
1 
 

Protokół  Nr XXXIV/2017 
 

z XXXIV Sesji Rady Miasta Łańcuta 
odbytej w dniu 14 września 2017 r. 

 
XXXIV 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 13 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. Przyjęcie Protokołu Nr XXXIII/2017 z XXXIII Sesji Rady Miasta Łańcuta. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Miasta Łańcuta” 

i uchwalenia  regulaminu nadawania tytułu (Druk Rady Miasta Nr 236/2017). 
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia dochodów podlegających gromadzeniu na 

wydzielonych rachunkach (Druk Rady Miasta Nr 235/2017). 
6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 

2017 (Druk Rady Miasta Nr 237/2017). 
7. Informacja Burmistrza Miasta o działalności w okresie międzysesyjnym.  
8. Informacja Burmistrza Miasta z realizacji uchwał Rady Miasta pomiędzy XXXIII 

a  XXXIV Sesją Rady Miasta Łańcuta. 
9. Interpelacje i zapytania radnych. 
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
11. Wolne wnioski i oświadczenia. 
 
Ad. 2  Przyjęcie porządku obrad Sesji 
 
Do porządku obrad nie zgłoszono żadnych uwag, ani propozycji zmian. 
 
Prowadzący obrady, poddał pod głosowanie porządek obrad, za przyjęciem którego, 
głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. 
 
Przed przystąpieniem do realizacji przyjętego porządku obrad, pan Stanisław Gwizdak 
Burmistrz Miasta Łańcuta przekazał obecnemu na posiedzeniu Sesji,  Panu Adamowi Hołemu 
Dyrektorowi Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Łańcucie, gratulacje w związku z objęciem 
z dniem 1 września 2017 r. stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Albigowej. W imieniu 
swoim i Rady Miasta Łańcuta podziękował za dziewięcioletnie pełnienie funkcji Dyrektora 
oraz pracę i zaangażowanie w budowanie i kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły.   
Kończąc, życzył wytrwałości, sukcesów a także wielu codziennych momentów satysfakcji 
w jakże niełatwej pracy pedagogicznej. 
 
Zabierając głos, pan Adam Hoły podziękował wszystkim za okazaną pomoc w okresie kiedy 
pełnił funkcję Dyrektora Gimnazjum i zapewnił, że poczyni wszelkie starania aby placówka, 
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którą zarządzał nadal funkcjonowała, wyrażając jednocześnie nadzieję na pomoc i poparcie 
w tej sprawie ze strony Burmistrza Miasta i Rady Miasta. 
 
W dalszej kolejności Przewodniczący Rady pan Andrzej Barnat, powitał przybyłych na  
posiedzenie mieszkańców Dzielnicy „Wschód”, protestujących przeciw budowie instalacji 
radiokomunikacyjnej przy ul. Kościuszki w Łańcucie.  
 
W powyższej sprawie głos zabrał Burmistrz Miasta pan Stanisław Gwizdak, informując, że na 
wniosek Zarządu Osiedla „Wschód” oraz mieszkańców którzy monitowali sprawę budowy 
instalacji radiokomunikacyjnej zostały podjęte starania w wyniku których, w tej sprawie do 
Urzędu Miasta wpłynęło pismo Telefonii Komórkowej P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa. 
W przedmiotowym piśmie inwestor poinformował, o wycofaniu wniosku z dnia 25 lipca 
2017 r. dotyczącego zmiany ostatecznej decyzji, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego z dnia 14 czerwca 2017 r. W związku z tym ww. inwestycja nie będzie 
realizowana. 
 
Usatysfakcjonowani powyższą informacją mieszkańcy opuścili salę obrad. 
 
Ad. 3  Przyjęcie Protokołu Nr XXXIII/2017 z XXXIII 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 XXXIII Sesji, w związku z czym, 
protokół zostały przyjęty. 
 
W trakcie realizacji niniejszego punktu, do obradujących dołączył jeden radny.  
 
Ad.4  Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Miasta Łańcuta” 

i uchwalenia  regulaminu nadawania tytułu (Druk Rady Miasta Nr 236/2017). 
 
