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Protokół  Nr XIV/2016 
 

z XIV Sesji Rady Miasta Łańcuta 
odbytej w dniu 28 stycznia 2016 r. 

 
XIV Sesja Rady Miasta Łańcuta odbyła się pod przewodnictwem pana Roberta Grabowskiego 
– Wiceprzewodniczącego Rady Miasta. 
Sesja odbyła się w sali posiedzeń Urzędu Miasta Łańcuta - rozpoczęła się o godz. 14.00 
i trwała do godz. 15.30. 
W Sesji na stan 15 radnych, uczestniczyło 15 radnych, wobec czego Prowadzący obrady, 
stwierdził prawomocność obrad i podejmowania uchwał.  
 
Przed rozpoczęciem posiedzenia, Wiceprzewodniczący Rady pan Robert Grabowski poprosił 
zebranych o powstanie i uczczenie minutą ciszy pamięci zmarłego Bogusława Kaczyńskiego 
krytyka i publicysty muzycznego, popularyzatora opery, operetki i muzyki poważnej w 
Polsce, wieloletniego Dyrektora Festiwalu Muzyki Łańcut, Honorowego Obywatela Miasta 
Łańcuta. 
 
Prowadzący obrady przywitał zebranych gości i poinformował, że porządek Sesji przedstawia 
się następująco: 
1. Otwarcie. 
2. Przyjęcie porządku obrad Sesji. 
3. Przyjęcie Protokołu Nr XII/2015 z XII Sesji oraz Nr XIII/2015 z XIII Sesji Rady Miasta 

Łańcuta. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Łańcuckiego  Zakładu  

Komunalnego  Spółka  z  o.o.  w  Łańcucie,  ul.  Traugutta  20 (Druk Rady Miasta 
Nr 108/2016). 

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia z użytkowania i pozbawienia drogi gminnej 
kategorii drogi gminnej (Druk Rady Miasta Nr 109/2016). 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia z użytkowania i pozbawienia części drogi 
gminnej kategorii drogi gminnej (Druk Rady Miasta Nr 110/2016). 

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/89/2015 Rady Miasta Łańcuta 
z dnia 3 grudnia 2015 r. 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 113/2016). 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na włączenie nieruchomości położonych 
na terenie miasta Łańcuta do Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC 
(Druk Rady Miasta Nr 114/2016). 

9. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Łańcuckiemu  Zakładowi  Komunalnemu  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością obowiązkowego zadania własnego gminy 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Łańcuta (Druk Rady Miasta 
Nr 115/2016). 

10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Łańcuckiego Zakładu Komunalnego 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do załatwiania indywidualnych spraw 
z zakresu administracji publicznej (Druk Rady Miasta Nr 116/2016). 

11. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Łańcuta (Druk Rady Miasta 
Nr 111/2016). 
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12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Miasta Łańcuta (Druk Rady Miasta 
Nr 112/2016). 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta 
Łańcuta na rok 2016. 

14. Przyjęcie Planu Pracy Rady Miasta Łańcuta na rok 2016. 
15. Przyjęcie Planów Pracy Komisji Rady Miasta Łańcuta na rok 2016. 
16. Informacja Burmistrza Miasta o działalności w okresie międzysesyjnym.  
17. Informacja Burmistrza Miasta z realizacji uchwał Rady Miasta pomiędzy XII a  XIV Sesją 

Rady Miasta Łańcuta. 
18. Interpelacje i zapytania radnych. 
19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
20. Wolne wnioski i oświadczenia. 
 
Ad. 2  Przyjęcie porządku obrad Sesji 
 
Burmistrz Miasta Łańcuta pan Stanisław Gwizdak, zgłosił wniosek o zmianę porządku obrad 
i wprowadzenie dodatkowego punktu dot. „Podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia przez 
Miasto Łańcut dokumentu pn. Strategia Rozwoju Miasta Łańcuta na lata 2015-2020”. 
 
Więcej uwag ani wniosków o zmianę  porządku obrad, nie zgłoszono. 
 
W związku z powyższym, Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wniosek w sprawie 
wprowadzenia do porządku obrad punktu dot. „Podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia przez 
Miasto Łańcut dokumentu pn. Strategia Rozwoju Miasta Łańcuta na lata 2015-2020”. 
 
Za powyższym wnioskiem głosowało 15 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 przyjęcia przez Miasto Łańcut 
dokumentu pn. Strategia Rozwoju Miasta Łańcuta na lata 2015-2020”, który zostanie 
rozpatrzony, jako pkt. 4. 
 
W dalszej kolejności Prowadzący obrady, poddał pod głosowanie porządek obrad po 
wprowadzonych zmianach, za przyjęciem którego głosowało 15 radnych, nikt nie był 
przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. 
 
