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Protokół  Nr XXXIII/2017 
 

z XXXIII Sesji Rady Miasta Łańcuta 
odbytej w dniu 13 lipca 2017 r. 

 
XXXIII 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. 15.30. 
W Sesji na stan 15 radnych w chwili otwarcia Sesji, uczestniczyło 13 radnych, wobec czego 
Prowadzący obrady, stwierdził prawomocność obrad i podejmowania uchwał. Jeden z 
radnych dołączył do obradujących w trakcie realizacji pkt-u 6, przyjętego porządku obrad. 
 
Prowadzący obrady, przywitał zebranych gości i poinformował, że porządek Sesji 
przedstawia się następująco: 
1. Otwarcie. 
2. Przyjęcie porządku obrad Sesji. 
3. Przyjęcie Protokołu Nr XXXII/2017 z XXXII Sesji Rady Miasta Łańcuta. 
4. Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały Nr XIII/101/2015 Rady Miasta Łańcuta z dnia 

22 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia cen za korzystanie z obiektów Gminy Miasta 
Łańcuta, w których Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łańcucie realizuje zadania 
statutowe  (Druk Rady Miasta Nr 227/2017). 

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 
niezabudowanych (Druk Rady Miasta Nr 228/2017). 

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego z dnia 21 czerwca 2016 r. 
(Druk Rady Miasta Nr 229/2017). 

7. Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały Nr XXIV/178/2016 Rady Miasta Łańcuta z dnia 
8 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Miasta Łańcuta (Druk Rady Miasta Nr 230/2017). 

8. Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały  Nr XXIV/179/2016 Rady Miasta Łańcuta z dnia 
8 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  
zamieszkałych oraz zagospodarowania  tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi (Druk Rady Miasta Nr 231/2017). 

9. Informacja Burmistrza Miasta o działalności w okresie międzysesyjnym.  
10. Informacja Burmistrza Miasta z realizacji uchwał Rady Miasta pomiędzy XXXI 

a  XXXIII Sesją Rady Miasta Łańcuta. 
11. Interpelacje i zapytania radnych. 
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
13. 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 232/2017)”. 
 wprowadzenia dodatkowego punktu o treści „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany 

wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łańcuta” (Druk Rady Miasta Nr 233/2017)”. 
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 wprowadzenia dodatkowego punktu o treści „Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia 
porozumienia pomiędzy miastem Łańcutem a Województwem Podkarpackim” (Druk Rady 
Miasta Nr 234/2017)”. 

 
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 13 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 4. 
 
Za wprowadzeniem do porządku obrad punktu dot. „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany 
wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łańcuta”, głosowało 13 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 5. 
 
Za wprowadzeniem do porządku obrad punktu dot. „Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia 
porozumienia pomiędzy miastem Łańcutem a Województwem Podkarpackim”, głosowało 
13 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 9. 
 
W dalszej kolejności, Prowadzący obrady, poddał pod głosowanie porządek obrad po 
wprowadzonych zmianach, za przyjęciem którego głosowało 13 radnych, nikt nie był 
przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. 
 
Po zakończeniu procedury głosowania, Prowadzący obrady poinformował, że ostatecznie 
porządek obrad XXXIII Sesji ukształtował się następująco: 
1. Otwarcie. 
2. Przyjęcie porządku obrad Sesji. 
3. Przyjęcie Protokołu Nr XXXII/2017 z XXXII Sesji Rady Miasta Łańcuta. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie  wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 

2017” (Druk Rady Miasta Nr 232/2017)”. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łańcuta” 

(Druk Rady Miasta Nr 233/2017)”. 
6. Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały Nr XIII/101/2015 Rady Miasta Łańcuta z dnia 

22 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia cen za korzystanie z obiektów Gminy Miasta 
Łańcuta, w których Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łańcucie realizuje zadania 
statutowe  (Druk Rady Miasta Nr 227/2017). 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 
niezabudowanych (Druk Rady Miasta Nr 228/2017). 
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8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego z dnia 21 czerwca 2016 r. 
(Druk Rady Miasta Nr 229/2017). 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy miastem Łańcutem 
a Województwem Podkarpackim (Druk Rady Miasta Nr 234/2017). 

10. Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały Nr XXIV/178/2016 Rady Miasta Łańcuta z dnia 
8 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Miasta Łańcuta (Druk Rady Miasta Nr 230/2017). 

11. Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały  Nr XXIV/179/2016 Rady Miasta Łańcuta z dnia 
8 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  
zamieszkałych oraz zagospodarowania  tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi (Druk Rady Miasta Nr 231/2017). 

12. Informacja Burmistrza Miasta o działalności w okresie międzysesyjnym.  
13. Informacja Burmistrza Miasta z realizacji uchwał Rady Miasta pomiędzy XXXI 

a  XXXIII Sesją Rady Miasta Łańcuta. 
14. Interpelacje i zapytania radnych. 
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
 
Ad.3   Przyjęcie Protokołu Nr XXXII/2017 z XXXII 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 XXXII Sesji, w związku z czym, 
protokół został przyjęty.  
 
Ad.4 Podjęcie uchwały w sprawie  wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 

2017” (Druk Rady Miasta Nr 232/2017)”. 
 
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2017 
wraz z autopoprawką, jak w załączeniu (w związku z pismem Ministra Rozwoju i Finansów 
otrzymano dodatkową rezerwę na części oświatowej subwencji ogólnej), 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) kar i odszkodowań wynikających z umów 10.000 zł. 
2) wpłat  rodziców za zniszczone lub zgubione podręczniki kwota 1.018 zł 
3) rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 19.912 zł 

Dochody w wysokości 30.930 zł przeznacza się na zakup usług zdrowotnych , zakup energii, 
zakup nowych podręczników dla uczniów oraz na doposażenie pomieszczeń do nauki 
w gimnazjach publicznych. 
Zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy 
ul. Polnej” o kwotę 30.000 zł. 
Dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 30.000 zł na zadaniu 
„Przebudowa ulicy Słonecznej o kwotę 30.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne 
pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Polnej”. 
Ponadto zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 7.500 zł na zakup maszyny do ostrzenia 
łyżew, a zwiększa się  na zadanie „Wykonanie boiska do piłki nożnej plażowej (basen 
otwarty). 
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Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, radny Paweł Kuźniar poinformował, 
że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Radni nie zgłosili żadnych pytań, uwag, ani propozycji zmian do przedmiotowego projektu 
uchwały.  
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Prowadzący obrady, poddał pod głosowanie projekt 
uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt  nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od 
głosu.  
Na podstawie wyników głosowania, Prowadzący obrady stwierdził, że uchwała w 
sprawie zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2017 została podjęta i otrzymała 
Nr XXXIII/224/2017. 
 
Ad.5 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta 

Łańcuta” (Druk Rady Miasta Nr 233/2017)”. 
 
Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Łańcuta wraz 
z autopoprawką, jak w załączeniu (dotyczy wprowadzenia rezerwy oświatowej na 
doposażenie gimnazjów), w imieniu Burmistrza Miasta, przedstawiła pani Joanna Flejszar 
Skarbnik Miasta. Objaśnienia do projektu uchwały, a więc zakres wprowadzonych zmian w 
dochodach, wydatkach, przychodach budżetu oraz wynik budżetu zawiera załącznik Nr 3 do 
niniejszego dokumentu.  
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów radny Paweł Kuźniar poinformował, 
że Komisja na posiedzeniu 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, 1 radny 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 XXXIII/225/2017. 
 
Ad.6 Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały Nr XIII/101/2015 Rady Miasta Łańcuta z dnia 

22 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia cen za korzystanie z obiektów Gminy Miasta 
Łańcuta, w których Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łańcucie realizuje zadania 
statutowe  (Druk Rady Miasta Nr 227/2017). 

