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Protokół  Nr XIII/2015 
 

z XIII Sesji Rady Miasta Łańcuta 
odbytej w dniu 22 grudnia 2015 r. 

 
 
XIII 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. 16.15. 
W Sesji na stan 15 radnych w chwili otwarcia Sesji uczestniczyło 12 radnych, wobec czego 
Prowadzący obrady, stwierdził prawomocność obrad i podejmowania uchwał. Trzech radnych 
dołączyło do obrad w trakcie realizacji pkt-u 3 przyjętego porządku obrad. 
 
Prowadzący obrady, przywitał zebranych gości i poinformował, że porządek Sesji 
przedstawia się następująco: 
1. Otwarcie. 
2. Przyjęcie porządku obrad Sesji. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Miasto Łańcut dokumentu pn. Lokalny 

Program Rewitalizacji Miasta Łańcuta na lata 2015-2020 (Druk Rady Miasta 
Nr 100/2015). 

4. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania zadania w zakresie obsługi osób nietrzeźwych  
z Gminy Miasto Łańcut (Druk Rady Miasta Nr 101/2015). 

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok (Druk Rady Miasta 
Nr 102/2015). 

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Łańcuta 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3  ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
na rok 2016 (Druk Rady Miasta Nr 103/2015). 

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia cen za korzystanie z obiektów Gminy Miasta 
Łańcuta, w których Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łańcucie realizuje zadania 
statutowe (Druk Rady Miasta Nr 104/2015). 

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta 
Łańcuta (Druk Rady Miasta Nr 90/2015). 

9. Podjęcie uchwały budżetowej Miasta Łańcuta na rok 2016 (Druk Rady Miasta 
Nr 89/2015). 

10. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Miasta Łańcuta. 
11. Interpelacje i zapytania radnych. 
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
13. Wolne wnioski i oświadczenia. 
 
Ad. 2  Przyjęcie porządku obrad Sesji 
 
Burmistrz Miasta zgłosił wniosek o zmianę porządku obrad i wprowadzenie dodatkowych 
punktów dotyczących: 
 Podjęcie uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego 2015  (Druk Rady Miasta Nr 105/2015). 
 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 

2015 (Druk Rady Miasta Nr 106/2015). 



2 
 

 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu 
i zakresu kontroli wykorzystania dotacji udzielanych dla niepublicznych szkół, 
przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, zakładanych i prowadzonych 
na terenie miasta Łańcuta przez inne podmioty niż Miasto Łańcut (Druk Rady Miasta 
Nr 107/2015). 
 

Więcej uwag ani wniosków o zmianę  porządku obrad nie zgłoszono. 
 
W związku z powyższym, Prowadzący obrady poddał pod głosowanie zgłoszone wnioski.  
Za wprowadzeniem do porządku obrad punktu dot. „Podjęcia uchwały w sprawie wykazu 
wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015” głosowało 12 radnych, 
nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. 
Na podstawie wyników głosowania Prowadzący obrady poinformował, że porządek obrad 
zostanie poszerzony o punkt dot. „Podjęcia uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie 
wygasają z upływem roku budżetowego 2015”, który zostanie rozpatrzony, jako pkt 8. 
 
Za wprowadzeniem do porządku obrad punktu dot. „Podjęcia uchwały w sprawie 
wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2015” głosowało 12 radnych, 
nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. 
Na podstawie wyników głosowania Prowadzący obrady poinformował, że  porządek obrad 
zostanie poszerzony o punkt dot.” Podjęcia uchwały w sprawie wprowadzenia zmian 
w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2015”, który zostanie rozpatrzony, jako pkt 9.  
 
Za wprowadzeniem do porządku obrad punktu dot. „Podjęcia uchwały w sprawie ustalenia 
trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli wykorzystania dotacji 
udzielanych dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego 
zakładanych i prowadzonych na terenie miasta Łańcuta przez inne podmioty niż Miasto 
Łańcut” głosowało 12 radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. 
Na podstawie wyników głosowania Prowadzący obrady poinformował, że z porządku obrad 
zostanie poszerzony o punkt dot. „Podjęcia uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania 
i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli wykorzystania dotacji udzielanych dla 
niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, zakładanych 
i prowadzonych na terenie miasta Łańcuta przez inne podmioty niż Miasto Łańcut”, który 
zostanie rozpatrzony, jako pkt 10.  
 
W dalszej kolejności Prowadzący obrady, poddał pod głosowanie porządek obrad po 
wprowadzonych zmianach, za przyjęciem którego głosowało 12 radnych, nikt nie był 
przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. 
 
Po zakończeniu procedury głosowania, Prowadzący obrady poinformował, że ostatecznie 
porządek obrad XIII Sesji ukształtował się następująco: 
Ad.3 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Miasto Łańcut dokumentu pn. Lokalny 

Program Rewitalizacji Miasta Łańcuta na lata 2015-2020 (Druk Rady Miasta 
Nr 100/2015). 

Ad.4 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania zadania w zakresie obsługi osób nietrzeźwych  
z Gminy Miasto Łańcut (Druk Rady Miasta Nr 101/2015). 

Ad.5 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok (Druk Rady Miasta 
Nr 102/2015). 
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Ad.6 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Łańcuta 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3  ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
na rok 2016 (Druk Rady Miasta Nr 103/2015). 

Ad.7  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia cen za korzystanie z obiektów Gminy Miasta 
Łańcuta, w których Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łańcucie realizuje zadania 
statutowe (Druk Rady Miasta Nr 104/2015). 

Ad.8 Podjęcie uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 
budżetowego 2015  (Druk Rady Miasta Nr 105/2015). 

