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Protokół  Nr XXVI/2017 
 

z XXVI Sesji Rady Miasta Łańcuta 

odbytej w dniu 26 stycznia 2017 r. 
 

XXVI Sesja Rady Miasta Łańcuta odbyła się pod przewodnictwem pana Roberta 

Grabowskiego – Wiceprzewodniczącego Rady Miasta. 

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

do godz. 15.30.  

W Sesji na stan 15 radnych w chwili otwarcia Sesji, uczestniczyło 12 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 XXIV/2016 z XXIV Sesji oraz Nr XXV/2016 z XXV Sesji Rady 

Miasta Łańcuta. 

4. Podjęcie uchwały o przyznaniu dotacji z budżetu Miasta Łańcuta na dofinansowanie prac 

konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do 

rejestru zabytków (Druk Rady Miasta Nr 189/2017). 

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

(Druk Rady Miasta Nr 190/2017). 

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIII/104/2015 Rady Miasta Łańcuta z dnia 

22 grudnia 2015 r.  w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu 

i zakresu kontroli wykorzystania dotacji udzielanych dla niepublicznych szkół, przedszkoli 

i innych form wychowania przedszkolnego zakładanych  i prowadzonych na terenie miasta 

Łańcuta przez inne podmioty niż Miasto Łańcut (Druk Rady Miasta Nr 192/2017). 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Łańcut do realizacji Projektu  pn. 

„Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez 

usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

(Druk Rady Miasta Nr 193/2017). 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Miasto Łańcut dokumentu pn. Lokalny 

Program Rewitalizacji Miasta Łańcuta na lata 2015-2020 wraz z prognozą oddziaływania 

na środowisko  (Druk Rady Miasta Nr 194/2017). 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta 

Łańcuta na rok 2017 Druk Rady Miasta Nr 191/2017). 

10. Przyjęcie Planu Pracy Rady Miasta Łańcuta na rok 2017. 

11. Przyjęcie Planów Pracy Komisji Rady Miasta Łańcuta na rok 2017. 

12. Informacja Burmistrza Miasta o działalności w okresie międzysesyjnym.  

13. Informacja Burmistrza Miasta z realizacji uchwał Rady Miasta pomiędzy XXIV a  XXVI Sesją 

Rady Miasta Łańcuta. 

14. Interpelacje i zapytania radnych. 

15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

16. Wolne wnioski i oświadczenia. 
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Ad. 2  Przyjęcie porządku obrad Sesji 

 

Zastępca Burmistrza Miasta pani Joanna Rupar zgłosiła wniosek o zmianę porządku obrad 

w zakresie: 

 zdjęcia pkt 5 tj. „Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

zabudowanej (Druk Rady Miasta Nr 190/2017)”, 

 wprowadzenia dodatkowego punktu o treści „Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia 

porozumienia pomiędzy Miastem Łańcutem a Województwem Podkarpackim (Druk Rady 

Miasta Nr 197/2017)”, 

 wprowadzenia dodatkowego punktu o treści „Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej dla Powiatu Łańcuckiego (Druk Rady Miasta Nr 195/2017)”, 

  wprowadzenia dodatkowego punktu o treści „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany 

wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łańcuta (Druk Rady Miasta Nr 196/2017)”.   
 

Więcej uwag ani wniosków o zmianę  porządku obrad nie zgłoszono. 
 

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

Za zdjęciem z porządku obrad pkt 5 głosowało 12 radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie 

wstrzymał się od głosu. 

Na podstawie wyników głosowania, Prowadzący obrady poinformował, że z porządku obrad 

zostanie zdjęty pkt 5 tj. „Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości zabudowanej”, 
 

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

porozumienia pomiędzy Miastem Łańcutem a Województwem Podkarpackim” głosowało 

12 radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.  

Na podstawie wyników głosowania, Prowadzący obrady poinformował, że porządek obrad 

zostaje poszerzony o punkt dot. „Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy 

Miastem Łańcutem a Województwem Podkarpackim”, który zostanie rozpatrzony, jako pkt 8. 
 

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

pomocy finansowej dla Powiatu Łańcuckiego”, głosowało 12 radnych, nikt nie był przeciw, 

nikt nie wstrzymał się od głosu. 

Na podstawie wyników głosowania, Prowadzący obrady poinformował, że porządek obrad 

zostaje poszerzony o punkt dot. „Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

dla Powiatu Łańcuckiego”, który zostanie rozpatrzony, jako pkt 9. 
 

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

wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łańcuta, głosowało 12 radnych, nikt nie był przeciw, 

nikt nie wstrzymał się od głosu. 

Na podstawie wyników głosowania, Prowadzący obrady poinformował, że porządek obrad 

zostaje poszerzony o punkt dot. „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Miasta Łańcuta, który zostanie rozpatrzony, jako pkt 10. 
 

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

wprowadzonych zmianach, za przyjęciem którego głosowało 12 radnych, nikt nie był przeciw, 

nikt nie wstrzymał się od głosu. 
 

