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Protokół  Nr XXV/2016 
 

z XXV Sesji Rady Miasta Łańcuta 

odbytej w dniu 29 grudnia 2016 r. 
 

XXV 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. 10.00 i trwała 

do godz. 11.30. 

W Sesji na stan 15 radnych w chwili otwarcia Sesji, uczestniczyło 13 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. 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 185/2016). 

4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie w żłobkach 

prowadzonych przez Gminę Miasto Łańcut(Druk Rady Miasta Nr 186/2016). 

5. Informacja Burmistrza Miasta o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016. 
6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Miasta Łańcuta. 

7. Interpelacje i zapytania radnych. 

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

9. Wolne wnioski i oświadczenia. 
 

Ad. 2  Przyjęcie porządku obrad Sesji 

 

Z-ca Burmistrza Miasta Łańcuta pani Joanna Rupar, zgłosiła wniosek o zmianę porządku obrad 

i wprowadzenie dodatkowych punktów dotyczących: 

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

2016 (Druk Rady Miasta Nr 187/2016).” 

 „Podjęcia uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego 2016  (Druk Rady Miasta Nr 188/2016)”. 

 

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

 

W związku z powyższym, Prowadzący obrady, poddał pod głosowanie wniosek w sprawie 

wprowadzenia do porządku obrad punktu dot. „Podjęcia uchwały w sprawie wprowadzenia 

zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2016”. 
 

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. „Podjęcia uchwały w sprawie wprowadzenia zmian 

w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2016 , który zostanie rozpatrzony, jako pkt. 3. 
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W następnej kolejności Prowadzący obrady, poddał pod głosowanie wniosek w sprawie 

wprowadzenia do porządku obrad punktu dot. „Podjęcia uchwały w sprawie wykazu 

wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016  ”. 

 

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. „Podjęcia uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie 

wygasają z upływem roku budżetowego 2016 ”, który zostanie rozpatrzony, jako pkt. 4, zaś 

pozostałe punkty otrzymały odpowiednio wyższą numerację tj. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 . 

 

W dalszej kolejności, Prowadzący obrady, poddał pod głosowanie porządek obrad po 

wprowadzonych zmianach, za przyjęciem którego głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciw, 

nikt nie wstrzymał się od głosu. 
 

Po zakończeniu procedury głosowania, Prowadzący obrady poinformował, że ostatecznie 

porządek obrad XXV Sesji ukształtował się następująco: 

1. Otwarcie. 

2. Przyjęcie porządku obrad Sesji. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2016 

(Druk Rady Miasta Nr 187/2016).” 

4. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego 2016  (Druk Rady Miasta Nr 188/2016)”. 

5. 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 185/2016). 

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie w żłobkach 

prowadzonych przez Gminę Miasto Łańcut(Druk Rady Miasta Nr 186/2016). 

7. Informacja Burmistrza Miasta o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016. 
8. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Miasta Łańcuta. 

9. Interpelacje i zapytania radnych. 

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

11. Wolne wnioski i oświadczenia. 
 

 

Ad.3 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 

2016 (Druk Rady Miasta Nr 187/2016).” 

 

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 zwiększeniu dochodów 

i wydatków oraz przeniesieniu planowanych wydatków na zadania bieżące: 

1) zwiększenie dochodów bieżących z tytułu zwrotu wydatków za uczniów z innych gmin 

uczęszczających do przedszkoli publicznych w kwocie 120.000 zł, 

2) zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów bieżących,  

3) przeniesienie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami, 

4) zmiana nazwy zadania inwestycyjnego z zadania „Budowa oświetlenia ulicznego 

ul. Reymonta, Graniczna, Boczna 29-go Listopada” na zadanie „Budowa oświetlenia 
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ulicznego ul. Reymonta, Graniczna, 29 Listopada, Głuchowska, Łąkowa, Podwisłocze, 

Dębnik, Kraszewskiego”, 

5) w wyniku przeniesień wydatków zwiększono dotacje, podmiotową na Miejski Dom Kultury 

w Łańcucie w kwocie 40.000 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 13 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 XXV/183/2016. 

 

Ad.4 Podjęcie uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego 2016  (Druk Rady Miasta Nr 188/2016)”. 

