
1 

 

Protokół  Nr XXVII/2017 
 

z XXVII Sesji Rady Miasta Łańcuta 

odbytej w dniu 16 lutego 2017 r. 
 

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

Przewodniczącego Rady Miasta. 

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

do godz. 15.00.  

W Sesji na stan 15 radnych w chwili otwarcia Sesji, uczestniczyło 14 radnych, wobec czego 

Prowadzący obrady, stwierdził prawomocność obrad i podejmowania uchwał. Jeden z radnych 

dołączył do obradujących w trakcie realizacji pkt-u 3, przyjętego porządku obrad. 

 

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 projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów 

do nowego ustroju szkolnego (Druk Rady Miasta Nr 198/2017). 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań na lata 2018-2019 (Druk Rady 

Miasta Nr 199/2017). 

5. Interpelacje i zapytania radnych. 

6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

7. Wolne wnioski i oświadczenia. 

 

Ad. 2  Przyjęcie porządku obrad Sesji 

 

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

w zakresie: 

 wprowadzenia dodatkowego punktu o treści „Podjęcie uchwały w sprawie  wprowadzenia 

zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2017” (Druk Rady Miasta Nr 200/2017)”, 

 wprowadzenia dodatkowego punktu o treści „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany 

wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łańcuta (Druk Rady Miasta Nr 201/2017)”, 
 

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. „Podjęcie uchwały w sprawie 

wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2017”, głosowało 14 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 wprowadzenia zmian w budżecie 

Miasta Łańcuta na rok 2017”, który zostanie rozpatrzony, jako pkt 5. 
 

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

wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łańcuta”, głosowało 14 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 6. 
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W dalszej kolejności, Prowadzący obrady, poddał pod głosowanie porządek obrad po 

wprowadzonych zmianach, za przyjęciem którego głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciw, 

nikt nie wstrzymał się od głosu. 
 

Po zakończeniu procedury głosowania, Prowadzący obrady poinformował, że ostatecznie 

porządek obrad XXVII Sesji ukształtował się następująco: 

3. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów 

do nowego ustroju szkolnego (Druk Rady Miasta Nr 198/2017). 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań na lata 2018-2019 (Druk Rady 

Miasta Nr 199/2017). 

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

2017” (Druk Rady Miasta Nr 200/2017)”. 

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

(Druk Rady Miasta Nr 201/2017)”. 

7. Interpelacje i zapytania radnych. 

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

9. Wolne wnioski i oświadczenia. 

 

Ad.3 

Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do 

nowego ustroju szkolnego (Druk Rady Miasta Nr 198/2017). 

 

Projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do 

nowego ustroju szkolnego wraz z autopoprawką polegającą na wprowadzeniu: 

1. w załącznika nr 1 i nr 3  

 do obwodu Szkoły Podstawowej Nr 1 – dopisanie ulicy Piłsudskiego do nr 26, 

 w obwodzie Szkoły Podstawowej Nr 3 – dopisanie ul. Piłsudskiego od nr 27, 

2. w załącznika nr 1 

 w obwodzie Szkoły Podstawowej Nr 2 w kolumnie 2018/2019 – os. Jana Pawła II, 

3. w załączniku nr 3  

 w obwodzie szkoły Podstawowej Nr 2 – ul. 3-go Maja, 

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 ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 

(Dz.U.2017.60), rada gminy podejmuje uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół 

podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo 

oświatowe (Dz.U.2017.59). 

W projekcie uchwały określono: 

1) plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę, a także granice 

obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę, na okres od dnia  

1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.; 

2) plan sieci prowadzonych przez gminę publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych 

publicznych gimnazjów oraz granice obwodów dotychczasowych publicznych gimnazjów 

i klas dotychczasowych gimnazjów, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 

2019 r.; 

3) warunki przekształcenia dotychczasowych gimnazjów w ośmioletnie szkoły podstawowe; 

4) projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez 

gminę,  

https://sip.lex.pl/#/dokument/18558680
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a także granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych, od dnia  

1 września 2019 r. 

