
1 

 

Protokół  Nr XXXVI/2017 
 

z XXXVI Sesji Rady Miasta Łańcuta 

odbytej w dniu 23 listopada 2017 r. 
 

XXXVI 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.  

 

Prowadzący obrady, przywitał zebranych gości i poinformował, że porządek Sesji przedstawia 

się następująco 

1. Otwarcie. 

2. Przyjęcie porządku obrad Sesji. 

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

4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w mieście Łańcucie w roku szkolnym 

2016/2017. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 

Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ks. Jana Twardowskiego w Łańcucie ul. Tadeusza 

Kościuszki 17 w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Ks. Jana Twardowskiego 

w Łańcucie ul. Tadeusza Kościuszki 17  (Druk Rady Miasta Nr 241/2017). 

6. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im. 10 Pułku Strzelców Konnych w Łańcucie 

ul. 29 Listopada 21 w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 im. 10 Pułku Strzelców 

Konnych w Łańcucie ul. 29 listopada 21 (Druk Rady Miasta Nr 242/2017). 

7. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół 

nr 1 w Łańcucie w skład, którego wchodzi Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II 

w Łańcucie i Publiczne Gimnazjum nr 2 w Łańcucie w ośmioletnią Szkołę Podstawową 

nr 4 im. Jana Pawła II  w Łańcucie ul. Jana Kochanowskiego 6 (Druk Rady Miasta 

Nr 243/2017). 

8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 1 im. Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego w Łańcucie (Druk Rady Miasta Nr 244/2017). 

9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Łańcuta  

(Druk Rady Miasta Nr 245/2017). 

10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Łańcuta  

(Druk Rady Miasta Nr 246/2017). 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości przy ul. Polnej  

(Druk Rady Miasta Nr 247/2017). 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości przy 

ul. Podzwierzyniec  (Druk Rady Miasta Nr 248/2017). 

13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w mieście Łańcucie 

(Druk Rady Miasta Nr 249/2017). 

14. Informacja Burmistrza Miasta o działalności w okresie międzysesyjnym.  

15. Informacja Burmistrza Miasta z realizacji uchwał Rady Miasta pomiędzy XXXV 

a  XXXVI Sesją Rady Miasta Łańcuta. 

16. Interpelacje i zapytania radnych. 

17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

18. Wolne wnioski i oświadczenia. 
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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 przyjęcia 

Diagnozy zapotrzebowania na wsparcie z EFS dla łańcuckich szkół podstawowych (Druk 

Rady Miasta Nr 251/2017)”. 

 wprowadzenia dodatkowego punktu o treści „Podjęcie uchwały w sprawie  wprowadzenia 

zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2017 (Druk Rady Miasta Nr 250/2017)”. 

 

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

W związku z powyższym, Prowadzący obrady, poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek.  

 

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

Diagnozy zapotrzebowania na wsparcie z EFS dla łańcuckich szkół podstawowych”, 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 przyjęcia Diagnozy 

zapotrzebowania na wsparcie z EFS dla łańcuckich szkół podstawowych”, który zostanie 

rozpatrzony, jako pkt 5. 
 

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 XXXVI Sesji ukształtował się następująco: 

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

4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w mieście Łańcucie w roku szkolnym 

2016/2017. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Diagnozy zapotrzebowania na wsparcie z EFS dla 

łańcuckich szkół podstawowych (Druk Rady Miasta Nr 251/2017). 

6. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 

Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ks. Jana Twardowskiego w Łańcucie ul. Tadeusza 

Kościuszki 17 w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Ks. Jana Twardowskiego 

w Łańcucie ul. Tadeusza Kościuszki 17  (Druk Rady Miasta Nr 241/2017). 

7. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im. 10 Pułku Strzelców Konnych w Łańcucie 

ul. 29 Listopada 21 w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 im. 10 Pułku Strzelców 

Konnych w Łańcucie ul. 29 listopada 21 (Druk Rady Miasta Nr 242/2017). 

8. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół 

nr 1 w Łańcucie w skład, którego wchodzi Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II 
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w Łańcucie i Publiczne Gimnazjum nr 2 w Łańcucie w ośmioletnią Szkołę Podstawową 

nr 4 im. Jana Pawła II  w Łańcucie ul. Jana Kochanowskiego 6 (Druk Rady Miasta 

Nr 243/2017). 

9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 1 im. Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego w Łańcucie (Druk Rady Miasta Nr 244/2017). 

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

(Druk Rady Miasta Nr 250/2017). 

11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Łańcuta  

(Druk Rady Miasta Nr 245/2017). 

12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Łańcuta  

(Druk Rady Miasta Nr 246/2017). 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości przy ul. Polnej  

(Druk Rady Miasta Nr 247/2017). 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości przy 

ul. Podzwierzyniec  (Druk Rady Miasta Nr 248/2017). 

15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w mieście Łańcucie 

(Druk Rady Miasta Nr 249/2017). 

16. Informacja Burmistrza Miasta o działalności w okresie międzysesyjnym.  

17. Informacja Burmistrza Miasta z realizacji uchwał Rady Miasta pomiędzy XXXV 

a  XXXVI Sesją Rady Miasta Łańcuta. 

18. Interpelacje i zapytania radnych. 

19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

20. Wolne wnioski i oświadczenia. 
 

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

zostały przyjęty. 

 

Ad. 4   Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w mieście Łańcucie w roku szkolnym 

2016/2017. 

 

W imieniu Burmistrza Miasta, pan Grzegorz Paczocha Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury, 

Sportu i Zdrowia przedstawił w formie prezentacji multimedialnej, informację o stanie 

realizacji zadań oświatowych w mieście Łańcucie w roku szkolnym 2016/2017 – informacja 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Zostały szczegółowo omówione następujące zagadnienia: 

 Placówki oświatowe prowadzone przez Miasto Łańcut, 

 Placówki niepubliczne dotowane przez Miasto Łańcut, 

 Edukacja przedszkolna na terenie miasta Łańcuta w roku szkolnym 2016/2017, 

 Przedszkola miejskie (liczba oddziałów, etaty nauczycieli, stanowisk administracyjnych 

i obsługi), 

 Dotacja celowa na wychowanie przedszkolne, 

 Przedszkola - dzieci zamieszkałe na terenie innych gmin (wysokość otrzymanego zwrotu 

udzielonej dotacji) oraz dzieci zamieszkałe na terenie miasta Łańcuta (wysokość 

zwróconej udzielonej dotacji do innych gmin) 

 Przedszkola niepubliczne (liczba dzieci, udzielone dotacje podmiotowe). 

