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Protokół  Nr XV/2016 
 

z XV Sesji Rady Miasta Łańcuta 
odbytej w dniu 25 lutego 2016 r. 

 
 
XV Sesja Rady Miasta Łańcuta odbyła się pod przewodnictwem pana Andrzeja Barnata– 
Przewodniczącego Rady Miasta. 
Sesja odbyła się w sali posiedzeń Urzędu Miasta Łańcuta - rozpoczęła się o godz. 14.00 
i trwała do godz. 15.15. 
W Sesji na stan 15 radnych w chwili otwarcia Sesji, uczestniczyło 13 radnych, wobec czego 
Prowadzący obrady, stwierdził prawomocność obrad i podejmowania uchwał. Jeden z 
radnych dołączył do obradujących w trakcie realizacji pkt-u 2, a drugi w trakcie realizacji pkt-
u 5 przyjętego porządku obrad. 
 
Prowadzący obrady, przywitał zebranych gości i poinformował, że porządek Sesji 
przedstawia się następująco: 
1. Otwarcie. 
2. Przyjęcie porządku obrad Sesji. 
3. Przyjęcie Protokołu Nr XIV2016 z XIV Sesji Rady Miasta Łańcuta. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Miasto Łańcut dokumentu pn. Plan 

Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Łańcuta na lata 2015-2020 (Druk Rady Miasta 
Nr 123/2016). 

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto 
Łańcut na lata 2016 – 2019 z perspektywą na lata 2020-2023 (Druk Rady Miasta 
Nr 120/2016). 

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Łańcuta na rok 2016 (Druk 
Rady Miasta Nr 119/2016). 

7. 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 121/2016). 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Łańcuckiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o.  
(Druk Rady Miasta Nr 122/2016). 

9. Informacja Burmistrza Miasta o działalności w okresie międzysesyjnym.  
10. Informacja Burmistrza Miasta z realizacji uchwał Rady Miasta pomiędzy XIV a  XV Sesją 

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 
 
Zastępca Burmistrza Miasta Łańcuta pani Joanna Rupar, zgłosiła wniosek o zmianę porządku 
obrad i wprowadzenie dodatkowego punktu dot. „Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia 
do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn.: 
„Poprawa jakości środowiska Miasta Łańcuta poprzez zabiegi rekultywacyjne terenów 
zielonych ”, określonego w Studium Wykonalności (Druk Rady Miasta Nr 124/2016). 
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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. „Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do 
złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn.: 
„Poprawa jakości środowiska Miasta Łańcuta poprzez zabiegi rekultywacyjne terenów 
zielonych”, określonego w Studium Wykonalności”. 
 
Za powyższym wnioskiem głosowało 13 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. „Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do złożenia 
wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn.: „Poprawa jakości 
środowiska Miasta Łańcuta poprzez zabiegi rekultywacyjne terenów zielonych”, określonego 
w Studium Wykonalności.”, który zostanie rozpatrzony, jako pkt. 4. 
 
W trakcie realizacji przedmiotowego punktu, do obradujących dołączył radny Jacek Bartman. 
 
W dalszej kolejności Prowadzący obrady, poddał pod głosowanie porządek obrad po 
wprowadzonych zmianach, za przyjęciem którego głosowało 14 radnych, nikt nie był 
przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. 
 
Po zakończeniu procedury głosowania, Prowadzący obrady poinformował, że ostatecznie 
porządek obrad XV Sesji ukształtował się następująco: 
3. Przyjęcie Protokołu Nr XIV2016 z XIV Sesji Rady Miasta Łańcuta. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz 

przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn.: „Poprawa jakości środowiska Miasta Łańcuta 
poprzez zabiegi rekultywacyjne terenów zielonych”, określonego w Studium 
Wykonalności Druk Rady Miasta Nr 124/2016). 

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Miasto Łańcut dokumentu pn. Plan 
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Łańcuta na lata 2015-2020 (Druk Rady Miasta 
Nr 123/2016). 

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto 
Łańcut na lata 2016 – 2019 z perspektywą na lata 2020-2023 (Druk Rady Miasta 
Nr 120/2016). 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Łańcuta na rok 2016 (Druk 
Rady Miasta Nr 119/2016). 

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 121/2016). 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Łańcuckiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o.  
(Druk Rady Miasta Nr 122/2016). 