 
Projekt uchwały o zmianie Uchwały Nr XIII/101/2015 Rady Miasta Łańcuta z dnia 
22 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia cen za korzystanie z obiektów Gminy Miasta Łańcuta, 
w których Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łańcucie realizuje zadania statutowe, 
w imieniu Burmistrza Miasta Łańcuta, przedstawił Pan Jerzy Hałka Dyrektor MOSiR w 
Łańcucie. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiło się następująco:   
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Na terenie kompleksu sportowo – rekreacyjnego MOSiR „Baseny Otwarte – Bażantarnia” 
przy ul. Składowej, powstaje boisko do piłki nożnej plażowej (beach soccer). 
Pełnowymiarowe boisko pokryte piaskiem (37 m x 28 m) i bramki o wymiarach 2,2 m x 5,5 
m pozwoli rozgrywać mecze i turnieje rangi mistrzowskiej pod patronatem i licencją Polskiej 
Federacji Beach Soccera (PFBS). Opłata nie będzie pobierana w sezonie letnim, w czasie gdy 
jest czynny basen otwarty. Będzie to pierwszy obiekt na Podkarpaciu ww. dziedzinie sportu, 
która rozwija się bardzo dynamicznie.    
 
W trakcie realizacji niniejszego punktu, do obradujących dołączył jeden radny.  
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów radny Paweł Kuźniar poinformował, 
że Komisja na posiedzeniu 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 o zmianie 
Uchwały Nr XIII/101/2015 Rady Miasta Łańcuta z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie 
ustalenia cen za korzystanie z obiektów Gminy Miasta Łańcuta, w których Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łańcucie realizuje zadania statutowe została, podjęta 
i otrzymała Nr XXXIII/226/2017. 
 
Ad.7 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

niezabudowanych (Druk Rady Miasta Nr 228/2017). 
 
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanych, 
w imieniu Burmistrza Miasta Łańcuta, przedstawiła pani Jolanta Dubiel – Bawor Kierownik 
Biura Gospodarki Mieniem. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiło się następująco: 
 
Miasto Łańcut jest właścicielem 14 nieruchomości niezabudowanych położonych w Łańcucie 
na os. Jana Pawła II. Są to tereny rolne i zielone. Przedmiotowy teren objęty jest Miejscowym 
Planem Zagospodarowania Przestrzennego tzw. „Księżych Górek” w Łańcucie, uchwalonego 
Uchwałą Nr XX/147/2012 Rady Miasta Łańcuta z dnia 30 października 2012 r. Według ww. 
planu, działki położone są w terenie oznaczonym symbolem 2 MN, to jest w terenie 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Uzyskane środki  finansowe ze sprzedaży 
nieruchomości, będą wydatkowane na realizację zadań gminnych tj. na inwestycje miejskie, 
związane z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych. Przedmiotową nieruchomości Miasto 
zamierza zbyć w drodze przetargu nieograniczonego z zachowaniem obowiązującej 
procedury, zaś cena wywoławcza uzależniona będzie od wartości określonej przez 
rzeczoznawcę. Mając powyższe na uwadze, przedkłada się projekt uchwały celem podjęcia, 
co jest w pełni uzasadnione. 
 
Przewodniczący Komisji Gospodarki Miejskiej, radny Sławomir Rejman poinformował, 
że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
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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 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanych, została podjęta 
i otrzymała Nr XXXIII/227/2017. 
 
Ad.8 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego z dnia 21 czerwca 
2016 r. (Druk Rady Miasta Nr 229/2017). 

 
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego z dnia 21 czerwca 2016 r., w imieniu 
Burmistrza Miasta Łańcuta, przedstawiła pani Anna Budzyńska – Szewczyk – Kierownik 
Biura Pozyskiwania Funduszy i Zamówień Publicznych. Uzasadnienie do projektu uchwały 
przedstawiło się następująco: 
 
Podjęcie niniejszej uchwały, jest warunkiem koniecznym do przyjęcia do realizacji 
przedsięwzięć realizowanych w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach 
trybów pozakonkursowych. Nieprzyjęcie niniejszej strategii, uniemożliwi uzyskanie 
pozytywnej opinii Koordynatora ds. środowiska w ramach RPO WP w zakresie zgodności 
z regulacjami, dotyczącymi oddziaływania na środowisko przedmiotowego dokumentu dla 
projektów realizowanych w formule ZIT, bez której wszystkie podpisane Umowy 
o dofinansowanie mają status „warunkowy”, co uniemożliwia składanie wniosków o płatność, 
a tym samym uruchamiać zaliczek na poczet realizacji projektów. 
Miasto Łańcut na chwilę obecną przystąpiło do realizacji projektów: 

1. Zachowanie dziedzictwa kulturowego  oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF 
2. Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy 

Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie uchwały jest uzasadnione. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, radny Paweł Kuźniar poinformował, 
że Komisja rozpatrywała przedmiotowy projekt uchwały i pozytywnie go zaopiniowała. 
 
