miasta Nr 46/2015). 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na utworzenie Stowarzyszenia Rzeszowskiego 

Obszaru Funkcjonalnego (Druk Rady Miasta Nr 47/2015). 
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegatów na Zebranie Założycielskie i Zebranie 

Delegatów Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego (Druk Rady Miasta Nr 48/2015). 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (Druk Rady Miasta 

Nr 42/2015). 
12. Informacja Burmistrza Miasta o działalności w okresie międzysesyjnym.  
13. Informacja Burmistrza Miasta z realizacji uchwał Rady Miasta pomiędzy VI a  VII Sesją 

Rady Miasta Łańcuta. 
14. Interpelacje i zapytania radnych. 
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
16. Wolne wnioski i oświadczenia. 
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Ad.2  Ślubowanie radnego wybranego w wyborach uzupełniających do Rady Miasta 
Łańcuta. 
 
Przystępując do realizacji niniejszego punktu obrad, Przewodniczący Rady poinformował, że 
zgodnie z art. 23 a ustawy o samorządzie gminnym, przed przystąpieniem do wykonywania 
mandatu, radni składają ślubowanie. Chcąc uczynić zadość temu warunkowi, o złożenie 
ślubowania, poprosił Pana Pawła Kucę wybranego na radnego w wyborach uzupełniających 
w dniu 12 kwietnia 2015 r.  
 
Przed przystąpieniem do ślubowania, Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej 
w Łańcucie pan Tadeusz Podkowicz odczytał protokół z wyborów uzupełniających do Rady 
Miasta Łańcuta, a następnie wręczył Panu Pawłowi Kucy zaświadczenie o wyborze na 
radnego Rady Miasta Łańcuta i pogratulował wyboru. 
 
Następnie Przewodniczący Rady poprosił obecnych o powstanie i odczytał tekst roty 
ślubowania: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście 
obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej 
gminy i jej mieszkańców”. Radny złożył ślubowanie, wypowiadając słowo „ślubuję”. 
„Tak mi dopomóż Bóg”. 
Prowadzący obrady stwierdził, że radny Paweł Kuca, stosownie do art. 23 a ust. 1 i 2 ustawy 
o samorządzie gminnym, złożył ślubowanie i z tą chwilą objął  mandat radnego Rady Miasta 
Łańcuta. 
 
W trakcie realizacji niniejszego punktu, do obradujących dołączył radny Wrzesław Żurawski. 
 
Ad.3 Przyjęcie porządku obrad Sesji. 
 
Do porządku obrad nie zgłoszono żadnych propozycji zmian ani uzupełnień. 
 
Prowadzący obrady, poddał pod głosowanie porządek obrad, za przyjęciem którego 
głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. 
 
Ad.4 Przyjęcie Protokołu  Nr V/2015 z V Sesji oraz Nr VI/2015 z VI Sesji Rady Miasta 

Łańcuta. 
 
Przewodniczący  Rady poinformował, że stosownie do § 38 ust. 2 Statutu Miasta Łańcuta 
radni nie zgłosili poprawek ani uzupełnień do protokołu z V i VI Sesji, w związku z czym 
protokoły zostały przyjęte.  
 
Ad.5 Podjęcie uchwały w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu 

i Finansów Rady Miasta Łańcuta (Druk Rady Miasta Nr 43/2015). 
 

Projekt uchwały w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu  
i Finansów Rady Miasta Łańcuta przedstawił Przewodniczący Rady Miasta. 

Powołano Komisję Budżetu i Finansów w następującym składzie: 
1) Radny Andrzej Barnat 
2) Radny Adam Bielecki 
3) Radny Robert Grabowski 
4) Radny Paweł Kuca 
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5) Radny Paweł Kuźniar 
6) Radny Marek Nitkiewicz 
7) Radny Sławomir Rejman 
Uwag, pytań i propozycji zmian do projektu uchwały nie zgłoszono. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 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 VII/42/2015. 
 
Ad.6 Podjęcie uchwały w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji 

Gospodarki Miejskiej Rady Miasta Łańcuta (Druk Rady Miasta Nr 44/2015). 
 