Po zakończeniu procedury głosowania, Prowadzący obrady poinformował, że ostatecznie 

porządek obrad XXVI Sesji ukształtował się następująco: 

1. Przyjęcie Protokołu Nr XXIV/2016 z XXIV Sesji oraz Nr XXV/2016 z XXV Sesji Rady 

Miasta Łańcuta. 
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3. Podjęcie uchwały o przyznaniu dotacji z budżetu Miasta Łańcuta na dofinansowanie prac 

konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do 

rejestru zabytków (Druk Rady Miasta Nr 189/2017). 

4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIII/104/2015 Rady Miasta Łańcuta z dnia 

22 grudnia 2015 r.  w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu 

i zakresu kontroli wykorzystania dotacji udzielanych dla niepublicznych szkół, przedszkoli 

i innych form wychowania przedszkolnego zakładanych  i prowadzonych na terenie miasta 

Łańcuta przez inne podmioty niż Miasto Łańcut (Druk Rady Miasta Nr 192/2017). 

5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Łańcut do realizacji Projektu  pn. 

„Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez 

usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

(Druk Rady Miasta Nr 193/2017). 

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Miasto Łańcut dokumentu pn. Lokalny 

Program Rewitalizacji Miasta Łańcuta na lata 2015-2020 wraz z prognozą oddziaływania 

na środowisko  (Druk Rady Miasta Nr 194/2017). 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem Łańcutem 

a Województwem Podkarpackim (Druk Rady Miasta Nr 197/2017). 

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łańcuckiego 

(Druk Rady Miasta Nr 195/2017). 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łańcuta 

(Druk Rady Miasta Nr 196/2017).   

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta 

Łańcuta na rok 2017 Druk Rady Miasta Nr 191/2017). 

11. Przyjęcie Planu Pracy Rady Miasta Łańcuta na rok 2017. 

12. Przyjęcie Planów Pracy Komisji Rady Miasta Łańcuta na rok 2017. 

13. Informacja Burmistrza Miasta o działalności w okresie międzysesyjnym.  

14. Informacja Burmistrza Miasta z realizacji uchwał Rady Miasta pomiędzy XXIV a  XXVI Sesją 

Rady Miasta Łańcuta. 

15. Interpelacje i zapytania radnych. 

16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

17. Wolne wnioski i oświadczenia. 
 

Ad. 3  Przyjęcie Protokołu Nr XXIV/2016 z XXIV Sesji oraz Nr XXV/2016 z XXV Sesji Rady 

Miasta Łańcuta. 

 

Wiceprzewodniczący  Rady poinformował, że stosownie do § 38 ust. 2 Statutu Miasta Łańcuta 

zgłoszone przez radnych poprawki do protokołu z XXIV i XXIV Sesji, zostały rozpatrzone. 

 

Do przedstawionej informacji, nie zgłoszono żadnych uwag, ani uzupełnień wobec czego, 

Prowadzący obrady poinformował, że protokoły zostały przyjęte.  

 

Ad. 4 Podjęcie uchwały o przyznaniu dotacji z budżetu Miasta Łańcuta na dofinansowanie 

prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków (Druk Rady Miasta Nr 189/2017). 

 

Projekt uchwały o przyznaniu dotacji z budżetu Miasta Łańcuta na dofinansowanie prac 

konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków, w imieniu Burmistrza Miasta Łańcuta, przedstawiła pani Beata Kałamarz – Tworek  
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Kierownik Wydziału Architektury. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiło się 

następująco: 

Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

(Dz. U. 2014 r. poz. 1446 ze zm.) oraz uchwały nr V/25/2011 Rady Miasta Łańcuta z dnia 

24 lutego 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Miasta Łańcuta na 

dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków w terminie do 11 października 2016 r,. przeprowadzono nabór 

wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Miasta Łańcuta na dofinansowanie prac 

konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków. W wyniku ogłoszonego naboru wniosków, w wyznaczonym terminie, wpłynął jeden 

wniosek o przyznanie dotacji – Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Stanisława Biskupa 

w Łańcucie, ul. Farna 20, 37-100 Łańcut.  Wniosek złożony przez w/w wnioskodawcę, spełnia 

wymogi formalne. Dotację otrzymuje Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława Biskupa 

w Łańcucie, ul. Farna 20, 37-100 Łańcut - na dofinansowanie prac konserwatorskich 

i zabezpieczających witraż św. Antoniego Padewskiego w nawie bocznej (północnej) kościoła, 

wpisanego do rejestru zabytków. Zespół powołany do oceny, kontroli i rozliczania wniosków, 

dokonał weryfikacji i stwierdził, że spełnione są wymogi formalne. Przeprowadzono wizję 

lokalną stanu zachowania zabytku ruchomego kościoła przy ul. Farnej 20 i uznano, że witraż 

jest w złym stanie technicznym. Prace przy tym zabytku są robotami specjalistycznymi, m. in. 

zachodzi konieczność zabezpieczenia witrażu, co zostało potwierdzone decyzją 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Po dokonaniu powyższych czynności, proponuję 

przyznać dotację w wysokości 35 000 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Stanisława 

Biskupa w Łańcucie, ul. Farna 20, 37 100 Łańcut.  