Projekt uchwały w sprawie ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Miasta Łańcuta” i uchwalenia  
regulaminu nadawania tytułu, w imieniu Burmistrza Miasta Łańcuta, przedstawiła pani 
Agnieszka Kuźniar Inspektor Biura Promocji i Współpracy. Uzasadnienie do projektu 
uchwały przedstawiło się następująco: 
W związku ze wspólną inicjatywą Burmistrza Miasta Łańcuta oraz Rady Miasta Łańcuta 
dotyczącą stworzenia odznaczenia będącego wyrazem wyróżnienia i uznania nadawanego za 
wybitne zasługi dla społeczności Miasta Łańcuta, jego rozwoju, popularyzacji wiedzy o 
mieście i jego historii oraz za działalność, która przyczyniła się do wzrostu promocji miasta 
w dziedzinie życia społecznego, politycznego, gospodarczego, a także nauki, kultury i sportu, 
opracowano propozycję ustanowienia Tytułu „Zasłużony dla Miasta Łańcuta” oraz 
Regulaminu jego przyznawania.    
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, radny Paweł Kuźniar poinformował, 
że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Gospodarki Miejskiej, radny Sławomir Rejman poinformował, 
że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, radny Jacek Bartman poinformował, 
że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
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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 14 radnych, nikt  nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od 
głosu.  
Na podstawie wyników głosowania, Prowadzący obrady stwierdził, że uchwała w 
sprawie ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Miasta Łańcuta” i uchwalenia regulaminu 
nadawania tytułu została podjęta i otrzymała Nr XXXIV/232/2017. 
 
Ad.5 Podjęcie uchwały w sprawie określenia dochodów podlegających gromadzeniu na 

wydzielonych rachunkach (Druk Rady Miasta Nr 235/2017). 
 
Projekt uchwały w sprawie określenia dochodów podlegających gromadzeniu na 
wydzielonych rachunkach, w imieniu Burmistrza Miasta Łańcuta, przedstawiła pani Joanna 
Flejszar – Skarbnik Miasta. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiło się następująco:   
 
W związku z podjętą Uchwałą Nr XXIX/204/2014 Rady Miasta Łańcuta z dnia 23 marca                 
2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju 
szkolnego, w projekcie uchwały dokonano zmiany nazwy szkół o następującej treści: 
Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Łańcucie – od 1 września 2017 r. przekształca się w Szkołę 
Podstawową Nr 1 w Łańcucie. 
Zespół Szkół Nr 1 w Łańcucie – od 1 września 2017 r.  staje się Szkołą Podstawową Nr 4                    
w Łańcucie. 
 
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, nikt nie wstrzymał się od 
głosu.  
Na podstawie wyników głosowania, Prowadzący obrady stwierdził, że uchwała w 
sprawie określenia dochodów podlegających gromadzeniu na wydzielonych rachunkach 
została podjęta i otrzymała Nr XXXIV/233/2017. 
 
Ad.6 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 

2017 (Druk Rady Miasta Nr 237/2017). 
 
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2017, 
wraz z autopoprawką, polegającą na zmianie w § 1 pkt 1 rozdziału 90019 „Wpływy i wydatki 
związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” na rozdział 
90002 „Gospodarka odpadami”,  w imieniu Burmistrza Miasta Łańcuta, przedstawiła pani 
Joanna Flejszar – Skarbnik Miasta. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiło się 
następująco:   
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Przedłożony pod obrady Rady Miasta Łańcuta projekt uchwały w sprawie wprowadzenia 
zmian w budżecie miasta Łańcuta na rok 2017 obejmuje: 
Zwiększenie dochodów bieżących Miasta Łańcuta z tytułu: 
 podatku od nieruchomości – 170.000 zł, 
 z tytułu wieczystego użytkowania  45.000 zł, 
 z tytułu opłaty skarbowej – 20.000 zł, 
 z tytułu dotacji na program „SYSTEM – Wspieranie działań ochrony środowiska 

i gospodarki wodnej, realizowanych przez WFOŚiGW – usuwanie wyrobów 
zawierających azbest” – 2.614,26 zł, 

 z tytułu dotacji celowej na projekt „Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii na 
terenie ROF – projekt parasolowy – umowa na dofinansowanie, podpisana 30 czerwca 
2017 r. na kwotę 1.274.575,50 zł, 

 z tytułu dotacji celowej na projekt „Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie 
instytucji kultury na terenie ROF”  - umowa o dofinansowanie, podpisana w dniu 28 lipca 
2017 r. – na kwotę  3.667.000,01 zł. 

W wyniku zwiększeń dochodów bieżących, uzyskano kwotę  235.379 zł, którą przeznacza się 
na: 

− zakup energii , zakup usług pozostałych oraz na wynagrodzenia w jednostkach 
oświatowych (weryfikacja  planów do nowego ustroju szkolnego). 