Ad.9 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 
2015 (Druk Rady Miasta Nr 106/2015). 

Ad.10 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu 
i zakresu kontroli wykorzystania dotacji udzielanych dla niepublicznych szkół, 
przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, zakładanych i prowadzonych 
na terenie miasta Łańcuta przez inne podmioty niż Miasto Łańcut (Druk Rady Miasta 
Nr 107/2015). 

Ad.11 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta 
Łańcuta (Druk Rady Miasta Nr 90/2015). 

Ad.12 Podjęcie uchwały budżetowej Miasta Łańcuta na rok 2016 (Druk Rady Miasta 
Nr 89/2015). 

Ad.13 Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Miasta Łańcuta. 
Ad.14. Interpelacje i zapytania radnych. 
Ad.15 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
Ad.16 Wolne wnioski i oświadczenia. 
 
 
Ad.3 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Miasto Łańcut dokumentu pn. Lokalny 

Program Rewitalizacji Miasta Łańcuta na lata 2015-2020 (Druk Rady Miasta 
Nr 100/2015). 

 
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia przez Miasto Łańcut dokumentu pn. Lokalny Program 
Rewitalizacji Miasta Łańcuta na lata 2015-2020, w imieniu Burmistrza Miasta Łańcuta, 
przedstawiła pani Anna Budzyńska – Szewczyk podinspektor Biura Pozyskiwania Funduszy 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiło się następująco:  
 
Dokument pn. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Łańcuta na lata 2015-2020 ze względu 
na swój przedmiot jak i proponowane rozwiązania jest dokumentem zintegrowanym 
i kompleksowym, który uwzględnia wszystkie sfery procesu rewitalizacji. Jego głównym 
celem jest ograniczenie skali występowania negatywnych zjawisk i procesów na obszarze 
Śródmieścia i terenów przylegających oraz wzmocnienie wewnętrznego potencjału tego 
obszaru w celu zrównoważonego rozwoju całego miasta. Jednym z wymagań stawianych 
programom rewitalizacji, jest zapewnienie komplementarności źródeł finansowania 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych, która oznacza konieczność umiejętnego uzupełniania 
i łączenia wsparcia z różnych funduszy europejskich (tj. Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Fundusz Spójności), a także zdolność łączenia 
prywatnych oraz publicznych źródeł finansowania. Silna koordynacja przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych współfinansowanych zwłaszcza z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego, jest niezbędna dla uzyskania 
korzystnych efektów dla obszaru rewitalizacji. W związku z powyższym, Lokalny Program 
Rewitalizacji Miasta Łańcuta na lata 2015-2020 jest jednym  z głównych narzędzi 
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strategicznych, umożliwiającym jednostkom samorządu terytorialnego oraz innym podmiotom 
realizującym działania rewitalizacyjne na danym obszarze, wnioskować o środki finansowe w 
ramach funduszy europejskich zarówno z Regionalnych, jak i Krajowych Programów 
Operacyjnych. 
 
Przewodniczący Komisji Gospodarki Miejskiej, radny Sławomir Rejman poinformował, 
że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
W trakcie realizacji niniejszego punktu, do obradujących dołączyli: radny Włodzimierz 
Baran, radna Jolanta Kluz – Zawadzka oraz radny Jacek Bartman. 
 
Zabierając głos w dyskusji radny Wrzesław Żurawski w oparciu o multimedialną prezentację 
rozpatrywanego  dokumentu, zgłosił uwagi i spostrzeżenia, które dotyczyły następujących 
kwestii: 
- str. 31 – załącznik graficzny (mapa)  pn. „Lokalizacja placówek edukacyjnych 
i wychowawczych na obszarze miasta Łańcuta”  - niewłaściwa  lokalizacja Zespołu Szkół,  
- str. 33 -  załącznik graficzny (mapa) pn. „Lokalizacja obiektów kulturalno –turystycznych na 
obszarze miasta Łańcuta” – brak usytuowania obiektu Biblioteki Pedagogicznej oraz 
wszystkich obiektów Muzeum – Zamku jak np. Maneż, 
- str. 36 – załącznik graficzny (mapa) pn. Stan i funkcjonowanie środowiska kulturowego na 
obszarze rewitalizacji”, na którym pojawiają się tereny zatytułowane „pomniki przyrody 
istniejące i projektowane”. W kontekście powyższego zapytał, co oznacza zwrot 
„projektowany pomnik przyrody? Ponadto stwierdził niewłaściwie zaznaczony obszar 
obejmujący zespół pałacowo – parkowy, 
- str. 38, str. 39 – niewłaściwie przygotowane i zawierające duże nieścisłości  załączniki 
graficzne (mapy) pn. „ Obiekty zabytkowe na obszarze rewitalizacji”, „Obiekty zabytkowe 
(wpisane do rejestru zabytków) na obszarze rewitalizacji”   – nieścisłości dotyczące obiektów  
- str. 91 – Tabela pn. „Obiekty użyteczności publicznej zlokalizowane na obszarze 
rewitalizacji w Łańcucie” w kolumnie dotyczącej obiektów infrastruktury kultury brak 
wyszczególnionego obiektu Muzeum – Zamek w Łańcucie, 
- str. 95 – w nagłówku „Śródmieście Łańcuta – obszar o wysokiej jakości środowiska 
przyrodniczego” brak zapisu o ochronie jakości wód, 
- str. 102 – odnośnie zwrotu dotyczącego niezbędnych do wykonania zadań inwestycyjnych 
tj. „ przebudowa płyty Rynku z wykonaniem szczegółowych badań podziemi” – zwrócił 
uwagę, że w trakcie przebudowy nie wykonuje się badań, dlatego też zwrot powinien brzmieć 
„ szczegółowe badania podziemi i ewentualna przebudowa Rynku”. Ponadto zauważył brak 
wzmianki na temat odbudowy Ratusza, co jego zadaniem ogranicza możliwości 
podejmowania działań w dalszej perspektywie czasu. Przypomniał, że zadanie to zostało ujęte 
w obowiązującej „Strategii Miasta Łańcuta”, dlatego też postuluje o ujęcie tego obiektu 
w analizowanym dokumencie, 
- str. 141 -  w tabeli kolumnie pn. „ zakres rzeczowy projektu” nawiązując do ujętego 
planowanego do wykonania zadania pn. „opracowanie i wydanie przewodnika po Łańcucie” 
zwrócił uwagę, że w zeszłym roku opracowanie takie zostało wydane, brakuje natomiast jego 
wersji obcojęzycznej,  
- str. 145, 146, 148, 152, 158 – brak wyszczególnionej szacunkowej wartości wymienionych 
projektów, 
- str. 165 – brak kwot dotyczących kosztów realizacji niektórych projektów rewitalizacji, 
a podanie kwoty stanowiącej sumę wartości, nie wiadomo do końca których projektów 
dotyczy  (niekonsekwencja w podawaniu wartości poszczególnych projektów),                
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- str. 165 – zasugerował zmianę brzmienia projektu rewitalizacji pn. „ Promocja lokalnych 
produktów z Fabryki Wódek „Polmos Łańcut”, ponieważ miasto nie może promować takich 
produktów, a zatem należy w inny sposób zinterpretować ten zapis, 
 