 Szkoły podstawowe i gimnazja (liczba oddziałów etaty nauczycieli, administracji 

i obsługi), 

 Nauczanie indywidualne i kształcenie specjalne. 
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 Dożywianie  

 Świetlice szkolne (liczba pomieszczeń, grup, uczniów i wychowawców) 

 Dowóz uczniów niepełnosprawnych –realizacja obowiązku dowozu uczniów 

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 

 Wyniki egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2016/2017 oraz wyniki egzaminu dla 

uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 

 Nadzór pedagogiczny sprawowany przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty, 

 Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2016/2017, 

 Subwencja oświatowa otrzymywana przez Miasto Łańcut – wysokość w latach – 2014-

2016 

  

W trakcie prezentacji, radni zadawali pytania, na które wyjaśnień udzielał pan Grzegorz 

Paczocha. 

 

Radni nie zgłosili żadnych uwag do przestawionej informacji. 

 

Ad. 5 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Diagnozy zapotrzebowania na wsparcie z EFS 

dla łańcuckich szkół podstawowych (Druk Rady Miasta Nr 251/2017). 

 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Diagnozy zapotrzebowania na wsparcie z EFS dla 

łańcuckich szkół podstawowych, w imieniu Burmistrza Miasta Łańcuta, przedstawił pan 

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

do projektu uchwały przedstawiło się następująco: 

 

Podjęcie niniejszej uchwały, jest warunkiem koniecznym do złożenia wniosku 

o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia, mającego na celu poprawę 

jakości kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych na terenie Miasta Łańcuta. 

Diagnoza zapotrzebowania na wsparcie z EFS dla łańcuckich szkół podstawowych powstała 

w wyniku wytycznych programowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz jest odpowiedzią na problemy zidentyfikowane 

w wyniku prowadzonych analiz, badań ankietowych i inwentaryzacji posiadanego sprzętu. 

Realizacja projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego, powinna skutkować 

poniesieniem jakości świadczonych usług edukacyjnych w łańcuckich szkołach 

podstawowych, a warunkiem ich realizacji jest posiadanie Diagnozy zapotrzebowania szkół. 

Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie uchwały uważa się za zasadne.   

 

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 

przyjęcia Diagnozy zapotrzebowania na wsparcie z EFS dla łańcuckich szkół 

podstawowych została podjęta i otrzymała Nr XXXVI/238/2017. 
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Ad. 6  Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 

Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ks. Jana Twardowskiego w Łańcucie ul. Tadeusza  

Kościuszki 17 w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Ks. Jana Twardowskiego 

w Łańcucie ul. Tadeusza Kościuszki 17  (Druk Rady Miasta Nr 241/2017). 

 

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej nr 2 im. Ks. Jana Twardowskiego w Łańcucie ul. Tadeusza Kościuszki 17 

w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Ks. Jana Twardowskiego w Łańcucie ul. Tadeusza 

Kościuszki 17, 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 założeniami reformy edukacji, z dniem 1 września 2017 r.  dotychczasowa 

sześcioletnia szkoła podstawowa staje się ośmioletnią szkołą podstawową. Organy stanowiące 

jednostki samorządu terytorialnego,  zobowiązane są do stwierdzenia tego przekształcenia  

w drodze uchwały. W związku z powyższym, przyjęcie przedstawionego projektu uchwały, 

należy uznać za zasadne. 

 

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 

stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. 

Ks. Jana Twardowskiego w Łańcucie ul. Tadeusza Kościuszki 17 w ośmioletnią Szkołę 

Podstawową nr 2 im. Ks. Jana Twardowskiego w Łańcucie ul. Tadeusza Kościuszki 17  

została podjęta i otrzymała Nr XXXVI/239/2017. 

 

Ad.7 Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im. 10 Pułku Strzelców Konnych w Łańcucie 

ul. 29 Listopada 21 w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 im. 10 Pułku Strzelców 

Konnych w Łańcucie ul. 29 listopada 21 (Druk Rady Miasta Nr 242/2017). 

 

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej nr 3 im. 10 Pułku Strzelców Konnych w Łańcucie ul. 29 Listopada 21 

w  ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 im. 10 Pułku Strzelców Konnych w Łańcucie 

ul.29 listopada 21, 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 założeniami reformy edukacji, z dniem 1 września 2017 r.  dotychczasowa 

sześcioletnia szkoła podstawowa staje się ośmioletnią szkołą podstawową. Organy stanowiące 

jednostki samorządu terytorialnego,  zobowiązane są do stwierdzenia tego przekształcenia 

w drodze uchwały. W związku z powyższym, przyjęcie przedstawionego projektu uchwały 

należy uznać za zasadne. 
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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 

stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 

im. 10 Pułku Strzelców Konnych w Łańcucie ul. 29 Listopada 21 w ośmioletnią Szkołę 

Podstawową nr 3 im. 10 Pułku Strzelców Konnych w Łańcucie ul. 29 listopada 21 została 

podjęta i otrzymała Nr XXXVI/240/2017. 

 

Ad.8  Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu 

Szkół nr 1 w Łańcucie w skład, którego wchodzi Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana 

Pawła II w Łańcucie i Publiczne Gimnazjum nr 2 w Łańcucie w ośmioletnią Szkołę 

Podstawową nr 4 im. Jana Pawła II  w Łańcucie ul. Jana Kochanowskiego 6 (Druk 

Rady Miasta Nr 243/2017). 

 

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół nr 1 

w Łańcucie w skład, którego wchodzi Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II w Łańcucie 

i Publiczne Gimnazjum nr 2 w Łańcucie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 4 im. Jana Pawła 

II  w Łańcucie ul. Jana Kochanowskiego 6, 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 założeniami reformy edukacji, z dniem 1 września 2017 r.  dotychczasowa 

sześcioletnia szkoła podstawowa staje się ośmioletnią szkołą podstawową. Organy stanowiące 

jednostki samorządu terytorialnego,  zobowiązane są do stwierdzenia tego przekształcenia 

w drodze uchwały. 

W związku z powyższym, przyjęcie przedstawionego projektu uchwały należy uznać za 

zasadne. 

