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Protokół  Nr XXIX/2017 
 

z XXIX Sesji Rady Miasta Łańcuta 

odbytej w dniu 23 marca 2017 r. 
 

XXIX 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 jej otwarcia uczestniczyło 14 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 XXVII/2017 z XXVII Sesji Rady Miasta Łańcuta. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Wspierania Rodziny Gminy Miasto 

Łańcut na lata 2017-2020  (Druk Rady Miasta Nr 205/2017). 

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa 

Podkarpackiego (Druk Rady Miasta Nr 206/2017). 

6. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do 

nowego ustroju szkolnego (Druk Rady Miasta Nr 207/2017). 

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas 

pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Łańcut 

oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (Druk Rady Miasta 

Nr 208/2017). 

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów w drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto 

Łańcut  (Druk Rady Miasta Nr 209/2017). 

9. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na włączenie 

nieruchomości położonych na terenie miasta Łańcuta do Specjalnej Strefy Ekonomicznej 

EURO-PARK MIELEC  (Druk Rady Miasta Nr 210/2017). 

10. Interpelacje i zapytania radnych. 

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

12. 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 211/2017)”, 

 

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

W związku z powyższym, Prowadzący obrady, poddał pod głosowanie zgłoszone wnioski.  
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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 10. 
 

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 XXIX Sesji ukształtował się następująco: 

 

1. Otwarcie. 

2. Przyjęcie porządku obrad Sesji. 

3. Przyjęcie Protokołu Nr XXVII/2017 z XXVII Sesji Rady Miasta Łańcuta. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Wspierania Rodziny Gminy Miasto 

Łańcut na lata 2017-2020  (Druk Rady Miasta Nr 205/2017). 

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa 

Podkarpackiego (Druk Rady Miasta Nr 206/2017). 

6. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do 

nowego ustroju szkolnego (Druk Rady Miasta Nr 207/2017). 

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas 

pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Łańcut 

oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (Druk Rady Miasta 

Nr 208/2017). 

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów w drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto 

Łańcut  (Druk Rady Miasta Nr 209/2017). 

9. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na włączenie 

nieruchomości położonych na terenie miasta Łańcuta do Specjalnej Strefy Ekonomicznej 

EURO-PARK MIELEC  (Druk Rady Miasta Nr 210/2017). 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2017 

(Druk Rady Miasta Nr 211/2017). 

11. Interpelacje i zapytania radnych. 

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

13. Wolne wnioski i oświadczenia. 

 

Ad. 3  Przyjęcie Protokołu Nr XXVII/2017 z XXVII 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 XXVII Sesji, w związku z czym, protokół 

został przyjęty.  

 

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

Prowadzący obrady poinformował, że protokół został przyjęty.  
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Ad.4  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Wspierania Rodziny Gminy Miasto 

Łańcut na lata 2017-2020  (Druk Rady Miasta Nr 205/2017). 

 

Projekt w sprawie uchwalenia Programu Wspierania Rodziny Gminy Miasto Łańcut na lata 

2017-2020, w imieniu Burmistrza Miasta Łańcuta, przedstawiła pani Halina Babiarz Kierownik 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie. Uzasadnienie do projektu uchwały 

przedstawiło się następująco: 

Od stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 09 marca 2011 o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej. Najogólniej mówiąc, obowiązkiem gminy, zgodnie z powyższą 

ustawą, jest wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczej, między innymi przez działania:  

1. instytucji i podmiotów działających na rzecz dziecka i rodziny, 

2. placówek wsparcia dziennego, 

3. rodzin wspierających. 

Projekt Programu Wspierania Rodziny Gminy Miasto Łańcut na lata 2017-2020, został 

opracowany  jako  jeden z elementów  realizacji postanowień cyt. ustawy.  