5) adresy siedzib szkół. 

 

W trakcie realizacji niniejszego punktu, do obradujących dołączyła radna Jolanta Kluz – 

Zawadzka.  

 

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

pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

 

 

Przewodniczący Komisji Kultury, radny Wrzesław Żurawski poinformował, że Komisja 

pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Zabierając głos, radny Wrzesław Żurawski poinformował, że przedmiotowy projekt uchwały 

był szczegółowo analizowany na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miasta.  W trakcie 

dyskusji, przy wspólnej woli utworzenia w obecnym budynku Gimnazjum Nr 1 Szkoły 

Podstawowej Nr 1, został podniesiony bardzo ważny problem komunikacji, który pojawi się 

z dniem 1 września b.r., gdy rodzice będą dowozić uczniów w bezpośrednie sąsiedztwo szkoły, 

co szczególnie w przypadku małych dzieci, postrzegane jest jako duże utrudnienie. 

Podkreślono, że ulica Mickiewicza nie wytrzyma takiego natężenia ruchu, natomiast próba 

wykorzystania do powyższych celów dotychczasowego gimnazjalnego boiska, nie rozwiąże 

problemu. (utrudnienia w ruchu drogowym). Reasumując, należy mieć świadomość 

konieczności wybudowania w innej lokalizacji miasta nowoczesnej szkoły, spełniającej 

wszystkie wymagane normy w zakresie komunikacji, czy dostępności dla osób 

niepełnosprawnych. Na zakończenie swojej wypowiedzi, odnosząc się do podziału miasta na 

obwody stwierdził, że może on stanowić tylko i wyłącznie pomoc urzędniczą w 

zorganizowaniu np. dojazdu do szkół itp., natomiast nie powinien obowiązywać w żaden 

sposób mieszkańców Łańcuta, czyli rodziców, którym należy pozostawić  możliwość 

swobodnego wyboru szkoły dla swojego dziecka. Jego zdaniem podział na obwody jest 

nieodpowiedni i nigdy nie będzie właściwym rozwiązaniem.  

 

Wobec braku  dalszych zgłoszeń  do dyskusji, czy  propozycji wniosków, Prowadzący obrady 

poddał pod głosowanie treści autopoprawek zaprezentowanych przez przedstawiciela  

Burmistrza Miasta, za wprowadzeniem których głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciw, 

2  radnych wstrzymało się od głosu. 

Na podstawie wyników głosowania, Prowadzący obrady stwierdził, że poprawki zostały 

przyjęte. 

 

W dalszej kolejności, Prowadzący obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały 

uwzględniający przegłosowane autopoprawki. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 1 radny głosował przeciw, 3 radnych 

wstrzymało się od głosu. 

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

projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju 

szkolnego została podjęta i otrzymała Nr XXVII/195/2017. 

 

Ad.4  Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań na lata 2018-2019 (Druk Rady 

Miasta Nr 199/2017). 
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Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań na lata 2018-2019, 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: 

W dniu 26 stycznia 2017 r. Rada Miasta Łańcuta podjęła uchwałę, nr XXVI/192/2017 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łańcuckiego w wysokości 200 000,00 zł 

na 2018 r. i 40 000,00 zł na 2019 r. Ze względu na wytyczne Regionalnej Izby Obrachunkowej, 

konieczne jest podjęcie odrębnej uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na lata 2018 -

2019, które nie zostały uwzględnione w Wieloletnim Planie Finansowym.  Mając powyższe na 

uwadze, zasadnym jest podjęcie ww. decyzji.    

 

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, 2 radnych było przeciw, nikt nie wstrzymał się 

od głosu.  

Na podstawie wyników głosowania, Prowadzący obrady stwierdził, że uchwała 

w sprawie zaciągnięcia zobowiązań na lata 2018-2019 została podjęta i otrzymała 

Nr XXVII/196/2017. 

 

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

2017” (Druk Rady Miasta Nr 200/2017)”. 