Projekt uchwały w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Gospodarki 
Miejskiej Rady Miasta Łańcuta, przedstawił Przewodniczący Rady Miasta. 

Powołano Komisję Gospodarki Miejskiej w następującym składzie: 
1) Radny Włodzimierz Baran 
2) Radny Andrzej Barnat 
3) Radny Jacek Bartman 
4) Radny Robert Grabowski 
5) Radna Jolanta Kluz – Zawadzka  
6) Radny Paweł Kuca 
7) Radna Jadwiga Kuźniar 
8) Radny Paweł Kuźniar 
9) Radny Adam Opałka  
10) Radny Sławomir Rejman 
11) Radna Marta Szubart 
12) Radny Wrzesław Żurawski  
 
Uwag, pytań i propozycji zmian do projektu uchwały nie zgłoszono. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 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 VII/43/2015. 
 
Ad.7 Podjęcie uchwały w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Kultury 

Rady Miasta Łańcuta (Druk Rady Miasta Nr 45/2015). 
 
Projekt uchwały w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Kultury Rady 
Miasta Łańcuta, przedstawił Przewodniczący Rady Miasta. 

Powołano Komisję Kultury w następującym składzie: 
1) Radny Andrzej Barnat 
2) Radny Adam Bielecki 
3) Radna Jolanta Kluz – Zawadzka 
4) Radny Paweł Kuca 
5) Radny Adam Opałka 
6) Radny Wrzesław Żurawski 
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Uwag, pytań i propozycji zmian do projektu uchwały nie zgłoszono. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 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 VII/44/2015. 
 
Ad.8 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego 

w Łańcucie przy ul. Mościckiego (Druk Rady Miasta Nr 46/2015). 
 
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Łańcucie 
przy ul. Mościckiego, w imieniu Burmistrza Miasta Łańcuta, przedstawił pan Janusz Bełz 
Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Inwestycji, Nieruchomości i Zamówień 
Publicznych. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiło się następująco: Regulamin 
powstał w związku z koniecznością uregulowania zasad korzystania z cmentarza 
komunalnego przy ul. Mościckiego w Łańcucie  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym. Zadania własne Gminy obejmują między innymi sprawy 
cmentarzy komunalnych, a organy gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego  
w zakresie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności 
publicznej. Regulamin  cmentarza stanowi zbiór przepisów porządkowych określających 
prawa  
i obowiązki osób w zakresie  korzystania z cmentarza. Spełnienie określonych w regulaminie 
warunków korzystania z cmentarza umożliwi: oddawanie należytej czci zmarłym, 
zapewnienie porządku, utrzymanie odpowiedniej estetyki oraz właściwego stanu 
technicznego urządzeń stanowiących mienie publiczne oraz procedurę związaną z chowaniem 
zmarłych, budową nagrobków itp. Dbałość o cmentarz powinna podlegać szczególnej trosce 
osób przebywających na jego terenie. Mając na względzie powyższe, należy stwierdzić, że 
podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione. 
 
Przewodniczący Komisji Gospodarki Miejskiej radny Sławomir Rejman poinformował, 
że Komisja na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2015 r., jednogłośnie, pozytywnie 
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.  
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Prowadzący obrady poddał pod głosowanie projekt 
uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się 
od głosu. 
Na podstawie wyników głosowania, Prowadzący obrady stwierdził, że uchwała  
w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Łańcucie przy  
ul. Mościckiego została podjęta i otrzymała Nr VII/45/2015. 
 
Ad.9 Podjęcie uchwały w sprawie zgody na utworzenie Stowarzyszenia Rzeszowskiego 

Obszaru Funkcjonalnego (Druk Rady Miasta Nr 47/2015). 
 