Po zakończeniu procedury głosowania, Prowadzący obrady poinformował, że ostatecznie 
porządek obrad XIV Sesji ukształtował się następująco: 
3. Przyjęcie Protokołu Nr XII/2015 z XII Sesji oraz Nr XIII/2015 z XIII Sesji Rady Miasta 

Łańcuta. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Miasto Łańcut dokumentu pn. Strategia 

Rozwoju Miasta Łańcuta na lata 2015-2020 (Druk Rady Miasta Nr 118/2016). 
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Łańcuckiego  Zakładu  

Komunalnego  Spółka  z  o.o.  w  Łańcucie,  ul.  Traugutta  20 (Druk Rady Miasta 
Nr 108/2016). 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia z użytkowania i pozbawienia drogi gminnej 
kategorii drogi gminnej (Druk Rady Miasta Nr 109/2016). 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia z użytkowania i pozbawienia części drogi 
gminnej kategorii drogi gminnej (Druk Rady Miasta Nr 110/2016). 
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8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/89/2015 Rady Miasta Łańcuta 
z dnia 3 grudnia 2015 r. 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 113/2016). 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na włączenie nieruchomości położonych 
na terenie miasta Łańcuta do Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC 
(Druk Rady Miasta Nr 114/2016). 

10. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Łańcuckiemu  Zakładowi  Komunalnemu  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością obowiązkowego zadania własnego gminy 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Łańcuta (Druk Rady Miasta 
Nr 115/2016). 

11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Łańcuckiego Zakładu Komunalnego 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do załatwiania indywidualnych spraw 
z zakresu administracji publicznej (Druk Rady Miasta Nr 116/2016). 

12. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Łańcuta (Druk Rady Miasta 
Nr 111/2016). 

13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Miasta Łańcuta (Druk Rady Miasta 
Nr 112/2016). 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta 
Łańcuta na rok 2016. 

15. Przyjęcie Planu Pracy Rady Miasta Łańcuta na rok 2016. 
16. Przyjęcie Planów Pracy Komisji Rady Miasta Łańcuta na rok 2016. 
17. Informacja Burmistrza Miasta o działalności w okresie międzysesyjnym.  
18. Informacja Burmistrza Miasta z realizacji uchwał Rady Miasta pomiędzy XII a  XIV Sesją 

Rady Miasta Łańcuta. 
19. Interpelacje i zapytania radnych. 
20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
21. Wolne wnioski i oświadczenia. 
 
Ad.3   Przyjęcie Protokołu Nr XII/2015 z XII Sesji, Nr XIII/2015 z XIII 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 XII i XIII Sesji, w związku z czym, 
protokoły zostały przyjęte.  
 
Ad.4 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Miasto Łańcut dokumentu pn. Strategia 

Rozwoju Miasta Łańcuta na lata 2015-2020 (Druk Rady Miasta Nr 118/2016). 
 
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia przez Miasto Łańcut dokumentu pn. Strategia Rozwoju 
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. Strategia Rozwoju Miasta Łańcuta na lata 2015-2020 ze względu na swój 
przedmiot, jest podstawowym narzędziem procesu zarządzania strategicznego w gminie 
 i związana jest z podejmowaniem działań i decyzji ważnych dla lokalnej społeczności. 



4 
 

Strategia jest wieloletnim programem, który diagnozuje problemy, słabe i mocne strony, 
wskazuje cele i kierunki rozwoju gminy, w szczególności rozwoju społeczno-gospodarczego.  
Przyjęta w Strategii Wizja 2020: „Łańcut miastem kultury i turystyki, przyjaznym rodzinie, 
w którym aktywni i przedsiębiorczy mieszkańcy wykorzystują możliwości wynikające 
z położenia geograficznego, dziedzictwa naturalnego i kulturowego regionu”, a także Misja: 
„Zapewnianie warunków do zrównoważonego rozwoju społecznego i gospodarczego, 
opartego na lokalnych zasobach kulturowych i przyrodniczych oraz dogodnym położeniu 
komunikacyjnym”, realizowane będą poprzez 4 cele strategiczne, tj.: 

1. Ochrona i wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego do rozwoju 
gospodarczego oraz turystycznego. 

2. Kształtowanie przestrzeni miejskiej i ochrona środowiska naturalnego. 
3. Rozwój innowacyjnej gospodarki oraz kapitału ludzkiego. 
4. Poprawa bezpieczeństwa i nowoczesne usługi publiczne. 

Opracowanie niniejszej Strategii, było niezbędne nie tylko ze względu na wymóg formalny 
wynikający z ustawy o prowadzeniu polityki rozwoju, ale przede wszystkim ze względu na 
zakres zadań i warunki funkcjonowania gminy. 
, 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, radny Paweł Kuźniar  poinformował, 
że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Gospodarki Miejskiej, radny Sławomir Rejman poinformował, 
że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, radny Jacek Bartman poinformował, 
że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Kultury, radny Wrzesław Żurawski poinformował, że Komisja 
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt 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 przyjęcia przez Miasto Łańcut dokumentu pn. Strategia Rozwoju Miasta 
Łańcuta na lata 2015-2020 została podjęta i otrzymała Nr XIV/107/2016. 
 
Ad.5 Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Łańcuckiego  

Zakładu  Komunalnego  Spółka  z  o.o.  w  Łańcucie,  ul.  Traugutta  20 (Druk Rady 
Miasta Nr 108/2016). 

