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Protokół  Nr XXXVIII/2017 
 

z XXXVIII Sesji Rady Miasta Łańcuta 
odbytej w dniu 28 grudnia 2017 r. 

 
XXXVIII Sesja Rady Miasta Łańcuta odbyła się pod przewodnictwem pana Roberta 
Grabowskiego – Wiceprzewodniczącego 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 11 radnych, wobec czego 
Prowadzący obrady, stwierdził prawomocność obrad i podejmowania uchwał. Jeden 
z radnych dołączył do obradujących w trakcie realizacji pkt-u 4, a drugi w trakcie realizacji 
pkt–u 6, przyjętego porządku obrad. 
 
Prowadzący obrady, przywitał zebranych gości i poinformował, że porządek Sesji 
przedstawia się następująco: 
1. Otwarcie. 
2. Przyjęcie porządku obrad Sesji. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łańcuta 

(Druk Rady Miasta Nr 258/2017). 
4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na 

rok 2017 (Druk Rady Miasta Nr 259/2017). 
5. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego 2017 r. (Druk Rady Miasta Nr 260/2017). 
6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Miasta Łańcuta. 
7. Interpelacje i zapytania radnych. 
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
9. Wolne wnioski i oświadczenia. 
 
Ad. 2  Przyjęcie porządku obrad Sesji 
 
Do porządku obrad nie zgłoszono żadnych uwag, ani propozycji zmian. 
 
Prowadzący obrady, poddał pod głosowanie porządek obrad, za przyjęciem którego 
głosowało 11 radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. 
 
Ad. 3  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta 

Łańcuta (Druk Rady Miasta Nr 258/2017). 
 
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. Wyjaśniła, że 
w związku ze zmianami budżetu Miasta Łańcuta w zakresie: 
 zmiany planu dotacji na zadania bieżące i zadania majątkowe, 
 zwiększeniu planowanych wydatków bieżących i majątkowych budżetu, 
 przeniesienia planowanych wydatków, 
 zmiany limitów w wykazie przedsięwzięć,  
 dokonuje się aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łańcuta, według 

poniższego zestawienia: 
dokonano  
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• zmiany wartości dochodu budżetu 2017 r – wzrost o kwotę 6 479 300.66 
• zmiany wartości wydatków budżetu w 2017 r – wzrost o kwotę 6 479 300.66 
• zmiany limitów w  wykazie przedsięwzięć za 2017 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do 

projektu uchwały  
 
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 10 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 XXXVIII/255/2017. 
 
Ad. 4 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na 

rok 2017 (Druk Rady Miasta Nr 259/2017). 
 
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2017, 
w imieniu Burmistrza Miasta Łańcuta, przedstawiła pani Joanna Flejszar – Skarbnik Miasta. 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiło się następująco:   
 
Przedłożony pod obrady Rady Miasta Łańcuta projekt uchwały w sprawie wprowadzenia 
zmian w budżecie miasta Łańcuta na rok 2017 obejmuje: 
 zwiększenie dochodów z tytułu odpłatności za żywienie uczniów i zwiększenie 

wydatków na żywność w tej Szkole Podstawowej Nr 1. 
 zmniejszenie dotacji podmiotowej dla Przedszkola Artystyczno – Językowego 

„BABYLAND” i zwiększa się dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego 
„Jaś i Małgosia” o kwotę 5.000 zł. 

 Dokonanie przeniesień wydatków majątkowych z zadania Termomodernizacja 
budynku Miejskiego Domu Kultury w Łańcucie kwoty 600.000 zł oraz z zadania 
Poprawa jakości środowiska Miasta Łańcuta  kwoty 600.000 zł na zadanie 
Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF. 

 zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale oczyszczanie miasta o kwotę 15.000 zł 
na zadanie inwestycyjne, zakup traktorka do odśnieżania chodników na terenie miasta. 