 

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 

stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół nr 1 w Łańcucie w skład, 

którego wchodzi Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II w Łańcucie i Publiczne 

Gimnazjum nr 2 w Łańcucie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 4 im. Jana Pawła II  

w Łańcucie ul. Jana Kochanowskiego 6 została podjęta i otrzymała Nr XXXVI/241/2017. 
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Ad.9  Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 1 im. Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego w Łańcucie (Druk Rady Miasta Nr 244/2017). 

 

Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 1 im. Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Łańcucie, w imieniu Burmistrza Miasta Łańcuta, przedstawił pan Grzegorz 

Paczocha, Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia. Uzasadnienie do projektu 

uchwały przedstawiło się następująco: 

 

W związku z dostosowaniem sieci szkół prowadzonych przez Miasto Łańcut do nowego ustroju 

szkolnego, wprowadzonego ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, z dniem 

1 września 2017 r. przekształcono Publiczne Gimnazjum nr 1 w Łańcucie w ośmioletnią szkołę 

podstawową. W myśl przepisów art. 88 ust. 7 ww. ustawy, organ zakładający nową szkołę, 

nadaje tej szkole pierwszy statut. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne. 

 

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 

nadania statutu Szkole Podstawowej nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

w Łańcucie została podjęta i otrzymała Nr XXXVI/242/2017. 

 

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

2017 (Druk Rady Miasta Nr 250/2017). 

 

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

z autopoprawką (jak w załączeniu), w imieniu Burmistrza Miasta Łańcuta, przedstawiła pani 

Joanna Flejszar – Skarbnik Miasta. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiło się 

następująco:   

 

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: 

 wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych – 90.000 zł, 

 wpływy z opłaty skarbowej – 60.000 zł,\ 

 wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 30.000 zł, 

 wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 25.000 zł, 

 wpływy z odsetek na rachunku bankowym – 30.000 zł. 

 

Zmniejsza się dochody i wydatki z tytułu dofinansowania projektu pn. Przebudowa budynku 

przy ul. Danielewicza 15 w Łańcucie w celu adaptacji na mieszkania socjalne, zgodnie 

z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie zadania. 

W wyniku zwiększeń dochodów bieżących  oraz w wyniku przeniesień, uzyskaną kwotę 

przeznacza się na: 
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1) Zakup sprzętu informatycznego do Przedszkola Miejskiego Nr 1, Przedszkola Miejskiego 

nr 3, Przedszkola Miejskiego 4, Przedszkola Miejskiego Nr 5 - 20.000 zł, oraz wyposażenie 

placu zabaw w Przedszkolu Miejskim Nr 2 – 5.000 zł, 

2) Dotację podmiotową dla Miejskiego Domu Kultury w Łańcucie – 270.000 zł. 

3) Dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łańcucie – 5.000 zł, 

4) Zakup kuchni gazowej do Przedszkola Miejskiego nr 5 – 5.300 zł, 

5) Zakup zmywarko – wyparzarki w Szkole Podstawowej Nr 4 w Łańcucie – 10.000 zł. 

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały przedstawia plan i zmiany w dochodach, gromadzonych na 

wydzielonych rachunkach oraz plan i zmiany wydatków finansowanych tymi dochodami 

na 2017 r.  

 

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 

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

Nr XXXVI/243/2017. 

 

Ad 11 Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Łańcuta  

(Druk Rady Miasta Nr 245/2017). 

 

Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Łańcuta  

pośmiertnie Stanisławowi Duhlowi założycielowi i długoletniemu dyrektorowi Szpitala 

w Łańcucie, przedstawił pan Wrzesław Żurawski Przewodniczący Komisji Kultury. 

Z inicjatywą uchwałodawczą przedmiotowego projektu uchwały, wystąpiła Komisja Spraw 

Społecznych oraz Komisja Kultury na posiedzeniu w dniu 23 października 2017 r. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiło się następująco:   

 

Stanisław Duhl urodził się w Przemyślu, jako syn Walerii Janiec  i Władysława Duhla, 

urzędnika sądowego. Miał bardzo szerokie zainteresowania – literatura, sztuka, teatr, 

architektura, historia, sport. Był obdarzony absolutnym słuchem i pięknym głosem (barytonem) 

– od młodości w czasie spotkań towarzyskich grał na gitarze i śpiewał.   

W latach 1934 – 1939 studiował na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jana Kazimierza we 

Lwowie.  Należał do drużyny starszoharcerskiej. W czasie wakacji jeździł z grupą przyjaciół 

na wędrówki w góry – Gorgany, Czarnohorę, Beskid Sądecki, Tatry.  

    Wybuch wojny w jesieni 1939 r zastał go w Przemyślu, gdzie zgłosił się do pracy do Szpitala 

Wojskowego nr 10, który wobec zbliżania się frontu był 11.09.1039 ewakuowany. W czasie 

nalotu tabory szpitalne uległy zniszczeniu, Stanisław Duhl został ranny w głowę 

i nieprzytomnego przewieziono go do Lwowa. Nie zdecydował się na opuszczenie Polski. 

26.11.1939 r ożenił się z koleżanką ze studiów, Janiną Barbarą Krenzlówną, wspaniałą,  pełną 

ideałów kobietą, która towarzyszyła mu do końca życia. Zaangażował się w działalność 
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podziemną; mieszkał z żoną we Lwowie przy ul Niewiadomskiego, gdzie  mieściła się skrzynka 

kontaktowa, a u ciotki w mieszkaniu przy ul Świętego Piotra przechowywał tajne materiały. 

    Stanisław Duhl pracował wówczas jako lekarz-epidemiolog przy produkcji szczepionki 

przeciw durowi plamistemu w  Instytucie do Badań nad Tyfusem Plamistym, stworzonym 

przed wojną przez prof. Rudolfa Weigla, słynnego polskiego mikrobiologa. Profesor Weigl 

zatrudniał ochotników, głównie młodzież akademicką, inteligencję, ludzi kultury i nauki, jako 

strzykaczy, preparatorów, karmicieli wszy i in.; pozwalało to przeżyć w czasie okupacji 

rosyjskiej i niemieckiej, chroniło (chociaż nie zawsze) przed wywózkami i represjami. 

