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Protokół  Nr XVI/2016 
 

z XVI Sesji Rady Miasta Łańcuta 
odbytej w dniu 31 marca 2016 r. 

 
XVI 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. 15.00. 
W Sesji na stan 15 radnych, uczestniczyło 14 radnych, wobec czego Prowadzący obrady, 
stwierdził prawomocność obrad i podejmowania uchwał. Jeden z radnych dołączył do 
obradujących w trakcie realizacji pkt-u 4, 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 XV/2016 z XV Sesji Rady Miasta Łańcuta. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Łańcucie (Druk Rady Miasta Nr 125/2016). 
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół 

podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Łańcut 
(Druk Rady Miasta Nr 126/2016). 

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu 
Podkarpackiemu (Druk Rady Miasta Nr 127/2016). 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz 
wyznaczenia inkasenta i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (Druk Rady 
Miasta Nr 128/2016). 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2016 
(Druk Rady Miasta Nr 129/2016). 

9. Informacja Burmistrza Miasta o działalności w okresie międzysesyjnym.  
10. Informacja Burmistrza Miasta z realizacji uchwał Rady Miasta pomiędzy XV a  XVI 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 
 
Do porządku obrad nie zgłoszono żadnych uwag, ani propozycji zmian. 
 
Prowadzący obrady, poddał pod głosowanie porządek obrad, za przyjęciem którego 
głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. 
 
Ad. 3   Przyjęcie Protokołu Nr XV/2016 z XV 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 XV Sesji, w związku z czym, 
protokół został przyjęty.  
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Ad.4  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Łańcucie (Druk Rady Miasta Nr 125/2016). 

 
Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Łańcucie, w imieniu Burmistrza Miasta Łańcuta, przedstawiła pani Halina Babiarz –  
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie. Uzasadnienie do projektu 
uchwały przedstawiło się następująco:  
Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie został przyjęty Uchwałą 
Nr XIII/100/2012 Rady Miasta Łańcuta z dnia 06 lutego 2012 r. Od  tego okresu ustawa 
o pomocy społecznej była wielokrotnie aktualizowana. Zmieniały się zadania, które zgodnie 
z tą ustawą Ośrodek winny jest realizować. Na mocy Zarządzeń  Burmistrza Miasta Łańcuta 
Ośrodek  realizuje  również zadania z zakresu: 

1)  prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu dodatku energetycznego, w tym 
wydawanie decyzji administracyjnych – zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. 
Prawo energetyczne  (Dz. U. z 2012 poz. 1059 z późn. zm), 

2) prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu Karty Dużej Rodziny – zgodnie 
z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie dużej Rodziny  (Dz. U. z 2014 poz. 1863 
 z późn. zm), 

3) prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu ustalania i wypłaty zasiłków dla 
opiekunów, w tym, wydawanie decyzji administracyjnych – zgodnie z ustawą z dnia 
 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów  (j.t. Dz. U. z 2016 
poz. 162), 

4) prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu pomocy państwa w wychowaniu 
dzieci, w tym wydawanie decyzji administracyjnych – zgodnie z ustawą z dnia  11 
lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 poz. 195) 

Załączony projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Łańcucie określa nowe zadanie realizowane przez Ośrodek wg. ww. aktów 
prawnych. 
 
W trakcie realizacji niniejszego punktu, do obradujących dołączył radny Wrzesław Żurawski. 
 
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, radny Jacek Bartman poinformował, 
że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
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 zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie została 
podjęta i otrzymała Nr XVI/124/2016. 
 
Ad.5  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych 

szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto 
Łańcut (Druk Rady Miasta Nr 126/2016). 

 
Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół 
podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Łańcut, 
w imieniu Burmistrza Miasta Łańcuta, przedstawił pan Grzegorz Paczocha, Kierownik 
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Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Uzasadnienie do projektu uchwały 
przedstawiło się następująco:  
Z dniem 1 stycznia 2014 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o systemie oświaty, która 
wprowadziła jednolite zasady rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas 
pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów. Nowelizacja nazwana także ,,ustawą 
rekrutacyjną” nakłada na organ stanowiący obowiązek ustalenia tzw. dodatkowych kryteriów 
rekrutacyjnych, które znajdą zastosowanie wówczas, gdy pozostaną wolne miejsca po 
zastosowaniu kryteriów określonych w ustawie. Przedkładany projekt uchwały, określa 
zasady i kryteria rekrutacji do klas pierwszych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem 
publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest 
Miasto Łańcut. 
 