Radni nie zgłosili żadnych pytań, uwag, ani propozycji zmian do przedmiotowego projektu 
uchwały.  
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Prowadzący obrady, poddał pod głosowanie projekt 
uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt  nie był przeciw, nikt wstrzymał się od 
głosu.  
Na podstawie wyników głosowania, Prowadzący obrady stwierdził, że uchwała w 
sprawie przyjęcia do realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 
Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego z dnia 21 czerwca 2016 r., została podjęta 
i otrzymała Nr XXXIII/228/2017. 
 
Ad.9 Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy miastem Łańcutem 

a Województwem Podkarpackim (Druk Rady Miasta Nr 234/2017). 



7 
 

 
Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy miastem Łańcutem 
a Województwem Podkarpackim, w imieniu Burmistrza Miasta Łańcuta, przedstawiła Pani 
Anna Budzyńska – Szewczyk – Kierownik Biura Pozyskiwania Funduszy i Zamówień 
Publicznych. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiło się następująco: 
 
Podjęcie niniejszej uchwały, jest warunkiem koniecznym przyjęcia do realizacji 
przedsięwzięcia pn. „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA”, które będzie 
realizowane jako projekt partnerski. Projekt ten zostanie złożony przez Województwo 
Podkarpackie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-
2020 w lipcu 2017 r. Przystępując do powyższego projektu, Miasto Łańcut zobowiązuje się 
do zabezpieczenia w swoim budżecie środków finansowych niezbędnych do realizacji 
Projektu. Wartość inwestycji wynosi 2 005,52 zł, w tym wkład własny w wysokości: 619,60 
zł, a planowany termin realizacji to rok 2018-2020. 
W ramach powyższego projektu w Mieście Łańcucie planowana jest budowa 5 stojaków na 
rowery. 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. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, radny Paweł Kuźniar poinformował, 
że Komisja rozpatrywała przedmiotowy projekt uchwały i pozytywnie go zaopiniowała. 
 
Radni nie zgłosili żadnych pytań, uwag, ani propozycji zmian do przedmiotowego projektu 
uchwały.  
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Prowadzący obrady, poddał pod głosowanie projekt 
uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 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 XXXIII/229/2017. 
 
Ad.10 Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały Nr XXIV/178/2016 Rady Miasta Łańcuta z 

dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i 
porządku na terenie Gminy Miasta Łańcuta (Druk Rady Miasta Nr 230/2017). 

 
Projekt uchwały o zmianie Uchwały Nr XXIV/178/2016 Rady Miasta Łańcuta z dnia 
8 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Miasta Łańcuta, w imieniu Burmistrza Miasta Łańcuta, przedstawiła pani Anna 
Rochecka –– Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami . 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiło się następująco: 
 
Projekt niniejszej uchwały dostosowuje Regulamin utrzymania czystości i porządku na  
terenie Gminy Miasta  Łańcuta do nowych wymagań, określonych w Rozporządzeniu 
Ministra Środowiska  z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu 
selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów /Dz.2017.19/. Wymagania te dotyczą 
zapewnienia przez gminę, odpowiedniej kolorystyki i nazewnictwa pojemników (w tym 
worków) do zbierania wybranych frakcji odpadów. 
Sposób selektywnego zbierania odpadów komunalnych, realizowany na terenie Gminy Miasta 
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Łańcuta jest zasadniczo zgodny z nowymi regulacjami. Mieszkańcy gminy segregują 
poszczególne frakcje odpadów do worków lub pojemników o kolorystyce zgodnej z nowymi 
regulacjami, oznaczonych nadrukiem z informacją o rodzaju gromadzonych w nich odpadach. 
Niniejsza uchwała ma na celu dostosowanie worków i pojemników do zbierania odpadów 
odpowiednim napisem, zgodnym z wprowadzonym rozporządzeniem. Projekt uchwały 
uzyskał pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łańcucie. 
 