 
Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Łańcuckiego Zakładu 
Komunalnego Sp. z o.o. w Łańcucie, ul. Traugutta 20, 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 poniesieniem przez Miasto Łańcut nakładów inwestycyjnych na wytworzenie 
mienia komunalnego, służącego zaopatrzeniu miasta w wodę i odprowadzeniu ścieków, 
przekazuje się Łańcuckiemu Zakładowi Komunalnemu Spółka z o.o. w Łańcucie wytworzone 
mienie, podnosząc równocześnie kapitał zakładowy Spółki o jego wartość. Wniesienie mienia 
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jest zasadne, ponieważ Łańcucki Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Łańcucie zarządza całą 
siecią wodociągowo – kanalizacyjną miasta Łańcuta i stanowi to jego cel statutowy. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, radny Paweł Kuźniar poinformował, 
że Komisja rozpatrywała przedmiotowy projekt uchwały i pozytywnie go zaopiniowała. 
 
Przewodniczący Komisji Gospodarki Miejskiej, radny Sławomir Rejman poinformował, 
że Komisja rozpatrywała przedmiotowy projekt uchwały i pozytywnie go zaopiniowała. 
 
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 podwyższenia kapitału zakładowego Łańcuckiego  Zakładu  Komunalnego  
Spółka  z  o.o.  w  Łańcucie,  ul.  Traugutta  20 została podjęta i otrzymała Nr 
XIV/108/2016. 
 
Ad.6 Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia z użytkowania i pozbawienia drogi gminnej 

kategorii drogi gminnej (Druk Rady Miasta Nr 109/2016). 
 
Projekt uchwały w sprawie wyłączenia z użytkowania i pozbawienia drogi gminnej kategorii 
drogi gminnej, 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: 
Zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych do dróg gminnych 
zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczone do innych kategorii, stanowiące 
uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom.  Droga - ul. Lipowa w Łańcucie w 
chwili obecnej jest drogą nieutwardzoną, przebiegającą od ul. Zielonej w Łańcucie do lasu 
Bażantarnia. Jest to droga, która nie spełnia parametrów drogi publicznej, w związku z tym 
zasadnym jest wyłączenie jej z użytkowania i pozbawienie drogi gminnej kategorii drogi 
gminnej. Pozbawienie kategorii drogi gminnej, następuje w drodze uchwały Rady Gminy po 
zasięgnięciu opinii właściwego Zarządu Powiatu.   
 
Przewodniczący Komisji Gospodarki Miejskiej radny Sławomir Rejman poinformował, 
że Komisja rozpatrywała przedmiotowy projekt uchwały i pozytywnie go zaopiniowała. 
 
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 wyłączenia z użytkowania i pozbawienia drogi gminnej kategorii drogi 
gminnej została podjęta i otrzymała Nr XIV/109/2016. 
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Ad.7 Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia z użytkowania i pozbawienia części drogi 
gminnej kategorii drogi gminnej (Druk Rady Miasta Nr 110/2016). 

 
Projekt uchwały w sprawie wyłączenia z użytkowania i pozbawienia drogi gminnej kategorii 
drogi gminnej, 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: 
Droga ul. Tadeusza Boya Żeleńskiego zaliczona jest do kategorii dróg gminnych w Łańcucie.  
Z uwagi na jej nieregularny przebieg, proponuje się wyłączyć część drogi z użytkowania 
i pozbawić tą część drogi kategorii drogi gminnej. W Uchwale nr X/71/2015 Rady Miasta 
Łańcuta z dnia 8 października 2015 r. omyłkowo został wpisany nr działki 5764/1, a winien 
być 5764/2, zgodnie z załącznikiem graficznym. Mając powyższe na uwadze, zasadnym jest 
podjęcie przedmiotowej Uchwały.  
 
Przewodniczący Komisji Gospodarki Miejskiej, radny Sławomir Rejman poinformował, 
że Komisja rozpatrywała przedmiotowy projekt uchwały i pozytywnie go zaopiniowała. 
 
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 wyłączenia z użytkowania i pozbawienia części drogi gminnej kategorii drogi 
gminnej została podjęta i otrzymała Nr XIV/110/2016. 
 
Ad.8 Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/89/2015 Rady Miasta Łańcuta 

z dnia 3 grudnia 2015 r. 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 113/2016). 

 
Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/89/2015 Rady Miasta Łańcuta z dnia 
3 grudnia 2015 r. 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:  
Po podjęciu uchwały Nr XII/89/2015 Rady Miasta Łańcuta z dnia 3 grudnia 2015 r. 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, zostało wszczęte postępowanie nadzorcze przez Regionalną 
Izbę Obrachunkową w Rzeszowie. Prowadzone przez RIO postępowanie, ujawniło błędy 
w przedmiotowej uchwale w związku z tym, podjęto uchwałę Nr XIII/104/2015 Rady Miasta 
Łańcuta z dnia, 22 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji 
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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, która została przyjęta przez 
Regionalną  Izbę Obrachunkową . 
Postępowanie  nadzorcze w sprawie uchwały z dnia 3 grudnia 2015 r., zostało umorzone 
przez RIO. Uchwała ta, nie została opublikowana jako akt prawa miejscowego. W związku 
z powyższym, uchyla się w/w uchwalę z dnia 3 grudnia 2015 r. W obrocie prawnym 
pozostaje uchwała z dnia 22 grudnia 2015 r. 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 opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpackiego (Dz.U. z 2016 r. poz 63), która stanowić będzie 
podstawę do udzielania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form 
wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych na terenie miasta Łańcuta przez 
inne podmioty niż Miasto Łańcut. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, radny Paweł Kuźniar poinformował, 
że Komisja rozpatrywała przedmiotowy projekt uchwały i pozytywnie go zaopiniowała. 
 