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, nikt nie wstrzymał się od 
głosu.  
Na podstawie wyników głosowania, Prowadzący obrady stwierdził, że uchwała 
w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i 
gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Łańcut została podjęta 
i otrzymała Nr XVI/125/2016. 
 
Ad.6 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu 

Podkarpackiemu (Druk Rady Miasta Nr 127/2016). 
 
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu, 
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: 
Miasto Łańcut opracowało dokumentację techniczną na realizację zadania publicznego pn. 
„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 881 – ul. Kraszewskiego i ul. Cetnarskiego  w Łańcucie, 
polegająca na budowie kanalizacji deszczowej wraz z przebudową kolidującej infrastruktury 
technicznej na odcinku od km 22+146 do km 23 + 516,7, przebudowie jezdni  i budowie 
chodnika na odcinku od km 22+146 do km 23+067,5, 
-  Remont jezdni i chodników od km 23 + 067,5 do km 23 + 516,7, 
-  Budowa odcinka kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do Potoku Mikośka i 
umocnieniem potoku w rejonie mostu w ciągu ul. Cetnarskiego w m. Łańcut”.    
Ww. dokumentacja zostanie przekazana do Zarządcy drogi, czyli do Podkarpackiego Zarządu 
Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.     
 
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.  
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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 udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu została podjęta 
i otrzymała Nr XVI/1126/2016. 
 
Ad.7  Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa 

oraz wyznaczenia inkasenta i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (Druk 
Rady Miasta Nr 128/2016). 

 
Projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz 
wyznaczenia inkasenta i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso, w imieniu 
Burmistrza Miasta Łańcuta, przedstawiła pani Joanna Flejszar – Skarbnik Miasta. 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiło się następująco:  
 
Obecnie w Urzędzie Stanu Cywilnego w Łańcucie wyznaczonymi inkasentami opłaty 
skarbowej jest Pani Wiesława Michalska i Pani Barbara Kuszaj.  
W Urzędzie Stanu Cywilnego w Łańcucie wpłat opłaty skarbowej, dokonuje średnio 10-15 
osób. Miesięczny dochód z opłaty skarbowej pobranej przez inkasentów wynosi ok. 5 800 zł 
co rocznie daje kwotę 70.502 zł 
Biorąc pod uwagę fakt iż, Pani  Miesława Michalska złożyła wypowiedzenie umowy o pracę 
w związku z przejściem na emeryturę z dniem 31 marca 2016 r.  wnioskuję, o  wyznaczenie 
Pani Iwony Olszańskiej  jako inkasenta opłaty skarbowej od 1 kwietnia 2016 r. 
 
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.  
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 zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia 
inkasenta i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso została podjęta i otrzymała 
Nr  XVI/127/2016. 
 
Ad 8 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2016 

(Druk Rady Miasta Nr 129/2016). 
 
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2016, 
w imieniu Burmistrza Miasta Łańcuta, przedstawiła pani Joanna Flejszar – Skarbnik Miasta. 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiło się następująco:  
Przedłożony pod obrady Rady Miasta Łańcuta projekt uchwały, zawiera zmiany w budżecie  
na rok 2016 obejmujące: 
1) Zwiększenie dochodów bieżących budżetu o kwotę 505.482 zł z tytułu: 
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− udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – podatek 
dochodowy od osób fizycznych – 55.172 zł, 

− subwencji ogólnej budżetu państwa – 450.310 zł. 
2) Uzyskane w wyniku powyższych zmian środki w łącznej kwocie 505.482 zł 

przeznaczono na: 
− budowę ulicy Słonecznej – projekt – 13.000 zł, 
− remont lokalu przy ulicy Armii Krajowej – 30.000 zł, 
− opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, zakup energii, wywóz nieczystości   
− wynajem dworca kolejowego przy ulicy Kolejowej – 14.150 zł, 
− w dziale oświata i wychowanie zwiększono wydatki na wynagrodzenia i pochodne 

od wynagrodzeń na realizację zadań, wymagających stosowania specjalnej 
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i szkołach, - odpis na 
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup usług kwota 448.332 zł. 

 
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.  
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 wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2016 została podjęta 
i otrzymała Nr  XVI/128/2016. 
 