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 o zmianie 
Uchwały Nr XXIV/178/2016 Rady Miasta Łańcuta z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie 
przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta 
Łańcuta, została podjęta i otrzymała Nr XXXIII/230/2017. 
 
Ad.11 Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały  Nr XXIV/179/2016 Rady Miasta Łańcuta 

z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  
zamieszkałych oraz zagospodarowania  tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi (Druk Rady Miasta Nr 231/2017). 

 
Projekt uchwały o zmianie Uchwały  Nr XXIV/179/2016 Rady Miasta Łańcuta z dnia 
8 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz 
zagospodarowania  tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, w imieniu Burmistrza Miasta Łańcuta, przedstawiła pani Anna 
Rochecka –– Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami . 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiło się następująco: 
 
W związku z ogłoszonym Rozporządzeniem Ministra Środowiska w z dnia 29 grudnia 2016 r. 
w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów 
/Dz.2017.19/, zachodzi konieczność dostosowania zapisów w uchwale w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz zagospodarowania tych 
odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 
obowiązujących przepisów. Określone w rozporządzeniu nowe wymagania, dotyczą 
zapewnienia przez gminę odpowiedniej kolorystyki i nazewnictwa pojemników (w tym 
worków) do zbierania wybranych frakcji odpadów. Sposób selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych realizowany na terenie Gminy Miasta Łańcuta, jest zasadniczo zgodny z 
nowymi regulacjami. Mieszkańcy gminy segregują poszczególne frakcje odpadów do 
worków lub pojemników o kolorystyce zgodnej z nowymi regulacjami, oznaczonych 
nadrukiem z informacją o rodzaju gromadzonych w nich odpadach. Niniejsza uchwała ma na 
celu dostosowanie worków i pojemników do odpadów poprzez oznaczenie napisem, zgodnym 
z wprowadzonym rozporządzeniem. 
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Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Łańcucie. 
 
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 o zmianie 
Uchwały  Nr XXIV/179/2016 Rady Miasta Łańcuta z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości  zamieszkałych oraz zagospodarowania  tych 
odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
została podjęta i otrzymała Nr XXXIII/231/2017. 
 
Ad.12  Informacja Burmistrza Miasta o działalności w okresie międzysesyjnym.  
 
Radni nie zgłosili żadnych pytań, ani uwag do przestawionej informacji. 
 
Ad.13 Informacja Burmistrza Miasta z realizacji uchwał Rady Miasta pomiędzy XXXI 

a  XXXIII Sesją Rady Miasta Łańcuta. 
 
Informacja  Burmistrza  Miasta z  realizacji  uchwał Rady Miasta pomiędzy XXXI a XXXIII 
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.13 Interpelacje i zapytania radnych. 
 
Radni wystąpili do Burmistrza z następującymi interpelacjami i zapytaniami: 
1) Radny Wrzesław Żurawski – zwrócił się z zapytaniem, co było powodem podjęcia decyzji 

o pomniejszeniu sali obrad Rady,  
2) Radna Jolanta Kluz – Zawadzka – nawiązała do przygotowywanej  przez Sejm ustawy 

o nowej opłacie paliwowej, zgodnie z którą, planowany jest wzrost paliwa o 25 gr za litr. 
Nawiązując do informacji przekazanej przez ustawodawcę, uzyskane z podwyżki środki 
będą znaczone i zostaną przekazane do tych gmin, które mają niższy dochód wyliczony 
z PIT, niż połowa średniej krajowej przypadający na ich mieszkańców. W tym miejscu 
zastanowiła się, czy powiat łańcucki oraz miasto będzie się do nich zaliczało?. 
Nadmieniła, że na drogach samorządowych,  które są w złym stanie technicznym ginie ok 
1000 osób (15 tys. rannych) w ciągu roku, dlatego na ich remont mają zostać przekazane 
zgromadzone fundusze. Kończąc, poprosiła o odpowiedź na pytanie, czy jeżeli starostwo 
otrzyma dofinansowanie (o którym wyżej mowa), to w dalszym ciągu będzie 
dofinansowywać tylko drogi w okolicznych gminach, czy też wręcz odwrotnie stanie się 
sprawiedliwość i zostanie wydzielony fundusz założycielski do dróg powiatowych, 
położonych na terenie Łańcuta, którym Miasto będzie mogło dysponować ?  
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3) Radna Jolanta Kluz – Zawadzka – zwróciła uwagę, że w związku z pomniejszeniem sali 
obrad jest znacznie gorsza słyszalność,   