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

pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Kultury, radny Adam Opaka 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 12 radnych, nikt  nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od 

głosu.  

Na podstawie wyników głosowania, Prowadzący obrady stwierdził, że uchwała 

o przyznaniu dotacji z budżetu Miasta Łańcuta na dofinansowanie prac 

konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do 

rejestru zabytków została podjęta i otrzymała Nr XXVI/187/2017. 

 

Ad. 5 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIII/104/2015 Rady Miasta Łańcuta z dnia 

22 grudnia 2015 r.  w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu 

i zakresu kontroli wykorzystania dotacji udzielanych dla niepublicznych szkół, 

przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego zakładanych  i prowadzonych 

na terenie miasta Łańcuta przez inne podmioty niż Miasto Łańcut (Druk Rady Miasta 

Nr 192/2017). 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIII/104/2015 Rady Miasta Łańcuta z dnia 

22 grudnia 2015 r.  w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu 



5 

 

kontroli wykorzystania dotacji udzielanych dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form 

wychowania przedszkolnego zakładanych  i prowadzonych na terenie miasta Łańcuta przez 

inne podmioty niż Miasto Łańcut, w imieniu Burmistrza Miasta Łańcuta, przedstawił pan 

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

do projektu uchwały przedstawiło się następująco:  

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty z 23 czerwca 2016 r., która weszła w życie  z dniem  

1 stycznia 2017 r. wprowadza w zakresie dotowania podmiotów niezaliczanych do sektora 

finansów publicznych nowe pojęcie ,,podstawowej kwoty dotacji”, doprecyzowuje ponadto 

zasady dotowania edukacji przedszkolnej (w tym uczniów niepełnosprawnych) oraz 

podmiotów prowadzących zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla uczestników tego typu 

zajęć. 

 Uwzględniając powyższe, zachodzi konieczność dostosowania ww. zmian zapisów 

uchwały Nr XIII/104/2015 Rady Miasta Łańcuta z dnia  22 grudnia 2015 r.  w sprawie ustalenia 

trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu  i zakresu kontroli wykorzystania dotacji 

udzielanych dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego 

zakładanych  i prowadzonych na terenie miasta Łańcuta przez inne podmioty niż Miasto 

Łańcut. 

 

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

pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

 

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 12 radnych, nikt  nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od 

głosu.  

Na podstawie wyników głosowania, Prowadzący obrady stwierdził, że uchwała 

zmieniająca uchwałę Nr XIII/104/2015 Rady Miasta Łańcuta z dnia 22 grudnia 2015 r.  

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli 

wykorzystania dotacji udzielanych dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form 

wychowania przedszkolnego zakładanych  i prowadzonych na terenie miasta Łańcuta 

przez inne podmioty niż Miasto Łańcut, została podjęta i otrzymała Nr XXVI/188/2017. 

 

Ad. 6 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Łańcut do realizacji Projektu  

pn. „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez 

usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-

2020 (Druk Rady Miasta Nr 193/2017). 

 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Łańcut do realizacji Projektu  pn. 

„Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez 

usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

w imieniu Burmistrza Miasta Łańcuta, przedstawiła pani Anna Budzyńska – Szewczyk - 
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podinspektor Biura Pozyskiwania Funduszy. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiło 

się następująco: 

Podjęcie niniejszej uchwały, jest warunkiem koniecznym do przyjęcia do realizacji 

przedsięwzięcia pn. „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności 

mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF”, 

które będzie realizowane jako projekt partnerski w formule Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych, w ramach trybu pozakonkursowego. 

Projekt ten, w dniu 4 października 2016 r. został umieszczony w wykazie projektów 

zidentyfikowanych przez IZ RPO WP 2014-2020 w ramach trybu pozakonkursowego, który 

stanowi załącznik do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

Przystępując do powyższego projektu, Gmina Miasto Łańcut zobowiązuje się do 

zabezpieczenia w swoim budżecie środków finansowych niezbędnych do realizacji Projektu, 

w części, która dotyczy Gminy, tj. m.in. kosztów związanych z opracowaniem dokumentacji 

techniczno-kosztorysowych, kosztów związanych z opracowaniem studium wykonalności do 

wniosku o dofinansowanie oraz kosztów związanych z wykonaniem inwestycji miasta 

(parkingu) i utrzymanie jego trwałości. Koszty związane z zarządzaniem powyższym 

projektem (przedsięwzięciem), ponosić będzie Lider Projektu, tj. Związek Gmin Podkarpacka 

Komunikacja Samochodowa.  W ramach powyższego projektu, w Mieście Łańcucie planowane 

jest wykonanie dalszej części parkingu przy ul. Żardeckiego (park & ride – „parkuj i jedź”) i na 

ten cel w budżecie na rok 2017 zaplanowano kwotę 700 000,00 zł. Biorąc pod uwagę powyższe, 

podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

 

Przewodniczący Komisji Gospodarki Miejskiej, radny Sławomir Rejman poinformował, 

że Komisja rozpatrywała przedmiotowy projekt uchwały i pozytywnie go zaopiniowała. 