Ustosunkowując się do sugestii i spostrzeżeń przedmówcy, Zastępca Burmistrza Miasta pani 
Joanna Rupar odnośnie : 
- obiektu Ratusza  – poinformowała, że zadanie to nie będzie wpisane do Programu 
Rewitalizacji i nie jest planowana jego odbudowa, 
- kwot dotyczących poszczególnych projektów rewitalizacji – wyjaśniła, że jeżeli 
wnioskodawcy oraz miasto mogło podać wartość środków finansowych to tak uczyniło, 
jednak nie było to możliwe przy każdym projekcie, gdyż czasami są to tzw. projekty miękkie 
z możliwością wyszacowania dopiero na etapie konkretnych prac. Powyższe braki nie 
wpływają na jakość programu, są to koszty orientacyjne, pozwalające Burmistrzowi Miasta 
i Radzie Miasta na ustosunkowanie się do pewnych warunków związanych z jego 
dofinansowaniem. Nadmieniła, że do każdego konkursu w którym miasto bierze udział, 
zlecane jest studium wykonalności danego programu razem z analizą finansową i na tej 
podstawie są znane koszty, w dalszym etapie korygowane w oparciu o przeprowadzony 
przetarg. 
- wykonania załączników graficznych w postaci map – poinformowała, że zostały wykonane 
przez urbanistów oraz osoby zajmujące się planowaniem przestrzennym na podstawie 
dokumentacji mapowej uzyskiwanej z portali do tego przeznaczonych oraz studium 
uwarunkowania i zagospodarowania przestrzennego Miasta Łańcuta, będącego dokumentem 
oficjalnym uchwalonym przez Radę Miasta Łańcuta. Miasto nie będzie podważało 
istniejących w mieście dokumentów na podstawie których, wydawane są wnioskodawcom  
decyzje, 
W dalszej części swojej wypowiedzi odnosząc się do innych zakresów merytorycznych 
podkreśliła, że przedmiotowy dokument był wielokrotnie konsultowany nie tylko poprzez 
strony internetowe. Miasto zwracało się z pismami do różnych pomiotów zlokalizowanych na 
terenie Łańcuta z prośbą, o zajęcie stanowiska dotyczącego projektu i zgłoszenie 
ewentualnych uwag, a  taką możliwość miały również wszystkie instytucje publiczne z terenu 
miasta, indywidualni mieszkańcy, stowarzyszenia, fundacje itp. Poinformowała, że istnieje 
możliwość zapoznania się z uwagami, które wpłynęły do analizowanego dokumentu, ujęte w 
postaci raportu końcowego, a umieszczone na stronie internetowej miasta, jest także 
możliwość ich pisemnego udostępnienia. 
Na zakończenie odnosząc się do sugestii radnego Wrzesława Żurawskiego w kwestii zmiany 
brzmienia projektu rewitalizacji pn „ Promocja lokalnych produktów z Fabryki Wódek 
„Polmos Łańcut”, poprosiła o podanie innego sformułowania i zapewniła, że nazwa ta 
zostanie zmieniona.   
 
W nawiązaniu do prośby Zastępcy Burmistrza Miasta ujętej w końcowej części wypowiedzi, 
wywiązała się dyskusja w trakcie której, radni poprali postulat radnego Wrzesława 
Żurawskiego w kwestii zmiany nazwy zadania dotyczącego promocji produktów z fabryki 
wódek, a do jej właściwego sprecyzowania, zobowiązali Zastępcę Burmistrza Miasta panią 
Joannę Rupar, która osobiście zaproponowała takie rozwiązanie.  
 
Wobec braku dalszych zgłoszeń do dyskusji, Prowadzący obrady poddał pod głosowanie 
projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciw, 1 radny wstrzymał się 
od głosu. 
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Na podstawie wyników głosowania, Prowadzący obrady stwierdził, że uchwała w 
sprawie przyjęcia przez Miasto Łańcut dokumentu pn. Lokalny Program Rewitalizacji 
Miasta Łańcuta na lata 2015-2020 została podjęta i otrzymała Nr XIII/97/2015. 
 
