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Protokół  Nr XXIV/2016 
 

z XXIV Sesji Rady Miasta Łańcuta 

odbytej w dniu 8 grudnia  2016 r. 
 

XXIV Sesja Rady Miasta Łańcuta odbyła się pod przewodnictwem pana Andrzeja Barnata– 

Przewodniczącego Rady Miasta. 

Sesja odbyła się w sali posiedzeń Urzędu Miasta Łańcuta - rozpoczęła się o godz. 14.00 i trwała 

do godz. 16.00. 

W Sesji na stan 15 radnych, uczestniczyło 15 radnych, wobec czego Prowadzący obrady, 

stwierdził prawomocność obrad i podejmowania uchwał.  

 

Prowadzący obrady, przywitał zebranych gości i poinformował, że porządek Sesji przedstawia 

się następująco: 

1. Otwarcie. 

2. Przyjęcie porządku obrad Sesji. 

3. Przyjęcie Protokołu Nr XXII/2016 z XXII oraz Nr XXIII/2016 z XXIII Sesji Rady Miasta 

Łańcuta. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok (Druk Rady Miasta 

Nr 173/2016). 

5. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania zadania w zakresie obsługi osób nietrzeźwych 

z Gminy Miasto Łańcut (Druk Rady Miasta Nr 174/2016). 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej 

(Druk Rady Miasta Nr 175/2016). 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Łańcuta na rok 2017 (Druk Rady 

Miasta Nr 176/2016). 

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr IX/58/2015 Rady Miasta  Łańcuta 

z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przejęcia obowiązku odbioru odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasto Łańcut, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Druk Rady Miasta Nr 177/2016). 

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr X/74/2015 Rady Miasta Łańcuta z dnia 

8 października 2015 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi za pojemniki z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, 

na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne  (Druk Rady 

Miasta Nr 178/2016). 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Miasta Łańcuta (Druk Rady Miasta Nr 179/2016). 

11. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych oraz zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi  (Druk Rady Miasta Nr 180/2016). 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych 

położonych na terenie Gminy Miasta Łańcuta  (Druk Rady Miasta Nr 181/2016). 

13. Podjęcie uchwały budżetowej Miasta Łańcuta na rok 2017 (Druk Rady Miasta 

Nr 171/2016). 

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łańcuta 

(Druk Rady Miasta Nr 172/2016). 
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15. Informacja Burmistrza Miasta o działalności w okresie międzysesyjnym.  

16. Informacja Burmistrza Miasta z realizacji uchwał Rady Miasta pomiędzy XXII a  XXIV Sesją 

Rady Miasta Łańcuta. 

17. Interpelacje i zapytania radnych. 

18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

19. Wolne wnioski i oświadczenia. 
 

Burmistrz Miasta Łańcuta pan Stanisław Gwizdak, zgłosił wniosek o zmianę porządku obrad 

i wprowadzenie dodatkowych punktów dotyczących: 

 „Podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa 

Podkarpackiego (Druk Rady Miasta Nr 184/2016)”. 

 „Podjęcia uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 

2016” (Druk Rady Miasta Nr 183/2016)”. 

 „Podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Łańcuta 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3  ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

na rok 2017” (Druk Rady Miasta Nr 182/2016)”. 
 

Więcej uwag, ani wniosków o zmianę  porządku obrad nie zgłoszono. 
 

W związku z powyższym, Prowadzący obrady poddał pod głosowanie zgłoszone wnioski.  
 

Za wprowadzeniem do porządku obrad punktu dot. Podjęcia uchwały w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego”. 

Za powyższym wnioskiem głosowało 14 radnych, 1 radny 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 udzielenia pomocy finansowej 

dla Województwa Podkarpackiego”, który zostanie rozpatrzony, jako pkt. 4. 

 

Za wprowadzeniem do porządku obrad punktu dot. „Podjęcia uchwały w sprawie 

wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2016”. 

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 wprowadzenia zmian 

w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2016”, który zostanie rozpatrzony, jako pkt. 5.  
 

Za wprowadzeniem do porządku obrad punktu dot. „Podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia 

Programu Współpracy Miasta Łańcuta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, 

o których mowa w art. 3  ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na rok 2017”. 

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 uchwalenia Programu 

Współpracy Miasta Łańcuta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 

mowa w art. 3  ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie na rok 2017”, który zostanie rozpatrzony, jako pkt. 6. Pozostałe zaś punkty 

obecnego porządku obrad otrzymają odpowiednio wyższą numerację tj. 7-22. 
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Na zakończenie 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. 

 

Ad.3   Przyjęcie Protokołu Nr XXII/2016 z XXII oraz XXIII/2016 z XXIII  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 XXII i XXIII Sesji, w związku z czym, 

protokół został przyjęty.  

 

Ad.4 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa 

Podkarpackiego (Druk Rady Miasta Nr 184/2016)”. 

 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego, 

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. Kraszewskiego i część ul. Cetnarskiego w Łańcucie, zaliczona jest do kategorii dróg 

wojewódzkich, których zarządcą jest Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich. W dniu 28 

lipca 2016 r. Rada Miasta Łańcuta podjęła Uchwałę nr XX/145/2016 w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn.  „Przebudowa 

drogi wojewódzkiej nr 881 ul. Kraszewskiego i 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” w wysokości 800 000,00 zł 

w 2017 r. i 700 000,00 zł w roku 2018.  Wg. deklaracji Podkarpackiego Zarządu Dróg 

Wojewódzkich, całość zadania zostanie zrealizowana w 2017 r. 

Mając powyższe na uwadze, zasadnym jest podjęcie przedmiotowej uchwały.     

 

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 rozpatrywała przedmiotowy projekt uchwały i pozytywnie go zaopiniowała. 

