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Protokół  Nr XXXVII/2017 
 

z XXXVII Sesji Rady Miasta Łańcuta 
odbytej w dniu 18 grudnia 2017 r. 

 
XXXVII Sesja Rady Miasta Łańcuta odbyła się pod przewodnictwem pana Andrzeja 
Barnata– Przewodniczącego Rady Miasta. 
Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łańcucie - 
rozpoczęła się o godz. 14.00 i trwała do godz. 16.00. 
W Sesji na stan 15 radnych w chwili otwarcia Sesji, uczestniczyło 13 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 XXXVI/2017 z XXXVI Sesji Rady Miasta Łańcuta. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Łańcuta 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3  ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
na rok 2018 (Druk Rady Miasta Nr 254/2017). 

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok (Druk Rady Miasta 
Nr 256/2017). 

6. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania zadania w zakresie obsługi osób nietrzeźwych 
z Gminy Miasto Łańcut (Druk Rady Miasta Nr 255/2017). 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Łańcuta na rok 2018 (Druk 
Rady Miasta Nr 257/2017). 

8. Podjęcie uchwały budżetowej Miasta Łańcuta na rok 2018 (Druk Rady Miasta 
Nr 252/2017). 

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta 
Łańcuta (Druk Rady Miasta Nr 253/2017). 

10. Informacja Burmistrza Miasta o działalności w okresie międzysesyjnym.  
11. Informacja Burmistrza Miasta z realizacji uchwał Rady Miasta pomiędzy XXXVI 

a  XXXVII Sesją Rady Miasta Łańcuta. 
12. Interpelacje i zapytania radnych. 
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
14. Wolne wnioski i oświadczenia. 

Przed rozpoczęciem posiedzenia Przewodniczący Rady pan Andrzej Barnat powitał 
serdecznie przybyłych do sali konferencyjnej MOSiR harcerzy Hufca Łańcut, którzy 
przynieśli i przekazali na ręce przedstawicieli Burmistrza Miasta Betlejemskie Światło Pokoju 
zapalone w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem. Światło Pokoju jest symbolem ciepła, 
miłości, pokoju i nadziei - tradycyjnie stawiane jest na wigilijnym stole.  Łańcuccy harcerze 
przywieźą ten wyjątkowy symbol z Krakowa, a następnie dzielą się Nim ze szpitalami, 
szkołami, urzędami oraz instytucjami i jak podkreślili, Światło symbolizuje wzajemne 
zrozumienie ludzi i narodów, ale także zwiastuje nadchodzące święta. 
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Pani Joanna Rupar, Zastępca Burmistrza Miasta w imieniu Burmistrza Miasta, Rady Miasta 
oraz wszystkich zebranych,  podziękowała harcerkom i harcerzom za podtrzymywanie już od 
wielu lat tradycji przekazywania Światełka Pokoju, życząc  jednocześnie  na nadchodzące 
święta Bożego Narodzeniu dużo miłości i radości oraz miłych wspólnie spędzonych chwil w 
gronie rodzinnym.  

W dalszej kolejności, Przewodniczący Rady serdecznie powitał obecnych na posiedzeniu 
uczestników zorganizowanego przez Burmistrza Miasta i Miejską Bibliotekę Publiczną 
w Łańcucie  Konkursu na Kartkę Świąteczną Miasta Łańcuta. Kończąc, o zabranie głosu 
poprosił organizatorów ww. Konkursu. 

W odpowiedzi na powyższe, głos zabrała pani Małgorzata Kaszowska, która w imieniu 
organizatorów Konkursu przekazała zebranym szczegółowe informacje, dotyczące jego 
przebiegu i zasad oceny prac nadsyłanych przez uczniów łańcuckich szkół podstawowych.  
Poinformowała, że przez cały listopad wpłynęło ponad 100 przepięknych prac, w których 
można było dostrzec najpiękniejsze dziecięce emocje, mnóstwo serca oraz magiczny 
świąteczny nastrój. Prace były oceniane w dwóch kategoriach kl. I-III i IV – VII. Następnie 
odbyło się uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego. 
W imieniu Pana Burmistrza Stanisława Gwizdaka, nagrody wręczyła Zastępca Burmistrza 
Miasta Łańcuta Pani Joanna Rupar.   

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. 
 
Ad. 3  Przyjęcie Protokołu Nr XXXVI/2017 z XXXVI 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 XXXVI Sesji, w związku z czym, 
protokół zostały przyjęty. 
 
Ad. 4 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Łańcuta 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3  ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie na rok 2018 (Druk Rady Miasta Nr 254/2017). 

 
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Łańcuta 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3  ust. 3 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018, 
wraz z autopoprawką dotyczącą zmiany w § 8 w zadaniu 5 pn. ”Ochrona Zdrowia” pkt. 6 z 
brzmienia „Organizacja form i zajęć z elementami promocji zdrowia” na brzmienie „ 
Organizacja zajęć kulturalnych i artystycznych promujących zdrowy styl życia”, w imieniu 
Burmistrza Miasta Łańcuta, przedstawiła pani Halina Wiercioch, Z-ca Kierownika Wydziału 
Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiło się 
następująco:  
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz.U.2016.1817 z późn. zm.), nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek 
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uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 w/w ustawy. 

Program Współpracy dla Miasta Łańcuta na 2018 rok określa cele, zakres, formy 
współpracy, a przede wszystkim priorytetowe zadania publiczne jakie będą realizowane 
w przyszłym roku, ze wskazaniem planowanych środków finansowych. 

Zgodnie z zapisami ustawowymi, niniejszy Program został poddany konsultacjom 
z organizacjami pozarządowymi i uprawnionymi podmiotami, działającymi na terenie Gminy 
Miasta Łańcuta, zgodnie z wytycznymi określonymi w Uchwale Nr XIX/142/2012 Rady 
Miasta Łańcuta z dnia 2 października 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu 
konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa 
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

Zarządzeniem Nr 263/2017 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 15 listopada 2017 roku, 
została określona forma przeprowadzenia konsultacji, czas jej rozpoczęcia i zakończenia, 
przedmiot i cel, oraz wydział odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji. W terminie od 
15 listopada 2017 r. do 23 listopada 2017 r. uprawnione organizacje pozarządowe miały 
możliwość zgłaszania uwag i opinii do projektu Programu, pisemnie na adres Urzędu Miasta 
Łańcuta lub za pomocą e-mail: organizacje@um-lancut.pl. W wyznaczonym terminie nie 
wpłynęła żadna opinia od organizacji pozarządowych. Na dzień 21 listopada 2017 r. na godz. 
1515 w budynku Urzędu Miasta Łańcuta ul. Plac Sobieskiego 18 zostało wyznaczone 
spotkanie, na którym była możliwość zgłaszania uwag do projektu Programu. Na spotkanie 
nie przybył żaden przedstawiciel organizacji pozarządowych, tak więc nie została zgłoszona 
żadna uwaga do projektu Programu. 