10. Informacja Burmistrza Miasta o działalności w okresie międzysesyjnym.  
11. Informacja Burmistrza Miasta z realizacji uchwał Rady Miasta pomiędzy XIV a  XV Sesją 

Rady Miasta Łańcuta. 
12. Interpelacje i zapytania radnych. 
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13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
14. Wolne wnioski i oświadczenia. 
 
Ad.3   Przyjęcie Protokołu Nr XIV/2016 z XIV 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 XIV Sesji, w związku z czym, 
protokół został przyjęty.  
 
Ad.4 Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie 

oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn.: „Poprawa jakości środowiska Miasta 
Łańcuta poprzez zabiegi rekultywacyjne terenów zielonych”, określonego w Studium 
Wykonalności (Druk Rady Miasta Nr 124/2016). 

 
Projekt uchwały w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz 
przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn.: „Poprawa jakości środowiska Miasta Łańcuta 
poprzez zabiegi rekultywacyjne terenów zielonych”, określonego w Studium Wykonalności, 
w imieniu Burmistrza Miasta Łańcuta, przedstawiła pani Anna Budzyńska – Szewczyk 
podinspektor Biura Pozyskiwania Funduszy. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiło 
się następująco:  
 
Podjęcie niniejszej uchwały, jest warunkiem koniecznym do złożenia wniosku 
o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn.: „Poprawa jakości 
środowiska Miasta Łańcuta poprzez zabiegi rekultywacyjne terenów zielonych”.  
Głównym celem przedsięwzięcia, jest rozwiązanie problemów związanych z poprawą stanu 
różnorodności biologicznej środowiska miejskiego. Jakość tego środowiska należy uznać za 
niewystarczającą, co jest związane z występującymi procesami negatywnego oddziaływania 
przestrzeni zurbanizowanych na miejskie tereny zielone.  
Przedsięwzięcie polegać będzie na przeprowadzeniu prac, związanych z uporządkowaniem 
i wzbogaceniem terenów zieleni miejskiej, w tym lasów miejskich w następującym zakresie: 

• przeprowadzenie robót ziemnych na terenach leśnych 
• wykonanie wejść na tereny zielone i uregulowanie ciągów komunikacji wraz 

z wykonaniem odwodnień dróg gruntowych na terenach leśnych   
• montaż elementów małej architektury rekreacyjnej 
• wykonanie rekultywacji zbiornika wodnego z wykorzystaniem nieinwazyjnych metod 

naturalnych 
• nasadzenie zieleni niskiej  i wysokiej 
• prace leśne 
• wykonanie uzupełniających sieci infrastruktury – oświetlenia terenu, kanalizacji 

deszczowej  
Bezpośrednim celem przedsięwzięcia jest więc poprawa warunków środowiska miejskiego 
Łańcuta. Zrealizowanie zaplanowanych zadań inwestycyjnych, poprawi znacząco stan obecny 
zabezpieczenia terenów zieleni miejskiej, gdzie widoczne i nierozwiązane są istotne problemy 
na styku zagospodarowania obszarów z uwzględnieniem potrzeb środowiska i jednoczesnym 
utrzymaniem dynamicznego rozwoju miejskiego obszaru turystycznego, w zgodzie z 
zasadami zrównoważonego rozwoju. 
W wyniku realizacji projektu, uzyskana zostanie poprawa 4 głównych obszarów zielonych 
miasta, tj.: 
1) obszar I – „MDK”, dz. nr: 3405/5, 3405/8 
2) obszar II – „Bażantarnia”, dz. nr: 3452/1; 3543; 3519/1; 3561/1; 3562, 5411 
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3) obszar III – „Staw Browarny”, dz. nr: 3034; 2976/1; 2979/1; 2981/1; 3035 
4) obszar IV – „Dębnik”, dz. nr: 1361 
W konsekwencji realizacji projektu, nastąpi zabezpieczenie terenów przed negatywną 
działalnością człowieka, wzrost ich znaczenia, atrakcyjności przy jednoczesnej poprawie 
bioróżnorodności obszarów zielonych Miasta. 
Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie uchwały jest uzasadnione. 
 
Przewodniczący Komisji Gospodarki Miejskiej, radny Sławomir Rejman poinformował, 
że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Radni nie zgłosili żadnych uwag, wniosków, ani propozycji zmian do przedmiotowego 
dokumentu. 
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Prowadzący obrady poddał pod głosowanie projekt 
uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się 
od głosu. 
Na podstawie wyników głosowania, Prowadzący obrady stwierdził, że uchwała 
w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do 
realizacji przedsięwzięcia pn.: „Poprawa jakości środowiska Miasta Łańcuta poprzez 
zabiegi rekultywacyjne terenów zielonych”, określonego w Studium Wykonalności, 
została podjęta i otrzymała Nr XV/118/2016. 
 