Ad.4 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania zadania w zakresie obsługi osób nietrzeźwych  

z Gminy Miasto Łańcut (Druk Rady Miasta Nr 101/2015). 
 
Projekt uchwały w sprawie przekazania zadania w zakresie obsługi osób nietrzeźwych  z 
 Gminy Miasto Łańcut, w imieniu Burmistrza Miasta Łańcuta, przedstawiła pani Halina 
Wiercioch Z-ca Kierownika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Uzasadnienie 
do projektu uchwały przedstawiło się następująco:  
Niniejszy projekt uchwały jest kontynuacją dotychczasowej współpracy z Gminą Miasto 
Rzeszów  w zakresie partycypacji w kosztach, związanych  ze  sprawowaniem opieki nad 
osobami nietrzeźwymi, dowiezionymi z terenu naszego miasta do Izby Wytrzeźwień 
w Rzeszowie. Corocznie od 2001 roku na podstawie zawieranego porozumienia 
międzygminnego,  udzielana jest  Gminie Miasto Rzeszów  dotacja celowa na to zadanie. 
Obowiązek podjęcia w/w uchwały wynika z  art. 40 ustawy z dnia 26 października 1982 r. 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w myśl którego,  
zabezpieczenie czasowej  izolacji   osób   w stanie nietrzeźwości, które swoim zachowaniem 
dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym lub zakładzie pracy, albo znajdują się 
w okolicznościach zagrażających ich życiu i zdrowiu  lub  innych osób, spoczywa na 
jednostkach samorządu terytorialnego lub jednostkach Policji. 
Środki finansowe na powyższe zadanie, zabezpieczone zostaną w budżecie Miasta Łańcuta 
w dziale związanym z realizacją zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  
Problemów Alkoholowych  na 2016 rok.  W związku z powyższym,  podjęcie  niniejszej 
uchwały jest zasadne.   
 
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych  radny Jacek Bartman poinformował, 
że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów radny Paweł Kuźniar poinformował, 
że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
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 15 radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się 
od głosu. 
Na podstawie wyników głosowania, Prowadzący obrady stwierdził, że uchwała w 
sprawie przekazania zadania w zakresie obsługi osób nietrzeźwych  z Gminy Miasto 
Łańcut została podjęta i otrzymała Nr XIII/98/2015. 
 
Ad.5 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok (Druk Rady Miasta 
Nr 102/2015). 

 
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania 
Problemów Alkoholowych na 2016 rok, w imieniu Burmistrza Miasta Łańcuta, przedstawiła 
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pani Halina Wiercioch Z-ca Kierownika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiło się następująco:  
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  na rok 2016 rok, 
stanowiący załącznik do niniejszego projektu uchwały, jest wypełnieniem obowiązku 
wynikającego z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.  
Zgodnie z powyższą ustawą, prowadzenie działań związanych z profilaktyką 
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracja  społeczna osób uzależnionych 
od alkoholu należy do zadań własnych gminy. Realizacja tych zadań ,winna być prowadzona 
w oparciu o corocznie uchwalony przez radę gmin, program profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych, stanowiący część gminnej strategii rozwiązywania problemów 
społecznych. Niniejszy Program na 2016 rok jest kontynuacją działań realizowanych w latach 
ubiegłych. Ponadto, zgodnie z wolą ustawodawcy określa wysokość wynagrodzenia dla 
członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Źródłem 
finansowania zadań Programu, będą dochody Miasta, uzyskane z tytułu opłat za wydawane 
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Za wykonanie zadań Programu oraz ich 
zlecanie do realizacji, będzie odpowiedzialny Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia 
Urzędu Miasta Łańcuta.  W świetle powyższego, podjęcie przedmiotowej uchwały jest 
celowe i zasadne. 
Na zakończenie nadmieniała, że przedmiotowy Program był rozpatrywany na posiedzeniu 
Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w dniu 10 grudnia 2015 r. , 
uzyskując jej pozytywną opinię.  
 
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych  radny Jacek Bartman poinformował, 
że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
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 15 radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się 
od głosu. 
Na podstawie wyników głosowania, Prowadzący obrady stwierdził, że uchwała w 
sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów 
Alkoholowych na 2016 rok została podjęta i otrzymała Nr XIII/99/2015. 
 
Ad.6 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Łańcuta 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3  ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
na rok 2016 (Druk Rady Miasta Nr 103/2015). 

 
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Łańcuta 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3  ust. 3 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016, 
w imieniu Burmistrza Miasta Łańcuta, przedstawił pan Grzegorz Paczocha Kierownik 
Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia. Uzasadnienie do projektu uchwały 
przedstawiło się następująco:  
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek uchwalenia rocznego programu 
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współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, wymienionymi w art. 
3 ust. 3 w/w ustawy. Program Współpracy dla Miasta Łańcuta na 2016 rok określa cele, 
zakres, formy współpracy, a przede wszystkim priorytetowe zadania publiczne jakie będą 
realizowane w przyszłym roku, ze wskazaniem planowanych środków finansowych. 