Prawdopodobnie jednak zagrożenie stało się duże i Stanisław został skierowany do 

„terenowych prac epidemiologicznych w zakresie tyfusu plamistego w rejonie powiatu 

turczańskiego” (cytat z zaświadczenia sygnowanego przez prof. Weigla z dnia 15 października 

1942 r.). W Instytucie prof. Weigla we Lwowie i w laboratorium zorganizowanym w Wysocku 

Wyżnym w Karpatach Wschodnich pracował w okresie 1.10.1940 – 31.10.1942. Wiosną 1941 

r. dołączyła  jego żona Barbara (używała drugiego imienia). 

 W 1942 r. nasiliły się na tym terenie działania nacjonalistów ukraińskich. W okolicach 

mordowano w okrutny sposób polskie rodziny, również lekarzy. Mimo, że miejscowi chłopi 

byli do nich przyjaźnie nastawieni, Barbara i Stanisław Duhlowie zdecydowali się zlikwidować 

Ośrodek i wrócili do Lwowa.  

    W listopadzie 1942 r. przenieśli się do Jarosławia, gdzie pracowali w miejscowym szpitalu 

– Barbara w oddziałach zachowawczych, głównie zakaźnym, Stanisław w zabiegowych - do 

października 1945 r. Brali czynny udział w udzielaniu pomocy i leczeniu rannych partyzantów 

i członków ruchu oporu. Oboje należeli do Armii Krajowej, nie wiedząc nawzajem o sobie. 

Barbara (pseudonim Waleria) prowadziła szkolenia i „przechowywała” w szpitalu 

zagrożonych; Stanisław (Niewolski, Lityński).  Współpracowali też z „Kliniką” – prywatną 

lecznicą chirurgiczną dr Stanisława Byliny, która prowadziła podwójną działalność; obok 

„zwykłych” chorych ratunek i pomoc znajdowali tu partyzanci, żołnierze, jeńcy, którzy uciekli 

z sowieckiej czy niemieckiej niewoli.  W okresie 1.11.1945 do 20.01.1946 Stanisław Duhl był 

zatrudniony w charakterze sekundariusza na Oddziale Chirurgicznym Szpitala w Przemyślu.     

     3 października 1945 r Stanisław Duhl otrzymał w Krakowie Dyplom Lekarza nr 158/1945, 

wystawiony przez Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego i dziekana Wydziału Lekarskiego. 

Równocześnie otrzymał (i on, i żona) propozycję pracy w krakowskich klinikach, z której 

jednak nie skorzystał. Przed nim stanęło inne zadanie. 

     W styczniu 1946 r. Powiatowa Rada Narodowa w Łańcucie ogłosiła w Dzienniku Polskim 

konkurs na stanowisko dyrektora szpitala powiatowego, który jeszcze nie istniał i który 

należało stworzyć. Miał to być szpital spółdzielczy, pierwszy tego typu w Polsce, 

zainspirowany przez światłych przedstawicieli ruchu ludowego z Łańcuta i okolic. Stanisław 

Duhl zgłosił swoją kandydaturę i został dyrektorem 1.02.1946 r. Rozpoczął działania od 

znalezienia odpowiedniej lokalizacji. W grę wchodził gmach podominikański, jednostka 

wojskowa, gimnazjum żeńskie – ostatecznie pierwsze oddziały zlokalizowano w budynkach 

byłej administracji ordynacji Potockich.    

        1 kwietnia 1946 r otwarto szpital, do którego sprzęt pochodził ze składek spółdzielców, 

zbiórek, darów UNRY, a dyrektor przekazał swoje prywatne instrumentarium chirurgiczne 

i maszynę do pisania.  Od razu zorganizowano podstawowe oddziały – wewnętrzny, chirurgię, 

położniczy, dziecięcy i przeciwgruźliczy, laboratorium i aptekę. Dyrektor, pozytywnie 

oceniający zaangażowanie pielęgniarek- zakonnic w czasie pracy w szpitalu w Jarosławiu, 

postarał się o sprowadzenie do Łańcuta sióstr Serafitek. Oprócz pracy pielęgniarskiej przy 

chorych prowadziły kancelarię szpitalną, pralnię, szwalnię, kuchnię i uczyły nowego fachu 

personel cywilny.  

Początkowo w Szpitalu Spółdzielczym im. Wincentego Witosa pracowało tylko 2 lekarzy, 

Barbara i Stanisław Duhlowie. W czerwcu 1946 r do zespołu dołączył dr Eugeniusz 
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Nikodemowicz, pochodzący ze Lwowa ich kolega ze studiów, który przejął oddział 

wewnętrzny i przeciwgruźliczy; dr Barbarze Duhlowej pozostał oddział dziecięcy, 

laboratorium i lecznictwo otwarte (poradnie niezabiegowe i wizyty domowe), 

a dr Stanisławowi Duhlowi – oddział chirurgii i ginekologii z położnictwem oraz poradnia 

chirurgiczna i całodobowy „ostry dyżur” zabiegowy przez wiele lat… Stale był „pod 

telefonem”; gdy szedł do znajomych, podawał dyżurnym pielęgniarkom numer kontaktowy, 

w kinie miał swoje miejsce, by można było przekazać wiadomość, że musi wracać do szpitala. 

Przez 7 lat nie korzystał z urlopu, bo był potrzebny pacjentom. Bardzo dbał o chorych, 

przeżywał ich problemy – i zdrowotne, i psychiczne. Szczególnie był wrażliwy na cierpienia 

dzieci, starał się je zabawić, odwrócić uwagę od choroby; niekiedy przynosił im z domu 

zabawki swojego potomstwa. W razie potrzeby, przy zgodności grupy przetaczał pacjentom 

swoją krew. 

 Dbał też o potrzeby duchowe; w szpitalu powstała kaplica (w budynku oddziału dziecięcego, 

na stryszku), poświęcona w grudniu 1946 r. 

W 1949 r. w ramach ujednolicenia służby zdrowia, spółdzielnia przekazała zakład władzom 

powiatowym. Stanisław Duhl często miał problemy w kontaktach z władzami; miał swoją 

koncepcję prowadzenia szpitala i walczył o nią. Nigdy nie należał do żadnej partii, co też było 

bardzo źle widziane. 

  Zwiększała się ilość pacjentów i personelu – lekarzy, pielęgniarek świeckich 

(z równoczesnym zwolnieniem zakonnic na polecenie  władz), salowych, pracowników 

administracyjnych i gospodarczych.  W 1946 r placówka liczyła 60 łóżek, w 1948 r - 120, 

w 1956 r. – 300. Istniała potrzeba rozbudowywania oddziałów i unowocześniania ich. 