Głównym założeniem Gminnego Programu Wspierania Rodziny jest stworzenie 

optymalnych warunków do opieki i wychowania dzieci w rodzinie naturalnej. Aby sprostać 

temu założeniu, niezbędna jest współpraca instytucji, placówek oraz organizacji 

pozarządowych wspierających rodzinę w sytuacji kryzysu. Dzięki temu oraz przy aktywnej 

współpracy rodziny założenia płynące z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej mają szanse zostać zrealizowane. Celem programu jest wspieranie rodzin, 

przeżywających  trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych oraz 

promowanie społecznie pożądanego modelu rodziny przy ścisłej współpracy samorządu, 

organizacji pozarządowych i innych instytucji zajmujących się dzieckiem i rodziną.  

Przedmiotowy Program, przedstawia kierunki działań zmierzających do tworzenia 

warunków rozwoju rodziny i dzieci oraz opieki nad dzieckiem, szczególnie tych rodzin, które 

znajdują się w trudnej sytuacji  życiowej. 

W związku z powyższym, podjęcie  uchwały jest uzasadnione. 

 

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

pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

 

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

uchwały.  
 

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

uchwały. 

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

głosu.  

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

uchwalenia Programu Wspierania Rodziny Gminy Miasto Łańcut na lata 2017-2020 

została podjęta i otrzymała Nr XXIX/202/2017. 

 

Ad.5 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa 

Podkarpackiego (Druk Rady Miasta Nr 206/2017). 

 

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: 
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W dniu 8 grudnia 2016 roku została podjęta Uchwała nr XXIV/169/2016 Rady Miasta Łańcuta 

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 do 1 500 000,00zł. 

W dniu 01.03.2017 r. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie podpisał 

umowę z wykonawcą ww. zadania na kwotę 1 228 997,73 zł.  

 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. 

 

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 11 radnych, nikt  nie był przeciw, 3 radnych  wstrzymało 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 XXIX/203/2017. 

 

Ad.6 Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do 

nowego ustroju szkolnego (Druk Rady Miasta Nr 207/2017). 

 

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

ustroju szkolnego, 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 po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty, podejmuje 

uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju 

szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59). 

Zgodnie z w/w ustawą opinie wyraziły również związki zawodowe działające na terenie miasta 

Łańcuta. Opinia związków jest pozytywna. W projekcie uchwały określono: 

1) sieć 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) sieć 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.; 

 

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

pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

https://sip.lex.pl/#/dokument/18558680
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Przewodniczący Komisji Gospodarki Miejskiej, radny Sławomir Rejman poinformował, 

że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

 

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

pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Kultury, radny Wrzesław Żurawski 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 11 radnych, nikt  nie był przeciw, 3 radnych  wstrzymało się 

od głosu.  

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

dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego została 

podjęta i otrzymała Nr XXIX/204/2017. 

 

Ad.7 Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do 

klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto 

Łańcut oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (Druk Rady 

Miasta Nr 208/2017). 

 

Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas 

pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Łańcut oraz 

dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, 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) na organ prowadzący, nałożony został obowiązek podania do publicznej 

wiadomości kryteriów, branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych 

szkół podstawowych dla kandydatów z poza obwodu szkoły. Kryteria, liczbę punktów oraz 

dokumenty potrzebne do ich potwierdzenia, ustala rada gminy. Podjęcie uchwały jest niezbędne 

do prawidłowego przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Miasto Łańcut. 

 

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

pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

 

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

uchwały.  
 

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

uchwały. 

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

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

określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół 

podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Łańcut oraz dokumentów 

niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów została podjęta i otrzymała 

Nr XXIX/205/2017. 

 

Ad.8 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów w drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest 

Miasto Łańcut  (Druk Rady Miasta Nr 209/2017). 

 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 

do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Łańcut wraz 

z autopoprawką polegającą na wprowadzeniu w załączniku Nr 1 piątego kryterium poprzez 

dodanie do tabeli dodatkowego wiersza w brzmieniu  
Lp. Kryterium Liczba 

punktów 

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów 

5. Samotne wychowywanie 

kandydata w rodzinie 

4 Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka 

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) na organ prowadzący, nałożony został obowiązek podania na rok szkolny 

2017/2018 do publicznej wiadomości kryteriów, branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli. Kryteria, liczbę punktów oraz dokumenty 

potrzebne do ich potwierdzenia, ustala rada gminy. Podjęcie uchwały jest niezbędne do 

prawidłowego przeprowadzenia rekrutacji do publicznych przedszkoli prowadzonych przez 

Miasto Łańcut. 