4) Radny Jacek Bartman – przypomniał, że na poprzednim posiedzeniu Sesji poruszył 
sprawę okopertowania części miejsc postojowych na płatnym parkingu przy ul. Plac 
Sobieskiego. Z informacji które uzyskał, są to miejsca sprzedane właścicielom sklepów. 
Podkreślił, że intencją Rady Miasta przy podejmowaniu decyzji o utworzeniu płatnego 
parkingu, było zwiększenie rotacyjności samochodów na Placu Sobieskiego, a tym 
samym poprawa możliwości parkowania w centrum miasta. Stwierdził, że jeżeli przy 
okazji udaje się dofinansować klub sportowy, to jego zdaniem jest to bardzo pozytywne. 
Zwrócił się do Burmistrza Miasta o wyegzekwowanie od dzierżawcy przedmiotowego 
terenu, aby wydzielone koperty, zostały zlikwidowane.   

 
Ad.14 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
 
Odnosząc się do zapytań radnych, Burmistrz Miasta pan Stanisław Gwizdak  wyjaśnił, że: 
 
Ad.1 i 3) – decyzję o pomniejszeniu sali obrad podjął osobiście, a wynika ona z potrzeb pracy 

Urzędu. Z uwagi na dużą ilość opracowanych wniosków i projektów dotyczących 
pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych (trwałość projektów to okres 
5 lat), zaistniała konieczność zwiększenia zatrudnienia w Biurze Pozyskiwania 
Funduszy i Zamówień Publicznych. Zapewnił, że zastosowane rozwiązanie nie jest 
docelowe, ponieważ w ramach pozyskanych środków finansowych planowana jest 
przebudowa budynku po Komendzie Policji. Z uwagi na fakt, że na realizację 
planowanej inwestycji został opracowany stosowny projekt do Programu Unijnego, 
to nie można wykonać żadnych prac niezgodnych z jego zapisami, ponieważ nie 
zostanie to uwzględnione jako wydatek kwalifikowany.   

Ad. 2) – pomimo faktu, że uwagi radnej Jolanty Kluz – Zawadzkiej są słuszne, to trudno jest 
na dzień dzisiejszy dywagować. Uzupełniając, Zastępca Burmistrza Miasta 
zaznaczyła, że na chwilę obecną projekt ustawy jest w czytaniu komisji sejmowych. 
Dokument wskazuje na dysponowanie środkami finansowymi przez Wojewodów, 
a więc na zasadzie obecnie funkcjonującego Narodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych tzw. schetynówki.  

 
 W dalszej kolejności, Pani Joanna Rupar Z-ca Burmistrza Miasta wyjaśniła, że:   
Ad 4) -  prawdą jest, że sprawa poruszona przez radnego Jacka Bartmana została zgłoszona na 

poprzednim posiedzeniu Sesji i wówczas zobowiązała się do weryfikacji informacji, 
dotyczących umieszczenia kopert na płatnym parkingu przy ul. Sobieskiego, którego 
dzierżawcą jest Klub Sportowy „STAL ŁAŃCUT”. Poinformowała, że w kwestii 
formalnej Miasto skierowało do ww. klubu pismo wskazując  czynności, które 
należy podjąć w sprawie parkowania, a do których odniesie się obecny na 
dzisiejszym posiedzeniu Prezes Pan Krzysztof Mączka. Wyjaśniła, że koperty 
zostaną zlikwidowane z uwagi na fakt, że ich wymalowanie oznacza zmianę 
organizacji ruchu, na którą  Miasto nie posiada zgody i dokumentacji. W dalszej 
części swojej wypowiedzi zwróciła uwagę na problem z odpłatnością za parkowanie 
w Łańcucie. Podkreśliła, że większość osób jej nie dokonuje i czuje się bezkarnie, 
a rotacja samochodów jest niewielka (te same samochody stoją po 7-8 godzin). Z 
uwagi na powyższe okoliczności zaproponowała zorganizowanie posiedzenia 
Komisji, aby wspólnie zastanowić się nad modelem prawnym wyegzekwowania 
odpłatności od osób parkujących na płatnym parkingu (np. blokada kół, która jest 
jednym ze skutecznych mechanizmów  pobierania opłat i rotacyjności).          