Ad.5 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Miasto Łańcut dokumentu pn. Plan 

Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Łańcuta na lata 2015-2020 (Druk Rady 
Miasta Nr 123/2016). 

 
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia przez Miasto Łańcut dokumentu pn. Plan Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla 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:  
Opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Łańcuta na lata 2015-2020 jest 
dokumentem strategicznym, który koncentruje się na podniesieniu efektywności 
energetycznej Miasta, zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii, ograniczenia 
emisji zanieczyszczeń do powietrza, w tym redukcji emisji gazów cieplarnianych. Plan 
wyznacza cele, kierunki oraz plany i harmonogramy, związane z realizacją założeń 
gospodarki niskoemisyjnej. Istotą Planu jest osiągniecie korzyści ekonomicznych, 
gospodarczych, społecznych i środowiskowych, wynikających z działań zmniejszających 
emisje gazów cieplarnianych.  
Głównymi celami prowadzenia gospodarki niskoemisyjnej określonymi w dokumencie są: 
 poprawa jakości powietrza poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń i gazów 

cieplarnianych, związanej ze spalaniem paliw na terenie Miasta Łańcuta,  
 zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,  
 redukcja poziomu zużytej energii finalnej na terenie Miasta Łańcuta. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Łańcuta na lata 2015-2020, ma na celu również 
przeprowadzenie analizy możliwych do realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych 
i nieinwestycyjnych, których wdrożenie będzie skutkować zmianą dotychczasowej struktury 
stosowanych nośników energetycznych, a przy tym zmniejszeniem finalnego zużycia energii 
na terenie całego Miasta.  
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W trakcie realizacji niniejszego punktu, do obradujących dołączyła: radna Jolanta Kluz – 
Zawadzka. 
 
Przewodniczący Komisji Gospodarki Miejskiej, radny Sławomir Rejman poinformował, 
że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
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. 
 
Przewodniczący Komisji Kultury, radny Wrzesław Żurawski 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 przyjęcia przez Miasto Łańcut dokumentu pn. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 
dla Miasta Łańcuta na lata 2015-2020 została podjęta i otrzymała Nr XV/119/2016. 
 
Ad.6 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 

Miasto Łańcut na lata 2016 – 2019 z perspektywą na lata 2020-2023 (Druk Rady 
Miasta Nr 120/2016). 

 
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto 
Łańcut na lata 2016 – 2019 z perspektywą na lata 2020-2023, w imieniu Burmistrza Miasta 
Łańcuta, przedstawiła pani Elżbieta Surmacz inspektor Wydziału Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Odpadami . Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiło się następująco:  
W celu  realizacji  polityki  ekologicznej  państwa, sporządza  się  odpowiednio  
wojewódzkie, powiatowe  i  gminne  programy  ochrony  środowiska. Jest to obowiązek 
wynikający  z art. 18  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska . W  tej  
sytuacji,  zadaniem  Gminy Miasta Łańcuta   jest  sporządzenie  i  przyjęcie  uchwałą  Rady  
Miasta   Łańcuta   Gminnego  Programu Ochrony   Środowiska  dla   miasta  Łańcuta.   
Pierwszy  taki  Plan  został  przyjęty do  realizacji uchwałą  Nr  XXVIII/167/2005   Rady 
Miejskiej  w  Łańcucie w  dniu  29 kwietnia  2005 r. Obecnie  przedłożony  projekt   
Programu   zgodnie z zapisami  zawartymi  w  w/w ustawie, jest aktualizacją pierwotnego  
dokumentu.  Programy   podlegają  aktualizacji  co  4  lata.  Natomiast  co 2  lata  organ   
wykonawczy gminy przedkłada  radzie   gminy   sprawozdanie z  realizacji programu. Rada  
obecnej  kadencji  otrzymała  jedno   sprawozdanie  z  realizacji  zadań ujętych w programie. 
Polityka ekologiczna państwa   ma   na celu  stworzenie warunków niezbędnych do  realizacji 
ochrony środowiska. Określa ona cele   ekologiczne,  priorytety  ekologiczne, rodzaj i 
 harmonogram   działań   proekologicznych,   środki   niezbędne  do  osiągnięcia  celów,  w 
tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i  środki  finansowe.   Projekt Programu  ochrony 
środowiska wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, został   pozytywnie  
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zaopiniowany  przez Podkarpackiego  Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 
w Rzeszowie pismem z dnia 09.07.2015 r. znak: SNZ.9020.3.24.2015.EP  oraz Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismem z dnia 30.07.2015 r. znak: 
WOOŚ.410.5.18.2015.AP.6. Obowiązek zaopiniowania  w/w  dokumentu  przez w/w organy, 
wynika z art. 48  ustawy  z dnia 3 października   2008 r.  o  udostępnianiu  informacji  
o środowisku  i  jego  ochronie,  udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko.  
 