Zgodnie z zapisami ustawowymi, niniejszy Program został poddany konsultacjom 
z organizacjami pozarządowymi i uprawnionymi podmiotami, działającymi na terenie Gminy 
Miasta Łańcuta, zgodnie z wytycznymi określonymi w Uchwale Nr XIX/142/2012 Rady 
Miasta Łańcuta z dnia 2 października 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu 
konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa 
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

Zarządzeniem Nr 472/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 25 listopada 2015 roku, 
została określona forma przeprowadzenia konsultacji, czas jej rozpoczęcia i zakończenia, 
przedmiot i cel, oraz wydział odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji. W terminie od 
25 listopada 2015 r. do 7 grudnia 2015 r. uprawnione organizacje pozarządowe miały 
możliwość zgłaszania uwag i opinii do projektu Programu, pisemnie na adres Urzędu Miasta 
Łańcuta lub za pomocą e-mail: organizacje@um-lancut.pl. W wyznaczonym terminie nie 
wpłynęła żadna opinia od organizacji pozarządowych. W dniu 7 grudnia 2015 r. o godz. 1600 
w budynku Urzędu Miasta Łańcuta ul. Plac Sobieskiego 18 odbyło się spotkanie, 
zorganizowane przez Burmistrza Miasta Łańcuta, na którym była możliwość zgłaszania uwag 
do projektu Programu. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Urzędu Miasta oraz 
przedstawiciele dwóch organizacji pozarządowych: Stowarzyszenia Łańcucki Uniwersytet 
Trzeciego Wieku oraz Łańcuckiego Stowarzyszenia Oświatowego. Podczas spotkania nie 
została zgłoszona żadna uwaga do projektu Programu. 

Reasumując, niniejszy projekt uchwały jest nie tylko wypełnieniem ustawowego 
obowiązku, lecz także przejawem kształtowania partnerskiej współpracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz współdziałaniem z nimi w realizacji ustawowych zadań Miasta Łańcuta. 

W związku z powyższym, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 
 
W trakcie prezentacji  niniejszego punku obrad, salę obrad opuścił radny Wrzesław Żurawski.  
 
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, radny Jacek Bartman poinformował, 
że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
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 13 radnych, nikt nie był przeciw, 1 radny wstrzymał się 
od głosu. 
Na podstawie wyników głosowania, Prowadzący obrady stwierdził, że uchwała w 
sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Łańcuta z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3  ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 została 
podjęta i otrzymała Nr XIII/100/2015. 
 
Ad.7  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia cen za korzystanie z obiektów Gminy Miasta 

Łańcuta, w których Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łańcucie realizuje zadania 
statutowe (Druk Rady Miasta Nr 104/2015). 

mailto:organizacje@um-lancut.pl
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Projekt uchwały w sprawie ustalenia cen za korzystanie z obiektów Gminy Miasta Łańcuta, 
w których Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łańcucie realizuje zadania statutowe, 
w imieniu Burmistrza Miasta Łańcuta, przedstawił pan Jerzy Hałka Dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łańcucie. Poinformował, że zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy 
z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią 
inaczej, to organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego, postanawiają o wysokości 
cen i opłat, albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze 
użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 
jednostek samorządu terytorialnego. Przygotowany i przedstawiony projekt uchwały, stanowi 
o uchwaleniu cen za korzystanie z obiektów będących własnością gminy, w których Ośrodek 
Sportu realizuje swoje zadania statutowe. Przepis art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce 
komunalnej stanowi kompetencję, przysługującą organowi stanowiącemu tj. Radzie Miasta, 
do decydowania o wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności 
publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Biorąc 
powyższe pod uwagę, rada gminy w drodze stosownej uchwały ustala wysokość cen i opłat za 
korzystanie z obiektów sportowych. Podkreślił, że zaproponowane ceny zostały ustalone po 
przeprowadzonej analizie obecnie funkcjonującego cennika oraz biorąc pod uwagę ceny 
stosowane w obiektach sportowych o podobnym standardzie. Ostatnia podwyżka cen biletów, 
miała miejsce 2 września 2011 roku i Rada Miasta Łańcuta Uchwałą Nr IX/67/2011 ustaliła 
ceny za korzystanie z krytej pływalni. Do chwili obecnej, (czyli od 4 lat) powyższa uchwała 
obowiązuje. W tym okresie znacząco wzrosły koszty wody, prądu i gazu, a więc nośników, 
które bezpośrednio wpływają na koszty utrzymania basenu. Nastąpił także wzrost cen 
materiałów, środków chemicznych do uzdatniania wody basenowej itp. Wszystkie kryte 
pływalnie w okolicy przynajmniej raz w tym czasie dokonywały korekt – podwyżek cen 
swoich usług. Ustalony przez Burmistrza Miasta Łańcuta plan dochodów z krytej pływalni na 
2016 rok (bez korekty cen usług), będzie mało realny do zrealizowania. Obecnie ceny MOSiR 
Łańcut są jednymi z niższych w okolicy pomimo, że oferuje usługi na wysokim poziomie. 
Świadczą o tym opinie klientów oraz wysoka frekwencja we wszystkie dni tygodnia. W cenę 
biletu wstępu wliczone są koszty usług za które na innych pływalniach, trzeba płacić 
oddzielnie (sauna, jacuzzi). W związku z powyższym, ustalenie nowych cen jest konieczne, a 
podjęcie przez Radę Miasta Łańcuta powyższej uchwały w pełni uzasadnione. 
 
Na zakończenie poinformował, że od roku 2012 roku systematycznie wzrasta liczba osób 
korzystających z krytej pływali tj. w 2012 r skorzystało ponad 135 000, w roku 2013 – 
140 000, w 2014 r. – 146 000 natomiast przewidywana liczba w 2015 r to około 150 000 
osób. Podobnie przedstawiają się wskaźniki dotyczące dochodów z krytej pływali: w 2012 r. 
– 950.000 zł, w 2013 – 986 000 zł, w 2014 r. – 980 000 natomiast rok 2015 zostanie 
zamknięty dochodami około 1200 000 zł. Ustalony plan na rok 2016 wynosi 1 293 000 (a 
więc około 100 000 więcej), a uzyskanie takiego poziomu dochodu bez podwyżki cen jest 
niemożliwe (frekwencja jest wysoka a ze względu na bezpieczeństwo nie ma możliwości aby 
na krytej pływalni przebywało więcej osób). W porównaniu z rokiem 2011 wyraźnie wzrosły 
podstawowe wskaźniki kosztów: gaz, ścieki, najniższe wynagrodzenie pracownika na którym 
pracuje znaczna część załogi jednostki oraz koszty ochrony obiektu nocą. W związku z 
powyższym korekta  cen za korzystanie z krytej pływalni oraz ceny za korzystanie z basenu 
otwartego, jest uzasadniona.  
 