Równocześnie zwiększał się zakres obowiązków dr Duhla (od 1948 r. doszła praca w Poradni 

Kolejowej).   

    W 1948 r. dyrektor został skierowany do służby wojskowej i czasowo zwolniony z pracy 

w szpitalu. Na Kursie Doskonalenia Oficerów Służby Zdrowia w Łodzi uzyskał pierwszą lokatę 

i miał prawo wyboru miejsca dalszego zatrudnienia. Wybrał Łańcut, a do dotychczasowych  

obowiązków doszła praca w jednostce wojskowej; jako lekarz brał udział w rozminowywaniu 

Przełęczy Dukielskiej (do rezerwy przeniesiony został w 1950 r.). Ostatecznie po latach 

awansował do stopnia podpułkownika. 

     Stanisław Duhl szkolił się stale – zdobywał kolejne stopnie specjalizacji (z chirurgii, 

z organizacji ochrony zdrowia).  W 1953 r. został zatrudniony dodatkowo na stanowisku 

ordynatora oddziału ftyzjochirurgicznego Państwowego Sanatorium Przeciwgruźliczego 

w Górnie w wymiarze 5 dni pracy co 3 tygodnie, z utrzymaniem dotychczasowego stanowiska 

w Szpitalu Powiatowym w Łańcucie. Sam opracowywał warianty operacji i wprowadzał  

najnowocześniejsze metody, z którymi zetknął się w trakcie wyjazdów do wiodących ośrodków 

czy spotkał w czytanej pilnie prasie naukowej. Do szpitala zamawiał najnowsze wydawnictwa 

fachowe.  Szkolił również innych, dbał o rozwój zawodowy lekarzy i pielęgniarek, w oddziale 

chirurgii stworzył zgodny, doskonale rozumiejący się i współpracujący zespół. Jako dyrektor 

brał udział w tworzeniu koncepcji  rozbudowy szpitala. Dużą inwestycją w 1953 r było 

postawienie dwóch pawilonów – oddziału zakaźnego i obserwacyjnego. 

    W 1961 r, wobec stałej niechęci miejscowej władzy do niego i braku wsparcia 

w planowanych działaniach, po pobiciu go na terenie szpitala przez pijanych chuliganów 

(i w początkowym okresie braku odzewu ze strony milicji po zgłoszeniu wydarzenia) Stanisław 

Duhl złożył wypowiedzenie z funkcji dyrektora szpitala.  Wypowiedzenie zostało przyjęte od 

1.04.1961 r. Do śmierci pełnił funkcję ordynatora oddziału chirurgicznego. 

  Był biegłym sądowym i członkiem sądu koleżeńskiego (cieszył się dużym zaufaniem jako 

lekarz i jako człowiek). Został na jakiś czas prezesem łańcuckiego klubu sportowego „Czuwaj”, 

któremu z zapałem kibicował. W późniejszych latach uczestniczył w pracach miejscowego 

zarządu PTTK. 
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     Ogromnie dbał o naukę, szkolenie, nie tylko personelu szpitala.  Gdy w 1962 r. w Łańcucie 

tworzono Liceum Medyczne, całym sercem włączył się w jego organizację i ucząc chirurgii 

i anatomii do 1976 r. Mimo, że był wymagającym nauczycielem, był bardzo lubiany przez 

uczniów. 

     Dr Stanisław Duhl 30 lat swojego życia spędził w Łańcucie – stworzył tu szpital, uczył, 

pracował społecznie, poświęcając temu miastu swoje siły, talenty i serce. Łańcut stał się jego 

„miejscem na ziemi”. Z ogromnym zaangażowaniem działał w wielu dziedzinach. Zmarł 

11.01.1976 r, po wieczornym powrocie do domu ze szpitala, gdzie przeprowadził ostatnią 

w życiu operację. 

      Otrzymał odznakę „Za wzorową pracę w Służbie Zdrowia”, „Krzyż Kawalerski Orderu 

Odrodzenia Polski”, „Krzyż Armii Krajowej”, „Zasłużonemu – Polskie Towarzystwo 

Lekarskie”, odznakę PTTK. Przy takich okazjach cytował Stanisława Konarskiego: „Nie masz 

zasług: te co my zowiemy zasługi, są tylko ku Ojczyźnie wypłacone długi”. 

Opracowanie na podstawie tekstu Barbary Duhl (córki Barbary i Stanisława)      

 
Przewodniczący Komisji Kultury pan Wrzesław Żurawski podkreślił, że dr Stanisław Duhl był 

bardzo lubiany i pozostał w pamięci wielu osób żyjących, jako osoba promieniejąca 

w Łańcucie swoją kulturą i aktywnością społeczną. Na zakończenie poinformował, że osobiście 

miał honor poznać pana Stanisława Duhla i jego wspaniałą małżonkę panią Barbarę Duhl, która 

dożyła sędziwego wieku, zmarła w 2011 roku. Państwo Duhlowie mieli wielu przyjaciół i oboje 

zasługują na pamięć oraz  uznanie.   

 
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 

nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Łańcuta została podjęta i otrzymała 

Nr XXXVI/244/2017. 

 

Ad.12 Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Łańcuta  

(Druk Rady Miasta Nr 246/2017). 

 

Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Łańcuta  

pośmiertnie Janowi Marszałowi, wychowawcy i długoletniemu nauczycielowi I Liceum 

Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Łańcucie, przedstawiła radna Jadwiga 

Kuźniar. Z inicjatywą uchwałodawczą przedmiotowego projektu uchwały, wystąpiła Komisja 

Spraw Społecznych oraz Komisja Kultury na posiedzeniu w dniu 23 października 2017 r. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiło się następująco:   

 

Jan Marszał - syn rolników Anieli i Andrzeja urodził się 14 września 1906 roku 

w Białobrzegach w pow. Łańcuckim. Po ukończeniu szkoły ludowej, uczęszczał do 

Państwowego Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Łańcucie, w którym w 1926 roku złożył 

egzamin maturalny. Wyższe studia na wydziale matematyczno – przyrodniczym uniwersytetu 

im. Jana Kazimierza we Lwowie ukończył w 1933 roku, uzyskując dyplom magistra filozofii. 