Przewodniczący Komisji Gospodarki Miejskiej, radny Sławomir Rejman poinformował, 
że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
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. 
 
Przewodniczący Komisji Kultury, radny Wrzesław Żurawski poinformował, że Komisja 
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Radni nie zgłosili żadnych formalnych wniosków, ani propozycji zmian do przedmiotowego 
dokumentu. 
 
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 Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Łańcut na lata 
2016 – 2019 z perspektywą na lata 2020-2023 została podjęta i otrzymała Nr 
XV/120/2016. 
 
Ad.7 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Łańcuta na rok 2016 
(Druk Rady Miasta Nr 119/2016). 

 
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Łańcuta na rok 2016, w imieniu 
Burmistrza Miasta Łańcuta, przedstawiła pani Elżbieta Surmacz inspektor Wydziału Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Odpadami. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiło się 
następująco:  
Aktem prawnym  regulującym postępowanie ze zwierzętami bezdomnymi jest ustawa z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o  ochronie  zwierząt. Zgodnie z art. 11 a w/w ustawy Rada Gminy, 
corocznie do dnia 31 marca, jest zobowiązana w drodze uchwały przyjąć program 
zapobiegający bezdomności zwierząt obejmujący, w szczególności:  

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, 
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, 
3) odławianie bezdomnych zwierząt, 
4)  obligatoryjną  sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt, 
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 
6) usypianie ślepych miotów, 
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7)  wskazanie gospodarstwa rolnego, w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 
gospodarskich, 

8) zapewnienie  całodobowej  opieki  weterynaryjnej  w  przypadkach  zdarzeń  
drogowych  

z udziałem zwierząt.  
Koszty realizacji programu ponosi gmina.  
Wprowadzenie w życie zaproponowanych w niniejszym Programie działań, przyczyni się do 
zapewnienia dostatecznej opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Zapobiegnie też sytuacjom, 
w których mogłyby one zagrażać ludziom. Wdrożenie Programu pozwoli na sprawowanie  
kontroli nad rozrodem bezdomnych zwierząt, a  poprzez to,  na sukcesywne zmniejszanie  
ilości  bezdomnych psów i kotów, poprawę  bezpieczeństwa mieszkańców, w  szczególności  
przed  pogryzieniem i chorobami odzwierzęcymi. Pozytywnie wpłynie również na utrzymanie  
czystości   i  porządku  w  mieście.  
Z uwagi na występujący od lat problem bezdomności wśród zwierząt, przyjęcie Programu  i 
 jego  realizacja,  są w  tej sytuacji  uzasadnione. 
Projekt  Programu, zgodnie z zapisem zwartym w ustawie był  konsultowany  z  Powiatowym  
Lekarzem  Weterynarii w Łańcucie.  
 
Przewodniczący Komisji Gospodarki Miejskiej, radny Sławomir Rejman poinformował, 
że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Radni nie zgłosili żadnych formalnych wniosków, ani propozycji zmian do przedmiotowego 
dokumentu. 
 
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 Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Miasta Łańcuta na rok 2016 została podjęta 
i otrzymała Nr XV/121/2016. 
 
Ad.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 121/2016). 