 
W trakcie realizacji niniejszego punktu, do obradujących dołączył jeden radny. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, radny Adam Bielecki poinformował, 
że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Gospodarki Miejskiej, radny Sławomir Rejman poinformował, 
że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Radni nie zgłosili propozycji zmian do przedmiotowego projektu uchwały.  
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Prowadzący obrady poddał pod głosowanie projekt 
uchwały. 



3 
 

 
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 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 XXXVIII/256/2017. 
 
Ad. 5 Podjęcie uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego 2017 r. (Druk Rady Miasta Nr 260/2017). 
 
Projekt uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 
budżetowego 2017 , 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 wykazu wydatków, 
które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 obejmuje zadania. 

Nazwa zadania Kwota zł Termin dokonania wydatku 
Opracowanie dokumentacji projektowo – 
kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa 
drogi ul. Dąbrowskiego w Łańcucie 

14 145 30.04.2018 r. 

Łańcucka Akademia Nauki – zwiększenie 
innowacyjnego potencjału szkół w mieście 
Łańcut – Przebudowa budynku Szkoły 
Podstawowej Nr 4 w Łańcucie 

605 225 30.03.2018 r. 

Opracowanie dokumentacji projektów 
budowlano –wykonawczych oświetlenia 
drogowego na terenie Miasta Łańcuta  

13 284 30.04.2018 r. 

 

W związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi, oraz toczące się postępowania 
administracyjne nie jest możliwe zakończenie prac, związanych z ww. zadaniami 
inwestycyjnymi. 

Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, radny Adam Bielecki poinformował, 
że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Na pytanie radnego Wrzesława Żurawskiego odnośnie zadania dotyczącego ulicy 
Dąbrowskiego, która jak zwrócił uwagę była klika lat temu przebudowywana, pan Janusz 
Bełz Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej wyjaśnił, że związane jest to z 
dokończeniem projektu bocznej ulicy Dąbrowskiego – odcinka prowadzącego do cmentarza. 
Projekt został złożony w Starostwie Powiatowym w Łańcucie, a ze względu na brak 
możliwości wydania pozwolenia jeszcze w roku bieżącym,  zadnie przesunięto na rok 
przyszły. 
 
Wobec braku dalszych zgłoszeń do dyskusji, Prowadzący obrady poddał pod głosowanie 
projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, nikt  nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od 
głosu.  
Na podstawie wyników głosowania, Prowadzący obrady stwierdził, że uchwała w 
sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 r. 
została podjęta i otrzymała Nr XXXVIII/257/2017. 
Ad. 6  Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Miasta Łańcuta. 
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W trakcie realizacji niniejszego punktu, do obradujących dołączył jeden radny. 
 
Radna Jadwiga Kuźniar Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, przedstawiła sprawozdanie 
z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2017.  
 
Radni nie zgłosili żadnych uwag, pytań ani wniosków do przedstawionego dokumentu. 
 
Radny Adam Bielecki Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, przedstawił 
sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Finansów za rok 2017. 
 
Radni nie zgłosili żadnych uwag, pytań ani wniosków do przedstawionego dokumentu. 
 
Radny Sławomir Rejman Przewodniczący Komisji Gospodarki Miejskiej, przedstawił 
sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarki Miejskiej za rok 2017. 
 
Radni nie zgłosili żadnych uwag, pytań ani wniosków do przedstawionego dokumentu. 
 
Radny Jacek Bartman Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, przedstawił 
sprawozdanie z działalności Komisji Spraw Społecznych za rok 2017. 
 
Radni nie zgłosili żadnych uwag, pytań ani wniosków do przedstawionego dokumentu. 
 
Radny Wrzesław Żurawski Przewodniczący Komisji Kultury, przedstawił sprawozdanie 
z działalności Komisji Kultury za rok 2017. Szczegółowo omówił również tematy 
podejmowane przez Komisję. Na zakończenie złożył pracownikom Biura Rady 
podziękowania za współpracę oraz pomoc okazaną z ich strony, przy zwoływaniu posiedzeń 
Komisji Kultury.  
 