Przewodniczący Komisji Gospodarki Miejskiej, radny Sławomir Rejman poinformował, 
że Komisja rozpatrywała przedmiotowy projekt uchwały i pozytywnie go zaopiniowała. 
 
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 uchylenia uchwały Nr XII/89/2015 Rady Miasta Łańcuta z dnia 3 grudnia 
2015 r. 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 
XIV/111/2016. 
 
Ad.9 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na włączenie nieruchomości położonych 

na terenie miasta Łańcuta do Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK 
MIELEC (Druk Rady Miasta Nr 114/2016). 

 
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na włączenie nieruchomości położonych na 
terenie miasta Łańcuta do Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC, 
w imieniu Burmistrza Miasta Łańcuta, przedstawiła pani Jolanta Dubiel – Bawor, Kierownik 
Biura  Gospodarki Mieniem. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiło się następująco: 
 
Od 13 sierpnia 2013r.  na terenie Miasta Łańcuta  rozpoczęła się działalność Podstrefa 
Łańcut- Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC, która obejmuje obszar o 
pow. około 9 ha. Na terenach inwestycyjnych strefy udzielono 6 zezwoleń na prowadzenie 
działalności gospodarczej dla następujących firm: BISPOL Sp. z o.o., „KAWIKOM” Systemy 
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Komputerowe, Zakład Poligraficzny TECHGRAF, FPHU „WOL-MET”, Firma „EXCEL”, 
Firma „WOOD-POOL”. Przedsiębiorstwa te, zagospodarowały  w 100 %  obszar podstrefy, 
przejmując w drodze przetargu nieograniczonego prawo użytkowania wieczystego 
gruntu. Z uwagi na to, że zgłaszają się nowe firmy, które chcą inwestować na terenie miasta 
a są zainteresowane działalnością w Podstrefie Łańcut SSE, korzystnym posunięciem będzie  
włączenie kolejnych terenów do strefy ekonomicznej. Miasto Łańcut posiada nieruchomości 
oznaczone jako działki 880/9, 880/11, 880/12 i 1665/2  o łącznej powierzchni 1,7926 ha, 
położone przy ul. Podzwierzyniec i ul. Polnej, które spełniają wymagania stawiane terenom 
inwestycyjnym w strefach ekonomicznych. Na podstawie zapisów w Studium Uwarunkowań 
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Łańcuta, przedmiotowy teren 
położony jest w obszarze P1, czyli znajduje się w obszarze przemysłowym.  
Włączenie do strefy ekonomicznej nowych obszarów,  będzie korzystne dla miasta z uwagi na 
możliwość zainwestowania na tym terenie, co przyciągnie potencjalnych inwestorów i co 
przyczyni się do powstania  nowych miejsc pracy. Gmina chcąc zachęcić do inwestowania, 
wychodzi naprzeciw oczekiwaniom inwestorów, tak aby obie strony odniosły obopólne 
korzyści. Dobre położenie tych terenów inwestycyjnych w pobliżu szlaków komunikacyjnych 
i węzła autostradowego, zwiększa szanse na szybkie zagospodarowanie tych działek.  

Art. 4 ust.2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach 
ekonomicznych stanowi, iż zgodę na włączenie w obszar specjalnej strefy ekonomicznej 
wyraża właściwa Rada Gminy, ze względu na położenie strefy. 

Mając powyższe na uwadze, zasadnym jest podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na 
włączenie w obszar Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC wnioskowanego 
terenu. 
 
Przewodniczący Komisji Gospodarki Miejskiej, radny Sławomir Rejman poinformował, 
że Komisja rozpatrywała przedmiotowy projekt uchwały i pozytywnie go zaopiniowała. 
 
Radny Wrzeslaw Żurawski zwrócił się z prośbą, aby do przekazywanych radnym projektów 
uchwał dotyczących sprzedaży działek, czy nieruchomości,  dołączane były mapy poglądowe. 
 
Wobec braku dalszych 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 wyrażenia zgody na włączenie nieruchomości położonych na terenie miasta 
Łańcuta do Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC została podjęta 
i otrzymała Nr XIV/112/2015. 
 
Ad.10 Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Łańcuckiemu  Zakładowi  Komunalnemu  

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością obowiązkowego zadania własnego gminy, 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Łańcuta (Druk Rady 
Miasta Nr 115/2016). 