 

Projekt uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego 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 wykazu wydatków, 

które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 obejmuje zadania. 

 

Nazwa zadania Kwota zł 
Termin dokonania 

wydatki 

Przebudowa drogi gminnej  na terenie Miasta 

Łańcuta i Gminy Czarna 
359 160 31 maja 2017 r. 

Budowa parkingu przy ul. Żardeckiego 16 000 30 kwietnia 2017 r. 

Projekt przebudowy ul. Boczna Dąbrowskiego 28 290 30 kwietnia 2017 r. 

Projekt przebudowy ul. Kazimierza Wielkiego 59 040 30 kwietnia 2017 r. 

Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu 

Armii Krajowej w Łańcucie  
81 612 30 kwietnia 2017 r. 

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Reymonta, 

Graniczna, 29 Listopada, Głuchowska, 

Łąkowa, Podwisłocze, Dębnik, Kraszewskiego,   

51 724 28 kwietnia 2017 r. 

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Reymonta, 

Graniczna,29 Listopada, Głuchowska, Łąkowa, 

Podwisłocze, Dębnik, Kraszewskiego,   

32 278 31 marca 2017 r. 

 

W związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi, nie jest możliwe zakończenie 

prac związanych z w/w zadaniami inwestycyjnymi. 
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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 13 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 XXV/184/2016. 

 

Ad.5 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 185/2016). 

 

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. Dodatkowo, zgodnie z wytycznymi Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Rzeszowie,  uchwała zawiera także tryb składania deklaracji za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej. 
 

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 13 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 XXV/185/2016. 

 



5 

 

Ad.6 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie w żłobkach 

prowadzonych przez Gminę Miasto Łańcut(Druk Rady Miasta Nr 186/2016). 

 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie w żłobkach 

prowadzonych przez Gminę Miasto Łańcut, w imieniu Burmistrza Miasta Łańcuta, przedstawił 

pan Grzegorz Paczocha, Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiło się następująco:  

 

Zgodnie z art. 58 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku 

do lat 3 (Dz.U. 2016.157. j.t.),  wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez 

gminę, opłaty dodatkowej za pobyt przekraczający 10 godzin dziennie oraz maksymalną 

wysokość opłaty za wyżywienie, ustala rada gminy w drodze uchwały. 

Opłata za pobyt dziecka w żłobku wynika z usługi zapewnienia opieki w wymiarze do 

10 godzin dziennie. Wskazuje to na możliwość dowolnego kształtowania czasu pobytu dziecka 

w żłobku, jednakże ze względu na racjonalność zasad korzystania ze żłobka, nie ma to 

znaczenia dla ustalenia wysokości opłat, bo regułą winien być 10-godzinny pobyt dziecka. 

Opłata za pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych przez Gminę Miasto Łańcut w wymiarze 

do 10 godzin dziennie będzie wynosić 500 zł za jeden miesiąc. 

W myśl art. 12 ust.3 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach wymiar opieki w żłobku może być na wniosek rodzica dziecka, 

wydłużony, za dodatkową opłatą. Opłata ta będzie wynosi 50 zł za każdą rozpoczętą godzinę 

pobytu. 

Odnośnie wysokości opłaty za wyżywienie, ustala się maksymalną dzienną stawkę 

żywieniową dla dziecka w kwocie 7 zł. Opłata za dzienne wyżywienie dziecka, obejmuje koszty 

produktów do sporządzania posiłków. 

Na zakończenie nadmienił, że uchwała w przedmiotowej sprawie była już podjęta przez 

Radę Miasta Łańcuta w dniu 27 października b.r. Po miesiącu funkcjonowania żłobków, 

zaczęły pojawiać się głosy rodziców z prośbą o rozważenie obniżenia wysokości kwoty opłaty 

za pobyt dzieci w placówce. Mając na uwadze powyższe, Burmistrz Miasta przedkłada 

niniejszy projekt uchwały, w którym w § 2 proponuje  obniżenie opłaty za pobyt dziecka 

w żłobku w wymiarze do 10 godzin dziennie z kwoty 610 zł na 500 zł za jeden miesiąc.  

 

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

rozpatrywała przedmiotowy projekt uchwały i pozytywnie go zaopiniowała. 