Ad.8 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. 9  Informacja Burmistrza Miasta z realizacji uchwał Rady Miasta pomiędzy XV a XVI 

Sesją Rady Miasta Łańcuta 
 
Informacja  Burmistrza  Miasta z  realizacji  uchwał Rady Miasta pomiędzy XV a XVI 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. 10 Interpelacje i zapytania radnych. 
Ad. 11 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
 
Radni wystąpili do Burmistrza z następującymi interpelacjami i zapytaniami: 
1)  Radny Jacek Bartman – poinformował, że do Komisji Spraw Społecznych wpłynęło 

pismo mieszkańca z prośbą, o podjęcie interwencji u władz Polskich Kolei 
Państwowych w sprawie źle funkcjonującej windy dla podróżnych, zainstalowanej na 
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dworcu kolejowym w Łańcucie. Poinformował, że osoby korzystające z windy, 
narażone są na   zatrzaśnięcie drzwi do odblokowania których, uprawniony jest tylko 
pracownik nastawni odległej o kilkaset metrów, co oznacza oczekiwanie, aż przybędzie 
na miejsce. Utrudnienie, o którym wyżej mowa, stanowi zagrożenie dla osób z niej 
korzystających, w szczególności osób starszych i matek z dziećmi na wózkach, a także 
podróżnych przybywających do Łańcuta. Następnie odczytał zebranym treść pisma, 
które stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Poinformował, że Komisja na swoim 
posiedzeniu w dniu 31.03.2016 r., zwróciła się do Burmistrza Miasta z wnioskiem, aby 
wystosował pismo do zarządcy dworca kolejowego z prośbą o rozwiązanie wyżej 
opisanego problemu i podjęcie działań zmierzających do prawidłowego funkcjonowania 
windy.  

2) Radny Jacek Bartman – zawnioskował, o udzielenie informacji na temat kosztów, 
związanych z przebudową pomnika, zlokalizowanego na Plantach w Łańcucie. 

3) Radny Jacek Bartman – zapytał w jakim terminie zostaną podjęte działania zmierzające 
do usunięcia połamanych drzew w Lesie Komunalnym Bażantarnia, stanowiących 
poważne zagrożenie dla osób przebywających w pobliżu tego terenu. Kontynuując, 
zwrócił uwagę na duże zanieczyszczenie wyżej wymienionego obszaru, apelując 
jednocześnie o jego oczyszczenie np. przy okazji organizowanej akcji sprzątania miasta, 

4) Radny Jacek Bartman – zaapelował o naprawę systematycznie zapadającej się części 
asfaltu przy ul Hrabskiej, wyciętego w czasie jej remontu, 

5) Radny Jacek Bartman – w imieniu Komisji Spraw Społecznych, wystąpił z prośbą 
o przekazanie zestawienia, obejmującego wykaz mieszkań socjalnych na terenie miasta 
Łańcuta z określeniem ich standardu tj. dostęp do mediów (woda, gaz, światło), liczba 
pomieszczeń oraz ilość lokatorów, 

6) Radny Jacek Bartman – zwrócił się z prośbą, o dostarczanie radnym z większym 
wyprzedzeniem, informacji Burmistrza Miasta o działalności w okresie 
międzysesyjnym np. drogą elektroniczną, 

7) Radna Jadwiga Kuźniar w imieniu mieszkańców dzielnicy Południe : 
a) zapytała, czy istnieje możliwość zarezerwowania przez miasto środków 

finansowych z przeznaczeniem na dofinansowanie Powiatu w remoncie chodnika 
przy ul. Traugutta,  

b) zwróciła uwagę, na brak właściwego doświetlenia ulic, a szczególnie skrzyżowań 
na osiedlu Braci Śniadeckich (na niektórych ulicach nie świeci się żadna lampa, 
natomiast na innych wszystkie). Poinformowała, że dodatkowym problemem 
niekorzystnie wpływającym na oświetlenie są mocno rozgałęzione 
drzewa przysłaniające lampy (stanowi to około 30 % oświetlenia). Poprosiła 
o przeanalizowanie powyższych kwestii, 

c)  brak oznakowania ścieżek rowerowych usytuowanych przy ul. Składowej, 
d) zwróciła się z prośbą, o udzielenie informacji na temat realizacji projektu budowy 