 

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

pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały z uwzględnieniem zgłoszonej 

autopoprawki.  

 

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

uchwały.  
 

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

uchwały. 

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

głosu.  

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

z ustalenia kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych 

przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Łańcut została podjęta 

i otrzymała Nr XXIX/206/2017. 

 

Ad.9 Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na włączenie 

nieruchomości, położonych na terenie miasta Łańcuta do Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC  (Druk Rady Miasta Nr 210/2017). 

 

Projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na włączenie nieruchomości 

położonych na terenie miasta Łańcuta do Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK 
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MIELEC, w imieniu Burmistrza Miasta Łańcuta, przedstawiła pani Jolanta Dubiel – Bawor 

Kierownik Biura Gospodarki Mieniem. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiło się 

następująco: 

W dniu 28 stycznia 2016r. Rada Miasta Łańcuta podjęła Uchwałę Nr XIV/112/2016 w sprawie 

wyrażania zgody na włączenie nieruchomości położonych na terenie miasta Łańcuta do 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC, obejmujących działki nr 880/9, 

880/11, 880/12 i 1665/2 o łącznej powierzchni 1.7926 ha. Gmina Miasto Łańcut w dniu 

26.04.2016r. złożyła do Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Mielcu stosowny wniosek 

o powiększenie Podstrefy Łańcut SSE EURO-PARK Mielec o nowe tereny inwestycyjne, 

zgodnie z uchwałą.  W dniu 2.02.2017r. otrzymaliśmy odpowiedź od ARP S.A. w Mielcu, że 

powyższy wniosek został zweryfikowany przez Ministerstwo Rozwoju i nie spełnia wymogów.  
ARP S.A. zwróciła nam uwagę, że tereny wprowadzane do SSE powinny być uzbrojone 

w podstawowe media i powinny posiadać dostępność komunikacyjną, a minimalny obszar 

powinien wynosić co najmniej 6 ha. Ostatnio dostrzegamy również, zainteresowanie 

przedsiębiorców terenami inwestycyjnymi, niekoniecznie położonymi w SSE.  

Dlatego wnosimy o podjęcie niniejszej uchwały, co pozwoli na stworzenie nowej oferty 

inwestycyjnej i zagospodarowanie tych terenów. 

 

Przewodniczący Komisji Gospodarki Miejskiej, radny Sławomir Rejman poinformował, 

że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

 

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

uchwały.  
 

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

uchwały. 

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

głosu.  

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

uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na włączenie nieruchomości, położonych na terenie 

miasta Łańcuta do Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC została 

podjęta i otrzymała Nr XXIX/207/2017. 

 

Ad.10 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 

2017 (Druk Rady Miasta Nr 211/2017). 

 

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:   

Zwiększenie dochodów bieżących Miasta Łańcuta z tytułu: 

1) wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych – 349.530 zł 

2) wpływów ze zwrotów niewykorzystanych w roku 2016 dotacji dla przedszkola 

niepublicznego – 26.514 zł. 

Zmniejszono dochody bieżące z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych 

o kwotę 54.000 zł. 

Dochody w wysokości 327.044 zł przeznacza się na: 

1) zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalny w Urzędzie Miasta jak 

również w jednostkach budżetowych na kwotę – 37.944 zł 

2) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 129.100 zł, 

3) na promocję Miasta Łańcuta– 120.000 zł, 
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4) dotację na zadania w zakresie kultury na współorganizację koncertów muzycznych oraz 

imprez kulturalnych – 40.000 zł. 