Dochody majątkowe w kwocie 4.944.189,77 zł przeznacza się na: 
− program „SYSTEM – Wspieranie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

realizowanych przez WFOŚiGW – usuwanie wyrobów zawierających azbest” – 
2.614,26 zł, 

− projekt „Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii na terenie ROF – projekt 
parasolowy   1.274.575,50 zł”, 

− projekt „Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na 
terenie ROF” – 3.667.000,01 zł. 

W związku z nową reformą oświatową dokonano weryfikacji planów finansowych                                  
w jednostkach oświatowych, wynikiem czego są przeniesienia wykazane w pkt. 3 niniejszej 
uchwały. Ponadto w wyniku przeniesień wydatków bieżących zwiększono kwotę 1.500 zł na 
fundusz celowy dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie z przeznaczeniem na 
bieżące utrzymanie Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, radny Paweł Kuźniar poinformował, 
że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
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 w 
sprawie zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2017 została podjęta i otrzymała 
Nr XXXIV/234/2017. 
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Ad.7  Informacja Burmistrza Miasta o działalności w okresie międzysesyjnym.  
 
Radni nie zgłosili żadnych pytań, ani uwag do przestawionej informacji. 
 
Ad.8 Informacja Burmistrza Miasta z realizacji uchwał Rady Miasta pomiędzy XXXIII 

a  XXXIV Sesją Rady Miasta Łańcuta. 
 
Informacja  Burmistrza  Miasta z  realizacji  uchwał Rady Miasta pomiędzy XXXIII 
a XXXIV 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.9 Interpelacje i zapytania radnych. 
 
Radni wystąpili do Burmistrza z następującymi interpelacjami i zapytaniami: 

1) Radny Wrzesław Żurawski – przypomniał, że przed okresem wakacyjnym radni 
zwracali się z prośbą, o przedstawienie ostatecznie kierowanych do realizacji 
projektów dróg przebiegających przez Łańcut, tj. przebudowa Armii Krajowej czy 
budowa łącznika A4 z DK 94. 

2) Radny Wrzesław Żurawski – przypomniał, że już kilkakrotnie zwracał się z prośbą 
o załatanie dziury przy studzience w okolicach skrzyżowania ul. Dominikańskiej 
z ul. Podwale, 

3) Rady Adam Opałka – zwrócił się z prośbą o naprawę uszkodzonej latarni, 
zlokalizowanej przy skrzyżowaniu ul. Matejki z ul. 10 PSK, 

4) Radny Jacek Bartman -  nawiązując do sensacyjnego odkrycia archeologicznego, 
które miało miejsce w okresie wakacyjnym podczas prowadzonych wykopalisk na 
tzw. Wzgórzu Plebańskim, zastanowił się, czy Miasto nie powinno rozważyć 
wykorzystania tego cennego dla Łańcuta znaleziska pod względem turystycznym i 
promocyjnym. Podkreślił, że do podjęcia tego przedsięwzięcia niezbędna będzie 
perspektywa finansowa i zasugerował sprawdzenie możliwości jego dofinansowania 
ze środków unijnych. Zaznaczył, że być może jest to właściwy moment na podjęcie 
działań w celu  wykorzystania nieodkrytej dotąd historii naszego Miasta w jego 
promocji, 

5) Radny Jacek Bartman – w nawiązaniu do wypowiedzi radnego Wrzesława 
Żurawskiego w kwestii przebudowy dróg, wyraził obawy co do lokalizacji 
planowanych na drodze krajowej Nr 4  przejść dla pieszych, szczególnie w okolicach 
cmentarza komunalnego w Łańcucie. Stwierdził, że istotną kwestią jest bieżące 
monitowanie przez władze miasta, wprowadzanych do projektów nowych rozwiązań 
komunikacyjnych 

6) Radny Jacek Bartman – w związku z wznowieniem funkcjonowania strzelnic na 
terenie miasta zapytał, czy ich działalność jest monitorowana pod względem 
bezpieczeństwa fizycznego i akustyki, czyli przestrzegania wszelkich norm 
związanych z użytkowaniem tego typu obiektów, 