 

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

uchwały. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od 

głosu.  

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

przystąpienia Gminy Miasto Łańcut do realizacji Projektu  pn. „Rozwój gospodarki 

niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie 

zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF” w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 została 

podjęta i otrzymała Nr XXIV/189/2017. 

 

Ad. 7 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Miasto Łańcut dokumentu pn. Lokalny 

Program Rewitalizacji Miasta Łańcuta na lata 2015-2020 wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko  (Druk Rady Miasta Nr 194/2017). 

 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia przez Miasto Łańcut dokumentu pn. Lokalny Program 

Rewitalizacji Miasta Łańcuta na lata 2015-2020 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 

w imieniu Burmistrza Miasta Łańcuta, przedstawiła pani Anna Budzyńska – Szewczyk - 

podinspektor Biura Pozyskiwania Funduszy. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiło 

się następująco: 

Dokumenty pn. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Łańcuta na lata 2015-2020 oraz 

Prognoza oddziaływania na środowisko do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Łańcuta 

na lata 2015-2020, poddane zostały aktualizacji w ramach której, wprowadzono niewielkie 

zmiany w stosunku do dokumentu opiniowanego i przyjętego Uchwałą Nr XIII/97/2015 z dnia 
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22.12.2015 r. Zmiany te, polegają na wprowadzeniu dodatkowych zapisów w rozdziale IV 

dokumentu dotyczących delimitacji obszaru (uszczegółowiono zapisy rozdziału), wynikają 

z przeprowadzenia analizy LPR w kontekście wydania przez Zarząd Województwa 

Podkarpackiego „Instrukcji przygotowania programów rewitalizacji w zakresie wsparcia  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-

2020”. Konieczność opracowania „Prognozy oddziaływania na środowisko do Lokalnego 

Programu Rewitalizacji Miasta Łańcuta na lata 2015-2020”, wynika z art. 47 ustawy z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Powyższe 

spowodowało, iż konieczne jest ponowne ich przyjęcie przez Radę Miasta Łańcuta, ze względu 

na strategiczny charakter ww. dokumentów dla Miasta Łańcuta. 

 

Przewodniczący Komisji Gospodarki Miejskiej, radny Sławomir Rejman poinformował, 

że Komisja rozpatrywała przedmiotowy projekt uchwały i pozytywnie go zaopiniowała. 

 

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

uchwały. 

W trakcie prowadzonego głosowania, do obradujących dołączył radny Wrzesław Żurawski. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 1 radny był przeciw, nikt nie wstrzymał się od 

głosu.  

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

przyjęcia przez Miasto Łańcut dokumentu pn. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta 

Łańcuta na lata 2015-2020 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko została podjęta 

i otrzymała Nr XXIV/190/2017. 

 

Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem Łańcutem, 

a Województwem Podkarpackim (Druk Rady Miasta Nr 197/2017). 

 

Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem Łańcutem, 

a Województwem Podkarpackim, w imieniu Burmistrza Miasta Łańcuta, przedstawiła pani 

Anna Budzyńska – Szewczyk - podinspektor Biura Pozyskiwania Funduszy. Uzasadnienie 

do projektu uchwały przedstawiło się następująco: 

Podjęcie niniejszej uchwały jest warunkiem koniecznym do przyjęcia do realizacji 

przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej do terenów inwestycyjnych w Łańcucie”, które 

będzie realizowane jako projekt partnerski pomiędzy Miastem Łańcutem, a Województwem 

Podkarpackim. Projekt ten, zostanie złożony przez Miasto Łańcut w ramach działania 5.1 

Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg lokalnych RPO WP 2014-2020 w lutym 

2017 r. Przystępując do powyższego projektu, Gmina Miasto Łańcut zobowiązuje się do 

zabezpieczenia w swoim budżecie środków finansowych niezbędnych do realizacji Projektu. 

Wartość kosztorysowa inwestycji wynosi 3 500 000 zł., a planowany termin realizacji to rok 

2017-2018. W ramach powyższego projektu, w Mieście Łańcucie planowana jest budowa 

nowej drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, stanowiącej bezpośrednie połączenie 

do terenów inwestycyjnych oraz w sieci TEN-T (kolejowej) w dzielnicy Podzwierzyniec. Zjazd 

na planowaną do budowy drogę gminną, odbywać się będzie z drogi wojewódzkiej nr 877 – 

ul. Podzwierzyniec.  Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

 

Przewodniczący Komisji Gospodarki Miejskiej, radny Sławomir Rejman poinformował, 

że Komisja rozpatrywała przedmiotowy projekt uchwały i pozytywnie go zaopiniowała. 
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Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Prowadzący obrady, poddał pod głosowanie projekt 

uchwały. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, nikt nie  był przeciw, 1 radny wstrzymał się od 

głosu.  