Reasumując, niniejszy projekt uchwały jest nie tylko wypełnieniem ustawowego 
obowiązku, lecz także przejawem kształtowania partnerskiej współpracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz współdziałaniem z nimi w realizacji ustawowych zadań Miasta Łańcuta. 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 
 
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych , radny Jacek Bartman 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, nikt nie wstrzymał się od 
głosu.  
Na podstawie wyników głosowania, Prowadzący obrady stwierdził, że uchwała w 
sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Łańcuta z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 została 
podjęta i otrzymała Nr XXXVII/249/2017. 
 
Ad.5 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok (Druk Rady Miasta 
Nr 256/2017). 
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Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 2018 rok, w imieniu Burmistrza Miasta Łańcuta, przedstawiła 
pani Halina Wiercioch, Z-ca Kierownika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiło się następująco:  
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 rok, 
zwany dalej „Programem” stanowiący załącznik do niniejszego projektu uchwały, jest 
wypełnieniem obowiązku, wynikającego z ustawy z dnia 26 października 1982 r. 
o wychowaniu  w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.  
 Zgodnie z powyższą ustawą, prowadzenie działań związanych z profilaktyką 
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracja  społeczna osób uzależnionych 
od alkoholu, należy do zadań własnych gminy. 
Realizacja tych zadań w 2018 roku, będzie  prowadzona na podstawie niniejszego Programu, 
wpisującego się w Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miasto Łańcut 
na lata 2014-2020, przyjętą Uchwałą Nr XXXIV/259/2014 Rady Miasta Łańcuta z dnia 
28 stycznia 2014r.   
Zaplanowane zadania na 2018 rok, są kontynuacją działań realizowanych w latach ubiegłych 
z uwzględnieniem celów operacyjnych Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.  
 Ponadto, zgodnie z wolą ustawodawcy w Programie określono wysokość 
wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
Za realizację zadań Programu, będzie odpowiedzialny Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i 
Zdrowia  Urzędu Miasta Łańcuta. Źródłem finansowania zadań Programu będą dochody 
Miasta Łańcuta uzyskane z tytułu opłat za wydawane zezwolenia  na sprzedaż napojów 
alkoholowych. W świetle powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i 
zasadne. 
 
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych , radny Jacek Bartman poinformował, 
że Komisja rozpatrywała przedmiotowy projekt uchwały i pozytywnie go zaopiniowała. 
 
Na pytanie radnego Wrzesława Żurawskiego odnośnie finansowania pracy Miejskiej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i wysokości kosztów związanych z jej 
funkcjonowaniem, pani Wiercich wyjaśniła, że zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości 
Komisja otrzymuje wynagrodzenie za swoją pracę w ramach Programu, o którym wyżej 
mowa. Odnośnie wysokości kosztów związanych z działalnością Komisji poinformowała, że 
na rok 2017 została zaplanowana kwota w wysokości 36.000 zł, z czego na dzień dzisiejszy 
wydatkowano około 30.000 zł, przy czym wynagrodzenie za udział w posiedzeniu 
i poszczególne  czynności wykonywane w ramach prac Komisji przez trzy lata wynosiło dla 
jednego członka 180 zł a na rok przyszły w analizowanym projekcie uchwały zaplanowano po 
200 zł.  
 
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 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2018 rok została podjęta i otrzymała Nr XXXVII/250/2017. 
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Ad.6   Podjęcie uchwały w sprawie przekazania zadania w zakresie obsługi osób 

nietrzeźwych z Gminy Miasto Łańcut (Druk Rady Miasta Nr 255/2017). 
 
Projekt uchwały w sprawie przekazania zadania w zakresie obsługi osób nietrzeźwych 
z Gminy Miasto Łańcut, w imieniu Burmistrza Miasta Łańcuta, przedstawiła pani Halina 
Wiercioch, Z ca Kierownika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Uzasadnienie 
do projektu uchwały przedstawiło się następująco:  

Niniejszy projekt uchwały jest kontynuacją dotychczasowej współpracy z Gminą 
Miasto Rzeszów  w zakresie partycypacji w kosztach związanych  ze  sprawowaniem opieki 
nad osobami nietrzeźwymi, dowiezionymi z terenu naszego miasta do Izby Wytrzeźwień 
w Rzeszowie. Corocznie, na podstawie zawieranego porozumienia międzygminnego, 
udzielana jest  Gminie Miasto Rzeszów  dotacja celowa na to zadanie. 

Obowiązek podjęcia ww. uchwały, wynika z  art. 40 ustawy z dnia 26 października 
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w myśl którego, 
zabezpieczenie czasowej  izolacji   osób  w stanie nietrzeźwości, które swoim zachowaniem 
dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym lub zakładzie pracy, albo znajdują się 
w okolicznościach zagrażających ich życiu i zdrowiu  lub  innych osób, spoczywa na 
jednostkach samorządu terytorialnego lub jednostkach Policji. 

Od ubiegłego roku na terenie miasta Łańcuta, a także powiatu łańcuckiego 
funkcjonują dwa sposoby postępowania z ww. grupą osób. Nietrzeźwi po przebadaniu przez 
lekarza w Centrum Medycznym w Łańcucie, izolowani są w Pomieszczeniach dla Osób 
Zatrzymanych (PdOZ), znajdujących się w Komendzie Powiatowej Policji  w Łańcucie lub w 
przypadkach wystąpienia przeciwwskazań lekarskich,  przewożeni są do Izby Wytrzeźwień w 
Rzeszowie.  
Aby w przyszłym roku zapewnić miejsca dla tych osób w rzeszowskiej placówce, należy 
wzorem ubiegłych lat podpisać przedmiotowe porozumienie z Gminą Miasto Rzeszów. 

 Środki finansowe na powyższe zadanie, zabezpieczone zostaną w budżecie Miasta 
Łańcuta w dziale związanym z realizacją zadań Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych  na 2018 rok.  W związku z powyższym, 
podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.    
 
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych , radny Jacek Bartman 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, nikt nie wstrzymał się od 
głosu.  
Na podstawie wyników głosowania, Prowadzący obrady stwierdził, że uchwała w 
sprawie przekazania zadania w zakresie obsługi osób nietrzeźwych z Gminy Miasto 
Łańcut została podjęta i otrzymała Nr XXXVII/251/2017. 
 