Radni nie zgłosili żadnych uwag, pytań ani wniosków do przedstawionego dokumentu. 
 
Ad.7 Interpelacje i zapytania radnych. 
 
Radni wystąpili do Burmistrza z następującymi interpelacjami i zapytaniami: 
1) Radny Wrzesłąw Żurawski  - zwrócił się z pytaniem, o istniejące możliwości zapoznania się 

radnych z realnie obwiązującymi projektami przebudowy ul. Armii Krajowej oraz budowy 
łącznika A4 z DK 94. Przypomniał, że w powyższej sprawie kierował już zapytania do władz 
miasta, dlatego też oczekiwałby wskazania terminu  spotkania w tym temacie,   

2) Radny Adam Bielecki – zgłosił awarię dwóch lamp oświetleniowych na ul. Armii Krajowej 
w okolicach  przejścia dla pieszych na wysokości sklepu Lidl, 

3) Pan Aleksander Cymerys – Przewodniczący Zarządu Osiedla „Śródmieście” – poprosił  
o udzielenie odpowiedzi na temat dalszych zamierzeń miasta, dotyczących naprawy 
wypadającej kostki na ul. Jagiellońskiej.    

 
Ad.10 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
 
Odnosząc się do zapytań radnych, Burmistrz Miasta pan Stanisław Gwizdak wyjaśnił,  że: 
Ad 1) odnośnie przebudowy Armii Krajowej, na chwilę obecną nie wybrano wykonawcy, 

najniższa oferta wynosiła 115 000 000 zł przy czym w budżecie Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Rzeszów jest tylko ponad 90 000 000 zł. Sprawa 
wymaga wyjaśnienia, ponieważ na spotkaniu w powyższej sprawie, były gwarantowane 
na przebudowę środki w wysokości około 120 000 000 (nie było informacji o niższych 
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kwotach). W kwestii budowy łącznika sprawa jest w trakcie uzgodnień i dopiero 
w najbliższych miesiącach wyklaruje się właściwy projekt.  

 
Odpowiadając na pozostałe pytania, Pan Janusz Bełz –Kierownik Gospodarki Komunalnej 
i Inwestycji wyjaśnił, że: 
Ad 3) – w części ulicy gdzie jest ułożona kostka granitowa, miasto na bieżąco (co roku a 

nawet i częściej) poprawia mocowanie kostki na podłożu betonowym, ale niestety 
charakter ulicy, duże natężenie ruchu i spadki terenu powodują wypadanie kostek, co 
w szczególny sposób jest widoczne w okresie zimowym, 

Ad 2) – zgłoszona awaria zostanie sprawdzona, a następnie usunięta, 
 
Ad. 11 Wolne wnioski i oświadczenia. 
 
Zabierając głos, Burmistrz Miasta pan Stanisław Gwizdak podziękował radnym za wzorcową 
współpracę z Miastem, a wszystkim obecnym na Sesji złożył życzenia Szczęśliwego Nowego 
Roku, dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności w każdym nadchodzącym dniu.   
 
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Łańcuta, pan Robert Grabowski przekazał wszystkim 
zebranym życzenia Szczęśliwego Nowego Roku, spędzonego w zdrowiu, szczęściu i spokoju 
oraz owocnej współpracy radnych z władzami Miasta.   
 
W dalszej kolejności poinformował, że najbliższe  posiedzenie Sesji planowane jest na dzień 
25 stycznia 2018 r. Zwrócił się do Przewodniczących poszczególnych Komisji z prośbą 
opracowania na przyszyły rok  Planów Pracy Komisji. 
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Prowadzący obrady zamknął XXXVIII Sesję Rady 
Miasta Łańcuta. 
 
Na tym protokół zakończono. 
                                                                                                   ………………………………………….. 

                            (data i podpis Prowadzącego obrady) 
Protokołowała:   
 
Małgorzata Rzeszutek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