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

zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem Łańcutem a Województwem Podkarpackim 

została podjęta i otrzymała Nr XXIV/191/2017. 

 

Ad. 9 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łańcuckiego 

(Druk Rady Miasta Nr 195/2017). 

 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu łańcuckiego, 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: 

Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie, który jest zarządcą drogi planowanej do przebudowy, 

zlecił sporządzenie dokumentacji oraz studium wykonalności. Do 21 lutego 2017 r.  trwa nabór 

wniosków o dofinansowanie inwestycji drogowych (drogi powiatowe i gminne) ze środków 

Regionalnego Programu Operacyjnego. Środki finansowe z dotacji będzie można przeznaczyć 

na inwestycje w infrastrukturę drogową (budowa/rozbudowa/ przebudowa), powiązaną z siecią 

TEN-T jako np. dojazd do: 

 autostrady i drogi ekspresowej, 

 dworca kolejowego, 

 przejścia granicznego, 

 portu lotniczego, 

 terminala towarowego, 

 centrum logistycznego. 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych: 1 500 000 złotych. Maksymalny poziom 

dofinansowania - 85% kosztów kwalifikowanych projektu. W przypadku otrzymania 

dofinansowania z RPO, zadanie byłoby realizowane przy współfinansowaniu przez Miasto 

Łańcut. Całkowity koszt zadania według kosztorysu inwestorskiego, wynosi 2 519 064,46 zł. 

Podjęcie uchwały, umożliwi podpisanie porozumienia określającego zasady współpracy Gminy 

Miasto Łańcut z Powiatem Łańcuckim. 

 

Przewodniczący Komisji Gospodarki Miejskiej, radny Sławomir Rejman 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 Jacek Bartman poinformował, że po raz kolejny chciałby 

zwrócić uwagę, że od wielu lat miasto dofinansowuje zadania będące w kompetencji Starostwa 

Powiatowego. Podkreślił, że remont drogi o której mowa w przedmiotowym projekcie uchwały 

jest potrzebny, ale każdy samorząd ma swoje obowiązki z których powinien się wywiązywać. 

Zwracając się do Zastępcy Burmistrza, poprosił o udzielenie informacji, jaką kwotą od 

początku ubiegłej kadencji do chwili obecnej, miasto wsparło Starostwo Powiatowe, a więc jak 

duży jest jego wkład w działania tego samorządu. Stwierdził, że pewnym usprawiedliwieniem 

jest fakt, że prowadzone inwestycje w większości są finansowane ze środków zewnętrznych, 

jednakże rodzaj współpracy, który wytworzył się pomiędzy samorządami jest jego zdaniem 
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niewłaściwy. Podkreślił, że miasto przy podejmowaniu decyzji o udzieleniu wsparcia 

finansowego innym samorządom z przeznaczeniem np. na remont drogi, powinno każdorazowo 

prowadzić negocjacje, uwzględniające wysokość przekazywanych środków finansowych. 

  

Odpowiadając na pytanie przedmówcy, pani Joanna Rupar Zastępca Burmistrza Miasta 

poinformowała, a przeliczając koszty, które miasto poniosło na rzecz Powiatu Łańcuckiego od 

roku 2011, to kwota około 3 000 000 zł, w tym największy wkład został przekazany z budżetu 

miasta na przebudowę  ulicy Piłsudskiego, Cetnarskiego i 3 Maja (około 1 000 000 zł). 

Kontynuując, podkreśliła, że podtrzymuje swoje zdanie na temat remontu dróg na terenie 

miasta, będących własnością innych samorządów, a więc to, że wszystkie działania 

podejmowane w tym kierunku, są realizowane nie dla Powiatu, tylko dla mieszkańców Łańcuta, 

których interesuje tylko bezpieczny stan techniczny drogi czy chodnika. Kontynuując, 

zaapelowała do radnych o podjęcie przedmiotowej uchwały, która jest intencyjna 

i warunkowana. Aby przedsięwzięcie zostało zrealizowane,  Powiat w pierwszej kolejności 

musi otrzymać dofinansowanie z Unii Europejskiej, natomiast samorządy deklarują swój udział 

finansowy, który może ulec obniżeniu na etapie przetargu. Podjęcie przedmiotowej uchwały, 

pozwoli na złożenie przez Powiat wniosku o dofinansowanie remontu ulicy Wyszyńskiego.    