Projekt uchwały w sprawie zgody na utworzenie Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru 
Funkcjonalnego, w imieniu Burmistrza Miasta Łańcuta, przedstawił pan Janusz Bełz 
Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Inwestycji, Nieruchomości i Zamówień 
Publicznych. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiło się następująco: W dniu 25 
marca 2015 r. na X posiedzeniu Komitetu Sterującego ZIT Rzeszowskiego Obszaru 
Funkcjonalnego zdecydowano o wyborze formy instytucjonalizacji Związku ZIT ROF  
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w formie Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego (Stowarzyszenia ROF). 
Idea utworzenia stowarzyszenia i jego jednoznaczny cel, został przytoczony w preambule 
statutu gdzie wskazano, iż Stowarzyszenie ma na celu wypełnianie zadań w zakresie 
zapewnienia zrównoważonego i długofalowego rozwoju miast i gmin skupionych  
w Rzeszowskim Obszarze Funkcjonalnym, zacieśnianie partnerskiej współpracy 
samorządowej, a także realizację możliwości określonych przez Komisję Europejską  
w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020, w celu efektywnego wykorzystania środków 
pomocowych, skierowanych na rozwój miejskich obszarów oraz zwiększenie zaangażowania 
miast i ich obszarów funkcjonalnych w zarządzanie środkami strukturalnymi UE oraz 
docelowe zawarcie w tym celu porozumienia z Zarządem Województwa Podkarpackiego. 
Stowarzyszenie zostanie utworzone  na podstawie art. 84 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym, w związku z art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 
realizacji programów w zakresie  polityki spójności finansowanych w perspektywie 
finansowej 2014-2020. Tworzone Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego 
jest samorządnym stowarzyszeniem jednostek samorządu terytorialnego, powołanym w celu 
wspierania idei samorządności terytorialnej, ochrony wspólnych interesów, wymiany 
doświadczeń, promocji osiągnięć oraz koordynacji wspólnych  przedsięwzięć i inwestycji,  
a w szczególności dla realizacji zadań Związki ZIT. Stowarzyszenie będzie pełniło rolę 
organizatorsko-usługową w stosunku do zadań realizowanych przez członków 
Stowarzyszenia. Bezpośrednim celem Stowarzyszenia jest stworzenie warunków i uzyskanie 
środków pomocowych w nowej perspektywie finansowej UE 2014- 2020, skierowanych na 
rozwój obszarów członków Stowarzyszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych. Podjęcie uchwały, pozwoli na utworzenie Stowarzyszenia Rzeszowskiego 
Obszaru Funkcjonalnego, które będzie pełnić wymaganą, przez prawo funkcję Związku  
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (Związku ZIT), skutecznie aplikując  
o przewidziane dla Związku ZIT środki z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego i środki pomocowe z innych funduszy. 
 
Przewodniczący Komisji Gospodarki Miejskiej radny Sławomir Rejman poinformował, 
że Komisja na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2015 r., jednogłośnie, pozytywnie 
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.  
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Prowadzący obrady poddał pod głosowanie projekt 
uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się 
od głosu. 
Na podstawie wyników głosowania, Prowadzący obrady stwierdził, że uchwała  
w sprawie zgody na utworzenie Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru 
Funkcjonalnego została podjęta i otrzymała Nr VII/46/2015. 
 
Ad.10 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegatów na Zebranie Założycielskie i Zebranie 

Delegatów Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego (Druk Rady Miasta Nr 48/2015). 
 