Ad.7  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Łańcuta na rok 2018 
(Druk Rady Miasta Nr 257/2017). 
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Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Łańcuta na rok 2018, w imieniu 
Burmistrza Miasta Łańcuta, przedstawiła pani Katarzyna Kluz – Gosztyła podinspektor 
Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami. Uzasadnienie do projektu uchwały 
przedstawiło się następująco:  
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz zapobieganie bezdomności zwierząt jest 
zadaniem własnym gminy, wynikającym z art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 
ochronie zwierząt (Dz.U.2017.1840). Realizacja zapisów ustawy ma na celu rozwiązanie 
złożonego problemu, związanego z bezdomnymi zwierzętami, spowodowanego głównie 
takimi przyczynami, jak: 
- niekontrolowane rozmnażanie zwierząt, 
- porzucanie zwierząt przez właścicieli, 
- ucieczki zwierząt, 
- łatwość pozyskania zwierząt, 
- brak edukacji i wiedzy społeczeństwa w zakresie metod zapobiegania bezdomności, ze 
szczególnym uwzględnieniem sterylizacji i kastracji.   
Rada Gminy jest zobowiązana corocznie do dnia 31 marca, do przyjęcia w drodze uchwały, 
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 
Stanowi to wypełnienie obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przez gminę, 
wynikającego z art. 11 ust. 1 ww. ustawy.  Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt 
domowych, w szczególności psów i kotów oraz kotów wolno żyjących, a także bezdomnych 
zwierząt gospodarczych. Obejmuje on swoim zakresem realizację takich zadań jak: 
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt 
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie 
3) odławianie bezdomnych zwierząt  
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt 
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt 
6) usypianie ślepych miotów  
7) wskazanie gospodarstwa rolnego, w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich 
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej, w przypadkach zdarzeń drogowych 
z udziałem zwierząt.  
Wprowadzenie w życie zaproponowanych w niniejszym Programie działań, przyczyni się do 
zapewnienia dostatecznej opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Zapobiegnie też sytuacjom 
w których mogłyby one zagrażać ludziom. Wdrożenie Programu, pozwoli na sprawowanie 
kontroli nad rozrodem bezdomnych zwierząt, co przyczyni się do sukcesywnego zmniejszania 
się  ilości bezdomnych psów i kotów, poprawę bezpieczeństwa mieszkańców w szczególności 
przed pogryzieniem i chorobami odzwierzęcymi. Pozytywnie wpłynie również na utrzymanie 
czystości i porządku w Mieście.  
Z uwagi na występujący od lat problem bezdomności wśród zwierząt, przyjęcie Programu 
i jego realizacja, są w tej sytuacji uzasadnione. 
Projekt Programu, zgodnie z zapisem zawartym w ustawie o ochronie zwierząt, był 
konsultowany z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Łańcucie oraz Kołem Łowieckim - 
Klub Myśliwych „Diana” w Łańcucie. Zgodnie z art. 11 a ust. 8 ww. ustawy niewydanie 
opinii w przewidzianym 21 dniowym terminie przez Koło Łowieckie Klub Myśliwych 
„Diana” w Łańcucie, uznano za akceptację przesłanego Programu.  
Środki na realizację Programu zostały zabezpieczone w budżecie Miasta Łańcuta na rok 
2018. 
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Przewodniczący Komisji Gospodarki Miejskiej, radny Sławomir Rejman 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, nikt nie wstrzymał się od 
głosu.  
Na podstawie wyników głosowania, Prowadzący obrady stwierdził, że uchwała w 
sprawie  
przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Miasta Łańcuta na rok 2018 została podjęta 
i otrzymała Nr XXXVII/252/2017. 
 
Ad.8 Podjęcie uchwały budżetowej Miasta Łańcuta na rok 2018 (Druk Rady Miasta 

Nr 252/2017). 
 
Projekt uchwały budżetowej miasta Łańcuta na rok 2017), w imieniu Burmistrza Miasta 
Łańcuta, przedstawiła pani Joanna Flejszar – Skarbnik Miasta. Poinformowała, że Uchwałą 
Nr 4/492017 z dnia 5 grudnia 2017 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie wydała 
pozytywną opinię do projektu budżetu Miasta Łańcuta na 2018 r. (opinia stanowi załącznik 
do niniejszego protokołu). Ponadto Uchwałą Nr 4/94/2017 z dnia 5 grudnia 2017 roku, 
Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię o możliwości sfinansowania 
deficytu, przedstawionego w projekcie budżetu na 2018 rok (opinia stanowi załącznik do 
niniejszego protokołu). 
W projekcie uchwały budżetowej na 2018 r. założono: 

1) Prognozowane dochody w łącznej kwocie  83.826.359 zł, 
2) Wydatki ogółem wynoszą 84.600.226 zł 

Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 773.867 zł, który będzie finansowany z 
przychodów budżetu. 
Na obsługę długu (rozchody) przeznacza się 1.920.000 zł. 
Deficyt oraz rozchody budżetu zostaną pokryte przychodami w kwocie 2.693.867 zł, w tym 
z kredytu długoterminowego w wysokości 2.000.000 zł oraz z wolnych środków 693.867 zł. 
Kwota dochodów obejmuje: 

1) Subwencje z budżetu państwa w wysokości 13.472.864 zł, 
2) Dotacje celowe na zadania zlecone, własne 16.123.436 zł  
3) Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania wychowania przedszkolnego – 883.650 

zł, 
4) Dotacje na zadania inwestycyjne w tym projekty z UE – 8.704.503 zł, 
5) Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w kwocie 

17.337.763 zł, 
6) Podatki lokalne, w tym podatek od nieruchomości 11.898.000 zł, 
7) Pozostałe dochody obejmujące dochody z majątku miasta, usługi świadczone przez 

jednostki organizacyjne  miasta Łańcuta oraz dochody z opłat – 9.376.143 zł, 
8) Dochody ze sprzedaży mienia 6.030.000 zł. 

Z łącznej kwoty planowanych wydatków 84.600.226 zł, planuje przeznaczyć się na: 
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1) Wydatki inwestycyjne  17.174.501 zł tj. 20,3 % wydatków ogółem, 
2) Na finansowanie bieżących zadań Miasta 67.425.725 zł tj. 79,7 % wydatków ogółem. 

Na pomoc społeczną przeznacza się ponad 29 % wydatków bieżących, 
Na oświatę i wychowanie 40% wydatków bieżących, 
Na gospodarkę komunalną – 5% wydatków bieżących, 
Na kulturę fizyczną 6,7% wydatków bieżących, 
Na administrację publiczną 9,8 % wydatków bieżących, 
Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 3,4% wydatków bieżących. 
Zakres inwestycji planowanych do realizacji w 2018 r. określa § 5 ust. 4  uchwały budżetowej 
są to między innymi: 
Na drogi powiatowe i gminne przeznacza się kwotę 2.300.006 zł, 
Na gospodarkę mieszkaniową przeznacza się kwotę 245.000 zł, 
Na administrację publiczną 1.018.544 zł w tym: 
Termomodernizacja miejskich budynków użyteczności publicznej – budynek C 
ul.Piłsudskiego 9 – projekt dofinansowany z UE 
Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – zabezpieczenie wkładu własnego  
Podniesienie efektywności i dostępności e-usług na terenie ROF - zabezpieczenie wkładu 
własnego. 
Na oświatę i wychowanie – 435.000 zł 
Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 2.236.525 zł w tym: 
1) Budowa oświetlenia na ul. 29 Listopada, ul. Dębnik, ul. Graniczna, Łąkowa, oraz 

projekty oświetlenia drogowego na ul. Rutkiewicz, i Kraszewskiego. 
2) Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii na terenie ROF – projekt parasolowy – 

projekt dofinansowany ze środków UE, 
3) Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF – projekt 

budowlany – strefa ekonomiczna 
Na kulturę i Ochronę dziedzictwa Narodowego przeznacza się kwotę – 8.280.905 zł 
Przebudowę budynku Miejskiego Domu Kultury w Łańcucie – projekt dofinansowywany jest 
ze środków UE. 
Na kulturę fizyczną przeznacza się 2.258.521 zł w tym: 
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – basen otwarty ul. Składowa 15. 
 