 

Ad vocem powyższego, radny Jacek Bartman przypomniał, że na poprzednim posiedzeniu Sesji 

Rady, miała miejsce burzliwa dyskusja na temat sprzątania miasta z opadających liści t.j. 

zadania  z którego Gmina Miasto Łańcut nie wywiązuje się, natomiast dofinansowuje Starostwo 

Powiatowe.  Jego zdaniem, miasto w pierwszej kolejności powinno przykładać większą wagę 

do terenów i miejsc na których powinno realizować własne zadania, wynikające 

z obowiązujących w tym zakresie przepisów. Jedynym usprawiedliwieniem w kwestii 

udzielenia wsparcia finansowego innym samorządom, są pozyskiwane środki unijne, co nie 

oznacza jednak konieczności zmiany zasad współpracy w tej sprawie z innymi samorządami.  

 

Włączając się do dyskusji, radny Wrzesław Żurawski stwierdził, że do kwoty przeznaczonej na 

pomoc finansową dla Powiatu, o której wspomniała w swojej wypowiedzi Zastępca Burmistrza 

Miasta, należałoby dodać odsetki z zaciągniętych przez miasto kredytów. Kontynuując, 

poinformował, że po raz kolejny postuluje do władz miasta o podjęcie próby nawiązania 

rozmowy z Powiatem w kwestii przekazania niektórych dróg powiatowych. Powyższe, 

pozwoliłoby na posiadanie pełnej wiedzy na temat zarządzanego przez miasto majątku, a środki 

które są wydatkowane na  pomoc dla powiatu, można byłoby przeznaczyć na sprzątanie 

własnych terenów i wówczas nie byłoby też problemu z określeniem własności. Przypomniał, 

że na wspólnym posiedzeniu Komisji w sprawie dróg, radni po raz kolejny otrzymali informacje 

od przedstawiciela Powiatu o otwartości tego samorządu na przekazanie na rzecz miasta dróg, 

będących ich własnością, a zlokalizowanych na terenie Łańcuta. Obecnym na spotkaniu, została 

przekazana również ciekawa informacja o tym, że na terenie Leżajska nie ma dróg 

powiatowych, z czego wynika, że miasto może być właścicielem wszystkich dróg 

zlokalizowanych na jego terenie.    

 

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

dewastowanie ulicy Wyszyńskiego przez samochody ciężarowe dojeżdżające do  

zlokalizowanych przy ulicy Polnej (drogą miejska) zakładów produkcyjnych, które wpłacają 

podatki do budżetu miasta. Jego zdaniem zasadne jest dofinansowanie remontu ulicy o której 

mowa w procedowanym projekcie uchwały, ponieważ mieszkańcy nie powinni być 

pokrzywdzeni faktem, że ulica Wyszyńskiego jest niszczona z ww. przyczyn.   

 



10 

 

W nawiązaniu do wypowiedzi radnego Jacka Bartmana, Przewodniczący Rady poinformował, 

ze  planuje zorganizowanie wspólnego posiedzenia Komisji z udziałem przedstawicieli Powiatu 

w temacie współpracy i dofinansowywania dróg, położonych na terenie Łańcuta, których 

miasto nie jest właścicielem. Podkreślił, że w powyższej sprawie należy wypracować inne 

zasady współpracy. Samorząd, który ma możliwość uzyskania dofinansowania ze środków 

unijnych,  powinien w pierwszej kolejności złożyć wniosek i jeśli  otrzyma pozytywną decyzję, 

to wówczas winien zwrócić się do miasta w kwestii wysokości udzielenia pomocy.  

 

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

projekt uchwały. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 10 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 Powiatu łańcuckiego została podjęta i otrzymała 

Nr XXVI/192/2017. 

 

Ad. 10 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łańcuta 

(Druk Rady Miasta Nr 196/2017).   

 

Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łańcuta, 

w imieniu Burmistrza Miasta Łańcuta, przedstawiła pani Joanna Flejszar – Skarbnik Miasta. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiło się następująco:   

Zgodnie z art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz.U.2016.1870), zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć, może nastąpić                             

w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego. 

Wprowadzono przedsięwzięcia: 

1) „Budowa drogi gminnej do terenów inwestycyjnych w Łańcucie” 

Źródła finansowania projektu pn. Budowa drogi gminnej do terenów inwestycyjnych                                

w Łańcucie” przedstawia się następująco: 

Środki z Unii Europejskiej  – 2.582.181,57 zł (85% z dotacji z Unii Europejskiej) 

Wkład własny Gminy Miasto Łańcut (15%) w kwocie 455.680 zł. (kwota wykazana                                

w załączniku Nr 2) 

Całkowity koszt projektu wynosi 3.037.861,57 zł. 

2) „Poprawa dostępności do sieci kolejowej TEN-T poprzez przebudowę drogi powiatowej 

nr 1537 R w Mieście Łańcut. 

Źródła finansowania przedsięwzięcia pn. „Poprawa dostępności do sieci kolejowej TEN-T 

poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1537 R w Mieście Łańcut” – środki własne. 