W wyniku przeniesienia wydatków oraz zmniejszenia dotacji na pomoc finansową dla 

Województwa Podkarpackiego  części środków przeznacza się na nowe zadania inwestycyjne: 

1)  Rewitalizacja Rynku i Pl. Sobieskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w kwocie 

90.000 zł, 

2) Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej Przebudowy budynku 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łańcucie przy ul. Składowej – 37.000 zł, 

3) Zabezpieczenie wkładu własnego do zadania w ramach programu priorytetowego 

WFOŚiGW pod nazwą „SYSTEM – wspieranie działań ochrony środowiska 

i gospodarki wodnej realizowany przez WFOŚiGW. usuwanie wyrobów zawierających 

azbest – 1.000 zł (wartość całego zadania wynosi  6.205,69 zł,). 

 

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

pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Zabierając głos, radny Wrzesław Żurawski poinformował, że w dniu wczorajszym na 

wspólnym posiedzeniu Komisji zwrócił uwagę, że kwota w wysokości 100.000 zł „wyciągnięta 

z kieszeni”  Promocji Miasta z przeznaczeniem na klub sportowy Sokół Łańcut, jest trochę 

rażąca. Uzasadniając powyższe stwierdzenie  podkreślił, że Miasto Łańcut promują także 

zespoły taneczne, lub  inne z branży sportu jak np. klub sportowy LUKS Zieloni Łańcut. 

Podsumowując, zaznaczył, że mając na uwadze dofinansowanie w takiej wysokości tylko 

jednego stowarzyszenia, na tle pozostałych, mających charakter sportowy (np. zespoły taneczne 

odnoszące znaczące sukcesy i promujące Łańcut), to osobiście nie operowałby argumentem, że 

ktoś potrzebuje środków finansowych (co było wielokrotnie podkreślane), ponieważ 

oczekujących na takie wsparcie  jest wielu. Stwierdził, że  przyznanie środków finansowych 

dla klubu sportowego Sokół Łańcut w wysokości o której wspomniał na wstępie jest 

krzywdzące, szczególnie  dla tych którzy potrzebują takiego wsparcia,  ale go nie otrzymują.  

 

Wobec braku dalszych zgłoszeń do dyskusji i propozycji zmian, 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 została 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2017 podjęta 

i otrzymała Nr XXIX/208/2017. 

 

Ad. 11 Interpelacje i zapytania radnych.  

Ad 12 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
 

Radni nie zgłosili żadnych interpelacji, ani  zapytań. 
 

Ad. 13 Wolne wnioski i oświadczenia. 

 

Radny Adam Bielecki, w imieniu zawodników klubu sportowego Ludowego Uczniowskiego 

Klubu Sportowego „ZIELONI ŁAŃCUT”, zwrócił się do Dyrektora Miejskiego Sportu 

i Rekreacji w Łańcucie z zapytaniem, kto jest członkiem Kapituły oceniającej sukcesy sportowe 

za dany rok, oraz jakimi kryteriami  kieruje się przy dokonywaniu wyboru osób nagradzanych 

tytułem najlepszego sportowca. Poinformował, że w roku ubiegłym zawodnicy klubu 

sportowego LUKS „Zieloni Łańcut”, którego jest opiekunem, zdobyli 7 medali na 

Mistrzostwach Świata i dlatego uznał za stosowne aby zgłosić ich do Plebiscytu na Najlepszego 
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Sportowca i Trenera (swojej osoby nie zgłasza już drugi rok).  Podkreślił, że w wyniku oceny 

dokonanej przez Kapitułę, zawodnicy zostali w większości pominięci.  

 

Odpowiadając na powyższe, pan Jerzy Hałka Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

w Łańcucie wyjaśnił, że Plebiscyt na Najlepszego Sportowca i Trenera w danym roku 

organizowany jest przez jednostkę, którą zarządza, przez ok. 12 lat. Pierwsza jego edycja 

polegała na wypełnianiu kuponów z lokalnej gazety z którą wówczas współpracowano, jednak 

dochodziło do naruszeń, a ogłoszone wyniki nie były odzwierciedleniem faktycznych 

umiejętności, popularności i sukcesów danego sportowca. W związku z powyższym, od 2007 

roku wyboru najlepszych sportowców i trenerów dokonuje Kapituła powołana Zarządzeniem 