 

Zabierając głos w dyskusji, radny Wrzesław Żurawski poinformował, że po raz kolejny 

chciałby podtrzymać swoje poglądy odnośnie dofinansowywania dróg, których miasto nie jest 

właścicielem. Podkreślił, że Miasto Łańcut ma swoje zakresy obowiązków w ramach których, 

nie mieści się wsparcie finansowe dla województwa, czy też powiatu. Wprawdzie w latach 

ubiegłych była udzielana pomoc dla powiatu, co wówczas było zrozumiałe z uwagi na brak 

dużych obciążeń finansowych miasta, jednak na chwilę obecną, podejmuje ono poważne 

inwestycje zadłużając się, dlatego też  jego zdaniem nie stać go na „prezenty”.   

 

Wobec braku dalszych zgłoszeń do dyskusji, Prowadzący obrady, poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 
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Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 2 radnych było przeciw, 1 radny wstrzymał się 

od głosu.  

Na podstawie wyników głosowania, Prowadzący obrady stwierdził, że uchwała w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego została podjęta 

i otrzymała Nr XXIV/169/2016. 

 

Ad. 5 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 

2016” (Druk Rady Miasta Nr 183/2016)”. 

 

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 w sprawie wprowadzenia zmian 

w budżecie miasta Łańcuta na rok 2016 wprowadza zmiany polegające na przeniesieniu 

planowanych wydatków na zadania bieżące i majątkowe. 

1) zmniejszono wydatki bieżące dotyczące zadań statutowych Miejskiego Zarządu 

Budynków z przeznaczeniem na wydatki bieżące Centrum Komunikacji Miejskiej 

w Łańcucie w kwocie 15.750 zł, 

2) zmniejszono rezerwę przeznaczoną na realizację  zadań, wymagających stosowania 

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach 

podstawowych, zmniejszono kwotę na obsługę długu z przeznaczeniem na dotacje 

podmiotową dla Miejskiego Domu Kultury w Łańcucie w kwocie 117.000 zł, 

3) zmniejszono wydatki majątkowe na zadaniu pn. Utwardzenie terenu przy Zespole Szkół 

Nr 1 z przeznaczeniem na zadanie „Rewitalizacja centrum miasta – rozbiórka pomnika)  

w kwocie 20.000 zł, na zadanie przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury 

w Łańcucie – wykonanie kanalizacji) w kwocie 10.000 zł oraz na wyposażenie strefy 

pożarowej na I piętrze Przedszkola Miejskiego nr 2 w Łańcucie w hydranty i oświetlenie 

awaryjne w kwocie – 4.600 zł 
 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, radny Paweł Kuźniar poinformował, że Komisja 

pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 

Radni nie zgłosili żadnych pytań, uwag, ani propozycji zmian do przedmiotowego projektu 

uchwały.  
 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Prowadzący obrady, poddał pod głosowanie projekt 

uchwały. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, nikt  nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od 

głosu.  

Na podstawie wyników głosowania, Prowadzący obrady stwierdził, że uchwała w sprawie 

wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2016 została podjęta i otrzymała 

Nr XXIV/170/2016. 

 

Ad 6 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Łańcuta 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3  ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

na rok 2017 (Druk Rady Miasta Nr 182/2016). 

 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Łańcuta z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3  ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
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2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”, w imieniu 

Burmistrza Miasta Łańcuta, przedstawiła pani Halina Wiercioch, Z-ca Kierownika Wydziału 

Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiło się 

następująco:  

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817 j.t.), nakłada na jednostki samorządu terytorialnego 

obowiązek uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 w/w ustawy. 

Program Współpracy dla Miasta Łańcuta na 2017 rok określa cele, zakres i formy 

współpracy, a przede wszystkim priorytetowe zadania publiczne jakie będą realizowane 

w przyszłym roku ze wskazaniem planowanych środków finansowych. 

Zgodnie z zapisami ustawowymi, niniejszy Program został poddany konsultacjom 

z organizacjami pozarządowymi i uprawnionymi podmiotami, działającymi na terenie Gminy 

Miasta Łańcuta, zgodnie z wytycznymi określonymi w Uchwale Nr XIX/142/2012 Rady 

Miasta Łańcuta z dnia 2 października 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu 

konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego 

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

Zarządzeniem Nr 264/2016 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 18 listopada 2016 roku, 

została określona forma przeprowadzenia konsultacji, czas jej rozpoczęcia i zakończenia, 

przedmiot i cel, oraz wydział odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji. W terminie od 

18 listopada 2016 r. do 25 listopada 2016 r. uprawnione organizacje pozarządowe, miały 

możliwość zgłaszania uwag i opinii do projektu Programu, pisemnie, na adres Urzędu Miasta 

Łańcuta lub za pomocą e-mail: organizacje@um-lancut.pl. W wyznaczonym terminie nie 

wpłynęła żadna opinia od organizacji pozarządowych. Na dzień 22 listopada 2016 r. na godz. 

1530 w budynku Urzędu Miasta Łańcuta ul. Plac Sobieskiego 18 zostało wyznaczone spotkanie, 

na którym była możliwość zgłaszania uwag do projektu Programu. Na spotkanie nie przybył 

żaden przedstawiciel organizacji pozarządowych, tak więc, nie została zgłoszona żadna uwaga 

do projektu Programu. 

Reasumując, niniejszy projekt uchwały jest nie tylko wypełnieniem ustawowego 

obowiązku, lecz także przejawem kształtowania partnerskiej współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz współdziałaniem z nimi, w realizacji ustawowych zadań Miasta Łańcuta. 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych , radny Jacek Bartman 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 13 radnych, 2 radnych  było przeciw, nikt nie wstrzymał się 

od głosu.  

Na podstawie wyników głosowania, Prowadzący obrady stwierdził, że uchwała w sprawie 

uchwalenia Programu Współpracy Miasta Łańcuta z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art. 3  ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 została podjęta 

i otrzymała Nr XXIV/171/2016. 

mailto:organizacje@um-lancut.pl


6 

 

 

Ad.7 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok (Druk Rady Miasta 

Nr 173/2016). 