(Powiat Łańcucki w przypadku otrzymania dotacji w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego przystąpi do realizacji tego zadania, wówczas Miasto Łańcut udzieli pomocy 

finansowej w 2018 r. w wysokości do 200.000 zł, a w 2019 w wysokości do 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. 
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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 

zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łańcuta została podjęta i otrzymała 

Nr XXIV/193/2016. 

 

Ad. 11 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady 

Miasta Łańcuta na rok 2017 Druk Rady Miasta Nr 191/2017). 

 

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta 

Łańcuta na rok 2017, przedstawiła pani Jadwiga Kuźniar, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.   

 

Odczytany dokument, stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Radni nie zgłosili żadnych wniosków, ani propozycji zmian do Planu Pracy Komisji 

Rewizyjnej, wobec czego, Prowadzący obrady poddał pod głosowanie przedmiotowy projekt 

uchwały. 
 

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

głosu. 

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

zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Łańcuta na rok 2017 została 

podjęta i otrzymała Nr XVI/194/2017. 

 

Ad. 12. Przyjęcie Planu Pracy Rady Miasta Łańcuta na rok 2017. 

 

Plan Pracy Rady Miasta Łańcuta na rok 2017, radni otrzymali w materiałach przedsesyjnych 

dlatego też, odstąpiono od jego odczytania. 

 

Do przedmiotowego dokumentu nie zgłoszono żadnych propozycji zmian, ani uzupełnień, 

wobec czego, Prowadzący obrady poddał pod głosowanie Plan Pracy Rady Miasta Łańcuta 

na 2017 rok. 

 

Za przyjęciem Planu Pracy Rady Miasta Łańcuta głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciw, 

nikt nie wstrzymał się od głosu. 

Na podstawie wyników głosowania. Prowadzący obrady stwierdził, że Plan Pracy Rady 

Miasta Łańcuta na rok 2017 został przyjęty. 

 

Ad. 13 Przyjęcie Planów Pracy Komisji Rady Miasta Łańcuta na rok 2017. 

 

Projekty Planów Pracy Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Gospodarki Miejskiej, Komisji 

Spraw Społecznych oraz Komisji Kultury Rady Miasta Łańcuta na rok 2017, radni otrzymali 

w materiałach przedsesyjnych dlatego też, odstąpiono od ich odczytania. 

 

Do przedmiotowych dokumentów nie zgłoszono żadnych propozycji zmian, ani uzupełnień, 

wobec czego, Prowadzący obrady poddał pod głosowanie Plany Pracy Komisji Rady Miasta 

Łańcuta na 2017 rok. 

 

Za przyjęciem Planów Pracy Komisji głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie 

wstrzymał się od głosu. 
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Na podstawie wyników głosowania, Prowadzący obrady stwierdził, że Plany Pracy 

Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Gospodarki Miejskiej, Komisji Spraw Społecznych 

oraz Komisji Kultury Rady Miasta Łańcuta na rok 2017 zostały przyjęte. 

 

Ad. 14 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. 15 Informacja Burmistrza Miasta z realizacji uchwał Rady Miasta pomiędzy XXIV a  XXVI 

Sesją Rady Miasta Łańcuta. 
 

Informacja  Burmistrza  Miasta z  realizacji  uchwał Rady Miasta pomiędzy XXIV a XXVI 

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. 16 Interpelacje i zapytania radnych. Ad 17 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
 

Radni nie zgłosili żadnych interpelacji, ani  zapytań. 
 

Ad. 17 Wolne wnioski i oświadczenia. 

 

Przewodniczący Zarządu Osiedla „Wschód” pan Krzysztof Wojnar, poruszył problem 

zanieczyszczenia powietrza w Łańcucie. Powołując się na dane statystyczne poinformował, że 

powietrze zatruwane jest w 10 % przez: przemysł, 10 % przez samochody, natomiast  w 80 %  

przez kotłownie węglowe zakładów przemysłowych i domów jednorodzinnych. Mając na 

uwadze powyższe, zaapelował do radnych o przedyskutowanie problemu (o którym wyżej 

mowa) i wypracowanie rozwiązań zachęcających i wspierających właścicieli domów 

jednorodzinnych,  do wymiany kotłów węglowych na gazowe.   
 

Ustosunkowując się do powyższego apelu, Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że 

problem o którym wyżej mowa, zostanie omówiony na posiedzeniu Komisji Gospodarki 

Miejskiej, ponieważ jeden z tematów planu pracy dotyczy przedsięwzięć miasta w  sprawie 

ograniczenia emisji zanieczyszczenia powietrza (smog). 