Przewodniczący Komisji pan Sławomir Rejman poinformował, że Komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały budżetowej. 
 
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, pan Jacek Bartman poinformował, że Komisja  
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały budżetowej na rok 2018. 
 
Przewodniczący Komisji Kultury, pan Wrzesław Zurawski poinformował, że Komisja                      
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały budżetowej na rok 2018. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, pan Adam Bielecki poinformował, że 
Komisja po zapoznaniu się z opiniami poszczególnych Komisji Rady Miasta, pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały budżetowej miasta Łańcuta na rok 2018 w wersji 
przedstawionej przez Burmistrza Miasta Łańcuta.  
 
Radny Wrzesław Żurawski  zwrócił się z pytaniem, jaka jest wysokość kwot kredytów, które 
miasto ma do spłacenia na koniec grudnia bieżącego roku, czy jest to kwota netto, czy 
z odsetkami.  
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Ustosunkowując się do powyższego, pani Skarbnik poinformowała, że udzieli odpowiedzi 
przy referowaniu projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 
Miasta Łańcuta. 
 
W nawiązaniu do udzielonej odpowiedzi, radny Wrzesław Żurawski stwierdził, że budżet 
miasta wiąże się z wydatkami, a więc przy jego opiniowaniu informacja o którą prosił, 
powinna być znana, ponieważ wieloletnia prognoza jest dokumentem przedstawiającym na co 
zostaną wydatkowane środki finansowe, w związku z uchwaleniem budżetu.       
 
Ustosunkowując się do wypowiedzi przedmówcy, pani Skarbnik poinformowała, że stan 
zobowiązań czyli zaciągniętych kredytów na koniec 2017 wynosi 37 210 000 zł. W 
przyszłym roku planowana jest spłata kapitału i odsetek w kwocie 2 927 400 zł (jest to roczna 
obsługa rat kapitałowych i odsetek od zaciągniętych kredytów). Dług miasta na koniec 2018 
roku po zaciągnięciu planowanego na 2018 roku kredytu, będzie wynosił 37 290 000 zł. 
Kończąc, nadmieniła, że szczegółowe informacje na temat okresu spłaty kredytu przekaże 
przy omawianiu wieloletniej prognozy finansowej Miasta, która została sporządzona na okres 
zaciągniętych zobowiązań finansowych, a więc na lata 2018-2036.  
 
Zabierając głos, Przewodniczący Rady pan Andrzej Barnat poinformował, że projekt uchwały 
budżetowej był przedmiotem obrad wspólnego posiedzenia Komisji w dniu 6 grudnia 2017 r. 
w wyniku którego, Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów pan Adam Bielecki 
skierował do Burmistrza Miasta pismo następującej treści: 
 
„Stosownie do uregulowań wynikających z § 2 ust. 3 Uchwały  Nr XLII/380/2010 Rady 
Miasta Łańcuta z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały 
budżetowej informuję, że Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Łańcuta na posiedzeniu 
w dniu 06.12.2017 r. rozpatrywała projekt Budżetu Miasta Łańcuta na rok 2018.  
Po zapoznaniu się z opiniami Komisji Gospodarki Miejskiej Rady Miasta Łańcuta, Komisji 
Spraw Społecznych Rady Miasta Łańcuta, Komisji Kultury Rady Miasta Łańcuta 
jednogłośnie, pozytywnie - 6 głosami za, zaopiniowała projekt Uchwały Budżetowej Miasta 
Łańcuta na rok 2018 w wersji przedstawionej  przez Burmistrza Miasta Łańcuta.  
 Jednocześnie informuję, że w trakcie analizy przedmiotowego dokumentu członkowie 
wszystkich Komisji 6 głosami za, przy 3 przeciw i 3 wstrzymujących się wystąpili z 
wnioskiem o zmniejszenie rezerwy celowej (dział 758, rozdział 75818, § 481) na 
wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Łańcucie (dział 921, rozdział 92116, § 2480)”. Na zakończenie poinformował, 
że ww. poprawka zostanie poddana pod głosowanie. 
 
W nawiązaniu do powyższej informacji, Zastępca Burmistrza Miasta pani Joanna Rupar 
zwróciła się z prośbą do radnych, aby w przypadku zgłoszenia poprawki pod głosowanie, 
została ona odrzucona ze względu na warunki budżetowe, o których informowała podczas 
wspólnego posiedzenia Komisji. Podkreśliła, że rezerwa celowa została utworzona nie ze 
względu na fakt, że miasto nie ma na co przeznaczyć środków finansowych, tylko ma 
konkretne przeznaczenie chociażby w przypadku zabezpieczenia ich na oświatę. Zwróciła 
uwagę, że miasto ma rozpoczętych wiele inwestycji i musi zaciągać zobowiązanie 
z wydatków bieżących, czyli są one dla nas wymagalne i dlatego jakiekolwiek przesunięcia w 
dniu dzisiejszym na tym etapie projektu budżetu, jest niezasadne. Zaznaczyła, że w przypadku 
gdy w trakcie roku (a zawsze się tak dzieje) brakuje środków na konkretnych paragrafach czy 
działach, to zawsze radni takie wnioski ze strony miasta otrzymują i budżet jest zmieniany. 
Jeżeli w chwili obecnej chcielibyśmy przesunąć rezerwą celową na dotację, to zmienimy 
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układ budżetu, ponieważ dotacja jest dla miasta środkiem finansowym wymagalnym, a w 
momencie jej ustanowienia musimy ją wypłacić, natomiast rezerwa jest w dyspozycji 
Burmistrza na szczególne wydatki, które w trakcie roku powstaną i o których już dzisiaj 
władze miasta wiedzą, że na pewno wystąpią, a nie będzie innych środków, które można 
przeznaczyć na ten cel. ( z adnotacją, że może ich zabraknąć). Kończąc, zwróciła się do 
Przewodniczącego Rady z prośbą o wycofanie wniosku wypracowanego na wspólnym 
posiedzeniu Komisji, a jeśli zostanie poddany pod głosowanie, to prosi o jego odrzucenie i 
uchwalenie budżetu miasta na rok 2018 w takim kształcie w jakim został przedłożony 
radnym. 
 
Ponownie zabierając głos, Przewodniczący Rady poinformował, że dokonał przeliczenia 
środków przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników w Miejskiej Bibliotece Publicznej, 
dzieląc przeznaczoną na ten cel kwotę w wysokości 569 600 zł przez 20 pracowników, 
w wyniku czego, średnia wynagrodzenia dla wszystkich zatrudnionych osób wyniosła 
2 356,00 zł. Jego zdaniem środki przeznaczone na powyższy cel, nie wystarczą na 
sfinansowanie podwyżek, wymaganych chociażby do kwoty najniższej w kraju, która 
w przyszłym roku zostanie podniesiona o 100 zł. Kontynuując, nadmienił, że we wniosku 
złożonym przez Dyrektora MBP do budżetu miasta, znajduje się zapis w brzmieniu: 
”przewiduje się w 2018 roku odprawę emerytalną w wysokości 9 462 zł. Odprawa nie została 
ujęta w projekcie budżetu  w związku z brakiem deklaracji ze strony pracownika”, co jego 
zdaniem jest niedopuszczalne, ponieważ pracownik nie musi deklarować, czy pójdzie na 
emeryturę, natomiast kwota powinna być zapisana w budżecie, bowiem należy odpowiedzieć 
sobie na pytanie, co będzie jeśli podejmie taką decyzję w ciągu roku.  Kontynuując, zwrócił 
uwagę na problemy osób zatrudnionych w ww. instytucji tj. np. bardzo niskie płace, brak 
awansów zawodowych czy wypłat 13 –stych pensji. Kończąc, poinformował, że w jego 
ocenie wniosek zgłoszony na wspólnym posiedzeniu Komisji jest zasadny.       
 