 

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2017, 

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

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiło się następująco:   

1) Zwiększenie dochodów budżetu o kwotę  649.289 zł z czego: 

a) z tytułu subwencji ogólnej budżetu państwa  kwota 610.487 zł. 

W Uchwale budżetowej na 2017 r.  przyjęto prognozowaną kwotę subwencji w wysokości 

12.191.947 zł. Ostateczna kwota subwencji wynosi 12.802.434 zł.  

Zwiększono o kwotę 610.487 zł ( w kwocie tej jest wliczona subwencja na dzieci 

sześcioletnie) 

b) z tytułu dotacji na wychowanie przedszkolne dzieci wymagające stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod pracy (dzieci niepełnosprawne) w kwocie 38.802 zł. 

2) Zmniejszenie dochodów budżetu o kwotę 304.811 zł: 

a) z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 6.437 zł 

b) z tytułu dotacji na wychowanie przedszkolne kwota 298.374 zł (dotacja została 

pomniejszona o 6-cio letnie dzieci uczęszczające do przedszkoli. 

 

Uzyskane  w wyniku powyższych zmian środki w łącznej kwocie 344.478 zł, przeznacza się na 

wydatki w dziale Oświata i wychowanie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz 

na bieżące utrzymanie (wyposażenie hali sportowej i zakup usług w Publicznym Gimnazjum 

Nr 1). 
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Zmniejszono wydatki na zadanie pn. „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa 

mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na 

terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” – (Parking ul. Żardeckiego), a zwiększono 

wydatki na zadanie pn. „Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie 

Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” – (wykonanie projektu). Ponadto wprowadzono do 

budżetu Miasta 2017 r. wydatki na zadanie inwestycyjne pn. Budowa drogi gminnej do terenów 

inwestycyjnych w Łańcucie w kwocie 7.500 zł na wykonanie studium wykonalności. 

 

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 14 radnych, nikt  nie był przeciw, 1 radny wstrzymał się od 

głosu.  

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

wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2017 została podjęta i otrzymała 

Nr XXVII/197/2017. 

 

Ad. 6 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łańcuta 

(Druk Rady Miasta Nr 201/2017)”. 

 

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. 

Do wykazu przedsięwzięć do WPF (Załącznik Nr c) wprowadzono: 

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

Limity wydatków zgodnie z wykazem przedsięwzięć ustalono w kwotach: 

2017 r. –     7.500 zł 

2018 r. – 444.153 zł 

2019 r. –     4.027 zł 

Gmina Miasto Łańcut jest w trakcie przygotowania wniosku o współfinansowanie ze środków 

Unii Europejskiej. W sytuacji pozytywnej akceptacji wniosku, źródła finansowania projektu 

pn. Budowa drogi gminnej do terenów inwestycyjnych w Łańcucie” będą przedstawiać                                

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 ). 

Uchwała Nr XXVI/193/2017 Rady Miasta Łańcuta, traci moc ze względu wykreślenie                             

w załączniku Nr 2  w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2019 zadania „Poprawa 

dostępności do sieci kolejowej TEN-T poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 1537                           

w Mieście Łańcut.  

W sprawie w/w zadania, podjęto odrębną uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na lata 

2018-2019, które zostanie sfinansowane z dochodów własnych Gminy. 
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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 15 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 XXVII/198/2017. 

 

Ad. 7 Interpelacje i zapytania radnych.  

Ad 8 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
 

Radni nie zgłosili żadnych interpelacji, ani  zapytań. 
 

Ad. 17 Wolne wnioski i oświadczenia. 

 

Przewodniczący Rady pan Andrzej Barnat: 

 poinformował, że najbliższe posiedzenie Sesji Rady Miasta odbędzie się w dniu 2 marca 

2017 r. 

 przypomniał radnym o obowiązku złożenia do dnia 30 kwietnia 2017 r. oświadczeń 

majątkowych wraz z dołączonymi kserokopiami zeznania podatkowego PIT. 
 

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

Miasta Łańcuta. 
 

Na tym protokół zakończono. 
 

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

Protokołowała:   

 

Małgorzata Rzeszutek 

 