 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na 2017 rok, w imieniu Burmistrza Miasta Łańcuta, przedstawiła 

pani Halina Wiercioch, Z-ca Kierownika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiło się następująco:  

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  na rok 2017 rok, 

(stanowiący załącznik do niniejszego projektu uchwały), jest wypełnieniem obowiązku 

wynikającego z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.  

 Zgodnie z powyższą ustawą, prowadzenie działań związanych z profilaktyką 

i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracja  społeczna osób uzależnionych od 

alkoholu, należy do zadań własnych gminy. Realizacja tych zadań winna być prowadzona 

w oparciu o corocznie uchwalony przez radę gminy,  program profilaktyki   i rozwiązywania 

problemów alkoholowych, stanowiący część gminnej strategii rozwiązywania problemów 

społecznych.  Niniejszy Program na 2017 rok, jest kontynuacją działań realizowanych w latach 

ubiegłych. Zgodnie z wolą ustawodawcy określa wysokość wynagrodzenia dla członków 

Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, które pozostaje na poziomie  

z 2016 roku.   

 Za realizację zadań Programu, będzie odpowiedzialny Wydział Edukacji, Kultury, Sportu 

i Zdrowia  Urzędu Miasta Łańcuta.  

 Źródłem finansowania zadań Programu będą dochody Miasta, uzyskane z tytułu opłat za 

wydawane zezwolenia  na sprzedaż napojów alkoholowych.     

  W świetle powyższego, podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne. 

 

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych , radny Jacek Bartman 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 

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2017 rok została podjęta i otrzymała Nr XXIV/172/2016. 

 

Ad. 8  Podjęcie uchwały w sprawie przekazania zadania w zakresie obsługi osób nietrzeźwych 

z Gminy Miasto Łańcut (Druk Rady Miasta Nr 174/2016). 

 

Projekt uchwały w sprawie przekazania zadania w zakresie obsługi osób nietrzeźwych z Gminy 

Miasto Łańcut, w imieniu Burmistrza Miasta Łańcuta, przedstawiła pani Halina Wiercioch, 

Z ca Kierownika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Uzasadnienie do projektu 

uchwały przedstawiło się następująco:  
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Niniejszy projekt uchwały jest kontynuacją dotychczasowej współpracy z Gminą Miasto 

Rzeszów  w zakresie partycypacji w kosztach związanych  ze  sprawowaniem opieki nad 

osobami nietrzeźwymi, dowiezionymi z terenu naszego miasta do Izby Wytrzeźwień 

w Rzeszowie. Corocznie, na podstawie zawieranego porozumienia międzygminnego,  

udzielana jest  Gminie Miasto Rzeszów  dotacja celowa na zadanie. 

Obowiązek podjęcia w/w uchwały, wynika z  art. 40 ustawy z dnia 26 października 

1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w myśl którego, 

zabezpieczenie czasowej  izolacji   osób  w stanie nietrzeźwości, które swoim zachowaniem 

dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym lub zakładzie pracy, albo znajdują się  

w okolicznościach zagrażających ich życiu i zdrowiu  lub  innych osób, spoczywa na 

jednostkach samorządu terytorialnego lub jednostkach Policji. 

Komenda Powiatowa Policji w Łańcucie od 1 czerwca 2016 roku uruchomiła 

Pomieszczenia dla Osób Zatrzymanych (PdOZ), w których gdy nie zachodzą przeciwwskazania 

lekarskie, izolowane są osoby nietrzeźwe, dowiezione przez funkcjonariuszy policji z terenu 

powiatu łańcuckiego.  W przeciwnych przypadkach, przy przeciwwskazaniach medycznych, 

nietrzeźwi odwożeni są do Izby Wytrzeźwień  w Rzeszowie.  

Aby w przyszłym roku funkcjonował powyższy sposób postępowania z osobami 

będącymi w stanie nietrzeźwości, należy wzorem ubiegłych lat, podpisać przedmiotowe 

porozumienie z  Gminą Miasto Rzeszów. 

 Środki finansowe na powyższe zadanie, zabezpieczone zostaną w budżecie Miasta 

Łańcuta w dziale związanym z realizacją zadań Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych  na 2017 rok.  

W związku z powyższym,  podjęcie  niniejszej uchwały jest zasadne.  

 

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych , radny Jacek Bartman 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 

przekazania zadania w zakresie obsługi osób nietrzeźwych z Gminy Miasto Łańcut została 

podjęta i otrzymała Nr XXIV/173/2016. 

 

Ad.9 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej 

(Druk Rady Miasta Nr 175/2016). 

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej, w imieniu 

Burmistrza Miasta Łańcuta, przedstawiła pani Jolanta Dubiel – Bawor Kierownik Biura 

Gospodarki Mieniem. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiło się następująco: 

Miasto Łańcut jest właścicielem nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem 

ewidencyjnym 3962/2 o pow. 205 m2, położonej w Łańcucie przy ul. Mickiewicza. Na działce 

znajduje się budynek mieszkalny jednolokalowy. Stan techniczny budynku kwalifikuje go do 

pilnego remontu, co związane jest z poniesieniem znacznych nakładów finansowych. 
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Po dokonaniu analizy wysokości środków koniecznych do przeprowadzenia robót 

remontowych  w stosunku do osiągniętych korzyści, celowym jest zbycie całej nieruchomości.  

Najemca lokalu wystąpił z wnioskiem o sprzedaż działki wraz z budynkiem.  

 Przedmiotową nieruchomość Miasto zamierza zbyć w trybie bezprzetargowym na rzecz 

najemcy z zachowaniem obowiązującej procedury, zaś cena wywoławcza uzależniona będzie 

od wartości określonej przez rzeczoznawcę. 

 Mając powyższe na uwadze, przedkłada się projekt uchwały celem podjęcia, co jest 

w pełni uzasadnione. 

 

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 

wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej, została podjęta i otrzymała 

Nr XXIV/174/2016. 

 

Ad. 10 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Łańcuta na rok 2017 (Druk 

Rady Miasta Nr 176/2016). 