Odnosząc się do wypowiedzi przedmówcy, Zastępca Burmistrza Miasta pani Joanna Rupar 
podkreśliła, że fakt iż w MBP  w Łańcucie oraz wielu jednostkach organizacyjnych miasta 
wynagrodzenia są na niskim poziomie, jest znany od wielu lat i problem ten wymaga 
szerszego rozwiązania, ale z całą pewnością nie w dniu dzisiejszym podczas uchwalania 
projektu budżetu.  
Odnośnie braku awansów zawodowych, czy innych problemów występujących w ww. 
instytucji zaznaczyła, że wymaga to uzgodnienia pomiędzy Dyrekcją, a pracownikami. 
(awans zawodowy nie musi wiązać się z podwyższaniem wynagrodzenia). Kontynuując 
wypowiedź wyjaśniła, że jeżeli w dniu dzisiejszym przesunięte zostaną środki finansowe z 
rezerwy celowej, na sfinansowanie wynagrodzeń, to w trakcie roku pojawi się problem jeżeli 
wystąpią wydatki w wyniku których, np. nie wystarczy na sfinansowanie oświaty i będzie 
konieczność ich znalezienia (co zapewne wystąpi).  Kończąc, ponownie zwróciła się do 
radnych z prośbą, aby projekt budżetu został uchwalony w wersji przedłożonej przez 
Burmistrza Miasta, zapewniając jednocześnie, że w trakcie roku będą zmiany budżetowe i 
jeżeli braknie środków finansowych na zabezpieczenie odprawy pracowniczej czy innej, to na 
pewno po wpłynięciu wniosku w tej sprawie od Dyrekcji Biblioteki, zostaną poszukane 
fundusze na ten cel. Dodatkowo nadmieniła, że już na dzień dzisiejszy wiadomo, że część 
środków, które miały być refundacją ze środków unijnych nie wpłynie w roku bieżącym, 
nastąpi to w styczniu lub lutym, dlatego też miasto na ten okres czasu będzie musiało 
zabezpieczyć je z własnych dochodów, natomiast po ich zrefundowaniu, nastąpi zmiana 
budżetu w przedłożonym kształcie. Zaznaczyła, że budżet miasta w zakresie funkcjonowania 
w trakcie roku jest płynny, a zatem może pojawić się brak środków finansowych nie tylko na 
MBP ale też w innych jednostkach organizacyjnych, gdyż występują okoliczności 
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nieprzewidywane (np. deklaracja pracownika w trakcie roku o odejściu na emeryturę, który 
ma do tego prawo), wówczas to miasto musi je wygospodarować z budżetu. Kończąc, jeszcze 
raz zaapelowała do radnych o przyjęcie budżetu miasta w kształcie przedłożonym przez 
Burmistrza Miasta, zaznaczając, że w trakcie roku będzie następowała jego modyfikacja i 
jeśli pojawią się wolne środki z ewentualnych oszczędności, to zostaną przedłożone stosowne 
zmiany. 
 
Włączając się do dyskusji,  radny Wrzesław Żurawski poinformował, że popiera wniosek 
Przewodniczącego Rady Miasta, podkreślając jednocześnie, że Miejska Biblioteka Publiczna 
w Łańcucie jest zawsze w pierwszym lub drugim miejscu w rankingu wojewódzkim, i to 
czymś świadczy, a jeżeli nie potrafimy dostrzec tego faktu i w jakikolwiek sposób docenić 
pracowników tej instytucji, to jest mu bardzo przykro.       
   
Wyrażając swoje zdanie w temacie, Wiceprzewodniczący Rady pan Robert Grabowski 
poinformował,  że popiera wniosek przedstawiony przez Zastępcę Burmistrza Miasta oraz 
Skarbnika Miasta. Podkreślił, że jest duży problem z dopracowaniem budżetu. Mając na 
uwadze informację że pojawią się wymagalne płatności (o czym wspomniała w swojej 
wypowiedzi Zastępca Burmistrza), zwrócił się z prośbą  do radnych, o odrzucenie wniosku 
odczytanego  przez Przewodniczącego Rady. 
 
Do stanowiska przedmówcy przychylił się Pan Andrzej Piechowski Dyrektor Miejskiego 
Domu Kultury w Łańcucie. Podkreślił, że sytuacja placówki, którą zarządza przedstawia się 
podobnie do MBP, a może nawet gorzej. Odnosząc się do informacji radnego Wrzesława  
Żurawskiego na temat osiągnięć MBP podkreślił,  że MDK też ma takie na swoim koncie, 
Nadmienił, że pracownicy pracują w niedziele, święta i dni wolne od pracy, a w przyszłym 
roku 13 osób będzie kwalifikowało się do podniesienia najniższej średniej krajowej (osoby 
z wyższym wykształceniem, które nie osiągają minimum wynagrodzenia). 
 
Ustosunkowując się do powyższej wypowiedzi,  radny Wrzesław Żurawski wyraził 
wątpliwość co do intencji przedmówcy w kwestii wzrostu wynagrodzeń pracowników. W 
dalszej kolejności nawiązując do projektu budżetu, zwrócił uwagę na kwotę w wysokości 
300 000 zł z przeznaczeniem na promocję miasta Łańcuta (pomijając inne pozycje w 
dokumencie, na którym można byłoby zaoszczędzić), a w ranach której, radni otrzymują m.in. 
kartki świąteczne z życzeniami, kalendarze z miasta czy też innej jednostki. Jego zadaniem, 
środkami finansowymi należy gospodarować rozsądnie, bowiem przyszły czasy, kiedy trzeba 
rozważyć czy miasto stać na ich wydawanie z przeznaczeniem na określone gadżety czy 
dodatkowe dekoracje świąteczne, będące jednorazowymi ozdobami, które nie dają 
bezpośredniego poczucia komfortu. Podkreślił, że istnieje konieczność głębszej analizy 
wydatków, w czym główną rolę odgrywa Miasto. Jako radny pełniący swoją funkcję już od 
kilku  lat, obserwuje  wzrost kwot wydawanych na tzw. gadżety, a przecież środki na ten cel 
można byłoby przesunąć z budżetu i przeznaczyć na wynagrodzenia dla pracowników 
kultury. 
 