łącznika ul. Potockich z ul. Górne,  
e) ponowiła interwencję w sprawie naprawy, w ramach gwarancji, chodnika przy 

ul. Górne, 
f) zaapelowała, o zamontowanie większej ilości ogólnodostępnych koszy na śmiecie 

w rejonach dzielnic miasta położonych poza jego centrum.  
8) Radny Wrzesław Żurawski – zawnioskował, o przedłożenie kalkulacji kosztów, 

dotyczących zbycia przez miasto działek nr 3029/1 i 3029/2, zlokalizowanych przy 
zbiegu ulic Słowackiego - Wałowej z uwzględnieniem: 
 kosztów wykwaterowania lokatorów z nieruchomości, 
 wysokości środków finansowych uzyskanych ze zbycia działek, 
 kosztów poniesionych w związku z wykonaniem rozbiórki nieruchomości, 
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 całościowego, rzeczywistego dochodu uzyskanego ze zbycia przedmiotowych 
działek. 
 

9) Przewodniczący Zarządu Osiedla „Śródmieście” pan Aleksander Cymerys zwrócił się 
z prośbą o:  
a) udzielenie informacji na temat planowanego remontu ulicy Polnej, 
b) interwencję u firmy, która wykonała remont ulicy Jagiellońskiej ,w sprawie naprawy 

wypadającej kostki brukowej, 
c) uporządkowanie działki, usytuowanej przy ul. Wyszyńskiego w pobliżu Ogródków 

Działkowych do których ich uzytkownicy mają utrudniony dostęp, 
10) Radny Adam Opałka –  

a) zwrócił się z prośbą o interwencję u zarządcy parkingu przy Centrum Medycznym 
(od strony ul. Paderewskiego), w sprawie naprawy zapadniętego asfaltu w miejscu 
wjazdu dla inwalidów, 

b) w imieniu mieszkańców nieruchomości położonych przy ulicy 10 PSK (teren 
osiedla Generała Maczka), zwrócił się z prośbą o zagospodarowanie wydzielonych 
na czas trwania remontu przedmiotowej drogi, terenów zielonych w kształcie tzw. 
łezki, które na chwilę obecną blokują miejsca parkingowe. Zaproponował, 
zagospodarowanie powyższych terenów, poprzez położenie płyt jumbo. 
Jednocześnie poprosił o, rozważenie możliwości usytuowana płyt jumbo, na 
odcinku od krawędzi jezdni w kierunku ogrodzenia przylegającego do terenu 
dawnej Jednostki Wojskowej, co pozwoliłoby na parkowanie pojazdów przy samej 
linii płotu, a tym samym ułatwiłoby przejazd w dwóch kierunkach, 

c) zwrócił się z prośbą o podjęcie interwencji w sprawie wyeliminowania 
spożywania napojów alkoholowych za sklepem „Adams” przy ul. Matejki, 
położonego w niedalekiej odległości od placu zabaw, 

d) zapytał, czy znane są informacje na temat ewentualnej lokalizacji bankomatu na 
terenie MOSiR przy ul. Armii Krajowej.   

11) Radny Wrzesław Żurawski – zapytał, czy znane są informacje na temat terminu oddania 
do użytku autostrady,  
 

Odpowiadając na zgłoszone pytania, pan Stanisław Gwizdak Burmistrz Miasta poinformował, 
że: 
Ad.1 – problem niewłaściwie funkcjonujących wind pojawia się także na innych stacjach 

kolejowych. Zapewnił, że po otrzymaniu wniosku Komisji, zostanie  skierowane 
pismo do zarządcy dworca kolejowego z prośbą o rozwiązanie powyższych 
trudności,  poparte  listem mieszkańca Łańcuta, odczytanym przez 
Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych, 

Ad. 2 –  informacja zostanie przygotowana na kolejne posiedzenie Sesji Rady Miasta, 
Ad. 4  –  zostaną poczynione działania w kierunku ustalenia przyczyny  zapadania się części 

asfaltu, 
Ad.6 – materiały będą radnym przekazywane z większym wyprzedzeniem, drogą 

elektroniczną, 
Ad. 7 a) prawdopodobnie Powiat otrzyma promesę na przebudowę ulicy Konopnickiej 

i 29 Listopada na którą miasto udzieli wsparcia finansowego. Ulica Traugutta jest 
również drogą powiatową i  jeżeli pojawią się środki finansowe, zostaną poczynione 
rozmowy z zarządcą w kwestii remontu, przylegającego do niej chodnika, 

Ad.7 b) została zlecona konserwacja oświetlenia i dodatkowo będą wykonane przeglądy lamp 
na terenie miasta,  