Przez krótki czas był asystentem w katedrze fizyki uniwersytetu we Lwowie, a następnie 

pracował w gimnazjum   w Rybniku ( 1934 – 1938). Od 25 października 1938 roku został 

przeniesiony służbowo do gimnazjum w Jabłonkowie. Po wybuchu wojny. Jan Marszał 

ps. „Brożek” zaangażował się  w pracę w ramach Związku Tajnego Nauczania, organizacji 

o charakterze oświatowym, tworzonej przez ZWZ. Po powstaniu Powiatowej Komisji Oświaty 
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i Kultury w Łańcucie, wszedł do jej kierownictwa jako referent szkolnictwa średniego. Dzięki 

Janowi Marszałowi i wielu innym nauczycielom tajnego nauczania około 1000 młodych ludzi 

powiatu łańcuckiego zdobyło w tajnym nauczaniu wykształcenie i przygotowanie do pracy. 

Jan Marszał ukrył i przechował wiele dokumentów dotyczących tajnego nauczania w powiecie 

łańcuckim. Bezpośrednio po wyzwoleniu ziemi rzeszowskiej w sierpniu 1944 roku, zgłosił się 

do pracy w Gimnazjum i Liceum im. H. Sienkiewicza w Łańcucie. Ze szkołą związał się do 

końca życia. Swoją  głęboką  wiedzę  i umiejętności pedagogiczne oddał bez reszty młodzieży. 

Do chwili śmierci, na stanowisku pracy w dniu 13 listopada 1980 roku, pracował nieprzerwanie 

jako nauczyciel matematyki, a w okresie od 1 lutego 1963 do 31 sierpnia 1968, jako dyrektor 

szkoły. Po przejściu na emeryturę z dniem 31 sierpnia 1977 roku, pracował nadal w niepełnym 

wymiarze godzin, by swoją wiedzą oraz doświadczeniem służyć młodzieży i nauczycielom. 

Uczył 34 lata podczas których, nie opuścił ani jednej lekcji.  

Jan Marszał był bardzo wymagający wobec siebie i innych, niezwykle zdyscyplinowany 

i sumienny w wypełnianiu obowiązków, szczery , życzliwy wobec ludzi. Rozmiłowany 

w zawodzie nauczycielskim, słynął z tego, że potrafił matematyki uczyć, a co najważniejsze - 

nauczyć. Dzięki głębokiej wiedzy merytorycznej i pedagogicznej, doświadczeniu i umiejętnie 

stosowanym metodom, ofiarnej, bezinteresownej i systematycznej pracy z młodzieżą, udało mu 

się osiągnąć wspaniałe sukcesy. 

 Około 100 jego wychowanków brało udział w olimpiadach matematycznych, 

a 20 uczestniczyło i zajmowało czołowe miejsca w etapie centralnym. Swoje metody w pracy 

z młodzieżą, starał się upowszechniać na kursach dla nauczycieli matematyki.  

 Poza działalnością dydaktyczno – wychowawczą był czynnym członkiem wielu 

organizacji, w których pracował z pasją i zaangażowaniem. Między innymi był 

przewodniczącym Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Łańcuckiej i Koła Miłośników Łańcuta, 

współzałożycielem Koła Przyjaciół Biblioteki  w Łańcucie i jego skarbnikiem. Jako wielki 

entuzjasta i propagator turystyki, prowadził wiele młodzieżowych obozów wędrownych oraz 

wycieczek nauczycielskich. Założył Koło ZMW „Wici” w liceum. Przez wiele lat opiekował 

się kołem młodzieżowym Polskiego Związku Filatelistów. Osobny rozdział stanowiła jego 

działalność w Związku Nauczycielstwa Polskiego.  

 Był członkiem Towarzystwa Nauczycieli Szkół Średnich  i Wyższych. Interesował się 

też przeszłością regionu i ZNP. Wspólnie z K. Gansdorfer opracował historię ZNP w powiecie 

łańcuckim do 1965 r., a z A. Kukułką – monografię tajnego nauczania w powiecie łańcuckim. 

Samodzielnie napisał „Tajne nauczanie w zakresie szkoły średniej w pow. łańcuckim” oraz 

„Tajne nauczanie we wsi Handzlówka”. Prace dotyczące tajnego nauczania znajdują się 

w archiwum Zespołu Badawczego Dziejów Oświaty Oddziału PAN w Krakowie. Już w czasie 

pobytu w gimnazjum, Jan Marszał zetknął się z pracą w drużynach ZHP. To właśnie takie ideały 

harcerskie jak: wrażliwość, wytrwałość, pracowitość, skromność, uczciwość, życzliwość, 

umiłowanie ojczyzny, pozostawiły trwały ślad w jego psychice.  

 Wspomniane wyżej sukcesy  w pracy z młodzieżą oraz aktywność w działalności 

współczesnej, znalazła odbicie w szacunku ze strony społeczeństwa i w uznaniu władz 

państwowych. Jan Marszał otrzymał wiele odznaczeń, odznak i wyróżnień. Najważniejsze 

z nich to: Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji 

Edukacji Narodowej, Złota Odznaka ZNP,  Zasłużony dla województwa rzeszowskiego.    

Jan Marszał swoją pracą i postawą każdego dnia, dawał dowód na to, że nauczanie, to 

nie zawód, ale misja. Był znanym i cenionym w całym kraju pedagogiem. Dzięki swojemu 

zaangażowaniu oraz poziomowi nauczania, rozsławiał Miasto Łańcut oraz szkołę, jako 

placówkę oświatową o bardzo wysokim standardzie edukacyjnym.  

Jego działalność zawodowa i społeczna była podstawą kształtowania młodzieży na 

wartościowych ludzi. Swoją postawą propagował wartości, takie jak: odpowiedzialność, 
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wytrwałość w doskonaleniu siebie czy bezinteresowna pomoc drugiemu człowiekowi. Te 

wartości zaszczepiał również u swoich uczniów. 

 Przyznanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Łańcuta Janowi Marszałowi, jest 

wyrazem szczególnego uznania jego wybitnych i trwałych zasług dla Miasta i mieszkańców 

Łańcuta oraz podkreśleniem niezwykłego autorytetu, jakim stał się dla swoich wychowanków, 

współpracowników i wszystkich tych, z którymi się zetknął.  