Dyrektora MOSiR w Łańcucie, a w jej skład wchodzą nie tylko instruktorzy sportu pracujący 

w tej placówce ale również  przedstawiciel Urzędu Miasta oraz fachowcy, którzy znają się na 

różnych dziedzinach sportu. Jego zdaniem, ww. gremium jest obiektywne i nie było uwag, co 

do pracy Kapituły. Zwrócił uwagę, że niełatwo jest zmierzyć różne dyscypliny sportu, ich 

popularność i umiejętności, ponieważ trudno jest porównać osiągnięcia koszykarzy, piłkarzy, 

czy też osób uprawiających sporty siłowe jak np. wyciskanie sztangi leżąc, dlatego nie przyjęto 

jednego kryterium (czyli wyniku sportowego), ale wzięto również pod uwagę popularność 

danej dyscypliny sportowej. Podkreślił, że w Łańcucie najbardziej wiodącą dyscypliną  jest 

sekcja koszykówki, która rozsławia miasto Łańcut na arenie sportowej całego kraju,  a świadczy 

o tym obecność dużej liczby kibiców podczas meczy organizowanych na hali sportowej 

MOSiR. W ciągu roku koszykarzy Sokół Łańcut ogląda mniej więcej ok. 18.000, nie licząc 

zawodów w kategoriach młodzieżowych, czy turniejach. Nawiązując do wyników Kapituły 

z bieżącego roku poinformował, że tytuł Najlepszego Sportowca otrzymał wychowanek Sokoła 

Jerzy Koszuta, który od dziecka związany jest  z Łańcutem, a w tym roku prawdopodobnie 

kończy karierę i nie był do tej pory odznaczony takim tytułem, a o trafności wyboru tego 

sportowca świadczą opinie kibiców. Stwierdził, że po części rozumie uwagi i zastrzeżenia 

radnego Adama Bieleckiego, ponieważ każdy trener chciałby aby jego dyscyplina 

i podopieczni, byli najlepsi, ale jego zdaniem należy porównać nie tylko osiągane sukcesy, ale 

także  popularność danej dyscypliny sportowej. Podkreślił, że wprawdzie zawodnicy klubu 

sportowego LUKS Zieloni promują Łańcut, ale konkurencja w tej dyscyplinie sportu jest 

niewielka. W tym miejscu, przytoczył kilka przykładowych wyników ww. klubu, osiągniętych  

na ubiegłorocznych zawodach – Mistrzostwach Polski Seniorów w wyciskaniu sztangi leżąc, 

biorąc pod uwagę konkurencję, a więc ilość rywalizujących ze sobą osób (w niektórych 

konkurencjach zawodnicy startowali sami). Zaznaczył, że zapewne praca i wysiłek 

zawodników LUKS „Zieloni Łańcut” oraz ich trenera zasługuje na wyróżnienie, ale dyscyplinę 

tą, (która jest niszową) uprawia w Łańcucie kilka osób, a w skali kraju jest ich niewiele, 

natomiast  koszykówkę czy piłkę nożną w Polsce uprawia kilka czy kilkadziesiąt tysięcy osób. 

Trudno jest zatem porównać, czy zawodniczka klubu LUKS Zieloni jest lepszą czy bardziej 

popularną od koszykarza Sokoła Łańcut. Jego zdaniem, 9-cio osobowa Kapituła tegorocznego 

Plebiscytu dokonała sprawiedliwego wyboru o czym świadczą opinie różnych osób, które 

docierają do MOSIR. Zwracając się do pana Adama Bieleckiego radnego i trenera klubu 

sportowego zaznaczył, że zawodnicy którymi się opiekuje, też w latach ubiegłych wygrywali  

Plebiscyt (o którym wyżej mowa) i była wówczas dyskusja na temat zasadności ich wyboru, to 

jednak Kapituła doceniła i wyróżniła sportowców tej mało popularnej i trudnej dziedziny 

sportu. Podsumowując stwierdził, że jego zdaniem procedura wyboru najlepszego sportowca 

i trenera w danym roku  prowadzona od 10 lat jest sprawiedliwa, każdy z członków Kapituły 

głosuje indywidualnie, ale  nigdy w 100 procentach  nie będzie dla wszystkich zadawalająca.  