 

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

pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Zabierając głos w dyskusji, radny Wrzesław Żurawski wyraził ubolewanie z powodu braku 

przekazania radnym precyzyjnych informacji przy podejmowaniu po raz pierwszy projektu 

uchwały w sprawie wysokości opłat za pobyt i wyżywienie w żłobkach, a więc, realnej sytuacji 

finansowej, która jest w żłobkach prywatnych i w związku z tym, zaplanowaną kwotą opłaty 

za korzystanie ze żłobka prowadzonego przez Gminę Miasto Łańcut. Podkreślił, że dopiero 

w dniu dzisiejszym na wspólnym posiedzeniu Komisji, radni otrzymali informację, że żłobki 

prywatne otrzymują dotację, pozwalającą im na obniżenie  stawki za korzystanie z tej placówki 

do kwoty 410 zł. Powyższe oznacza, że żłobek prywatny zawsze będzie konkurencyjny 

w stosunku do prowadzonego  przez Miasto, natomiast radni byli informowani wprost 

przeciwnie tj., że są one tak drogie, że  cena zaproponowana przez Burmistrza Miasta jest 

zdecydowanie niższa. Mając na uwadze powyższe, zwrócił się z prośbą, aby na przyszłość 

przygotowywana dla radnych informacja była zgodna z prawdą, bo od tego zależą różne 
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okoliczności i z tego wynika również zmiana procedowanego projektu uchwały. Podkreślił, że 

obniżona zostaje cena  za żłobek, ponieważ okazuje się, że jest znaczna różnica, tzn. dla 

rodziców korzystających z tej placówki, żłobek miejski nadal będzie droższy od prywatnego. 

Nie należy zatem dziwić się, że żłobki prywatne będą nadal zapełnione, a prowadzone przez 

Gminę Miasto Łańcut na chwilę obecną, mają wolne miejsca. Poinformował, że w trakcie 

wspólnego posiedzenia Komisji, które odbyło się przed Sesją, radni zostali zapewnieni, że jest 

dalsze zainteresowanie korzystaniem z dwóch żłobków miejskich, które dysponują 

24 miejscami z czego na chwilę obecną jest zajętych tylko7. Informacja ta, jest również 

nieprecyzyjna, ponieważ radnym przekazano, że zainteresowanie wśród rodziców jest tak duże, 

że miejsca w żłobkach prowadzonych przez miasto będą zajęte. Kończąc, poprosił 

o zaprotokołowanie, że w dniu dzisiejszym radni zostali zapewnieni o dużym zainteresowaniu 

wśród rodziców żłobkami miejskimi, które zostaną w jakiś sposób zapełnione. 

 

Ustosunkowując się do wypowiedzi przedmówcy, Zastępca Burmistrza Miasta pani Joanna 

Rupar poinformowała, że zostały wypowiedziane nieprawdziwe słowa i informacje, które 

chciałaby sprostować. Zapewniła, że przy podejmowaniu poprzedniego projektu uchwały 

w sprawie wysokości opłat za pobyt i wyżywienie w żłobkach, a także w dniu dzisiejszym, 

radni nie zostali wprowadzeni w błąd. Odnośnie zainteresowania pobytem w żłobkach 

wyjaśniła, że  miasto nie opiera się na luźnych pomysłach, tylko na złożonych przez rodziców 

kartach, których wpłynęła wystarczająca ilość na pełną obsadę uruchomienia dwóch placówek. 

Być może nie wszystkie dzieci zaczęły uczęszczać do żłobka w tym okresie, bo nie ma 

możliwości przymusu, ponadto jest okres zimowy, część matek przebywa na urlopach 

macierzyńskich itd. Podkreśliła, że tak naprawdę żłobek rozpocznie pełną działalność dopiero 

na wiosnę i to będzie ten realny czas, aby zobaczyć ile faktycznie i fizycznie dzieci będzie 

uczęszczać do tej placówki. W kwestii różnicy w cenie za pobyt dzieci  pomiędzy żłobkiem 

prywatnym, a miejskim poinformowała, że przedmówca podał również nieprawdziwe 

informacje, ponieważ cena żłobka prywatnego (w Łańcucie funkcjonuje tylko jedna taka 

placówka) jest taka, jak ustalona opłata przy podejmowaniu poprzedniego projektu uchwały 

w tej sprawie. Zwracając się  do radnego Wrzesława Żurawskiego wyjaśniła, że dotacja o której 

wspomniał w swojej wypowiedzi, jest warunkowana i zależy od faktu czy żłobek skorzystał 

z konkursu, uzyskał grand i czasowo posiada dofinansowanie do dziecka, a więc może sobie 

pozwolić na obniżenie rodzicom wysokości opłaty za pobyt w placówce na ten okres czasu, 

natomiast kwota podstawowa jest taka, jaka została zaproponowana w projekcie uchwały. 