 

Przewodniczący Zarządu Osiedla Śródmieście pan Aleksander Cymerys, poprosił o udzielenie 

informacji na temat powodów podjęcia decyzji o zdjęciu z porządku obrad punktu dotyczącego 

sprzedaży nieruchomości, położonej przy ul. Grunwaldzkiej 70. Podkreślił, że powyższa 

sprawa powinna być skonsultowana w szerszym gronie społeczeństwa, (chociażby na zebraniu 

osiedlowym), ponieważ jest to duża, uzbrojona działka, która może być wykorzystana do 

różnych celów. Uzasadnienie, że nie ma środków finansowych na utrzymanie i remont 

przedmiotowej nieruchomości, nie jest bardzo przekonujące, a należy zwrócić uwagę, że jest 

to zabytkowy obiekt na który można byłoby ubiegać się o dofinansowanie zewnętrzne 

z przeznaczeniem na różne cele np. dom starości Zwrócił się z prośbą o skonsultowanie tej 

sprawy z mieszkańcami. Kończąc, zwrócił uwagę na koszty, które miasto poniosło w związku 

z przekwaterowaniem zamieszkujących w kamienicy rodzin.  
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Odpowiadając na powyższe, Zastępca Burmistrza Miasta wyjaśniła, że zbycie nieruchomości 

(o której wspomniał przedmówca), została zapisana w uchwale budżetowej miasta. Do dyskusji 

pozostaje tylko kwestia wysokości za jaką miasto zbywałoby nieruchomość i kto byłby jej 

nabywcą. Podkreśliła, że miasto ma zapisane określone inwestycje na które potrzebuje między 

innymi ze sprzedaży majątku, by pokryć część zobowiązań. Odnośnie przeznaczenia obiektu 

i sposobu finansowania poinformowała, że miasto nie stać na bardzo kosztowny remont tego 

obiektu, natomiast w kwestii przeznaczenia na dom opieki społecznej, czy też dziennego 

pobytu, nie jest to takie proste, ponieważ Dom Opieki Społecznej na terenie Łańcuta już 

funkcjonuje, dysponując dużą ilością wolnych miejsc a to wiąże się z wysokimi kosztami 

utrzymania. Dom dziennego pobytu natomiast jest w trakcie budowy na terenie Łańcuta  przez 

jedno ze stowarzyszeń, które otrzymało środki unijne na ten cel, a więc kolejna placówka 

o takim przeznaczeniu nie będzie miała racji bytu w Łańcucie. W kwestii możliwości uzyskania 

środków zewnętrznych na remont zabytków nadmieniła, że w tym zakresie był ogłoszony 

w 2016 r. konkurs w ramach środków z RPO i miasto złożyło wniosek o ich aplikację. Limit 

maksymalnego dofinansowania wynosił 3 mln. zł, co w przypadku przedmiotowej 

nieruchomości jest zdecydowanie za mało, a ponadto przystępując do konkursu można było 

wpisać budynek tylko i wyłącznie na cele kulturalne. Odnośnie kosztów związanych 

z przesiedleniem osób zamieszkujących nieruchomość wyjaśniła, że zostały one umieszczone 

w posiadanych przez miasto zasobach, przy czym na chwilę obecną pozostało do 

przekwaterowania 2 rodziny, co było jednym z powodów dla którego projekt uchwały 

w sprawie zbycia nieruchomości, został zdjęty z porządku obrad dzisiejszej Sesji Rady Miasta. 

Ponadto na posiedzeniu Komisji pojawiła się propozycja przeprowadzenia przez miasto 

rozmów z konkretnymi nabywcami, którzy mogliby z góry wskazać przeznaczenie obiektu i ta 

sugestia również zostanie rozważona. Kończąc, poinformowała, że sprawa sprzedaży 

nieruchomości przy ul. Grunwaldzkiej 70, powróci na Komisję Rady Miasta, do czego obliguje 

między innymi zapis uchwały budżetowej. 

 

W nawiązaniu do końcowej części wypowiedzi, Wiceprzewodniczący Rady zapewnił 

Przewodniczącego Zarządu Śródmieście, że otrzyma zaproszenie na posiedzenie Komisji, 

którego przedmiotem obrad będzie sprawa zbycia nieruchomości przy ul. Grunwaldzkiej 70. 

 

Wiceprzewodniczący Rady pan Robert Grabowski poinformował, że w dniu dzisiejszym do 

Biura Rady wpłynęło pismo Spółdzielni Mieszkaniowej w Łańcucie, dotyczące zmniejszenia 

opłat za wodę i ścieki. Przedmiotowe pismo zostanie skierowane do rozpatrzenia przez Komisję 

Gospodarki Miejskiej.  

 

Na zakończenie posiedzenia Przewodniczący Rady pan Andrzej Barnat, poinformował radnych 

o planowanych posiedzeniach, które odbędą się w następujących terminach  tj.: 

 6 lutego 2017 r. - wspólne posiedzenie Komisji dotyczące reformy edukacji 

i dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,  

 16 lutego 2017 r.  - posiedzenie Sesji Rady Miasta Łańcuta.   
 

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

Miasta Łańcuta. 
 

Na tym protokół zakończono. 
 

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

Protokołowała:   

 

Małgorzata Rzeszutek 
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