W odniesieniu do powyższego, radna Jolanta Kluz – Zawadzka zaznaczyła, że będąc radną 
już kolejną kadencję ma doświadczenie, że Burmistrz Miasta nie wycofuje się ze swoich 
zobowiązań, dlatego też wierzy, że w przyszłym roku (zgodnie z wypowiedzią Zastępcy 
Burmistrza) poczyni starania (gdy budżet będzie już mniejszą niewiadomą) i sprawiedliwie 
rozdzieli wygospodarowane środki finansowe. Podkreśliła, że czuje się niekomfortowo 
w sytuacji, jeżeli poddawany jest pod głosowanie wniosek, popierający MBP przeciwko np. 
oświacie, MDK, nauczycielom, przedszkolom, którzy wykonują tą samą pracę. Zwróciła 
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uwagę, że jeśli nauczyciele ze szkół i przedszkoli nie przypilnowaliby dzieci, to w dniu 
dzisiejszym nie byłoby tylu wspaniałych prac, które zostały zaprezentowane przed 
rozpoczęciem Sesji, w ramach Konkursu na Kartkę Świąteczną Miasta Łańcuta, na której 
promowana jest praca laureata I miejsca – ucznia jednej ze szkół podstawowych. Na 
zakończenie zaznaczyła,  że jest całym sercem za MBP w Łańcucie i wierzy, że w przyszłym 
roku wzrosną najniższe krajowe dotyczące wynagrodzeń. Jej zdaniem zgłoszona do budżetu 
poprawka stawia radnych w niezręcznej sytuacji i jest przeciwna poruszaniu tak drażliwych 
tematów na Sesji Rady Miasta, bowiem zostały one szczegółowo omówione na posiedzeniach 
Komisji, a radni jako ludzie inteligentni, rozumieją wygłoszone wyjaśnienia i problemy, które 
mogą wystąpić w związku z podjęciem takich, a nie innych decyzji.  
 
Mając na uwadze wygłoszone stanowiska, Zastępca Burmistrza Miasta wyjaśniła, że władze 
miasta nie stawiają pomiędzy pracownikami jednostek organizacyjnych żadnych znaków 
„gorszy”, „lepszy”. Podkreśliła, że już od lat prowadzone są rozmowy na temat niskich 
zarobków pracowników zarówno ww. instytucji jak i Urzędzie Miasta, ale nie może być tak, 
że  Burmistrz podniesie zarobki 10 osobom, a pozostawi 300 osób bez podwyżki 
wynagrodzenia. Wszyscy pracownicy mają prawo do godnego wynagrodzenia za pracę. W 
nawiązaniu do zapisów budżetu zwróciła uwagę radnych, że jeśli dokonaliby porównania 
projektu budżetu na rok 2018, 2017 i 2016 to można byłoby zauważyć, że wydatki m.in. na 
promocję zostały gwałtownie uszczuplone, a zaplanowana na 2018 rok kwota w wysokości 
300 000 ma konkretne przeznaczenie m.in. na Telewizję, Biuletyn Miejski, Dni Miasta itp. , 
nie ma natomiast środków na tzw. gadżety, o których wspomniał w swojej wypowiedzi radny 
Wrzesław Żurawski. Stwierdziła, że jeżeli Miasta Łańcuta aspirującego jako turystyczne 
i kultury  nie stać na wydanie kalendarza raz w roku, czy zakup materiału promocyjnego dla 
delegacji zagranicznych przyjeżdżających z bardzo wielu krajów, to jest to kompromitacja. 
Odnosząc się do środków wydatkowanych na oświetlenie świąteczne wyjaśniła, że nie jest 
zakupione ze środków promocji czy też obsługi miasta i są to oszczędności powstające np. na 
konserwacji, czy z innych elementów, związanych z oświetleniem ulicznymi lampami lub 
stanowią prezent od promujących się w ten sposób firm. Kończąc, zaapelowała o dokładne 
czytanie projektu uchwały budżetowej, ewentualnie porównanie jej zapisów do lat ubiegłych, 
bo jest też odnośnik do pewnych spraw. Poprosiła, aby nie różnicować pracowników 
jednostek,  na lepszych czy gorszych. 
 
Ad vocem powyższego, radny Wrzesław Żurawski przypomniał, że na posiedzeniu Komisji 
postulował, aby pracownicy, którzy są skupieni wokół Burmistrza Miasta (nie mówiąc o tym 
czy to jest jednostka budżetowa czy inna), a więc osoby otrzymujące środki finansowe z 
Miasta byli mniej więcej jednakowo wynagradzani, a w przypadku wypłaty 13-stych pensji 
otrzymywali je wszyscy o co powinien zadbać Burmistrz, jako gospodarz.  
 
Ustosunkowując się do słów przedmówcy, Zastępca Burmistrza wyjaśniła, że to nie Burmistrz 
decyduje o składnikach wynagrodzenia, regulują to stosowne ustawy i rozporządzenia. 
 
W odpowiedzi radny Wrzesław Żurawski zaznaczył, że niektóre wykonywane przez 
pracowników czynności są do siebie porównywalne, dlatego zasadnym byłoby 
przeanalizowanie systemu rozdziału środków. Kończąc, zaznaczył, że kultura jest zawsze na 
samym końcu, o czym wiadomo już od dawna. 
 
W odniesieniu do ostatniego zdania przedmówcy, Zastępca Burmistrza zwróciła uwagę, że  
pracownicy MOSiR zarabiają mniej lub porównywalnie do pracowników kultury w szerokim 
tego słowa znaczeniu i w niczym nie są od nich gorsi. Zaapelowała, aby nie porównywać 
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stanowisk pracy poszczególnych jednostek, gdyż jest to krzywdzące i poprosiła o przyjęcie 
projektu budżetu w przedłożonym kształcie. Zaznaczyła, że jeśli radni mają pytania odnośnie 
stawek wynagradzania pracowników to proponuje, aby już po uchwaleniu budżetu, 
zagadnienie to zostało przedyskutowane na posiedzeniu Komisji i wówczas Burmistrz Miasta 
przedstawi i przypomni wygłoszone na jednym ze spotkań informacje, dotyczące  sytuacji 
związanej z podniesieniem stawek wynagrodzenia. Zwróciła uwagę, że  na dzień dzisiejszy 
nie są znane możliwości finansowe miasta , ponieważ nie został jeszcze zamknięty rok 
budżetowy 2017. Nie rozliczono prowadzonych inwestycji, a ponadto Miasto ma wymagalne 
zobowiązania, które musi uregulować i dopiero wówczas po zbilansowaniu, można rozważać 
ewentualne podwyżki lub zmiany sposobu wynagradzania pracowników.  
 
Radny Wrzeslaw Żurawski, poprosił również o podanie liczby pracowników Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz kwoty przeznaczonej na ich wynagrodzenia, w celu ustalenia 
średniej płacy tej  jednostki, analogicznie do obliczeń wykonanych przez Przewodniczącego 
Rady w przypadku Miejskiej Biblioteki Publicznej.  
 