Podkreśliła, że żłobek prywatny, który działa na terenie miasta ma co najmniej połowę dzieci 

z okolicznych miejscowości. Zwróciła  uwagę, że ustalona w uchwale kwota nie pokrywa 

kwoty pobytu dziecka w żłobku, co wymaga dotowania  przez miasto, które przyjęło założenie, 

że nie przyjmuje dzieci spoza terenu Łańcuta, ponieważ w przeciwieństwie do pobytu dzieci 

w przedszkolach, nie ma możliwości odzyskania  środków finansowych z innych gmin (do 

dzieci spoza miasta uczęszczających do przedszkoli jest odzyskiwana opłata od innych gmin, 

tak jak miasto opłaca dzieci z terenu Łańcuta, które uczęszczają  do placówek zlokalizowanych 

na terenie innych gmin, ale do żłobka już nie), Odnośnie rzeczywistego zainteresowania 

pobytem dzieci w żłobku zaznaczyła, że informacja taka będzie znana dopiero po okresie 

prawdziwego rozruchu, a więc dopiero na wiosnę. Wyjaśniała, że  od mieszkańców pojawiały 

się liczne zapytania i telefony w kwestii terminu uruchomienia żłobka na terenie miasta, 

a podstawą do stwierdzenia o dużym zainteresowaniu utworzeniem placówek, były złożone 

przez rodziców karty pobytu dzieci w żłobkach prowadzonych przez Gminę Miasto Łańcut. 

Na zakończenie swojej wypowiedzi nadmieniła, że po dokonaniu przeliczeń, miastu udało się 

obniżyć wysokość opłaty za pobyt w żłobku do wysokości ujętej w procedowanym projekcie 

uchwały. Jednocześnie zapewniła, że jeśli zajdą inne okoliczności, bo na przykład okaże się, że 

zainteresowanie jest bardzo małe lub duże, to wspólnie z radnymi zostaną podjęte analizy 
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i rozmowy nad wysokością opłat (w zależności od możliwości budżetowych, wzrostem lub 

obniżeniem stawki za pobyt dziecka w żłobku).  

 

Ad vocem powyższego, radny Wrzesław Żurawski podkreślił, że informacje które przekazał, 

zostały wypowiedziane zaledwie pół godziny temu na wspólnym posiedzeniu Komisji, a zatem 

dobrze je pamięta. Mając na uwadze powyższe poprosił, o udzielenie odpowiedzi 

zaprzeczającej lub potwierdzającej na następujące pytanie: czy prawdą jest, że w chwili obecnej 

rodzice płacą za dzieci w żłobku prywatnym kwotę w wysokości  410 zł? Nadmienił, że 

informację taką uzyskał od pana Grzegorza Paczochy Kierownika Wydziału Edukacji, Kultury 

i Sportu, a skoro został mu postawiony zarzut o przekazywaniu nieprawdziwej informacji, to 

chciałby ją zweryfikować.  

 

Po uzyskaniu od Zastępcy Burmistrza Miasta odpowiedzi, że jest to wysokość kwoty 

uwzgledniająca uzyskaną przez żłobek dotację stwierdził, że skoro jest to prawda, to poprosił, 

o odpowiedź na pytanie, czy na chwilę obecną do dwóch żłobków łącznie uczęszcza 7 dzieci. 

Po uzyskaniu twierdzącej odpowiedzi, poprosił aby nie zarzucać jego osobie przekazywania 

nieprawdy, bo są to fakty na dzień dzisiejszy, natomiast co do przyszłości to poinformował, że 

tak jak podkreślił we wcześniejszej wypowiedzi ma nadzieję na większe zainteresowanie 

pobytem w żłobkach miejskich. Kończąc, ponownie zaapelował, aby nie zarzucać mu 

przekazywania nieprawdziwych informacji.         