7) Radny Marek Nitkiewicz – zapytał, czy na terenie miasta obowiązują uregulowania 
prawne, które powinien przestrzegać właściciel psa aby zadbać, by zwierzę nie 
zagrażało otoczeniu i kto jest uprawniony do ich egzekwowania. Poinformował, że 
w różnych miejscach na terenie Łańcuta zaobserwować można sytuacje wypuszczania 
psów bez kagańca, przy wątpliwej kontroli właściciela nad jego zachowaniem, a także 
brak wywiązywania się opiekuna z obowiązku sprzątania po swoim czworonogu. 
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8) Pan Aleksander Cymerys Przewodniczący Zarządu Osiedla „Śródmieście” – w 
imieniu mieszkańców zapytał, czy istniałaby możliwość rozbudowy kaplicy na 
cmentarzu komunalnym w Łańcucie. 

 
Ad.10 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
 
Odnosząc się do zapytań radnych w kwestii przebudowy dróg na terenie Łańcuta, 
Przewodniczący Rady poinformował,  że planuje zorganizowanie w tym temacie wspólnego 
posiedzenia Komisji Rady Miasta. 
 
Odnosząc się do zapytań radnych, Sekretarz Miasta pan Henryk Pazdan wyjaśnił, że: 
Ad.1 i 5) – w nawiązaniu do wypowiedzi Przewodniczącego Rady w kwestii zorganizowania 

posiedzenia Komisji poinformował, że istnieje konieczność przygotowania aktualnych  
materiałów. Z informacji uzyskanych od Burmistrza Miasta w kwestii projektowania 
drogi E 94 tzw. obwodnicy wynika, że inwestor na etapie projektowania ma 
konsultować wprowadzanie wszelkich rozwiązań technicznych. Zapewnił, że na 
zwołane posiedzenie Komisji Rady Miasta, zostaną przygotowane i przedstawione 
aktualne materiały dotyczące powyższej tematyki, 

Ad 2) – sprawa została zgłoszona do wykonania przez Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o. 
w Łańcucie,   

Ad 7) – obowiązkiem właściciela psa jest opieka nad nim w miejscach publicznych w taki 
sposób, by nie stwarzał zagrożenia dla bezpieczeństwa innych ludzi i zwierząt. 
Stwierdził, że zgłoszony przez radnego problem, należy przeanalizować 
i poinformować mieszkańców Łańcuta  o obowiązkach ciążących na właścicielach 
psów,  

Ad.6) – opiekę na strzelnicą główną przejęło działające zgodnie z prawem stowarzyszenie 
Łańcucki Klub Strzelecki CEL,  

Ad 4) – jest to bardzo cenna sugestia, ale działania  można podjąć po potwierdzeniu 
ostatecznej wersji opisu znaleziska i uzyskaniu informacji o możliwości jego 
udostępniania, 

Ad 8) – w chwili obecnej miasto jest na etapie przygotowania umowy na zarządzanie 
cmentarzem, przy czym istotne jest rozróżnienie kwestii administrowania cmentarzem 
i funkcji jaką pełni zakład pogrzebowy, mieszczący sią przy LZK Sp. z o.o.. Wyjaśnił,  
że cmentarz jest własnością miasta, które zleca usługi jego administrowania ŁZK 
Sp. z o.o., wykonującego te zadania poprzez zakład pogrzebowy. W dalszej części 
swojej wypowiedzi, omówił koszty zakładu pogrzebowego i osignięte z tytułu 
wykonywanych usług dochody np. udostępnienie kaplicy, przygotowanie orszaku 
pogrzebowego itp. Odnosząc się do zapytania w sprawie  możliwości rozbudowy 
kaplicy poinformował,  że parametry budynku nie pozwalają na wykonanie takiej 
inwestycji.  

 
Na zakończenie Przewodniczący Rady pan Andrzej Barnat poinformował, że planuje 
zorganizowanie wspólnych posiedzeń Komisji w celu omówienia między innymi 
następujących zagadnień: 
 zmiana nazw ulic na terenie Miasta Łańcuta,  
 działalność ŁZK Sp. z o.o., ze szczególnych uwzględnieniem  spraw związanych 

z administrowaniem cmentarza. 
 
Wobec braku dalszych zgłoszeń do dyskusji, Prowadzący obrady zamknął XXXIV Sesję 
Rady Miasta Łańcuta. 
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Na tym protokół zakończono. 
 
                                                                                                              ………………………………………….. 

                            (data i podpis Prowadzącego obrady) 
Protokołowała:   
 
Małgorzata Rzeszutek 
 
 