Projekt uchwały w sprawie wyboru delegatów na Zebranie Założycielskie i Zebranie 
Delegatów Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, w imieniu Burmistrza Miasta Łańcuta, 
przedstawił pan Janusz Bełz Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Inwestycji, 
Nieruchomości i Zamówień Publicznych. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiło się 
następująco: W związku z podjęciem w dniu 25 marca br. przez Komitet Sterujący 
Rzeszowskiego Obszaru funkcjonalnego uchwały w sprawie wyboru formy 
instytucjonalizacji Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (Związku ZIT)  
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w postaci Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, w celu podjęcia 
czynności związanych z utworzeniem Stowarzyszenia i uchwalenia jego statutu 
obligatoryjnym, staje się wybranie osób, które będą reprezentowały Gminę na Zebraniu 
Założycielskim oraz Zebraniu Delegatów Stowarzyszenia. Proponowany do przyjęcia statut 
Stowarzyszenia, przewiduje w § 15, że członkowie Stowarzyszenia dysponują następującą  
liczbą delegatów: 
1/ 8 delegatów – jeśli liczba mieszkańców członka Stowarzyszenia przekracza, 100 tys. 
mieszkańców, 
2/ 2 delegatów – jeśli liczba mieszkańców członka Stowarzyszenia, nie przekracza 100 tys. 
mieszkańców. 
Członkowie Stowarzyszenia wybierają delegatów w równej liczbie reprezentujących organ 
stanowiący, jak i organ wykonawczy członka Stowarzyszenia. W tych okolicznościach w celu 
zapewnienia Gminie prawidłowej reprezentacji, niezbędne jest podjęcie proponowanej 
uchwały. 
Kończąc, poinformował, że przedmiotowy projekt uchwały jest następstwem podjętej 
w poprzednim punkcie obrad uchwały. W kwestii wyboru delegatów na Zebranie 
założycielskie i Zebranie delegatów ze strony przedstawiciela organu wykonawczego, 
proponuje się Zastępcę Burmistrza Miasta Łańcuta Panią Joannę Rupar,  natomiast na 
przedstawiciela Rady Miasta Łańcuta w dniu wczorajszym na wspólnym posiedzeniu 
Komisji, radni zaproponowali kandydaturę Przewodniczącego Rady Miasta Łańcuta pana 
Andrzeja Barnata. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów radny Paweł Kuźniar poinformował, 
że Komisja na posiedzeniu jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt 
uchwały – 5 głosami. 
 
Przewodniczący Komisji Gospodarki Miejskiej radny Sławomir Rejman poinformował, 
że Komisja na posiedzeniu, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt 
uchwały.  
 
Przewodniczący Komisji Kultury radny Wrzesław Żurawski poinformował, że Komisja na 
posiedzeniu jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Miasta pan Robert Grabowski poinformował, że Komisja Spraw 
Społecznych na posiedzeniu jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt 
uchwały.  
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Prowadzący obrady poddał pod głosowanie projekt 
uchwały, którego § 1. otrzymał brzmienie „Wybiera się delegatów na Zebranie Założycielskie 
i Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego  w osobach: 
1) Pani Joanna Rupar – przedstawiciel organu wykonawczego, 
2) Pan Andrzej Barnat  – przedstawiciel Rady Miasta Łańcuta”. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się 
od głosu. 
Na podstawie wyników głosowania, Prowadzący obrady stwierdził, że uchwała  
w sprawie wyboru delegatów na Zebranie Założycielskie i Zebranie Delegatów 
Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego została podjęta i otrzymała Nr VII/47/2015. 
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Ad.11 Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (Druk Rady 

Miasta Nr 42/2015). 
 
Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Łańcuta, 
w imieniu Burmistrza Miasta, przedstawiła pani Zofia Baran Skarbnik Miasta. Uzasadnienie 
do projektu uchwały przedstawiło się następująco: Przepisy art. 89 ust 1 pkt. 2  i 3 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  stanowią, że jednostki samorządu 
terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki na: 

1) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego; 
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów 

i pożyczek. 
W Uchwale budżetowej Miasta Łańcuta na rok 2015 Nr IV/23/2015 Rady Miasta Łańcuta 
z dnia 29 stycznia 2015 r. określono przychody budżetu z tytułu kredytów długoterminowych 
w wysokości 10.440.000 zł, w tym na: 

1) finansowanie deficytu w kwocie 8.200.000 zł; 
2) spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów 2.240.000 zł. 

Prognozę budżetu Miasta Łańcuta na okres spłaty podejmowanego kredytu, zawiera 
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/24/2015 Rady Miasta Łańcuta z dnia 29 stycznia 2015 r.  
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Zgodnie z art. 18 ust 2 pkt. 9 lit c ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych 
gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących zaciągania 
długoterminowych kredytów, należy do wyłącznej właściwości rady gminy.  

 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów radny Paweł Kuźniar poinformował, 
że Komisja na posiedzeniu jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt 
uchwały – 5 głosami za. 
 