 
Radna Jadwiga Kuźniar jako była uczennica prof. Jana Marszała, przytoczyła zebranym 

informacje dotyczące jego osoby w oparciu o prywatne wspomnienia byłych wychowanków 

„matura-rocznik 1973”, następującej treści:  

     „Byliśmy pierwszą klasą o profilu matematyczno-fizycznym w historii ILO, która we 

wrześniu 1969 roku spotkała się ze swoim wychowawcą i nauczycielem matematyki  

Profesorem Janem Marszałem. Przez następne 4 lata profesor prowadził nas przez „arkana 

wiedzy matematycznej” w sposób prosty , ale bardzo skuteczny. Zajęcia były zawsze na bardzo 

wysokim poziomie, wyłożone ścisłym językiem i angażujące wszystkich uczniów. Dla 

profesora każdy uczeń był tak samo ważny. Dzięki Niemu, to co trudne, stawało się łatwe 

i zrozumiałe.  

      Swą niespotykaną prostotą i skromnością Profesor uczył nas życia i odpowiedzialności. 

Byliśmy ostatnią klasą, której wychowawcą był Jan Marszał. Rozstaliśmy się w 1973 roku, ale 

nie zapominaliśmy o naszym wychowawcy, ani On nie zapomniał o nas. Przykładem są listy, 

które pisał do nas, już studentów różnych uczelni.  

      Oto fragment jednego z nich: „Żeby w życiu do czegoś dojść, trzeba być konsekwentnym  

i stawiać sobie twarde wymagania”. 

      Wiemy, że to, co najważniejsze pozostawił po sobie Profesor Jan Marszał, to miłość                   

i  wdzięczność wychowanków za wiedzę i wzór do naśladowania. 

 

Od 1985 r. w I Liceum im. H. Sienkiewicza corocznie,  13 listopada, w rocznicę śmierci Pana 

Profesora Jana Marszała organizowany jest konkurs matematyczny Jego Imienia.  

     Data jest znamienna, ponieważ 13 listopada 1980 roku, w pokoju nauczycielskim, zapisując 

temat lekcji w dzienniku, zmarł Profesor. Nagle, nieoczekiwanie, będąc w pełnej dyspozycji do 

nauczania  ukochanej matematyki. Matematyka prawdziwie była wielką miłością Profesora. 

Jan Marszał kochał nie tylko matematykę. Był człowiekiem wielkiej  i rozległej wiedzy między 

innymi  z historii i geografii. Miał ogromną ciekawość świata i życia we wszelkich dziedzinach. 

Jego ulubionym zajęciem podczas przerw miedzy lekcjami, była gra w szachy z uczniami, 

nawet na kilku szachownicach. Pozostało w pamięci słynne powiedzenie „SZACH”, 

odpowiadane na uczniowskie powitania zamiast „Dzień dobry”. 

 

Na zakończenie pan Wrzesław Żurawski zwrócił uwagę, że postać dr Stanisława Duhla i prof. 

Jana Marszała łączy wspólna cecha tzn. osoby te zmarły niemalże na stanowisku pracy, a  więc 

żyli i pracowali do końca na oczach wszystkich łańcucian.     

 

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 

nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Łańcuta, została podjęta i otrzymała 

Nr XXXVI/245/2017. 
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Ad 13  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości przy ul. Polnej  

(Druk Rady Miasta Nr 247/2017). 

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości przy ul. Polnej, 

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 nieruchomości niezabudowanych położonych w Łańcucie przy 

ul. Polnej i obejmuje działki o łącznej powierzchni 9.2114 ha, sklasyfikowana jako grunt rolny. 

Do tej pory działki są dzierżawione i wykorzystywane rolniczo. 

Na terenie nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie 

z ustaleniami w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Łańcuta, działki położne są w części w terenie usług w formie zorganizowanej działalności 

inwestycyjnej oznaczana symbolem 4U oraz w terenie ekologicznym oznaczonym symbolem 

E13. Przez teren miała przebiegać projektowana obwodnica zachodnia miasta Łańcuta oraz 

projektowana droga zbiorcza w kierunku Krzemienicy. Plany są już mało realne.   

Z uwagi na to, że teren objęty położony jest w obszarze dobrze skomunikowanym, stanowi 

więc duży obszar inwestycyjny z ogromnym potencjałem. Uzyskane środki finansowe ze 

sprzedaży nieruchomości, będę wydatkowane na realizacje zadań gminnych, a szczególnie na 

inwestycje miejskie realizowane przy udziale środków UE. Przedmiotową nieruchomość 

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. 

 

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

pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Radny Wrzesłąw Żurawski nawiązując do zawartego w uzasadnieniu projektu uchwały 

sformułowania o treści „ przez teren miała przebiegać projektowana obwodnica zachodnia 

miasta Łańcuta oraz projektowana droga zbiorcza w kierunku Krzemienicy. Plany są już mało 

realne”, stwierdził, że informacja ta jest mało konkretna. Zwrócił się  z pytaniem, czy władze 

miasta konsultowały się w powyższej sprawie z Województwem, ponieważ istotną kwestią jest 

fakt czy nie zostanie zamknięta możliwość wykonania i powstania dodatkowych dróg 

przelotowych przez Łańcut.  

 

Ustosunkowując się do wątpliwości przedmówcy, Sekretarz Miasta pan Henryk Pazdan 

poinformował, że jeszcze w okresie rozpoczęcia pierwszej kadencji obecnego Burmistrza 

Miasta (lata 2006-2010), były czynione starania rezerwacji terenów pod dwie małe obwodnice 

Łańcuta – wschodnią i zachodnią. W planach wojewódzkich uwidoczniony jest tylko rys, że  

po terenie o którym mowa w przedmiotowym projekcie uchwały, od wjazdu na Krzemienicę 

(na wysokości drogi E 4)  mogłaby się zaczynać obwodnica, kończąc się, na wjeździe na 

autostradę.  W tym miejscu należy jednak podkreślić, że z chwilą wybudowania autostrady 

i powstania zakładu BRUK-BET w Krzemienicy oraz pojawienia się szansy na wybudowanie 

obwodnicy wschodniej, praktycznie nigdzie w zapisach nie pojawia się propozycja 

wybudowania drogi łączącej E 4 z autostradą będącej skrótem do drogi wojewódzkiej 877. 
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Nawiązując do obwodnicy wschodniej, zwrócił uwagę zebranych, na wprowadzane zmiany do 

jej przebiegu. Stwierdził, że na dzień dzisiejszy budując drogi w oparciu o decyzję ZRID, ustala 

się lokalizację drogi i dopiero wówczas grunty przechodzą na rzecz podmiotu, który zamierza 

realizować inwestycję drogową. W związku z powyższym w przypadku, gdy zajdzie 

konieczność budowy drogi, zostanie ona poprowadzona po terenach odpowiednich na 

lokalizację tej inwestycji, dlatego nie występują żadne obawy i przeciwskazania.  