11 
 

 
Ad. 15 Wolne wnioski i oświadczenia 
 
Pan Krzysztof Mączka Prezes Łańcuckiego klubu Sportowego STAL ŁĄŃCUT odniósł się do 
uwag radnego Jacka Bartmana w kwestii znaków, które pojawiły się na płatnym parkingu przy 
ul. Plac Sobieskiego (tzw. kopert) i wyjaśnił, że stowarzyszenie ograniczone jest uchwałą Rady 
Miasta i regulaminem. Podkreślił, że obowiązujące dokumenty nie dają możliwości zastosowania 
żadnych kar i egzekwowania należności od osób, które nie uiszczają opłat za parkowanie. 
Stwierdził, że klub sportowy STAL ŁAŃCUT jako zarządca parkingu oprócz ogólnych 
warunków regulaminu powinien wyznaczyć własny regulamin wewnętrzny, który umożliwiłby 
wprowadzenie kar (o których wyżej mowa). Zaznaczył, że wszystkie dochody uzyskane z 
dzierżawy parkingu, przeznaczane są na działania statutowe. Wyraził ubolewanie, że radny Jacek 
Bartman zgłaszał zapytanie w tej sprawie na Sesji w imieniu mieszkańców, podkreślając ich 
niezadowolenie, a nie zapytał w pierwszej kolejności zarządcy parkingu. W dalszej kolejności 
przytoczył pkt 4 regulaminu, dotyczący dzierżawionego terenu w brzmieniu „ wniesienie opłaty 
za korzystanie z wyznaczonych ogólnodostępnych miejsc postojowych wnosi się z góry, przez 
uiszczenie opłaty parkingowej u zarządcy parkingu przed rozpoczęciem parkowania bez 
uprzedniego wezwania”. Mając na uwadze powyższe, zwrócił się z pytaniem, czy jeżeli 
zainteresowana osoba zapłaci zarządcy za postój samochodu na parkingu w godzinach od 8.00 do 
16.00 przez 20 dni, to czy ma prawo zaparkować, ponieważ osobiście uważa, że  skoro dokonał 
opłaty z góry, to takie prawo posiada. Podkreślił, że dzięki wydzielonym na parkingu miejscom 
postojowym tzw. iksom, klub ma dużo znacznie większy dochód niż za miejsca ogólnodostępne. 
Zaznaczył, że przez okres trzech lat znacznie spadł dochód z poboru opłat z uwagi na 
nieuczciwość kierowców, którzy dokonują wpłaty  za godzinę postoju, a zajmują miejsce 
parkingowe przez 3 godziny lub nie uiszczają opłaty, natomiast klub nie ma możliwości prawnych 
ich wyegzekwowania. Na zakończenie poinformował, że otrzymał od Burmistrza Miasta pismo w 
sprawie likwidacji tzw. iksów do czego jako dzierżawca parkingu się dostosuje. 
 
W dalszej części spotkania wywiązała się wśród zebranych dyskusja, dotycząca zasadności 
i legalności zakopertowana miejsc postojowych na parkingu, którym zarządza klub sportowy 
STAL ŁAŃCUT oraz kwestii ściągalności  odpłatności za miejsca postojowe. Radni stwierdzili, 
że nie byli informowani o problemach, które przedstawił  Pan Krzysztof Mączka. Ostatecznie 
ustalono, że w powyższych sprawach  w miesiącu wrześniu zostanie zorganizowane wspólne 
posiedzenie Komisji Rady Miasta z udziałem zarządcy płatnego parkingu przy u. Plac 
Sobieskiego, na którym zostaną rozważone możliwości prawne rozwiązania istniejącej sytuacji.  
 