Do obradujących dołączył radny Wrzesław Żurawski. 
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Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów  radny Paweł Kuźniar poinformował, 
że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych  radny Jacek Bartman poinformował, 
że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
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 14 radnych, nikt nie był przeciw, 1 radny wstrzymał się 
od głosu. 
Na podstawie wyników głosowania, Prowadzący obrady stwierdził, że uchwała w 
sprawie ustalenia cen za korzystanie z obiektów Gminy Miasta Łańcuta, w których 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łańcucie realizuje zadania statutowe została 
podjęta i otrzymała Nr XIII/101/2015. 
 
Ad.8 Podjęcie uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego 2015  (Druk Rady Miasta Nr 105/2015). 
 
Projekt uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 
budżetowego 2015, w imieniu Burmistrza Miasta Łańcuta, przedstawiła pani Zofia Baran 
Skarbnik Miasta. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiło się następująco: 
Art. 263 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,  ustala zasadę, 
zgodnie z którą, niezrealizowane wydatki zamieszczone w budżecie gminy wygasają z 
upływem roku budżetowego,  z wyłączeniem   wydatków, ustalonych przez organy 
stanowiące   jednostek samorządu terytorialnego. 
Projekt uchwały zawiera ustalenia wymagane przepisami ustawy o finansach  publicznych : 

− wykaz wydatków, które nie wygasają  z upływem roku 2015 (§ 1), 
− ostateczny  termin realizacji  wydatków  (§ 1),   
− plan finansowy wydatków niewygasających (§2). 

Środki finansowe ujęte w wykazie wydatków niewygasających w kwocie 170.720 zł,  zostaną 
przekazane  na wyodrębniony rachunek bankowy, z którego realizowane będą wydatki na 
zadania wskazane w uchwale. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów  radny Paweł Kuźniar poinformował, 
że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
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 15 radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się 
od głosu. 
Na podstawie wyników głosowania, Prowadzący obrady stwierdził, że uchwała w 
sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 
została podjęta i otrzymała Nr XIII/102/2015. 
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Ad.9 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 
2015 (Druk Rady Miasta Nr 106/2015). 

 
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łańcuta, w imieniu 
Burmistrza Miasta Łańcuta, przedstawiła pani Zofia Baran Skarbnik Miasta. Uzasadnienie 
do projektu uchwały przedstawiło się następująco: 
Zmiany budżetu Miasta na 2015 r. obejmują: 
1. Zwiększenie dochodów bieżących budżetu z najmu i dzierżawy składników majątkowych                   

o kwotę 41.592 zł. 
2. Zwiększenie wydatków budżetu na: 

− oświetlenie dróg 44.000 zł, 
− dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych 176.771 zł, 
− dotacje celowe na finansowanie Opracowania dokumentów strategicznych dla 

Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego 1.750 zł (Porozumienie z Miastem Rzeszów). 
3. Zmniejszenie wydatków bieżących szkół i przedszkoli o kwotę 136.929 zł oraz wydatków 

MOSIR o kwotę 44.000 zł. 
Zgodnie z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wskazane 
powyżej zmiany budżetu, mogą być dokonywane przez Radę Miasta. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, radny Paweł Kuźniar  poinformował, 
że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
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 15 radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się 
od głosu. 
Na podstawie wyników głosowania, Prowadzący obrady stwierdził, że uchwała w 
sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2015 została podjęta 
i otrzymała Nr XIII/103/2015. 
 
Ad.10 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz 

trybu i zakresu kontroli wykorzystania dotacji udzielanych dla niepublicznych szkół, 
przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, zakładanych i prowadzonych 
na terenie miasta Łańcuta przez inne podmioty niż Miasto Łańcut (Druk Rady Miasta 
Nr 107/2015). 

 
Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu 
kontroli wykorzystania dotacji udzielanych dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych 
form wychowania przedszkolnego, zakładanych i prowadzonych na terenie miasta Łańcuta 
przez inne podmioty niż Miasto Łańcut, w imieniu Burmistrza Miasta Łańcuta, przedstawił 
pan Grzegorz Paczocha Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiło się następująco:  
Zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia  7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustalenie trybu 
udzielania i rozliczania dotacji, podstawy udzielania dotacji, zakresu danych, jakie mają być 
zawarte we wniosku o udzielenie dotacji oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli 
prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji udzielonej dla szkół i placówek 
niepublicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ, jest 



12 
 

zadaniem gminy dotującej tego rodzaju szkoły i placówki. W związku z nowelizacją ustawy, 
zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 
niektórych innych ustaw, uchwały organów stanowiących jednostek samorządu 
terytorialnego, podjęte na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w brzmieniu 
obowiązującym przed dniem 31 marca 2015 roku, utracą moc po dniu 31 grudnia 2015 r. 
Nowe regulacje zobowiązały gminy do uregulowania w powyższych uchwałach trybu 
udzielania dotacji dla placówek niepublicznych, które spełnią wymagania zawarte w art. 90 
ust. b i ust. c oraz dla uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju. W związku z 
powyższym, podjęcie uchwały jest zasadne. 
 