 
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: 
  
BISPOL Sp. z o.o., wystąpił z wnioskiem o włączenie nieruchomości oznaczonych jako 
działki  763/48 o pow. 0.7894 ha i 803 o pow. 0.0964 ha, położonych na terenie miasta 
Łańcuta do Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC – Podstrefa Łańcut .  
BISPOL Sp. z o.o. jest firmą, która posiada już ww. tereny i ma zezwolenie na prowadzenie 
działalności gospodarczej w Podstrefie Łańcut -SSE. Wskazany teren, to obszar o łącznej 
powierzchni 0.8858 ha graniczący z obecnymi terenami w strefie, na której inwestor planuje 
rozpoczęcie nowej  inwestycji. Obecnie Specjalna Strefa Ekonomiczna - EURO-PARK 
MIELEC posiada możliwości na włączenie dalszych nieruchomości terenowych oraz pakiet 
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zachęt istniejących w ramach programu pomocy publicznej, związanych z funkcjonowaniem 
specjalnych stref ekonomicznych. Inwestor, aby mógł skorzystać z oferty strefy, słusznie 
zabiega o włączenie jego terenów do strefy ekonomicznej. Włączenie do strefy ekonomicznej 
nowych obszarów,  będzie korzystne dla miasta, gdyż  ma to wpływ zwiększenie podatków  
jak też na powstanie  nowych  miejsc  pracy. 
Miasto wychodząc naprzeciw oczekiwaniom inwestora przygotowało stosowny projekt 
uchwały  Rady Miasta o wyrażeniu zgody na włączenia nieruchomości do strefy zgodnie z 
art. 4 ust.2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych. 
Przepis ten  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 pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Radni nie zgłosili żadnych uwag, wniosków, ani propozycji zmian do przedmiotowego 
dokumentu. 
 
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   wyrażenia zgody na włączenie nieruchomości położonych na terenie miasta 
Łańcuta do Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC została podjęta 
i otrzymała Nr XV/122/2016. 
 
Ad.9 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 

i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Łańcuckiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o.  
(Druk Rady Miasta Nr 122/2016). 

 
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków dla Łańcuckiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o., przedstawił pan 
Andrzej Antosz  Prezes ŁZK Sp. z o.o. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiło się 
następująco: 
 
Taryfy opłat na okres od dnia 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r. Spółka pod firmą Łańcucki 
Zakład Komunalny Sp. z o.o. opracowała zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 
r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r., 
poz. 139) oraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy. 
Zgodnie z zapisem art. 20 ust.1 ustawy, taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzenie ścieków obowiązują przez rok. Obecne ceny za dostawę wody 
i odprowadzenie ścieków obowiązują do 31 marca 2016 r. 
Na podstawie art. 24 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 
ścieków, Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o. przedłożyła wniosek o zmianę taryf , które 
podlegają zatwierdzeniu przez Radę Miasta Łańcuta.  

Ceny i stawki opłat zawarte w taryfach, określono na podstawie niezbędnych 
przychodów dla prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
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i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Łańcuta na rok obowiązywania taryf, 
uwzględniając w szczególności: 
Koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: 

a) koszty amortyzacji, 
b) koszty wynagrodzeń z narzutami, 
c) koszty zakupu materiałów niezbędnych do prowadzenia bieżącej działalności, 

w szczególności koszty zakupu materiałów do modernizacji sieci wodociągowej, 
w celu ograniczenia strat na rozdziale wody oraz materiałów do likwidacji szkód 
drogowych, powodowanych przez infrastrukturę wod-kan, 

d) koszty zakupu energii elektrycznej i paliw, 
e) podatki i opłaty niezależne od Spółki (podatek od nieruchomości, opłaty za wieczyste 

użytkowania, opłaty za umieszczenie infrastruktury wod-kan w pasie drogowym), 
f) opłaty za korzystanie ze środowiska, 
g) koszty zakupionej przez siebie wody i odprowadzania ścieków do urządzeń 

kanalizacyjnych, niebędących w posiadaniu Spółki, 
h) odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek, 
i) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji. 

Wymienione koszty, planuje się na podstawie:  
1) kosztów, poniesionych w roku obrachunkowym poprzedzającym rok, w którym 
wprowadzana jest taryfa, ustalonych na podstawie ewidencji księgowej kosztów, 
sporządzonej zgodnie z przepisami o rachunkowości, z uwzględnieniem planowanych zmian 
warunków ekonomicznych wpływających na poziom kosztów w roku obowiązywania taryfy;  
2) kosztów, wynikających z inwestycji modernizacyjno-rozwojowych i ochrony środowiska, 
ustalonych na podstawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyjnych w roku obrachunkowym poprzedzającym rok, w którym 
wprowadzona jest taryfa, z uwzględnieniem zmian, wynikających z planu w roku 
obowiązywania nowych taryf. 
 Taryfy przedstawione przez Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Łańcucie w 
dniu 20.01.2016 roku, zostały opracowane zgodnie z przepisami, o których mowa w art. 20 
ust.4, pkt 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.  
 