Radny Jacek Bartman zwrócił uwagę, że intencją przekształcenia parkingu przy ul. Plac 
Sobieskiego z bezpłatnego na płatny, było udostępnienie miejsc postojowych, natomiast 
wywiązała się dyskusja na temat szeregu innych problemów, które zapewne należy rozwiązać. 
Zwracając się do pana Krzysztofa Mączki podkreślił, że miasto udostępniło parking z którego 
klub może korzystać, czerpiąc korzyści finansowe na jego działalność, a jeżeli pojawiły się plany 
zakopertowania miejsc postojowych, to należało zwrócić się w tej kwestii do właściciela, czyli 
Gminy Miasto Łańcut. 
 
Na prośbę radnego Wrzesława Żurawskiego odnośnie realizacji budowy łącznika autostrady A4 
(węzeł Łańcut) z drogą krajową Nr 4, Z-ca Burmistrza wyjaśniła, że inwestycja ta jest na etapie 
opracowywania dokumentacji przez wyłonioną w przetargu firmę, która uzyskała pozwolenie na 
program geologiczny. W powyższej sprawie średnio raz w miesiącu organizowane są spotkania, 
na które jest zapraszany przedstawiciel miasta. Na chwilę obecną do Urzędu zostały dostarczone 
rozwiązania w zakresie rozwiązań technicznych tj. m.in. dodatkowych sieci, które będą kolizyjne 
z planowaną inwestycją (nie ma wprowadzonych zmian w zakresie lokalizacji,  uzgodniony został 
wyjazd z ul. Zielonej (dawnej Szenwalda) oraz rondo na ul. Kochanowskiego). Z uwagi na 
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trwające uzgodnienia środowiskowe i techniczne, zakończenie dokumentacji planowane jest w 
pierwszej połowie 2018 roku.  
 
Radny Wrzesław Żurawski wyraził własną opinię na temat ostatniego wydania „Biuletynu 
Miejskiego”, odnosząc się pozytywnie do jego formy graficznej, która jak podkreślił, uległa 
znacznej poprawie. Jednocześnie zwrócił uwagę na błąd merytoryczny, dotyczący artykułu 
„Sensacyjne odkrycie archeologiczne” w związku z brakiem opisu pod fotografią, na której 
widoczne są dwie nieznane osoby (brak informacji kim są mężczyźni, widoczni na zdjęciu). 
 
Pan Aleksander Cymerys Przewodniczący Zarządu Osiedla „Śródmieście”, poprosił o udzielenie 
informacji odnośnie zainteresowania sprzedażą działek na tzw. „Księżych Górkach”. 
 
W odpowiedzi na powyższe,  Z-ca Burmistrza Miasta poinformowała, że została sprzedana jedna 
z większych działek z przeznaczeniem pod budownictwo wielorodzinne (uchwała podjęta na 
poprzedniej sesji). Podkreśliła, że jest zainteresowanie działkami przeznaczonymi pod 
budownictwo indywidualne jednorodzinne, które wyznaczono do sprzedaży, podjętą na 
dzisiejszym posiedzeniu uchwałą, jednak faktyczna informacja w tym temacie będzie znana po 
przetargach, które planowane są na miesiąc sierpień. Wyraziła nadzieję, że zainteresowanie 
zakupem działek będzie duże, ponieważ miasto potrzebuje środków finansowych na uzupełnienie 
wkładu inwestycyjnego do rozpoczętych i planowanych prac inwestycyjnych.  
 
Na zakończenie Przewodniczący Rady pan Andrzej Barnat poinformował, że planuje 
zorganizowanie wspólnych posiedzeń Komisji w celu omówienia następujących zagadnień: 
 płatne parkowanie oraz handel w centrum miasta Łańcuta, 
 działalność Łańcuckiego Zakładu Komunalnego w Łańcucie Sp. z o.o. z uwzględnieniem 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Łańcuta, 
 drogi powiatowe na terenie miasta  - współpraca w tym zakresie z Powiatem Łańcuckim. 
 
Wobec braku dalszych zgłoszeń do dyskusji, Prowadzący obrady zamknął XXXIII Sesję 
Rady Miasta Łańcuta. 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
                                                                                                              ………………………………………….. 

                            (data i podpis Prowadzącego obrady) 
Protokołowała:   
 
Małgorzata Rzeszutek 
 
 
 
 

 


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