 
Projekt uchwały w sprawie powierzenia Łańcuckiemu  Zakładowi  Komunalnemu  Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością obowiązkowego zadania własnego gminy utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Łańcuta , w imieniu Burmistrza Miasta 
Łańcuta, przedstawiła pani Anna Rochecka, Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Odpadami. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiło się następująco:  
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Zgodnie z zapisami art. 2 i art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce 
komunalnej,  gospodarka  komunalna  obejmuje zadania  o charakterze użyteczności 
publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb 
ludności. Może być ona prowadzona przez jednostki samorządu terytorialnego,  
w szczególności w formie spółek  prawa  handlowego. Zakładając skuteczność i efektywność 
realizacji obowiązków związanych z prawidłową gospodarką ściekową przez Gminę Miasta 
Łańcuta i monitorowaniem obowiązków właścicieli nieruchomości zasadnym jest, aby 
obowiązki wskazane w projekcie uchwał, a przypisane organom gminy, wykonywał Łańcucki 
Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Łańcucie. Dotychczasowa realizacja tychże zadań przez 
Burmistrza i pracowników Urzędu Miasta, powodowała konieczność pozyskiwania danych 
będących w dyspozycji ŁZK. Spółka, jako jednostka organu Gminy, jest m.in. dysponentem 
sieci kanalizacyjnych, prowadzi działalność związaną z ustaleniem warunków przyłączenia 
się właścicieli nieruchomości do sieci, zawierania umów, posiada więc najlepszą wiedzę o 
stanie realizacji obowiązków przez właścicieli nieruchomości w zakresie odprowadzania 
nieczystości ciekłych. W tej sytuacji uniknie się zbędnej korespondencji, a pojawiające się 
niejasności, będą wyjaśniane na bieżąco, na miejscu – w siedzibie ŁZK Sp. z o.o. w Łańcucie.  
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, radny Paweł Kuźniar poinformował, 
że Komisja rozpatrywała przedmiotowy projekt uchwały i pozytywnie go zaopiniowała. 
 
Przewodniczący Komisji Gospodarki Miejskiej, radny Sławomir Rejman poinformował, 
że Komisja rozpatrywała przedmiotowy projekt uchwały i pozytywnie go zaopiniowała. 
 
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 powierzenia Łańcuckiemu  Zakładowi  Komunalnemu  Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością obowiązkowego zadania własnego gminy utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Miasta Łańcuta została podjęta i otrzymała 
Nr XIV/113/2016. 
 
Ad.11 Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Łańcuckiego Zakładu 

Komunalnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do załatwiania 
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej (Druk Rady Miasta 
Nr 116/2016). 

 
Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Łańcuckiego Zakładu Komunalnego 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu 
administracji publicznej, w imieniu Burmistrza Miasta Łańcuta, przedstawiła pani Anna 
Rochecka, Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami. Uzasadnienie 
do projektu uchwały przedstawiło się następująco:  
Zgodnie  z  art. 39 ust 1  ustawy  o samorządzie  gminnym,  decyzje w indywidualnych 
sprawach z zakresu administracji publicznej wydaje burmistrz. Na mocy art. 39 ust. 4 tejże 
ustawy,  rada gminy upoważnia organ wykonawczy jednostki pomocniczej oraz ograny 
jednostek i podmiotów, o których mowa w art. 9 ust. 1 ww. ustawy do załatwiania 



10 
 

indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym do wydawania decyzji 
administracyjnych. Wynika z tego, że spółka gminna może wydawać decyzje 
administracyjne, o ile została do tego upoważniona przez radę gminy. 
Zakładając skuteczność i efektywność realizacji obowiązków związanych z prawidłową 
gospodarką ściekową przez Gminę Miasta Łańcuta i monitorowaniem obowiązków 
właścicieli nieruchomości zasadnym jest, aby obowiązki wskazane w projekcie uchwał, a 
przypisane organom gminy, wykonywał Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Łańcucie. 
Dotychczasowa realizacja tychże zadań przez Burmistrza i pracowników Urzędu Miasta 
powodowała konieczność pozyskiwania danych będących w dyspozycji ŁZK. Spółka, jako 
jednostka organu Gminy, jest m.in. dysponentem sieci kanalizacyjnych, prowadzi działalność 
związaną z ustaleniem warunków przyłączenia się właścicieli nieruchomości do sieci, 
zawierania umów, posiada więc najlepszą wiedzę o stanie realizacji obowiązków przez 
właścicieli nieruchomości w zakresie odprowadzania nieczystości ciekłych. W tej sytuacji 
uniknie się zbędnej korespondencji, a pojawiające się niejasności, będą wyjaśniane na 
bieżąco, na miejscu – w siedzibie ŁZK Sp. z o.o. w Łańcucie.  
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, radny Paweł Kuźniar poinformował, 
że Komisja rozpatrywała przedmiotowy projekt uchwały i pozytywnie go zaopiniowała. 
 
Przewodniczący Komisji Gospodarki Miejskiej, radny Sławomir Rejman poinformował, 
że Komisja rozpatrywała przedmiotowy projekt uchwały i pozytywnie go zaopiniowała. 
 
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 upoważnienia Zarządu Łańcuckiego Zakładu Komunalnego Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu 
administracji publicznej została podjęta i otrzymała Nr XIV/114/2016. 
 
Ad.12 Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Łańcuta (Druk Rady 

Miasta Nr 111/2016). 
 
Projekt uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Łańcuta, przedstawił pan Stanisław 
Gwizdak - Burmistrz Miasta Łańcuta. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiło się 
następująco:  
 