 

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

projekt uchwały. 

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

głosu.  

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

ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie w żłobkach prowadzonych przez Gminę 

Miasto Łańcut została podjęta i otrzymała Nr XXV/186/2016. 

 

Ad.7 Informacja Burmistrza Miasta o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 

2015/2016. 

 

W imieniu Burmistrza Miasta, pan Grzegorz Paczocha Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury, 

Sportu i Zdrowia przedstawił w formie prezentacji multimedialnej informację o stanie realizacji 

zadań oświatowych w roku szkolnym 2015/2016  wraz z wynikami sprawdzianów i egzaminów 

w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łańcut 

Zostały szczegółowo omówione następujące zagadnienia: 

 Placówki oświatowe prowadzone przez Miasto Łańcut, 

 Placówki niepubliczne dotowane przez Miasto Łańcut, 

 Edukacja przedszkolna na terenie miasta Łańcuta w roku szkolnym 2015/2016, 

 Przedszkola miejskie (liczba oddziałów, etaty nauczycieli, stanowisk administracyjnych 

i obsługi), 

 Dotacja celowa na wychowanie przedszkolne, 

 Przedszkola niepubliczne (liczba dzieci, udzielone dotacje podmiotowe). 

 Szkoły podstawowe i gimnazja (liczba oddziałów etaty nauczycieli, administracji 

i obsługi, nauczanie indywidualne i kształcenie specjalne, dożywianie), 

 Dowóz uczniów niepełnosprawnych, 

 Wyniki sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2015/2016, 

oraz wyniki sprawdzianu przeprowadzonego dla uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, 
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 Wyniki egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2015/2016  oraz wyniki egzaminu 

dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 

 Nadzór pedagogiczny sprawowany przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty, 

 Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2015/2016, 

 Subwencja oświatowa otrzymywana przez Miasto Łańcut, 

  

W trakcie prezentacji, radni zadawali pytania, na które wyjaśnień udzielał pan Grzegorz 

Paczocha. 

 

Ad. 8 Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Miasta Łańcuta. 

 

Radna Jadwiga Kuźniar Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, przedstawiła sprawozdanie 

z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2016.  
 

Radni nie zgłosili żadnych uwag, pytań ani wniosków do przedstawionego dokumentu. 

 

Radny Paweł Kuźniar Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, przedstawił sprawozdanie 

z działalności Komisji Budżetu i Finansów za rok 2016. 
 

Radni nie zgłosili żadnych uwag, pytań ani wniosków do przedstawionego dokumentu. 

 

Radny Sławomir Rejman Przewodniczący Komisji Gospodarki Miejskiej, przedstawił 

sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarki Miejskiej za rok 2016. 
 

Radni nie zgłosili żadnych uwag, pytań ani wniosków do przedstawionego dokumentu. 

 

Radny Jacek Bartman Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, przedstawił sprawozdanie 

z działalności Komisji Spraw Społecznych za rok 2016. 

 

Radni nie zgłosili żadnych uwag, pytań ani wniosków do przedstawionego dokumentu. 

 

Radny Wrzesław Żurawski Przewodniczący Komisji Kultury, przedstawił sprawozdanie 

z działalności Komisji Kultury za rok 2016. Szczegółowo omówił również tematy 

podejmowane przez Komisję.  

 

Radni nie zgłosili żadnych uwag, pytań ani wniosków do przedstawionego dokumentu. 

 

Radna Jolanta Kluz – Zawadzka, zwróciła się z prośbą do radnego Wrzesława  Żurawskiego 

o zorganizowanie wspólnego wyjścia wszystkich radnych oraz zainteresowanych osób do 

Muzeum – Zamku w Łańcucie, w ramach trwającej współpracy z miastem. Poinformowała, że 

po długo trwającym remoncie, zostało oddane do użytkowania drugie piętro Zamku,  

udostępniane do zwiedzania tylko na specjalne zlecenia, albo w rozszerzonym programie. 

Podkreśliła, że radni w ramach promocji miasta powinni zapoznać się z przeprowadzonymi 

pracami konserwatorskimi . 