W nawiązaniu do przebiegu dyskusji, Skarbnik Miasta zwróciła uwagę, że zapisane w 
budżecie dochody są prognozowane, a kwota subwencji czy udziałów jest niepewna i może 
ulec obniżeniu, co będzie problemem, ponieważ wydatki są założone na sto procent. 
Odnosząc się do dotacji dla MDK poinformowała, że już na dzień dzisiejszy wiadomo o 
znacznie większych potrzebach tej instytucji. Jednocześnie zwróciła uwagę radnych, że kwota 
dotacji dla MBP oraz MDK na rok 2018 jest zwiększona o 50.000 zł w porównaniu z rokiem 
ubiegłym i być może nie zabezpiecza wszystkich potrzeb budżetowych, ale co najmniej 
pokrywa podwyżki, które wejdą od 1 stycznia do dopłaty najniższych wynagrodzeń.  
 
Radny Jacek Bartman nawiązując do wypowiedzi radnej Jolanty Kluz – Zawadzkiej 
zaznaczył, że rolą Rady Miasta nie jest skłócanie ludzi, do czego sprowadza się zgłoszona do 
budżetu poprawka. Z drugiej strony wina jest również po stronie miasta ze względu na brak 
reakcji na postulaty i prośby radnych w kwestii podwyżki wynagrodzeń pracowników 
jednostek podległych Burmistrzowi. Osobiście uważa, że poprawka do budżetu  nie jest 
dobrym pomysłem, a „mieszanie” w budżecie jest z całą pewnością na szkodę miasta, 
ponieważ wszędzie tam gdzie dochodzi do kłótni, często kończy się zarządzaniem gminy 
przez tzw. komisarza.  Jego zdaniem zgłoszona do budżetu poprawka, jest obrazem braku 
zaufania do Burmistrza, dlatego że przesuwamy środki finansowe z działu, który jest 
elastyczny do działu „sztywnego”. Zaznaczył, że jest konieczność wzrostu wynagrodzeń, 
ponieważ pracownicy jednostek mają niskie pensje, ale tym sposobem  tego nie poprawimy, 
tylko pogorszymy.  
 
Przewodniczący Rady zaznaczył,  że jego intencją było nie tylko to, aby pracownicy 
otrzymali podwyżki (dotacja nie zaspokoi nawet tego co jest wymagane, a więc podniesienie 
do najniższej w kraju), ale zwrócenie uwagi, że na funkcjonowanie MBP jest zbyt mało 
środków finansowych.  Kończąc, wyjaśnił, że poprawka do projektu budżetu została 
zgłoszona  na wspólnym posiedzeniu Komisji i jego obowiązkiem jest poddanie jej pod 
głosowanie, a jeśli nawet nie przejdzie, to dyskusja wywołana na dzisiejszym spotkaniu, 
wymaga dalszej analizy na Komisjach Rady Miasta.  Podsumowując, poddał pod głosowanie 
wniosek, polegający na zmniejszeniu rezerwy celowej (dział 758, rozdział 75818, § 481) na 
wynagrodzenia i składki od nich naliczane na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Łańcucie (dział 921, rozdział 92116, § 2480).  
 
Za powyższym wnioskiem głosowało 4 radnych, 8 radnych było przeciw, 1 radny wstrzymał 
się od głosu. 
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Na podstawie wyników głosowania, Prowadzący obrady stwierdził, ze wniosek został 
odrzucony. 
 
Wobec braku dalszych zgłoszeń do dyskusji, Prowadzący obrady poddał pod głosowanie 
projekt uchwały budżetowej na rok 2018 w wersji przedstawionej przez Burmistrza Miasta. 
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 
budżetowa Miasta Łańcuta na rok 2018 została podjęta i otrzymała 
Nr XXXVII/253/2017. 
Ad.9 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta 

Łańcuta (Druk Rady Miasta Nr 253/2017). 
 
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łańcuta, 
w imieniu Burmistrza Miasta, przedstawiła pani Joanna Flejszar Skarbnik Miasta. Objaśnienia 
do projektu uchwały zawiera załącznik Nr 3 do niniejszego dokumentu. Jednocześnie 
poinformowała, że projekt Uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta 
Łańcuta został pozytywnie zaopiniowany przez Skład Orzekający Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Rzeszowie uchwałą Nr 4/11/2017 z dnia 5 grudnia 2017 r. (opinia stanowi 
załącznik do niniejszego protokołu). Poinformowała, że wieloletnia prognoza finansowa 
Miasta Łańcuta  sporządzona na  okres od 2018 – 2036 tj. okres na który zaciągnięto i planuje 
się zaciągnięcie zobowiązania na finansowanie inwestycji. 
Obejmuje dochody i wydatki majątkowe, w tym inwestycje wieloletnie: 
Przedsięwzięcia wieloletnie, które Miasto planuje realizować w latach 2018-2020 to: 
Kompleksowa Rewitalizacja na terenie ROF – celem projektu jest ograniczenie problemów 
społecznych na terenach zdegradowanych 
Budowa drogi gminnej do trenów inwestycyjnych w Łańcucie- celem projektu jest lepsza 
dostępność transportowa województwa w ruchu drogowym, 
Podniesienie efektywności i dostępności e-usług na terenie ROF – celem projektu jest wyższa 
jakość i rozszerzony zakres usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną. 
Planowany na koniec 2018 r. dług Miasta Łańcuta wynosi  37.290.000 zł. 
W okresie prognozy na obsługę zadłużenia tj. spłaty odsetek i kapitału planuje przeznaczyć 
się kwotę 2.927.400 zł, tj. 3,55 dochodów ogółem. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, radny Adam Bielecki poinformował, 
że Komisja rozpatrywała przedmiotowy projekt uchwały i pozytywnie go zaopiniowała. 
 
Radni nie zgłosili żadnych uwag, wniosków, ani propozycji zmian do przedmiotowego 
dokumentu. 
 
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 uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łańcuta została podjęta 
i otrzymała Nr XXXVII/254/2017. 
 
Ad.10  Informacja Burmistrza Miasta o działalności w okresie międzysesyjnym.  
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Radni nie zgłosili żadnych pytań, ani uwag do przestawionej informacji. 
 
Ad.11 Informacja Burmistrza Miasta z realizacji uchwał Rady Miasta pomiędzy XXXVI 

a  XXXVII Sesją Rady Miasta Łańcuta. 
 
Informacja  Burmistrza  Miasta z  realizacji  uchwał Rady Miasta pomiędzy XXXVI 
a XXXVII 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.12 Interpelacje i zapytania radnych. 
 