Podjęcie uchwały jest uzasadnione złożeniem przez Skarbnika Miasta – Pani Zofii Baran 
pisma z dnia 14.01.2016 r. o odwołanie z funkcji skarbnika, w związku z zamiarem przejścia 
na emeryturę. Stosunek pracy skarbnika nawiązuje  i rozwiązuje się na podstawie powołania, 
zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy  o pracownikach samorządowych. Odwołanie Skarbnika 
Gminy na wniosek wójta, należy do wyłącznej właściwości rady gminy (art. 18 ust. 2 pkt. 3 
ustawy o samorządzie gminnym). Zgodnie z art. 70 Kodeksu Pracy pracownik zatrudniony na 
podstawie powołania może być   w każdym czasie – niezwłocznie lub w określonym terminie 
– odwołany ze stanowiska przez organ, który go powołał. W związku z powyższym, podjęcie 
uchwały jest zasadne. 
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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, w związku z czym Prowadzący obrady poddał go pod głosowanie. 
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 odwołania Skarbnika Miasta Łańcuta została podjęta i otrzymała 
Nr XIV/115/2016. 
Ponownie zabierając głos, Burmistrz Miasta skierował w stronę Pani Zofii Batan następujące 
słowa podziękowania:   
„Czas ma to do siebie, że biegnie nieubłaganie. Po latach pracy przychodzi pora odpoczynku 
i kiedyś chwila ta  staje się rzeczywistością. Dzisiejszy dzień jest zwieńczeniem pewnego etapu 
w życiu naszej szanownej koleżanki Pani Zofii Baran. 
Pani Zofia Baran od dnia 2 czerwca 1995 r. przepracowała  na stanowisku Skarbnika  Miasta 
i  przez  te  21 lat pracy trwale zapisała się w historii naszego miasta. 
Dziś chcemy za te lata pracy gorąco i serdecznie podziękować.  To dzięki Pani doświadczeniu 
w tworzeniu i realizacji kolejnych budżetów w Łańcucie,  zrealizowano wiele inwestycji, 
które  zmieniły wizerunek miasta i przyczyniły się do poprawy warunków  życia 
mieszkańców. W tym miejscu można wymienić: budowę magistrali ciepłowniczych, 
oczyszczalni ścieków, magistrali wodociągowych i kanalizacyjnych, stacji uzdatniania wody, 
centrum sportowo –rekreacyjnego z halą sportową i basenem, dom kultury na 
Podzwierzyńcu,, ponadto rozwój i modernizację bazy oświatowej, rozwój systemu 
komunikacji i drogownictwa na terenie miasta oraz  budowę mieszkaniowego  zasobu gminy,  

Świadectwo Pani drogi zawodowej wskazuje na to, że można swoją pracę traktować  
z zaangażowaniem  i profesjonalizmem,  a  dzięki temu wszyscy skorzystaliśmy z fachowej 
wiedzy, sprawniej i skuteczniej rozwiązywaliśmy problemy.   
Dziękuję za te wszystkie dni pracy w samorządzie. Jesteśmy wdzięczni za chwile spędzone 
razem, za  dobre rady, za profesjonalne prowadzenie spraw finansowych gminy.  
Pozostanie Pani w naszych sercach i umysłach jako pracownik niezwykle kompetentny, 
fachowiec z powołania, który potrafił połączyć obowiązki z pasją. 

Dziś dziękując za pracę, życzę Pani Zosi, aby na zasłużonej emeryturze cieszyła się 
dobrym zdrowiem, szczęściem rodzinnym, życzliwością ludzką oraz, życzę spełnienia marzeń 
bo,;  „wiek emerytalny po to jest nam dany, by realizować … niespełnione plany”. 
 
Przewodniczący Rady, pan Andrzej Barnat, w imieniu swoim oraz wszystkich radnych, 
podziękował Pani Zofii Baran za wieloletnią współpracę, tworzenie i realizację budżetów czy 
prognoz finansowych, oraz podejmowanie działań, które przyczyniły się do rozwoju miasta 
Łańcuta i zmieniły jego wizerunek.. Składając życzenia zdrowia, spełnienia marzeń  i 
wszelkiej pomyślności w życiu rodzinnym poinformował, że pomimo faktu, że szanuje jej 
decyzję o przejściu na emeryturę, to chciałby zaznaczyć, że Radzie Miasta bardzo ciężko  i 
trudno, było podjąć  przedmiotową uchwałę.  
 
Pani Jolanta Kluz – Zawadzka, podkreśliła,  że jako jedna z najstarszych radnych obecnej 
kadencji, mając zaszczyt i przyjemność współpracy z panią Zofią Baran w minionych 
kadencjach Rad Miasta  Łańcuta, chciałby wyrazić  słowa uznania dla jej skromności, kultury, 
taktu, serdeczności i życzliwości, której to osoby, radnym będzie bardzo brakowało. 
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W dalszej kolejności pani Zofia Baran, dziękując, przedmówcom za wygłoszone słowa,  
złożyła zebranym  serdeczne podziękowania., a za ich pośrednictwem również wszystkim 
nieobecnym radnym czy osobom z którymi współpracowała, za okazane wsparcie, 
życzliwość, zrozumienie oraz wszelkie dowody sympatii. Nawiązując do kwestii finansowej, 
skierowała życzenia, aby wszystkie miejsca na terenie Łańcuta  stworzone pod działalności 
gospodarcze, zostały zajęte przez dobrze prosperujące firmy, od których miasto pozyskuje 
najwięcej środków możliwych do zadysponowania na jego rozwój, oraz budżetów, które 
finansowałyby wszystkie potrzeby mieszkańców.  
 
  
Ad.13 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Miasta Łańcuta (Druk Rady 

Miasta Nr 112/2016). 
 