 

Odnosząc się do wypowiedzi przedmówcy, radny Adam Bielecki podkreślił, że Dyrektor 

MOSiR bardzo umiejętnie wybrał te zawody, które są eliminacjami do Mistrzostw Świata, ale 
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należy podkreślić, że  przyjeżdżają na nie tylko najlepsi sportowcy (wpisowe 140 zł od 

zawodnika), dlatego zawodnik który jest słaby, nie bierze w tym udziału bo wie, że kwalifikuje 

się tylko dwóch i stąd ta niska frekwencja. Zawodnicy kwalifikowani są z zastosowaniem 

przelicznika Wilks,a a więc każda waga ciała kobiet i mężczyzn ma swój przelicznik, zaliczony 

przez sędziów wynik (w trzech grupach) jest mnożony przez współczynnik i wówczas ustalana 

jest kolejność miejsc. Wyraził ubolewanie, że Dyrektor MOSiR, nie zwrócił uwagi na 

Mistrzostwa Polski, w których brało udział 280 startujących zawodników. Poinformował, że   

klub sportowy, którym się opiekuje, ma w ciągu roku osiem zawodów z czego dwa, to 

Mistrzostwa Polski (w stylu klasycznym bez zastosowania sprzętu wspomagającego oraz 

z zastosowaniem specjalistycznych, bardzo kosztowych koszul). Zaznaczył, że Plebiscyt nie 

promuje sportowców którymi on się opiekuje i dlatego od przyszłego roku nie będzie zgłaszał 

ich do udziału. Ponadto dwóch zawodników zakończyło karierę, gdyż stwierdzili że nie mają  

motywacji do dalszego działania. W nawiązaniu do argumentu odnośnie małej popularności tej 

dziedziny sportu nadmienił, że dwa lata temu zgłosił akces do zorganizowania Mistrzostw 

Polski w wyciskaniu sztangi, lecz pozostało to bez odzewu, więc trudno jest oczekiwać 

jakiejkolwiek popularności. Podkreślił, że dużym wsparciem dla młodzieży byłoby bezpłatne 

użyczenie siłowni w MOSiR w Łańcucie i wówczas zostałaby ona zauważona, jednak 

prawdopodobnie nie ma takiej możliwości, dlatego treningi odbywają się w spartańskich 

warunkach, a sprzęt wykonany jest na warsztatach szkolnych. Zwrócił uwagę, że klub 

sportowy, którym się opiekuje, jest często porównywany z PTG Sokołem, którego osobiście 

też jest fanem i docenia pracę trenera pana Dariusza Kaszowskiego, ale należy również docenić 

zawodnika który zdobył mistrzostwo świata, a zgodnie z wynikiem Kapituły jest piąty, 

natomiast sportowiec który zaczyna karierę w gimnastyce, jest przed nim, co wygląda 

troszeczkę niepoważnie. Stwierdził, że jeżeli sytuacja w przyszłości się nie zmieni, to nie będzie 

brał udziału ze swoimi zawodnikami  w takim Plebiscycie.  

 

Wiceprzewodniczący Rady pan Robert Grabowski, w nawiązaniu do stwierdzenia Dyrektora 

MOSiR,  że trudno jest porównać różne dyscypliny sportowe, zaproponował, że być może 

dobrze byłoby pomyśleć nad zmianą  nazwy Plebiscytu tak, aby kryteria które są brane pod 

uwagę przy dokonywaniu wyboru poszczególnych osób, były jasne i czytelne. 