 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Łańcuta na rok 2017, 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. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U.2013.856 

z późn. zm.), Rada Gminy jest zobowiązana corocznie do dnia 31 marca, do przyjęcia w drodze 

uchwały, Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt. Stanowi to, wypełnienie obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom 

przez gminę, wynikającego z art. 11 ust. 1 ww. ustawy.  Program ma zastosowanie do 

wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów oraz kotów wolno żyjących, 

a także bezdomnych zwierząt gospodarczych. Obejmuje on swoim zakresem realizację takich 

zadań jak: 

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,  

7)  wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, 

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych,  

z udziałem zwierząt.  
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Wprowadzenie w życie zaproponowanych w niniejszym Programie działań, przyczyni się do 

zapewnienia dostatecznej opieki nad zwierzętami bezdomnymi, zapobiegnie sytuacjom 

w których mogłyby one zagrażać ludziom. Wdrożenie Programu, pozwoli na sprawowanie 

kontroli nad rozrodem bezdomnych zwierząt, co przyczyni się do sukcesywnego zmniejszania 

się  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 o ochronie zwierząt, był 

konsultowany z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Łańcucie oraz Kołem Łowieckim - 

Klub Myśliwych „Diana” w Łańcucie. Zgodnie z art. 11 a ust. 8 ww. ustawy nie wydanie opinii 

w przewidzianym 21 dniowym terminie przez Koło Łowieckie Klub Myśliwych „Diana” 

w Łańcucie uznano za akceptację przesłanego Programu. Środki na realizację Programu 

zostały zabezpieczone w budżecie Miasta Łańcuta. 

 

Przewodniczący Komisji Gospodarki Miejskiej, radny Sławomir Rejman poinformował, 

że Komisja rozpatrywała przedmiotowy projekt uchwały i pozytywnie go zaopiniowała. 

 

Radny Wrzesław Żurawski poruszył problem pojawiających się na terenie miasta Łańcuta 

dzików, szczególnie w rejonie ulicy Wyszyńskiego. O potwierdzenie tego zjawiska poprosił 

mieszkającego w tej okolicy radnego Pawła Kucę. 

 

W odpowiedzi na powyższe, radny Paweł Kuca poinformował, ze rzeczywiście w rejonie ulicy 

Wyszyńskiego pojawiają się dziki, które wyrządzają szkody w pobliskich ogródkach 

działkowych. 

 

Ustosunkowując się do powyższej sprawy Przewodniczący Rady przypomniał, że dyskusja nad 

przedmiotowym punktem obrad nie dotyczy zwierząt dzikich tylko bezdomnych. 

 

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 2017, została podjęta i otrzymała 

Nr XXIV/175/2016. 

 

Ad. 11 Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr IX/58/2015 Rady Miasta  Łańcuta 

z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przejęcia obowiązku odbioru odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasto Łańcut, na 

których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Druk Rady Miasta 

Nr 177/2016). 

 

Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr IX/58/2015 Rady Miasta  Łańcuta z dnia 

26 sierpnia 2015 r. w sprawie przejęcia obowiązku odbioru odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasto Łańcut, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, 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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W związku z rezygnacją z przyjęcia do gminnego systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi, z dniem 1 stycznia 2017 r., nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, istnieje konieczność przygotowania nowego 

projektu uchwały, który wyeliminuje z obrotu prawnego uchwały w sprawie przejęcia 

obowiązku odbioru odpadów komunalnych od właścicieli ww. nieruchomości. 

 

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 IX/58/2015 Rady Miasta  Łańcuta z dnia 26 sierpnia 2015 r. 

w sprawie przejęcia obowiązku odbioru odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości na terenie Gminy Miasto Łańcut, na których nie zamieszkują mieszkańcy, 

a powstają odpady komunalne została podjęta i otrzymała Nr XXIV/176/2016. 

 

Ad.12 Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr X/74/2015 Rady Miasta Łańcuta 

z dnia 8 października 2015 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi za pojemniki z odpadami komunalnymi powstałymi na 

nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne (Druk Rady Miasta Nr 178/2016). 

 

Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr X/74/2015 Rady Miasta Łańcuta z dnia 

8 października 2015 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi za pojemniki z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na 

której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne , w imieniu Burmistrza 

Miasta Łańcuta, przedstawiła pani Anna Rochecka  Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Odpadami . Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiło się następująco:  

 

W związku z rezygnacją z przyjęcia do gminnego systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi, z dniem 1 stycznia 2017 r., nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, istnieje konieczność przygotowania nowego 

projektu uchwały, który wyeliminuje z obrotu prawnego uchwałę w sprawie ustalenia stawek 

opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemniki z odpadami komunalnymi 

powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne. 

 

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.  

 



11 

 

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 X/74/2015 Rady Miasta Łańcuta z dnia 8 października 2015 r. 

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 

pojemniki z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie 

zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne została podjęta i otrzymała 

Nr XXIV/177/2016. 

Ad. 13 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie Gminy Miasta Łańcuta (Druk Rady Miasta Nr 179/2016). 

 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu 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:  

 

Konieczność przyjęcia nowego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na  terenie Gminy 

Miasta  Łańcuta, związana jest przede wszystkim z rezygnacją z przyjęcia do gminnego 

systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, z dniem 1 stycznia 2017 r., nieruchomości, 

na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.  

Przygotowany projekt Regulaminu, określa obowiązki i wymagania jakie powinien spełniać 

właściciel nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku oraz postępowania 

z odpadami komunalnymi, zawiera również obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe 

i wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych 

z produkcji rolniczej. 

Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 28 listopada 2014 r., 

wprowadziła konieczność zaopiniowania projektu Regulaminu przez Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łańcucie. (Opinia Sanitarna znak: 

PSK.448.22.2015, z dnia 10 listopada 2016 r). 
 

Przewodniczący Komisji Gospodarki Miejskiej, radny Sławomir Rejman poinformował, 

że Komisja rozpatrywała przedmiotowy projekt uchwały i pozytywnie go zaopiniowała. 