Radni nie zgłosili żadnych pytań, uwag, ani propozycji zmian do przedmiotowego projektu 
uchwały. 
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Prowadzący obrady poddał pod głosowanie projekt 
uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, nikt nie był przeciw, 1 radny wstrzymał się 
od głosu. 
Na podstawie wyników głosowania, Prowadzący obrady stwierdził, że uchwała  
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego została podjęta i otrzymała 
Nr VII//48/2015. 
 
Ad. 12 Informacja Burmistrza Miasta o działalności w okresie międzysesyjnym.  
 
Informacja Burmistrza Miasta o działalności w okresie międzysesyjnym, została doręczona 
radnym w formie pisemnej i stanowi załącznik do niniejszego  protokołu. 
Radni nie zgłosili żadnych pytań ani uwag do przedmiotowego sprawozdania. 
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Ad.13 Informacja Burmistrza Miasta z realizacji uchwał Rady Miasta pomiędzy VI a  VII 
Sesją Rady Miasta Łańcuta. 

 
Informacja Burmistrza Miasta z realizacji uchwał Rady Miasta pomiędzy VI a VII Sesją Rady 
Miasta Łańcuta, została doręczona radnym w formie pisemnej i stanowi załącznik 
do niniejszego  protokołu. 
Radni nie zgłosili żadnych pytań, ani uwag do przestawionej informacji. 
 
Ad.14 Interpelacje i zapytania radnych. 
 
Radni oraz Przewodniczący Rad Osiedli wystąpili do Burmistrza z następującymi 
interpelacjami i zapytaniami: 

1) Radny Wrzesław Żurawski – zwrócił się z prośbą o udzielenie informacji w kwestii 
uporządkowania terenu, znajdującego się przy ul. Sienkiewicza, który był bazą 
inwestycyjną podczas zakończonego remontu odcinka Mikośki. Poinformował, że 
w powyższej sprawie kilkakrotnie interweniował u władz miasta i otrzymał 
zapewnienia, że przedmiotowy teren zostanie przywrócony do stanu pierwotnego,  

2) Pan Aleksander Cymerys Przewodniczący Zarządu Osiedla „Śródmieście”- 
w nawiązaniu do podjętej uchwały Rady Miasta Łańcuta w sprawie zaciągnięcia 
kredytu długoterminowego, poprosił o udzielenie informacji na temat spłaty 
zaciągniętego kredytu. Następnie przytaczając dokument Wieloletniej Prognozy 
Finansowej  zwrócił uwagę na uwzględnią w nim sprzedaż majątku, która kończy się 
w roku 2016, (a więc nie będzie dochodów) i zwrócił się z prośbą o udzielenie 
odpowiedzi na pytanie, czy w mieście będą podejmowane inwestycje, 

3) Pan Krzysztof Wojnar – Przewodniczący Rady Osiedla „Wschód” – zapytał, czy 
miasto Łańcut zajęło stanowisko w kwestii koncepcji budowy łącznika pomiędzy 
autostradą a drogą krajową Nr 4. 

 
Ad. 14 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
 
Odpowiadając na zgłoszone pytania, pan Janusz Bełz Kierownik Gospodarki Komunalnej, 
Inwestycji, Nieruchomości i Zamówień Publicznych  poinformował, że: 
 
Ad. 1 – zgłoszony teren, był wykorzystywany przez wykonawcę przy regulacji potoku 

Mikośka. Prace te były zlecone przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Rzeszowie w okresie późno jesiennym i faktycznie teren ten, nie został 
uporządkowany. Na wniosek radnego Wrzesława Żurawskiego, Wydział Ochrony 
Środowiska Urzędu Miasta, wystąpił do  PZMiUW z prośbą o uporządkowanie terenu 
przez wykonawcę  inwestycji  i otrzymał zapewnienie, że  w okresie wiosennym 
zostaną podjęte działania w tym kierunku. 