 

Radny Wrzesław Żurawski, zwracając się do Sekretarza Miasta zasugerował, aby w ramach 

promocji miasta, Telewizja Łańcut opisała i pokazała pracę w takich dziedzinach sportu, które 

są mało reklamowane i pokazywane, aby zaprezentować „perełki” pewnych dziedzin, które 

aktualnie są w dobrej kondycji i osiągają sukcesy. Jego zdaniem, jest to ważna i pilna sprawa 

i dobrze byłoby to opracować jako reportaż, czy film dokumentalny na temat pracy i zaistnienia 

w środowisku małego miasteczka, tego typu wydarzeń. Na zakończenie podkreślił, że jego 

zdaniem, telewizja niepotrzebnie rozdrabnia się na reportaże z kolejnych etapów 

remontowanych ulic, a powinna zająć się tym, co tak naprawdę jest życiem tego miasta, 

zarówno w świecie kultury jak i sportu. 

 

Radna Jadwiga Kuźniar poinformowała, że Komisja Spraw Społecznych na posiedzeniu w dniu 

20 marca 2017 r., zawnioskowała o docenienie w formie finansowej osób indywidualnych, 

grup, czy też  zespołów, które odniosły  szczególne sukcesy w danej dziedzinie. Zwróciła się 

do Burmistrza Miasta oraz Skarbnik Miasta o rozważenie powyższego wniosku. W dalszej 

kolejności, podziękowała Wydziałowi ds. Promocji Urzędu Miasta za podjęcie współpracy 

z Telewizją Polską w kwestii produkcji programu o Łańcucie pt. „Ukryte Skarby”. 

Na zakończenie zaapelowała, o umieszczenie w pobliżu lotniska Jasionka drogowskazu, 

kierującego na Łańcut ( na chwilę obecną  usytuowany jest, tylko znak na Medynię).  
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Zabierając głos w dyskusji, radna Jolanta Kluz – Zawadzka w nawiązaniu do wystąpienia pana 

Jerzego Hałki i radnego Adama Bieleckiego zawnioskowała, aby podjąć ponowną próbę 

sfinalizowania  rozmowy o zorganizowaniu Mistrzostw Polski, bo jak wynika z wygłoszonych 

wypowiedzi trudno, żeby dana dyscyplina sportu jaką jest wyciskanie sztangi, była popularna 

jeśli nie odbywa się w Łańcucie. Podkreśliła, że zapewne wiele osób przyjdzie do hali sportowej 

MOSiR, gdy dowiedzą się że odbędą się Mistrzostwa Polski z udziałem zawodników, którzy 

zdobyli złote medale i mają duże osiągnięcia, co  zapewne spopularyzuje daną dziedzinę sportu, 

a mistrzowie zostaną docenieni. Jej zdaniem, każdy kto promuje miasto Łańcut, służy 

patriotyzmowi lokalnemu. Podsumowując, zawnioskowała, o zorganizowanie w Łańcucie 

Mistrzostw Polski i  poinformowała, że popiera wniosek radnego Wrzesława Żurawskiego 

w kwestii pokazania i przybliżenia przez Telewizję Łańcut pracy niektórych zespołów. 

Zwróciła się również z prośbą o znalezienie w miarę możliwości miejsca w ośrodku sportowym 

dla klubu LUKS Zieloni Łańcut. 

 

Ponownie zabierając głos, radny Adam Bielecki stwierdził, że klub sportowy który prowadzi, 

jest cały czas porównywany do Sokół Łańcut, który jest drużyną profesjonalną, gdzie 

zawodnicy są zatrudnieni na kontraktach i za grę biorą pieniądze, natomiast zawodnicy, których 

udało mu się wytrenować „od zera” i biorą udział w Mistrzostwach Świata, to pasjonaci. 

Wyraził ubolewanie, że klub sportowy który promuje Łańcut nie jest doceniany i  nigdy nie 

zaproszono zawodników, by im podziękować. Jeszcze raz podkreślił, że trudno mu konkurować 

z drużyną PTG Sokół Łańcut, którą osobiście popiera i nie ma żadnych pretensji, ale 

porównywanie do niej klubu sportowego LUKS Zieloni Łańcut, jest nieporozumieniem.  

 

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

Miasta Łańcuta, 

 

 
 

Na tym protokół zakończono. 
 

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

Protokołowała:   

 

Małgorzata Rzeszutek 

 

 

 

 