 

Rozpoczynając dyskusję w temacie, radny Jacek Bartman zwrócił uwagę, że już od dłuższego 

czasu podczas spotkań radnych,  pojawia się postulat dotyczący wprowadzenia do regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie miasta, zasad sprzątania liści na alejach 

zabytkowych. Poinformował, że z powyższym wnioskiem zwrócił się do władz miasta na 

posiedzeniu  Komisji w trakcie rozpatrywania przedmiotowego projektu uchwały, jednak nie 

został on uwzględniony. Mając na uwadze powyższe, zaproponował, wprowadzenie do 

projektu uchwały poprawki, polegającej na dodaniu w rozdziale 2 pn. „Wymagania w zakresie 

utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości i w miejscach publicznych” § 7 

w brzmieniu „na ulicach wpisanych do rejestru zabytków, jako tzw. aleje zabytkowe, właściciel 

drogi jest zobowiązany do ustawienia w okresie od 15 –tego października do 30 listopada 

pojemników na liście. Pojemniki winny być opróżniane w miarę potrzeb”. Pozostałe paragrafy 

otrzymałyby kolejno wyższą numerację.   
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Ustosunkowując się do powyższej propozycji, radca prawny pani Agata Mazur, wyraziła 

wątpliwość, czy miasto może nałożyć obowiązek na inne podmioty niż gminę, skoro drogi 

zabytkowe mają różnych właścicieli.  

 

Ad vocem powyższego, radny Jacek Bartman zwrócił się z zapytaniem, czy miasto ma prawo 

nakładania obowiązków na mieszkańców, skoro są właścicielami posesji, stwierdzając  

jednocześnie, że zapewne tak, skoro uchwalany jest  przedmiotowy regulamin.  

 

    

Ponownie zabierając głos, radca prawny podkreśliła, że nie zgadza się z przedmówcą, ponieważ 

nikt nie nakazuje nikomu usuwać liści, pojawił się natomiast zwyczaj, że są one przeszkodą 

i śmieciem. Wprawdzie z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy są odbierane 

odpady ulegające biodegradacji ( w tym trawy, liście), to  pojawia się problem braku na terenie 

gminy obszaru gdzie powinny być gromadzone odpady zielone. Odnosząc się do wniosku 

radnego Jacka Bartmana wyjaśniła, że wprowadzenie proponowanego zapisu nakładałoby na 

podmiot obowiązek, który nie może być wykonany zgodnie z prawem, ponieważ tego rodzaju  

odpad  powinien być wywożony tylko na teren przeznaczony na ten cel. Zaznaczyła, że Rada 

Miasta oczywiście ma swoją wolę w tej kwestii z tym, że po wprowadzeniu zgłoszonej 

poprawki, regulamin utrzymania porządku i czystości może zostać uchylony w trybie 

nadzorczym przez Wojewodę Podkarpackiego. 

                                     

Uzupełniając wypowiedź Radcy Prawnej,  pani Joanna Rupar Z-ca Burmistrza Miasta Łańcuta 

zwróciła uwagę, że po wprowadzeniu sugerowanego zapisu, na zarządców dróg zostanie 

nałożony daleko idący obowiązek. Podkreśliła, że aleje zabytkowe nie są jedynymi ulicami 

w Łańcucie obciążonymi liśćmi, a proponowana zmiana dotyczy tylko takich. Stwierdziła, że 

w przypadku innych miejsc, gdzie spadają liście z rosnących niedaleko drzew, lub są 

przenoszone przez wiatr, nie będzie obowiązku ich uprzątnięcia,  a chyba nie taki jest sens i idea 

zamierzenia, o którym wyżej mowa. Zaznaczyła, że na terenie Łańcuta ze względu na znaczną 

ilość zieleni, problem z liśćmi  będzie się pojawiał, ale trudno go rozwiązać poprzez nałożenie 

obowiązku ustawiania kontenerów, bowiem  automatycznie nasuwa się pytanie,  jaki będzie 

obowiązek częstotliwości ich  opróżniania i odbierania? Stwierdziła, że odnośnie ulic miejskich 

powyższe zalecenie będzie można egzekwować od Łańcuckiego Zakładu Komunalnego 

Sp. z o.o., ale jednocześnie zapytała w jaki sposób można zobowiązać do tego Powiat czy 

Marszałka? i jak funkcjonowałby powyższy mechanizm tj. częstotliwość wywozów, pokrycie 

kosztów z tym związanych? Zastanowiła się również nad metodą prawną, która umożliwiłaby 

egzekwowanie od poszczególnych podmiotów wypełnienie  obowiązków w przypadku 

wprowadzenia zmian do analizowanego dokumentu.   

 

Radny Wrzesław Żurawski zwrócił uwagę, na znaczący postęp w usuwaniu liści z posesji 

należących do miasta, które daje dobry przykład poprzez ich gromadzenie, następnie ich 

wywożenie, a nie palenie, jak to miało miejsce w latach poprzednich. Jego zdaniem, kwestią 

nad którą należałoby się zastanowić, jest wywożenie liści na indywidualną prośbę mieszkańców 

lub wyznaczenie na terenie miasta punktów w których można byłoby je gromadzić.  

 

Wyrażając swoje zdanie w temacie, radny Paweł Kuźniar poinformował, że popiera ideę 

radnego Jacka Bartmana, ale zastanawia się i chciałby uzyskać odpowiedź na pytanie, czy 

miasto ma prawo nałożyć obowiązek sprzątania drogi i usuwania liści na  zarządcę drogi i czy 

można taki zapis ująć w regulaminie  utrzymania czystości i porządku. 
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Włączając się do dyskusji, radny Wrzesław Żurawski stwierdził, że radny Jacek Barman  miał 

zapewne na myśli indywidualne osoby, na których posesje spadają liście z drzew, rosnących 

przy alejach zabytkowych,  a nie mieszkańców, mających obowiązek sprzątania alei, ponieważ 

należy to do miasta. 