Ad.7 d) inwestycja zostanie wykonana w przyszłym roku, 
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Ad.7 f) miasto nie popiera zwiększania ilości koszy na śmiecie, ponieważ z doświadczenia 
prowadzi to do „podrzucania” i tworzenia przy pojemnikach nadmiernej ilości 
odpadów komunalnych,   

Ad.8 -  w powyższej sprawie zostanie przygotowana informacja,  
Ad. 9 b) – zostaną podjęte działania w kierunku wyeliminowania tego problemu, 
Ad 9 c) – po sprawdzeniu własności terenu, zostaną podjęte czynności w kierunku jego 

oczyszczenia, 
Ad. 10 d) – sprawa zostanie zgłoszona do Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, ponieważ obowiązuje zakaz spożywania alkoholu za sklepem i w 
jego obrębie. Jeśli stwierdza się takie zachowania, to właściciel sklepu powinien 
otrzymać upomnienie,  

Ad.9 e) poprzez Dyrektora MOSiR zostanie zgłoszona  oferta do banków, w kwestii 
możliwości usytuowania bankomatu na przedmiotowym terenie, 

Ad.10 – zamieszczane w prasie informacje są sprzeczne, natomiast z informacji, które do 
niego dotarły z GDDKi A, planowane jest otworzenie całej autostrady na „Światowe 
Dni Młodzieży” tj.  końcem lipca b.r. 

  
Odnosząc się do zapytań radnych, Z-ca Burmistrza Miasta pani Joanna Rupar wyjaśniła że: 
Ad 3) – Miasto złożyło wniosek aplikujący o pozyskanie unijnych środki finansowych, 

którym objęty jest Las Komunalny Bażantarnia (wstępna weryfikacja jest 
pozytywna). Teren ten będzie podlegał uporządkowaniu w zakresie zieleni, traktów 
pieszych, gospodarki wodami opadowymi oraz wyczyszczenia infrastruktury małej 
tj. kosze, ławeczki itp. Nawiązując do wycinki drzew, poinformowała, że Las 
Bażantarnia jest w całości wpisany do wojewódzkiego rejestru zabytku, w związku z 
tym Konserwator Zabytków, na każde zgłoszenie miasta, przeprowadza komisyjne 
oględziny i decyduje, które gatunki drzew mogą zostać wycięte, czy też usunięte w 
przypadku ich połamania. Podkreśliła, że miasto planuje uporządkowanie całej 
struktury Lasu Bażantarnia tak, aby można było przyjemnie i bezpiecznie przebywać 
na jego terenie, co zostanie zrealizowane za pozyskane środki unijne. Na 
zakończenie poinformowała, że do oczyszczania przedmiotowego terenu 
systematycznie zostają oddelegowywani pracownicy interwencyjni, jednak 
występuje tam bardzo duży problem z podrzucaniem odpadów komunalnych.   

Ad.8 a) – ulica została zgłoszona do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 
tzw. Schetynówek, zabezpieczono również środki finansowe na wkład własny w 
budżecie miasta. Nie ma jeszcze rozstrzygnięcia listy, uwzględniającej inwestycje 
zakwalifikowane do dofinansowania i na chwilę obecną oczekiwany jest wynik 
weryfikacji listy dotyczącej województwa podkarpackiego. Jeżeli powyższa sytuacja 
będzie trwała zbyt długo, wówczas miasto rozpocznie inwestycję z własnych 
środków, ponieważ  dokumentacja w tej sprawie, została już przygotowana.   

 
Ad. 12  Wolne wnioski i oświadczenia. 
 
Zabierając głos, Przewodniczący Rady pan Andrzej Barnat poinformował radnych, 
o planowanym na dzień 11 kwietnia 2016 r. wspólnym posiedzeniu Komisji, w porządku 
którego, planowane jest omówienie spraw związanych z wdrażaniem Programu dotyczącego 
pomocy państwa w wychowaniu dzieci „Rodzina 500 plus” oraz pomnikiem zlokalizowanym 
przy ulicy Rynek w Łańcucie.  
 
Wobec braku dalszych zgłoszeń do dyskusji, Prowadzący obrady zamknął XVI Sesję Rady 
Miasta Łańcuta. 
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Na tym protokół zakończono. 
 
                                                                                                              ………………………………………….. 

                            (data i podpis Prowadzącego obrady) 
Protokołowała:   
 
Małgorzata Rzeszutek 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