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych  radny Jacek Bartman poinformował, 
że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, radny Paweł Kuźniar  poinformował, 
że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
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 15 radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się 
od głosu. 
Na podstawie wyników głosowania, Prowadzący obrady stwierdził, że uchwała w 
sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli 
wykorzystania dotacji udzielanych dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form 
wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych na terenie miasta Łańcuta 
przez inne podmioty niż Miasto Łańcut została podjęta i otrzymała Nr XIII/104/2015. 
 
Ad.11 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta 

Łańcuta (Druk Rady Miasta Nr 90/2015). 
 
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łańcuta, 
wraz z autopoprawką (jak w załączeniu), w imieniu Burmistrza Miasta, przedstawiła pani 
Zofia Baran Skarbnik Miasta. Objaśnienia do projektu uchwały zawiera załącznik Nr 3 do 
niniejszego dokumentu. Jednocześnie poinformowała, że projekt Uchwały w sprawie 
wieloletniej prognozy finansowej miasta Łańcuta został pozytywnie zaopiniowany przez 
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie uchwałą Nr IV/17/2015 z 
dnia 26 listopada 2015 r. (opinia stanowi załącznik do niniejszego protokołu). 
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów radny Paweł Kuźniar poinformował, 
że Komisja rozpatrywała przedmiotowy projekt uchwały i pozytywnie go zaopiniowała. 
 
Radni nie zgłosili żadnych pytań, uwag, ani propozycji zmian do przedmiotowego projektu 
uchwały.  
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciw, 1 radny wstrzymał się od 
głosu. 
Na podstawie wyników głosowania, Prowadzący obrady stwierdził, że uchwała 
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łańcuta została podjęta 
i otrzymała Nr XIII/105/2015. 
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Ad.12 Podjęcie uchwały budżetowej Miasta Łańcuta na rok 2016 (Druk Rady Miasta 

Nr 89/2015). 
 
Projekt uchwały budżetowej miasta Łańcuta na rok 2016 wraz z autopoprawką (jak 
w załączeniu), w imieniu Burmistrza Miasta, przedstawiła pani Zofia Baran Skarbnik Miasta. 
Następnie poinformowała, że Uchwałą Nr IV/1/2016 z dnia 26 listopada 2015 r. Regionalna 
Izba Obrachunkowa w Rzeszowie wydała pozytywną opinię do projektu budżetu Miasta 
Łańcuta na 2016 r. (opinia stanowi załącznik do niniejszego protokołu).  
 
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych pan Jacek Bartman poinformował, że Komisja  
jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały budżetowej na rok 2016. 
 
Przewodniczący Komisji Kultury pan Wrzesław Żurawski poinformował, że Komisja                      
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji pan Sławomir Rejman poinformował, że Komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały budżetowej – 10 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów pan Paweł Kuźniar poinformował, że Komisja 
na posiedzeniu w dniu 25 listopada 2015 r. po zapoznaniu się z opiniami poszczególnych 
Komisji Rady Miasta, jednogłośnie, pozytywnie (7 głosami za), zaopiniowała projekt 
uchwały budżetowej miasta Łańcuta na rok 2016 w wersji przedstawionej przez Burmistrza 
Miasta Łańcuta. W dniu wczorajszym na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady, zapoznała się 
także z autokorektą projektu Uchwały Budżetowej, którą również zaopiniowała jednogłośnie, 
pozytywnie – 7 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 14 radnych, nikt nie był przeciw, 1 radny wstrzymał się od 
głosu. 
Na podstawie wyników głosowania, Prowadzący obrady stwierdził, że uchwała 
budżetowa Miasta Łańcuta na rok 2016 została podjęta i otrzymała Nr XIII/106/2015. 
 
Ad.13 Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Miasta Łańcuta. 
 
Radna Jadwiga Kuźniar Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, przedstawiła sprawozdanie 
z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2015, które stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu.  
 
Radni nie zgłosili żadnych uwag, pytań ani wniosków do przedstawionego dokumentu 
 
Radna Jolanta Kluz – Zawadzka  Wiceprzewodnicząca Komisji Spraw Społecznych  
przedstawiła sprawozdanie z działalności Komisji Spraw Społecznych za rok 2015, które 
stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

Radni nie zgłosili żadnych uwag, pytań ani wniosków do przedstawionego dokumentu. 
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Radny Paweł Kuźniar Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przedstawił 
sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Finansów za rok 2015, które stanowi 
załącznik do niniejszego protokołu.  
 
Radni nie zgłosili żadnych uwag, pytań ani wniosków do przedstawionego dokumentu. 
 
Radny Sławomir Rejman Przewodniczący Komisji Gospodarki Miejskiej, przedstawił 
sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarki Miejskiej za rok 2015, które stanowi 
załącznik do niniejszego protokołu. 
 
Radni nie zgłosili żadnych uwag, pytań ani wniosków do przedstawionego dokumentu. 
 
Radny Wrzesław Żurawski Przewodniczący Komisji Kultury, przedstawił sprawozdanie 
z działalności Komisji Kultury za rok 2015, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
Szczegółowo omówił również tematy podejmowane przez Komisję.  
 
Radni nie zgłosili żadnych uwag, pytań ani wniosków do przedstawionego dokumentu. 
 