 

Radna Jolanta Kluz – Zawadzka, poruszyła problem, nieuprzątniętych od jesieni liści, 

zalegających na chodnikach, co przy występującej gołoledzi jest bardzo niebezpieczne dla 

pieszych i grozi upadkiem. Stwierdziła, że popiera inicjatywę radnego Jacka Bartmana,  

ponieważ już kilkakrotnie Rada Miasta głosowała nad udzieleniem wsparcia finansowego 

remontu drogi, której miasto nie jest właścicielem. Podkreśliła, że jej zdaniem eleganckim 

ukłonem ze strony zarządcy drogi byłoby jej uprzątnięcie.   

 

Nawiązując do przebiegu dyskusji, radny Jacek Bartam stwierdził, że dużo zależy od faktu czy 

jest wola, czy też jej nie ma. Odnośnie argumentu dotyczącego braku miejsca na składowanie 

liści poinformował, że nie jest on przekonujący, bo skoro miasto ma gdzie wywozić liście 

w workach, to czego nie może w kontenerach?. Podkreślił, że być może zgłoszona przez niego 

poprawka nie jest zbyt dobrze sformułowana pod względem prawnym, ale można ją 

przeredagować i podjąć próbę rozwiązania tak długo trwającego problemu. Kończąc, zwrócił 

się o poparcie zgłoszonego wniosku. 

 

Odpowiadając na powyższe, radca prawny Agata Mazur wyjaśniła, że w obecnym 

orzecznictwie nadzorczym bardzo silny nacisk kładzie się na to, aby uchwały Rady Gminy były 

jednoznacznie osadzone w upoważnieniach ustawowych. Jej zdaniem, kwestia zbierania liści 

z dróg, nie może być uregulowana w analizowanym projekcie uchwały, ponieważ wymagania 

takie są zawarte w ustawie o drogach, która nie daje Radzie Gminy kompetencji do ustalania 

regulaminu sprzątania dróg. Podkreśliła, że wszystko to, co się znajduje na drodze i szkodzi 

bezpieczeństwu (błoto, śnieg, liście itd.), powinno być usuwane przez zarządcę w trybie 

bezwzględnym bez regulaminu, jako należyte wykonywanie swoich obowiązków. 

Na zakończenie swojej wypowiedzi, zwróciła uwagę na zapisy  zawarte w rozpatrywanym 

regulaminie mówiące o tym, że nie pozostają one w sprzeczności i nie wykluczają przepisów, 

między innymi ustawy o drogach publicznych. Stwierdziła, że ostateczna decyzja należy do 

Rady Miasta, która ma wolną wolę, ale wprowadzając sugerowany zapis może się okazać, że 

uchwała zostanie uchylona z powodu braku upoważnienia Rady.  

 

Przewodniczący Rady pan Andrzej Barnat stwierdził, że intencja radnego Jacka Bartmana jest 

słuszna, ale ma obawy co do formy prawnej zapisu ograniczającego się tylko do alei 

zabytkowych, ponieważ problem ten dotyczy także  innych ulic . 

 

W nawiązaniu do przebiegu dyskusji, radny Jacek Bartman zgłosił wniosek, o przełożenie 

opiniowania przedmiotowego projektu uchwały na następne posiedzenie Sesji, co pozwoliłoby 

radcy prawnej na opracowanie zapisów, zgodnych z prawem i wolą władz miasta oraz radnych, 

rozwiązując  uciążliwy dla mieszkańców problem sprzątania  liści. 

 

Wiceprzewodniczący Rady pan Robert Grabowski stwierdził, że istnieje konieczność 

wypracowania mechanizmu powodującego sprzątanie liści na terenie miasta, który dotyczy nie 

tylko alei zabytkowych. 

 

W odniesieniu do toczącej się dyskusji, Burmistrz Miasta pan Stanisław Gwizdak podkreślił, 

że przedmiotowy projekt uchwały jest powiązany z przegłosowanymi wyżej uchwałami, 

dlatego też, powinien być zaopiniowany w dniu dzisiejszym. Odnosząc się do problemu 
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usuwania liści  podkreślił, że dotyczy on głównie poszczególnych posesji zlokalizowanych przy 

alejach zabytkowych. Podkreślił, że ustawa o drogach nakłada na ich zarządców obowiązek 

utrzymania czystości, natomiast problem liści jego zdaniem, może być uregulowany 

wewnętrznym zarządzeniem, ponieważ nie możemy wchodzić w konflikt z prawem. Kończąc, 

zadeklarował, że zostaną podjęte działania zmierzające do rozwiązania  omawianej kwestii. 

Zaapelował, o  nie wprowadzanie do regulaminu zapisu, zgłoszonego przez radnego Jacka 

Bartmana. 

 

Podsumowując dyskusję, Prowadzący obrady poprosił o  sprecyzowanie wniosków 

formalnych.  

 

Odpowiadając na powyższe, radny Jacek Bartman wyjaśniał, że odnośnie przełożenia 

opiniowania analizowanego  projektu na kolejne posiedzenie Sesji, przyjmuje za zasadne 

argumenty i wycofuje wniosek w tej sprawie. Odnośnie wprowadzenia do dokumentu zapisu 

związanego z usuwaniem liści, wyraził nadzieję, że wygłoszona deklaracja Burmistrza Miasta 

o podjęciu działań  i wypracowania  rozwiązania  regulującego tą kwestię na terenie miasta, 

zostanie zrealizowana w możliwie szybkim terminie. Reasumując, poinformował, że wycofuje 

zgłoszone wnioski i  oczekuje na realizację zgłoszonych obietnic.   

 

Wobec braku dalszych zgłoszeń do dyskusji, Prowadzący obrady, poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciw, 1 radny wstrzymał się od 

głosu.  

Na podstawie wyników głosowania, Prowadzący obrady stwierdził, że uchwała w sprawie 

przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Łańcuta 

została podjęta i otrzymała Nr XXIV/178/2016. 

 

Ad. 14 Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych oraz zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi  (Druk Rady Miasta Nr 180/2016). 