 

Wobec braku dalszych 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 

wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości przy ul. Polnej, została podjęta i otrzymała 

Nr XXXVI/246/2017. 

 

Ad.14 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości przy 

ul. Podzwierzyniec  (Druk Rady Miasta Nr 248/2017). 

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości przy ul. Podzwierzyniec, 

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 nieruchomości niezabudowanych położonych  

w Łańcucie przy ul. Podzwierzyniec. Obejmuje działki o łącznej powierzchni 1.0510 ha, 

sklasyfikowane jako tereny zurbanizowane niezabudowane, obecnie użytkowane rolniczo.  

Do tej pory cześć działek jest dzierżawiona na ogródki działkowe. 

Na terenie nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie  

z ustaleniami w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Łańcuta, działki położne są w obszarze U5 - obszar usług w formie zorganizowanej działalności 

inwestycyjnej. Teren objęty działkami, będzie sprzedawany wg zapotrzebowania 

przedsiębiorców, jako teren inwestycyjny pod budowę hal produkcyjnych, którzy obecnie 

wykazują duże zainteresowanie  tymi terenami, ze względu na bliskość podstrefy Łańcut SSE 

- Euro Park Mielec  i dobrego skomunikowania z autostradą i innymi drogami jak równie 

z dogodnym dostępem do mediów.   

Uzyskane środki finansowe ze sprzedaży nieruchomości, będę wydatkowane na realizacje 

zadań gminnych, a szczególnie na inwestycje miejskie. Przedmiotową nieruchomość 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. 

 

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

pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Na pytania radnego Wrzesłąwa Żurawskiego dotyczące opisu mapy stanowiącej załącznik 

graficzny do przedmiotowego projektu uchwały (lokalizacja i przebieg ulicy Przemysłowej), 
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szczegółowych i wyczerpujących wyjaśnień udzieliła pani Jolanata Dubiel – Bawor Kierownik 

Biura Gospodarki Mieniem.   

 

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 przy ul. Podzwierzyniec została podjęta 

i otrzymała Nr XXXVI/247/2017. 

 

Ad.15 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w mieście Łańcucie 

(Druk Rady Miasta Nr 249/2017). 

 

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w mieście Łańcucie, w imieniu 

Burmistrza Miasta Łańcuta, przedstawiła pani Jolanta Dubiel – Bawor Kierownik Biura 

Gospodarki Mieniem. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiło się następująco: 

Uchwałą Nr VIII/52/2015 Rady Miasta Łańcuta z dnia 23 czerwca 2015r. nadano drodze 

wewnętrznej, składającej się z działek 853/1, 855/8, 851/21, 5987, 837/1,  837/3,  820/10, 

820/12, 820/14, 821/1, 822/1, 823/1, 824/1, 828/1, 827/1, 826/1, 877/6, 878/4, 878/6, 878/8 

położonej w Łańcucie, nazwę Przemysłowa. 

W ww.  uchwale brakowało słowa „ulica”, ostateczne brzmienie nazwy winno być „ulica 

Przemysłowa". Dokonujemy zmiany zapisu w uchwale z przyczyn formalno-prawnych, która 

powinna być "Ulica Przemysłowa" .  

 

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 

nadania nazwy drodze wewnętrznej w mieście Łańcucie została podjęta i otrzymała 

Nr XXXVI/248/2017. 

 

Ad.16  Informacja Burmistrza Miasta o działalności w okresie międzysesyjnym.  
 

Radni nie zgłosili żadnych pytań, ani uwag do przestawionej informacji. 
 

Ad.17 Informacja Burmistrza Miasta z realizacji uchwał Rady Miasta pomiędzy XXXV 

a  XXXVI Sesją Rady Miasta Łańcuta. 
 

Informacja  Burmistrza  Miasta z  realizacji  uchwał Rady Miasta pomiędzy XXXV a XXXVI 

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. 
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Ad.9 Interpelacje i zapytania radnych. 
 

Radni wystąpili do Burmistrza z następującymi interpelacjami i zapytaniami: 

1) Radny Wrzesław Żurawski – zwrócił się z pytaniem, o dalsze lasy sprzedaży  

nieruchomości przy ul. Grunwaldzkiej 70, 

2) Radny Wrzesław Żurawski – poprosił o udzielenie szczegółowych informacji na pytanie 

jaki miasto ma pożytek z pojawiających się w centrum miasta salonów gier, kto wydał 

zgodę na ich prowadzenie oraz jakie są uwarunkowania, dotyczące ich funkcjonowania   

 

Ad.10 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
 

Odnosząc się do zapytań radnych, Sekretarz Miasta  pan Henryk Pazdan wyjaśnił,  że: 

Ad.1 – na chwilę obecną nieruchomość nie została sprzedana, a licytacja która miała się odbyć 

15 listopada b.r. nie doszła do skutku z uwagi na brak osób zainteresowanych jej 

zakupem. Zaznaczył, że w chwili gdy miasto przekazało informację o możliwości 

nabycia przedmiotowej nieruchomości, zainteresowanie było duże, jednak nie 

zrealizowano tej transakcji, a głównym argumentem jest wysoka cena tj. 3 000 000 zł 

z założeniem 10 % bonifikaty. Mając na uwadze powyższe, będzie konieczność 

zrewidowania przez Burmistrza Miasta ww. kwoty, a więc jej obniżenie łącznie 

z wysokością wadium, które należy wpłacić aby wziąć udział w przetargu. Działanie 

takie zostaną  podjęte w przyszłym roku,  

 

Odpowiadając na pozostałe pytania, Pani Jolanta Dubiel – Bawor Kierownik Gospodarki 

Mieniem wyjaśniła, że: 

Ad 2) – funkcjonujące na terenie miasta salony gier znajdują się w nieruchomościach 

prywatnych, a zatem trudno jest określić zasady prowadzenia tego rodzaju działalności 

gospodarczej.  
 

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

Miasta Łańcuta. 
 

Na tym protokół zakończono. 
 

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

Protokołowała:   
 

Małgorzata Rzeszutek 

 

 