 

Ustosunkowując się do powyższej sugestii, radny Wrzesław Żurawski przypomniał, że radni 

otrzymali  zaproszenie na spotkanie organizowane przez Muzeum – Zamek  w Łańcucie 

w ramach tzw. Resursy Kultury Pamięci, które odbyło się w Kasynie Urzędniczym i było  

połączone ze zwiedzaniem drugiego piętra Zamku. Poinformował, że jeżeli radni chcieliby 

ponownie skorzystać z uprzejmości Dyrektora Muzeum – Zamku, to osobiście wolałby aby 

spotkanie nie było organizowane na poziomie Komisji Kultury, tylko całej Rady Miasta. Mając 
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na uwadze powyższe, zwrócił się do Przewodniczącego Rady Miasta z prośbą 

o zorganizowanie wspólnej wizyty radnych i zainteresowanych osób w Muzeum – Zamku, co 

byłaby dobrą okazją do omówienia z Dyrektorem tej instytucji wielu spraw czy problemów, 

dotyczących współpracy z miastem. 

 

W odpowiedzi na powyższe, Przewodniczący Rady poinformował, że rozważy zorganizowania 

spotkania o którym wyżej mowa i ujmie w planie pracy Rady na 2017 r.   

 

Ad.9 Interpelacje i zapytania radnych. 

Ad.10 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

 

Radni nie zgłosili żadnych interpelacji, ani  zapytań. 

 

Ad. 11 Wolne wnioski i oświadczenia. 

 

Radna Jadwiga Kuźniar odczytała treść odpowiedzi, którą otrzymała od Generalnej Dyrekcji 

Dróg Krajowych  i Autostrad Oddział w Rzeszowie w sprawie poprawy bezpieczeństwa i stanu 

technicznego przejść dla pieszych, zlokalizowanych  przy drodze krajowej 94. (od przejścia dla 

pieszych w okolicach sklepu Lidl. poprzez przejścia zlokalizowane w rejonie wyjazdu 

z ul. Traugutta w kierunku ulicy Mickiewicza oraz z ul. Bohaterów Westerplatte w stronę ulicy 

Żardeckiego). Podkreśliła, że na ww. przejściach, które są niedoświetlone, dochodzi do bardzo 

niebezpiecznych zdarzeń drogowych z udziałem pieszych (w tym potrąceń śmiertelnych.  

Zwracając się do Przewodniczącego Zarządu Osiedla Południe i osób zainteresowanych, 

zaprosiła na organizowaną przez GDDKiA wizję lokalną w terenie, która odbędzie się  w dniu 

10 stycznia 2017 r. o godz. 10.00.   

 

Zabierając głos, Burmistrz Miasta pan Stanisław Gwizdak podziękował radnym za wzorcową 

współpracę z Miastem, a wszystkim obecnym na Sesji złożył życzenia Szczęśliwego Nowego 

Roku, aby każdy jego dzień był dobry, pozytywny, a Boża Dziecina błogosławiła w każdym 

nadchodzącym dniu.   

 

Przewodniczący Rady Miasta Łańcuta, pan Andrzej Barnat przekazał wszystkim zebranym 

życzenia Szczęśliwego Nowego Roku, spędzonego w zdrowiu, szczęściu i spokoju, natomiast 

Miastu realizacji założeń budżetowych zaplanowanych na 2017 r.  

W dalszej kolejności poinformował, że najbliższe  posiedzenie Sesji planowane jest na dzień 

19 stycznia 2017 r. Zwrócił się do Przewodniczących poszczególnych Komisji z prośbą 

opracowania na przyszyły rok  Planów Pracy Komisji. 

 

Radna Jadwiga Kuźniar w imieniu wszystkich Przewodniczących Komisji oraz pozostałych 

radnych, złożyła pracownikom Biura Rady słowa podziękowania za współpracę i wszelką 

pomoc okazaną z ich strony.  

      

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Prowadzący obrady zamknął XXV Sesję Rady Miasta 

Łańcuta. 
 

Na tym protokół zakończono. 
                                                                                                   ………………………………………….. 

                            (data i podpis Prowadzącego obrady) 

Protokołowała:   

 

Małgorzata Rzeszutek 
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