 

Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz 

zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, w imieniu Burmistrza Miasta Łańcuta, przedstawiła pani Anna Rochecka  

Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami . Uzasadnienie do projektu 

uchwały przedstawiło się następująco:  

 

W związku z rezygnacją z przyjęcia do gminnego systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi z dniem 1 stycznia 2017 r., nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, istnieje konieczność przygotowania nowego 

projektu uchwały, dotyczącego szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych oraz zagospodarowania tych odpadów w zamian za 

uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyłącznie od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych.  

Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jest ściśle powiązana z Regulaminem 

utrzymania czystości i określa w szczególności częstotliwość odbierania odpadów 

komunalnych i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów 
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komunalnych.  

Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 28 listopada 2014 r. 

,wprowadziła konieczność zaopiniowania projektu uchwały przez Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego, podobnie jak Regulaminu utrzymania czystości i porządku. Projekt 

uchwały uzyskał pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

w Łańcucie. (Opinia Sanitarna znak: PSK.448.22.2015, z dnia 10 listopada 2016 r.). 
 

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 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz zagospodarowania tych 

odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  

została podjęta i otrzymała Nr XXIV/179/2016. 

 

Ad. 15 Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych 

położonych na terenie Gminy Miasta Łańcuta  (Druk Rady Miasta Nr 181/2016). 

 

Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych 

położonych 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:  

 

W związku z rezygnacją z przyjęcia do gminnego systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi, z dniem 1 stycznia 2017 r., nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne istnieje konieczność przygotowania nowego 

projektu uchwały i zmiany druku deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. Dotychczasowa deklaracja dotyczyła zarówno nieruchomości zamieszkałych, 

jak i nie zamieszkałych. Projekt nowego wzoru deklaracji zawiera wszystkie elementy 

niezbędne do wyliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyłącznie przez 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, radny Paweł Kuźniar poinformował, że Komisja 

pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

 

W trakcie realizacji niniejszego punktu, salę obrad opuściła radna Jolanta Kluz – Zawadzka. 

 

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 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy 

Miasta Łańcuta  została podjęta i otrzymała Nr XXIV/180/2016. 

 

Ad.16 Podjęcie uchwały budżetowej Miasta Łańcuta na rok 2017 (Druk Rady Miasta 

Nr 171/2016). 

 

Projekt uchwały budżetowej miasta Łańcuta na rok 2017 wraz z autopoprawką polegającą na 

zmianie rozdziału 75405 „Komendy Powiatowe Policji” na rozdz. 75404 „Komendy 

Wojewódzkie Policji”, w imieniu Burmistrza Miasta, przedstawiła pani Joanna Flejszar 

Skarbnik Miasta. Następnie poinformowała, że Uchwałą Nr IV/4/2016 z dnia 28 listopada 2016 

r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie wydała pozytywną opinię do projektu budżetu 

Miasta Łańcuta na 2017 r. (opinia stanowi załącznik do niniejszego protokołu). Ponadto 

Uchwałą Nr IV/75/2016 z dnia 28 listopada 2016 roku, Regionalna Izba Obrachunkowa wydała 

pozytywna opinię o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu 

na 2017 rok (opinia stanowi załącznik do niniejszego protokołu). 

W projekcie uchwały budżetowej na 2017 r. założono: 

1) Prognozowane dochody w łącznej kwocie 79.965.519 zł, 

2) Wydatki w wysokości 89.438.004 zł. 

Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 9.472.485 zł, który będzie finansowany 

z przychodów budżetu. 

Na obsługę długu (rozchody) przeznacza się 1.920.000 zł 

Deficyt oraz rozchody budżetu zostaną pokryte przychodami w kwocie 11.392.485 zł, w tym 

z kredytu długoterminowego w wysokości 9.920.000 zł oraz z wolnych środków 1.472.485 zł. 

Kwota dochodów obejmuje: 

1) Subwencje z budżetu państwa 12.191.947 tj. ponad 15% dochodów ogółem 

2) Dotacje celowe na zadania zlecone, własne i inwestycyjne 27.261.401 zł tj. 24 % dochodów 

3) Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych 16.001.803 zł tj. 

20% 

4) Podatki lokalne, w tym podatek od nieruchomości 15 % 

5) Pozostałe dochody obejmujące dochody z majątku miasta, usługi świadczone przez 

jednostki organizacyjne miasta Łańcuta oraz dochody z opłat 26% 

 

Z łącznej kwoty planowanych wydatków 89.438.004 zł, na inwestycje przeznaczamy  

25.914.719 zł tj. prawie  30  %  wydatków ogółem , natomiast na finansowanie bieżących zadań 

Miasta przeznacza się  63.523.285 zł tj. 70  % budżetu wydatkowego. 

 

Prawie 39 % wydatków bieżących przeznacza się na finansowanie oświaty i wychowania  

ok. 29 % na pomoc społeczną 

10 % na administrację  

 7   % kulturę fizyczna i sport 

 5   % gospodarkę komunalną  

 3,5  % kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego  

 6,5   % pozostałe zadania  
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Zakres inwestycji planowanych do realizacji w 2017 r., określa § 5 ust. 4 uchwały 

budżetowej. 

23 % wydatków majątkowych przeznacza się na drogi wojewódzkie i gminne 

4 % na gospodarkę mieszkaniową 

Ponad 5% na wydatki majątkowe w administracji publicznej (Termomodernizacja budynku 

administracyjnego UM Pl. Sobieskiego 18 i 19, Budynku przy ul. Piłsudskiego 9) 

Ponad 16 % na wydatki majątkowe oświaty i wychowania w tym ( Łańcucka Akademia Nauki, 

Termomodernizacja miejskich budynków użyteczności publicznej) 

Prawie 50% wydatków majątkowych przeznacza się na zadania Kultury i Ochrony Dziedzictwa 

Narodowego. 

 

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, pan Jacek Bartman poinformował, że Komisja  

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały budżetowej na rok 2017. 

 
Wiceprzewodniczący Komisji Kultury, pan Adam Opałka poinformował, że Komisja                      

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały budżetowej na rok 2017.. 