Radni wystąpili do Burmistrza z następującymi interpelacjami i zapytaniami: 
1) Przewodniczący  Rady pan Andrzej Barnat – w imieniu mieszkańców (m.in. 

ul. Wiejskiej, Dąbrowskiego, 29 Listopada, Bema) poruszył problem z odbiorem liści 
od gospodarstw indywidualnych. Zgodnie z regulaminem obowiązującym w powyższym 
zakresie, odpady biodegradowalne są odbierane do końca listopada, co jest kłopotliwe w 
przypadku ulic na których odbiór odpadów jest na początku  października, a kolejny 
dopiero w grudniu np. 3. Poinformował,  że w odpowiedzi na interwencję mieszkańców 
w tej sprawie, Łańcucki Zakład Komunalny informuje o obowiązującym regulaminie, 
dlatego też, nasuwa się pytanie co mają robić właściciele posesji z zebranymi liśćmi 
pomiędzy 15 a 30 listopada, jeśli nikt ich nie odbiera. Zwrócił się z prośbą, o rozważenie 
aby przy ogłaszaniu przez miasto przetargu na odbiór odpadów komunalnych, dokonać 
uzgodnień, aby liście były odbierane z posesji w pierwszym możliwym terminie czyli po 
30 listopada, zaś popiół po 30 kwietnia. Proponuje zmianę regulaminu w powyższym 
zakresie i ujęcie w tym dokumencie zapisów czytelnych i zrozumiałych  dla mieszkańca 
oraz podmiot świadczący usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych, 

2) Radny Wrzesław Żurawski – poprosił o  przekazanie danych, dotyczących kwoty 
przeznaczonej przez MBP, MDK, MOPS i MOSiR na wynagrodzenia wraz z podaniem 
liczby pracowników w poszczególnych instytucjach łącznie z dyrektorem.   

3) Pan Aleksander Cymerys Przewodniczący Zarządu Osiedla Śródmieście – poprosił 
o udzielenie informacji na temat planowanego remontu odcinka ulicy Kraszewskiego (od 
Stawu Browarnego w kierunku Bohaterów), ul. Bohaterów i Wyszyńskiego, które zostały 
zniszczone przez ciężkie sprzęty, podczas prac prowadzonych przy remoncie ulicy 
Kraszewskiego. 

 
Ad.13 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
 
Odnosząc się do zapytań radnych, Zastępca Burmistrza Miasta pani Joanna Rupar wyjaśniła,  
że: 
Ad.1 – problem ten zgłaszało do Urzędu Miasta wielu mieszkańców. Zgodnie z regulaminem 

utrzymania czystości i porządku w gminie, faktycznie odbiór odpadów 
biodegradowalnych jest do 30 listopada danego roku. Wyjaśniła, że do zapisów 
regulaminu konstruowane były zapisy umowy. Miasto interweniowało w ŁZK i tam 
gdzie to było możliwe, odpady zostały wywiezione, ale faktycznie pojawił się na 
terenie miasta problem z odbiorem liści w przypadkach, o którym mówił 
Przewodniczący Rady. Podkreśliła, że dla podmiotu odbierającego odpady, dodatkowe 
wyjazdy generują koszty. Kończąc, poinformowała, że miasto ma problem z 
podpisaniem umowy, która kończy się w grudniu b.r.. Ponadto od lipca zmienia się 
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odbiorca odpadów w sensie końcowym (na dzień dzisiejszy miasto Łańcut przypisane 
jest do instalacji w Rzeszowie), co powoduje wzrost kosztów o 50 % tylko i wyłącznie 
za odwiezienie odpadów do spalarni w Rzeszowie. Miasto nie ma instalacji i jest 
zobowiązane do podpisania umowy z elektrownią w Rzeszowie. W chwili obecnej 
trwają negocjacje i analizy zmian, które będą konieczne w związku z wejściem w 
życie zmian w ustawie.  

Ad. 3 – powiat złożył do miasta wniosek o partycypowanie w kosztach remontu ulic, jednak 
zbyt późno, ponieważ był już opracowany projekt budżetu, a niedawno dodatkowo 
przedłożył wyliczenie kosztów, związanych z realizacją tych inwestycji. Miasto nie 
mogło zatem ująć powyższych inwestycji w budżecie, ale jeżeli w trakcie roku 
pojawią się  jakiekolwiek możliwości finansowe, to zostanie  rozważone 
współfinansowanie w tym zadaniu, oczywiście za zgodą Rady Miasta. Koszt prac 
(odcinek Kraszewskiego, ul.  Bohaterów i Wyszyńskiego szacowany jest przez Powiat 
na 600 000 zł, a ponadto ŁZK ma wykonaną dokumentację na wykonanie kanalizacji 
sanitarnej.  

 
Ad.14 
Wolne wnioski i oświadczenia. 
 
Zastępca Burmistrza Miasta pani Joanna Rupar, w imieniu Burmistrza Miasta, Skarbnik 
Miasta oraz Sekretarza Miasta, przekazała wszystkim obecnym na Sesji życzenia  zdrowych, 
radosnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia, spędzonych  w gronie rodzinnym 
w przyjaznej i miłej atmosferze.  
 
Zabierając głos Sekretarz Miasta pan Henryk Pazdan poinformował, że Miasto Łańcut zostało 
zwycięzcą Rankingu Aktywności Gospodarczej „Złota 100 Gmin Podkarpacia” w kategorii 
„INWESTOR ROKU”. To prestiżowe wyróżnienie przyznała grupa ekspertów po dokonaniu 
pogłębionej analizy zrealizowanych w 2016 roku inwestycji. Decydująca była nie tylko liczba 
inwestycji, ale również ich rodzaj i charakter, a także inwestycje realizowane przez 
przedsiębiorców na terenie Miasta. Najistotniejszymi przedsięwzięciami w naszym mieście 
okazało się powstanie Centrum Komunikacji Miasta Łańcuta, budowa Hali Sportowej przy 
Szkole Podstawowej Nr 4, a także działania związane z uzbrajaniem terenów inwestycyjnych, 
które już w chwili obecnej przyczyniają się do zwiększenia tempa rozwoju gospodarczego 
miasta. Złota Setka Gmin Podkarpacia to okazja do wyróżnienia najbardziej aktywnych gmin 
w województwie.  Ranking, opracowany przez Małopolski Instytut Gospodarczy i Polskie 
Towarzystwo Ekonomiczne w Rzeszowie, pokazuje pozycję naszego miasta, jako samorządu 
w procesie rozwoju całego Podkarpacia. Podstawą ustalenia miejsc poszczególnych gmin są 
dane liczbowe w dziesięciu kategoriach m.in. dochody, wydatki czy aktywność gospodarcza 
mieszkańców. W ogólnym rankingu, do którego stanęło 160 gmin Podkarpacia, Miasto 
Łańcut zajęło 4 miejsce, za Krosnem, Rzeszowem i Mielcem. 
Podsumowując swoją wypowiedź podkreślił, ze Tytuł Inwestora Roku Podkarpacia oraz 
wysoka lokata w rankingu potwierdzają fakt, że Łańcut dobrze sobie radzi w nowej sytuacji 
ekonomicznej, skutecznie pozyskuje i wykorzystuje środki zewnętrzne, staje się co raz 
bardziej nowoczesny i lepiej skomunikowany, a nowe inwestycje powodują, że nasze miasto 
jest atrakcyjne dla inwestorów oraz turystów. 
 
Na zakończenie posiedzenia Przewodniczący Rady złożył obecnym na Sesji życzenia 
zdrowych, radosnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego 
Roku, spędzonego w zdrowiu i spokoju.  
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Wobec braku dalszych zgłoszeń do dyskusji, Prowadzący obrady, zamknął XXXVII Sesję 
Rady Miasta Łańcuta. 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
                                                                                                              ………………………………………….. 

                            (data i podpis Prowadzącego obrady) 
Protokołowała:   
 
Małgorzata Rzeszutek 
 