Ad.14. Interpelacje i zapytania radnych. 
Ad.15 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
 
Radni wystąpili z następującymi zapytaniami: 
1) Przewodniczący Rady pan Andrzej Barnat – poruszył problem nasilającej się obecności 

dzików, w okolicach ulicy Polnej i Kraszewskiego, które stanowią duże zagrożenie dla 
mieszkańców tych okolic miasta. W związku z powyższym, zwrócił się z prośbą do 
Burmistrza Miasta o zgłoszenie tej sprawy do właściwej instytucji, celem podjęcia 
działań zmierzających do jej rozwiązania, 

2) Radny Jacek Bartman – zwrócił uwagę na konieczność: 
a) uporządkowania zalegających liści na ulicy Kościuszki wzdłuż ogrodzenia Muzeum – 

Zamku oraz na wysepce zlokalizowanej pomiędzy dwoma pasami ruchu w pobliżu 
SP Nr 2 i dworca PKS, 

b) monitorowania przez służby Policji zjawiska niewłaściwego parkowania pojazdów na 
skrzyżowaniu ul. Grunwaldzkiej z ulicą Jagiellońską (zastosowanie pouczeń, celem 
wyeliminowania zjawiska), 

c) sprzątania przez służby miejskie  alei zabytkowych z zalegających liści. Podkreślił, że 
problem ten trwa od wielu lat i powinien zostać rozwiązany w sposób systemowy. 

d) zajęcie się sprawą zniszczonych budynków na skrzyżowaniu ulicy Cetnarskiego 
i Słowackiego, których aktualny stan znacznie się pogarsza, grozi zawaleniem i 
stanowi duże niebezpieczeństwo zarówno dla przechodniów jak i użytkowników 
drogi. Ponadto jest to fatalna wizytówka miasta. Podkreślił również, że ten coraz 
pilniejszy i trudny problem należy jak najszybciej rozwiązać, 

3) Radna Jolanta Kluz – Zawadzka  - przekazała informację na temat uroczystości 
poświęconej Księdzu  Ignacemu Koziei, która odbyła się w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Łańcucie. Wydarzenie to spotkało się z wielkim zainteresowaniem 
mieszkańców, którzy zwracają się z prośbą o jej powtórzenie. Wyraziła także nadzieję, że 
pokłosiem tego spotkania będzie wydawnictwo z życiorysem tej wspaniałej i zasłużonej 
dla miasta Łańcuta osoby. 

4) W nawiązaniu do wypowiedzi przedmówcy radny Wrzesław Żurawski 
a) zasugerował, aby TV Łańcut zajmowała się upamiętnianiem historii miasta, czy też 

osób związanych z Łańcutem, natomiast jak najmniej czasu poświęcała na 
filmowanie remontowanych chodników czy ulic. Jego zdaniem, TV Łańcut jest 
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dobrym „nabytkiem” w mieście i powinna skupić się na dokumentowaniu wartości 
ponadczasowych. 

b) zawnioskował o uporządkowanie ul. Dominikańskiej, na której zalegają duże ilości 
piasku pochodzącego z remontu chodników 

 
 
W odpowiedzi na zgłoszone zapytania, Zastępca Burmistrza Miasta, pani Joanna Rupar  
poinformowała, że: 
Ad 1) w związku z nasilającym się zjawiskiem obecności dzików, zostaną podjęte ponowne 

rozmowy z Kołem Łowieckim oraz Lekarzem Weterynarii, 
Ad 2) a) miasto po raz kolejny zwróci się do właściciela dróg,  (a więc Zarządu Dróg 

Wojewódzkich) z prośbą o uporządkowanie zalegających liści, 
b) w sprawie tej zostanie skierowany wniosek do Komendanta Powiatowego Policji. 
c) w listopadzie b.r. miasto skierowało do wysprzątania alei zabytkowych pracowników 

interwencyjnych oraz podstawiło specjalne kontenery na liście. Poczyniono również 
pewne prace porządkowe a w miarę możliwości zostaną ponownie wysłane osoby do 
wykonywania powyższych prac, 

d) skierowany zostanie wniosek do Nadzoru Budowlanego z prośbą o podjęcie 
interwencji, ponieważ budynki te mają swoich właścicieli i nie należą do miasta. 
Odnośnie stanu technicznego, opinie mogą wydać jedynie fachowcy ww. instytucji. 

Ad.4 a) zapewniła, że władze miasta nie kierują ekipy TV Łańcut do filmowania 
remontowanych chodników czy ulic. Jest to efekt interwencji i wniosków 
mieszkańców, którzy zabiegają o to, aby posiadać wiedzę na temat realizowanych oraz 
planowanych inwestycji na terenie Łańcuta. W kwestii przygotowywania reportaży 
historycznych podkreśliła, że TV Łańcut ma swoją technikę działalności, stara się 
pracować bardzo dobrze i tak też jest postrzegana przez miasto ich praca,  

b) miasto wystosuje pismo z prośbą do właściciela drogi tj. Starostwa Powiatowego 
w Łańcucie, o uporządkowanie ulicy Dominikańskiej. 

 
Ad.16 Wolne wnioski i oświadczenia. 
 
Przewodniczący Rady złożył obecnym na Sesji życzenia zdrowych, radosnych i spokojnych 
Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku, spędzonego w zdrowiu i 
spokoju.  
 
Burmistrz Miasta przekazał wszystkim życzenia zdrowych, spokojnych i przede wszystkim 
rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia.  
 
Wobec braku dalszych zgłoszeń do dyskusji, Prowadzący obrady zamknął XIII Sesję Rady 
Miasta Łańcuta. 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
                                                                                                              ………………………………………….. 

                            (data i podpis Prowadzącego obrady) 
Protokołowała:   
 
Małgorzata Rzeszutek 
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	W związku z powyższym, Prowadzący obrady poddał pod głosowanie zgłoszone wnioski.
	Na podstawie wyników głosowania Prowadzący obrady poinformował, że porządek obrad zostanie poszerzony o punkt dot. „Podjęcia uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015”, który zostanie rozpatrzony, jako pkt 8.