 
Przewodniczący Komisji pan Sławomir Rejman poinformował, że Komisja pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały budżetowej. 

 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, pan Paweł Kuźniar poinformował, że Komisja 

na posiedzeniu w dniu 30 listopada 2016 r. po zapoznaniu się z opiniami poszczególnych 

Komisji Rady Miasta, jednogłośnie, pozytywnie (6 głosami za), zaopiniowała projekt uchwały 

budżetowej miasta Łańcuta na rok 2017 w wersji przedstawionej przez Burmistrza Miasta 

Łańcuta.  

 

Radni nie zgłosili żadnych pytań, uwag, ani propozycji zmian do przedmiotowego projektu 

uchwały. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Prowadzący obrady poddał pod głosowanie projekt 

uchwały. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciw, 1 radny wstrzymał się od 

głosu. 

Na podstawie wyników głosowania, Prowadzący obrady stwierdził, że uchwała budżetowa 

Miasta Łańcuta na rok 2017 została podjęta i otrzymała Nr XXIV/181/2016. 

 

Ad.17 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta 

Łańcuta (Druk Rady Miasta Nr 172/2016). 

 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łańcuta, 

w imieniu Burmistrza Miasta, przedstawiła pani Joanna Flejszar Skarbnik Miasta. Objaśnienia 

do projektu uchwały zawiera załącznik Nr 3 do niniejszego dokumentu. Jednocześnie 

poinformowała, że projekt Uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta 

Łańcuta, został pozytywnie zaopiniowany przez Skład Orzekający Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Rzeszowie uchwałą Nr IV/10/2016 z dnia 28 listopada 2016 r. (opinia 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu). 

Wieloletnia  Prognoza Finansowa obejmuje dochody bieżące i wydatki bieżące oraz dochody 

majątkowe, w tym ze sprzedaży mienia i wydatki majątkowe, w tym inwestycje wieloletnie, 

programy podlegające dofinansowaniu ze środków UE. Wynik budżetu ze wskazaniem 

sposobu finansowania deficytu lub przeznaczenie nadwyżki. 
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Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Łańcuta została sporządzona na lata 2017-2036 tj. 

okres na który zaciągnięto i planuje się zaciągnięcie zobowiązania na finansowanie inwestycji. 

Planowany na koniec 2017 r. dług Miasta Łańcuta wynosi 39.130.000 zł. W okresie prognozy 

na obsługę zadłużenia tj., spłaty kapitału i odsetek przeznacza się od 3,38 % do 4,52% 

prognozowanych dochodów budżetu. 

 

W trakcie realizacji przedmiotowego punktu do obradujących powróciła  radna Jolanta Kluz – 

Zawadzka, natomiast radny Włodzimierz Baran opuścił salę obrad.   

 

Przewodniczący Zarządu Osiedla „Śródmieście” pan Aleksander Cymerys zwrócił uwagę na 

ujęcie w źródłach dochodów majątkowych w 2017 r. działki zabudowanej, położonej przy 

ul. Grunwaldzkiej. Stwierdził, że z uwagi na dużą powierzchnię przedmiotowej działki oraz 

dobrą lokalizację należałoby się zastanowić nad pozostawieniem tak wartościowego 

terenu  w zasobach miasta, jako rezerwę. 

 

Odpowiadając na sugestię przedmówcy, Burmistrz Miasta poinformował, że działka o której 

mowa, położona jest przy ul. Grunwaldzkiej 70 i została wpisana w  dochodach majątkowych 

z uwagi na duży poziom inwestycji na rok 2017 i 2018, jednak po przetargach może się okazać, 

że nie będzie konieczności jej sprzedaży, a  jest to tylko zabezpieczenie w budżecie.  

    

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, radny Paweł Kuźniar poinformował, że Komisja 

rozpatrywała przedmiotowy projekt uchwały i pozytywnie go zaopiniowała. 

 

Wobec braku dalszych 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 

uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łańcuta została podjęta i otrzymała 

Nr XXIV/182/2016. 

 

Ad. 18 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. 19  Informacja Burmistrza Miasta z realizacji uchwał Rady Miasta pomiędzy XXII a  XXIV 

Sesją Rady Miasta Łańcuta. 

 

Informacja  Burmistrza  Miasta z  realizacji  uchwał Rady Miasta pomiędzy XXII a XXIV 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. 20  Interpelacje i zapytania radnych. 

Ad. 21  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
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Radni nie zgłosili żadnych interpelacji, ani  zapytań. 

 

Ad. 22 Wolne wnioski i oświadczenia. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że w dniu wczorajszym do Biura Rady Miasta wpłynęło 

pismo podpisane przez Pana Stanisława Olecha i Pana Janusza Trybusa, reprezentujących 

Stowarzyszenie Osób represjonowanych w Stanie Wojennym Województwa Podkarpackiego 

oraz Pana Marka Ubermana Przewodniczącego Delegatury Regionu Rzeszowskiego NSZZ 

„Solidarność” w Łańcucie, odnośnie losów Pomnika Pamięci Narodowej. Kserokopia pisma 

została przekazana wszystkim radnym. Jednocześnie poinformował, że kwestie związane z ww. 

pomnikiem oraz zagospodarowaniem Plant Miejskich, będą przedmiotem dyskusji na 

zorganizowanym w tej sprawie posiedzeniu Komisji Rady.  

 

Na pytanie radnego Wrzesława Żurawskiego odnośnie sprecyzowania terminów spotkań  

o których mowa w treści wyżej przytoczonego pisma, obecny na sali obrad pan Marek Uberman 

wyjaśnił, że było ich kilka i w różnej konfiguracji osobowej, a odbywały się na przestrzeni 

dwóch ostatnich lat.   

 

Wobec braku dalszych zgłoszeń do dyskusji, Prowadzący obrady zamknął XXIV Sesję Rady 

Miasta Łańcuta. 

 

Na tym protokół zakończono. 
 

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

Protokołowała:   

 

Małgorzata Rzeszutek 

 

 

 

 

 