Projekt uchwały w sprawie powołania Skarbnika Miasta Łańcuta, przedstawił pan Stanisław 
Gwizdak - Burmistrz Miasta Łańcuta. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiło się 
następująco:  
 
W przypadku podjęcia przez Radę Miasta Łańcuta uchwały o odwołaniu Skarbnika Miasta 
Łańcuta, złożę wniosek o podjęcie uchwały w sprawie  powołania  Skarbnika Miasta. 
Stosunek pracy skarbnika gminy zgodnie z art.4 ust.1 pkt 2 ustawy o pracownikach 
samorządowych nawiązuje się na podstawie powołania. Powołanie skarbnika na wniosek 
wójta należy do wyłącznej właściwości rady gminy zgodnie z art.18 ust.2 pkt.3 ustawy o 
samorządzie gminnym, stąd zajdzie potrzeba podjęcia przedmiotowej uchwały.  
W związku z powyższym, Burmistrz Miasta zaproponował następujące brzmienie § 1: 
”Powołuje się Panią Joannę Flejszar na stanowisko Skarbnika Miasta Łańcuta - głównego 
księgowego budżetu z dniem 28 stycznia 2016 r.   
Poinformował, że Pani Joanna Flejszar zatrudniona jest w Urzędzie Miasta Łańcuta od 1992 r. 
i przez cały ten okres pracy prowadziła sprawy z zakresu finansowo-księgowego. Posiada 
wykształcenie wyższe administracyjne,  jest osobą sumienną, i  kompetentną, skrupulatnie 
realizuje powierzone zadania., a obecnie pracuje na stanowisku Z-cy Kierownika Wydziału 
Finansowego.  Kandydatura pani Joanny Flejszar spełnia wymogi określone ustawą o 
finansach publicznych, a posiadane fachowe doświadczenie z zakresu prowadzenia spraw 
finansowych daje gwarancję prawidłowej realizacji zadań na stanowisku Skarbnika Miasta. 
 
W dalszej kolejności, Prowadzący obrady poddał pod głosowanie kandydaturę pani Joanny 
Flejszar na stanowisko Skarbnika Miasta, za którą głosowało 15 radnych, nikt nie był 
przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. 
 
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, którego § 1 otrzymał brzmienie” „Powołuje się Panią Joannę Flejszar na stanowisko 
Skarbnika Miasta Łańcuta - głównego księgowego budżetu z dniem 28 stycznia 2016 r.”   
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od 
głosu. 
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Na podstawie wyników głosowania, Prowadzący obrady stwierdził, że uchwała 
w sprawie powołania Skarbnika Miasta Łańcuta została podjęta i otrzymała 
Nr XIV/116/2016. 
 
Zabierając głos, pani Joanna Flejszar podziękowała za obdarzone zaufanie i obiecała, że go 
nie zawiedzie. Podkreśliła jednocześnie, że objęcie przez nią stanowiska Skarbnika Miasta  
jest dla niej ogromnym wyzwaniem i zapewniła, że dołoży wszelkich  starań, aby wykonywać 
swoje obowiązki należycie i sumiennie. W tym miejscu, złożyła pani Zofii Baran 
podziękowania za przekazaną wiedzę oraz zdobyte w czasie 20-letniej współpracy 
doświadczenie oraz wychowanie i przygotowanie do pełnienia funkcji Skarbnika Miasta.   
 
 
Ad.14 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady 

Miasta Łańcuta na rok 2016. 
 
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta 
Łańcuta na rok 2016, przedstawiła pani Jadwiga Kuźniar, Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej.   
 
Odczytany dokument stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
Radni nie zgłosili żadnych wniosków, ani propozycji zmian do Planu Pracy Komisji 
Rewizyjnej, wobec czego Prowadzący obrady poddał pod głosowanie przedmiotowy 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 zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Łańcuta na rok 
2016 została podjęta i otrzymała Nr XIV/117/2016. 
 
Ad.15 Przyjęcie Planu Pracy Rady Miasta Łańcuta na rok 2016. 
 
Plan Pracy Rady Miasta Łańcuta na rok 2016, radni otrzymali w materiałach przedsesyjnych 
dlatego też, odstąpiono od jego odczytania. 
 
Do przedmiotowego dokumentu nie zgłoszono żadnych propozycji zmian ani uzupełnień 
wobec czego, Prowadzący obrady poddał pod głosowanie Plan Pracy Rady Miasta Łańcuta 
na 2016 rok. 
 
Za przyjęciem Planu Pracy Rady Miasta Łańcuta głosowało 15 radnych, nikt nie był przeciw, 
nikt nie wstrzymał się od głosu. 
Na podstawie wyników głosowania. Prowadzący obrady stwierdził, że Plan Pracy Rady 
Miasta Łańcuta na rok 2016 został przyjęty. 
 
Ad.16 Przyjęcie Planów Pracy Komisji Rady Miasta Łańcuta na rok 2016. 
 
Projekty Planów Pracy Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Gospodarki Miejskiej, Komisji 
Spraw Społecznych oraz Komisji Kultury Rady Miasta Łańcuta na rok 2016, radni otrzymali 
w materiałach przedsesyjnych dlatego też, odstąpiono od ich odczytania. 
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Do przedmiotowych dokumentów nie zgłoszono żadnych propozycji zmian ani uzupełnień 
wobec czego, Prowadzący obrady poddał pod głosowanie Plany Pracy Komisji Rady Miasta 
Łańcuta na 2016 rok. 
 