 
W odpowiedzi na zgłoszone zapytania, Skarbnik Miasta pani Zofia Baran  wyjaśniła, że: 
 
Ad. 2 – plan spłaty długu zapisany jest w dokumencie Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

Aby Gmina mogła się zadłużać, musi zadbać o to, aby w budżecie miasta miała 
nadwyżkę wydatków bieżących w wysokości co najmniej kwoty do spłaty kapitału  
i odsetek (ok. 3000 000 mln zł). Uzasadniając rozciągnięcie w czasie spłaty kredytu 
poinformowała, że pozwala to na gospodarowanie nadwyżką i nie ma uzasadnionej 
potrzeby przyśpieszenia spłaty kredytu. Stwierdziła, że wiązałby się to  
z ograniczeniem wydatków bieżących i trzeba byłoby szybko spłacać kapitał. 
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Podkreśliła, że na dzień dzisiejszy nie ma ograniczenia co do zadłużenia (wysokości 
dochodów), jest natomiast obowiązek zabezpieczenia w WPF, że miasto będzie stać 
na spłatę kredytu. W przypadku jeśli nie będzie sprzedaży majątku, to wówczas miasto 
będzie musiało wygospodarować środki finansowe z dochodów bieżących. 
Zaznaczyła, że wydłużenie w czasie spłaty kredytu jest zamierzone po to, aby nie 
została zamknięta droga do ewentualnego posilenia się pożyczkami czy kredytami ze 
źródeł zewnętrznych na finansowanie projektów, do których potrzebny jest wkład 
własny. Zwróciła uwagę na obniżone stopy procentowe i korzystne oprocentowanie. 

 
Odpowiadając na zapytanie dotyczące łącznika autostrady z drogą krajową Nr 4, Zastępca 
Burmistrza Miasta pani Joanna Rupar wyjaśniła, że:  
 
Ad.3 – miasto Łańcut wystosowało pisemne uwagi do projektu proponowanego łącznika 

pomiędzy drogą krajową Nr 4 a autostradą, a wszystkie zgłoszone uwagi na 
konsultacjach społecznych  zostały zapisane i przekazane do wykonawcy. Oddzielnie 
będą składane wnioski do Marszałka o budowę łącznika zachodniego, który byłby 
bardziej korzystny dla miasta i ruchu komunikacyjnego.  

 
Ad.15 Wolne wnioski i oświadczenia. 
 
Radny Wrzesław Żurawski podziękował Burmistrzowi Miasta za prawidłowo poprowadzone 
spotkanie, które zostało zorganizowane w ramach obchodów uroczystości związanej 
z nadaniem nazwy „Łukasiewicza i Zeha” ulicy łączącej Rynek z ul. Wałową. Jednocześnie 
wyraził ubolewanie z powodu braku uczestnictwa w tej uroczystości przedstawicieli szkół 
z młodzieżą, dla której byłaby to nauka patriotyzmu małej Ojczyzny.  
 
Przewodniczący Rady podziękował Dyrektorowi Miejskiego Domu Kultury w Łańcucie oraz 
jego pracownikom, za zorganizowanie wspaniałego koncertu z okazji Dnia Tańca, który 
odbył się  w MOSiR w Łańcucie. 
 
Wiceprzewodniczący Rady pan Robert Grabowski poinformował, że w związku 
z publikowaniem przez Panią Monikę Roman ogłoszeń, zawierających informacje dotyczące 
działań Przewodniczącego Rady Miasta Łańcuta sugerujących, iż są to działania bezprawne 
i naruszające prawa mieszkańców miasta Łańcuta oraz poruszające sprawę szczególnych 
uprawnień  radnego powiatu w kwestiach czynnego udziału w Sesji Rady Miasta, zostało 
opracowane w tej sprawie stanowisko formalno – prawne, a jego treść przekaże radnym Rady 
Miasta. Stanowisko formalno – prawne oraz opublikowana przez panią Monikę Roman treść 
ogłoszenia, stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 
 
Wobec braku dalszych zgłoszeń do dyskusji, Prowadzący obrady zamknął VII Sesję Rady 
Miasta Łańcuta. 
 
Na tym protokół zakończono. 

………………………………………….. 
 (data i podpis Prowadzącego obrady) 

Protokołowała: 
 
Małgorzata Rzeszutek 
 
 
 


	Przed przystąpieniem do ślubowania, Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Łańcucie pan Tadeusz Podkowicz odczytał protokół z wyborów uzupełniających do Rady Miasta Łańcuta, a następnie wręczył Panu Pawłowi Kucy zaświadczenie o wyborze na radneg...