Przewodniczący Komisji Gospodarki Miejskiej, radny Sławomir Rejman poinformował, 
że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały - 7 członków Komisji 
było za, 2 przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, radny Paweł Kuźniar poinformował, 
że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Radny Wrzesław Żurawski zwrócił się z prośbą o udzielenie informacji na temat kosztów 
ponoszonych na obsługę administracyjną Spółki, z uwzględnieniem pracy Rady Nadzorczej. 
 
W nawiązaniu do wypowiedzi przedmówcy, Przewodniczący Rady pan Andrzej Barnat 
poinformował, że w najbliższym czasie planowane jest zorganizowanie spotkania na temat 
działalności ŁZK Sp. z o.o. , na którym radni będą mogli uzyskać  szczegółowe informacje w tym 
zakresie. 
 
Radni nie zgłosili żadnych uwag, wniosków, ani propozycji zmian do przedmiotowego 
dokumentu. 
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Prowadzący obrady poddał pod głosowanie projekt 
uchwały. 
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Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 3 radnych było przeciw, 1 radny wstrzymał się 
od głosu. 
Na podstawie wyników głosowania, Prowadzący obrady stwierdził, że uchwała 
w sprawie   zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków dla Łańcuckiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. została 
podjęta i otrzymała Nr XV/123/2016. 
Ad.10 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 XIV a XV 

Sesją Rady Miasta Łańcuta 
 
Informacja  Burmistrza  Miasta z  realizacji  uchwał Rady Miasta pomiędzy XIV a XV 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.11. Interpelacje i zapytania radnych. 
Ad.12 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
 
Radni wystąpili z następującymi zapytaniami: 
 
1) Radny Wrzesław Żurawski - zwrócił się z prośbą, o wysprzątanie ulic miejskich, 

z zalegającego piasku, który spływa razem z wodą z ulic oraz  działek usytuowanych 
wyżej (głównie z rejonu Rynku) zatykając studzienki kanalizacyjne. Dotyczy to m.in. 
dolnych partii ul. Dominikańskiej, Podwale, Sienkiewicza).  

2) Radna Jadwiga Kuźniar – zwróciła się z prośbą, o rozważenie sugestii dotyczącej 
przyznania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Łańcuta panu Janowi 
Marszałowi nauczycielowi Państwowego Gimnazjum i I Liceum Ogólnokształcącego 
im. H. Sienkiewicza w latach 1945 – 1980, który swoją pracą udowodnił, że całym 
sercem kochał Łańcut i współpracował z lokalną społecznością (m.in. Przewodniczący 
Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Łańcuckiej i Koła Miłośników Łańcuta, 
współzałożyciel Przyjaciół Biblioteki w Łańcucie).        

3) Radna Jolanta Kluz – Zawadzka - w nawiązaniu do konferencji, która odbyła się 
w Kasynie Urzędniczym, a dotyczącej prezentacji efektów prac na dokumentem 
„Kwarenda archeologiczna Centrum Łańcuta”, zawnioskowała o zaproszenie do 
współpracy Księdza Proboszcza, posiadającego wiedzę i dysponującego materiałem 
w zakresie tej tematyki (np. kroniki Jezuitów).  

 
W odpowiedzi na zgłoszone zapytania, Burmistrza Miasta, pan Stanisław Gwizdak 
poinformował, że: 
Ad 1) obecnie trwa sezon zimowy, warunki pogodowe ulegają diametralnym zmianom, 

dlatego też, piasek zostanie usunięty w ramach sprzątania poziomowego, odbywającego 
się zgodnie z ustalonym harmonogramem obejmującego w kolejności drogi 
wojewódzkie, powiatowe i  gminne,   
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Ad 2) Przewodniczący Rady poinformował, że planowane jest posiedzenie Komisji 

poświęcone tematyce Honorowych Obywateli Miasta Łańcuta, na którym zostaną 
przedyskutowane propozycje osób do odznaczenia tytułem.  

 
 
Ad.16 Wolne wnioski i oświadczenia. 
 
Obecni na Sesji nie zgłosili żadnych wniosków ani oświadczeń. 
 
Wobec braku dalszych zgłoszeń do dyskusji, Prowadzący obrady zamknął XV Sesję Rady 
Miasta Łańcuta. 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
                                                                                                              ………………………………………….. 

                            (data i podpis Prowadzącego obrady) 
Protokołowała:   
 
Małgorzata Rzeszutek 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