Za przyjęciem Planów Pracy Komisji głosowało 15 radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. 
Na podstawie wyników głosowania, Prowadzący obrady stwierdził, że Plany Pracy 
Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Gospodarki Miejskiej, Komisji Spraw 
Społecznych oraz Komisji Kultury Rady Miasta Łańcuta na rok 2016 zostały przyjęte. 
 
 
 
 
Ad.17 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 przestawionej informacji. 
 
Ad. 18  Informacja Burmistrza Miasta z realizacji uchwał Rady Miasta pomiędzy XII a XIV 

Sesją Rady Miasta Łańcuta 
 
Informacja  Burmistrza  Miasta z  realizacji  uchwał Rady Miasta pomiędzy XII a XIV 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. 19 Interpelacje i zapytania radnych. 
Ad. 20 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
 
Radni wystąpili z następującymi zapytaniami: 
1) Radny Wrzesław Żurawski  – w imieniu mieszkańców osiedla Śródmieście, zwrócił się 

z pytaniem, czy w związku ze sprzedażą działki położonej przy skrzyżowaniu 
ul. Słowackiego, Wałowej i Podwale, miasto posiada służebność przejścia wzdłuż 
ogrodzenia po tzw. schodkach skracających przejście z Rynku do rejonu osiedla Podwale, 
Przedszkoli Miejskich itp. Zapytał, czy można byłoby przywrócić dawniej funkcjonujące 
przejście schodkami, czyli komunikację pieszą, co znalazłoby poparcie wśród 
mieszkańców miasta. Kończąc, zwrócił się o przedstawienie krótkiego sprawozdania na 
temat wysokości środków finansowych uzyskanych z tytułu zbycia przedmiotowej 
nieruchomości, kosztów związanych z wykwaterowaniem mieszkańców, którzy 
wynajmowali wyburzony z tej działki budynek oraz koszt prac rozbiórkowych,   

2) Radny Adam Opałka – podziękował Burmistrzowi Miasta za przekazane środku 
finansowe z przeznaczeniem na  zakup sprzętu do wyposażenia placu zabaw na osiedlu 
Generała Maczka. Poinformował, że w rejonie tym zaczyna powstawać tzw. Centrum 
sportowo – rekreacyjne i planuje się zorganizowanie obok placu zabaw siłowni 
plenerowej. Mając na uwadze powyższe, w imieniu mieszkańców ww. dzielnicy miasta, 
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zwrócił się z prośbą do władz miasta o rozważenie możliwości dofinansowania zakupu 
sprzętu do funkcjonowania siłowni plenerowej.   

 
W odpowiedzi na zgłoszone zapytania, Burmistrz Miasta, pan Stanisław Gwizdak 
poinformowała, że: 
Ad 1) plac o którym mowa, został przekazany w użytkowanie wieczyste. Poinformował, że na 

dzień dzisiejszy trudno jest dyskutować na temat wydzielenia z przedmiotowej działki  
przejścia, ponieważ rozpoczną się prace budowlane i ze względów  bezpieczeństwa 
jest to niemożliwe. Podjęte zostaną rozmowy w kwestii utrzymania w późniejszym 
czasie pasa ze schodami, jednak będzie to tylko dobra wola i decyzja właściciela tej 
działki. Nadmienił, że trwające prace, prowadzone są przez Miejski Zarząd Budynków 
w Łańcucie. Wyjaśnił, że działka w użytkowanie wieczyste miała być oddana bez 
usytuowanego na jej terenie budynku, natomiast wysokość kosztów poniesiona z tego 
tytułu na chwilę obecną, nie jest znana i zostanie podana do wiadomości 
w późniejszym terminie.   

 
Ad 2) na chwilę obecną brak jest w budżecie miasta środków finansowych z przeznaczeniem 

na wyposażenie siłowni plenerowej. Jednocześnie zapewnił, że jeżeli zostaną 
wygenerowane dodatkowe środki finansowe  pochodzące ze środków przeciwdziałania 
alkoholizmowi, to miasto (a będzie to wiadomo po połowie roku kalendarzowego) 
zakupi sprzęt i przekaże go Spółdzielni Mieszkaniowej. 

 
Ad.21 Wolne wnioski i oświadczenia. 
 
Zabierając głos w dyskusji, pani Monika Roman mieszkanka miasta zapoznała zebranych 
z treścią następujących dokumentów: 
 pismo z dnia 28 stycznia.2016 r., skierowane do Burmistrza Miasta w sprawie Programu 

Funkcjonalno – Użytkowego pn. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej – 
łącznika autostrady A4 (węzeł Łańcut) z drogą krajową nr 4 wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi, 

 odpowiedź Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 14 stycznia 2016 .r DT-
I.8010.42.21.2015.UP-Ś, na pismo pani Moniki Roman w sprawie stopnia 
zaawansowania realizacji inwestycji  pn. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej 
– łącznika autostrady A4 (węzeł Łańcut) z drogą krajową nr 4 wraz z niezbędna 
infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi. 

 
Kserokopia odczytanych dokumentów stanowi załącznik do niniejszego protokołu  
 
Wobec braku dalszych zgłoszeń do dyskusji, Prowadzący obrady zamknął XIV Sesję Rady 
Miasta Łańcuta. 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
                                                                                                              ………………………………………….. 

                            (data i podpis Prowadzącego obrady) 
Protokołowała:   
 
Małgorzata Rzeszutek 
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