
PROTOKÓŁ Nr XXIV/12 
z XXIV sesji Rady Miejskiej w Leżajsku 

z dnia 28 grudnia 2012 r. 
 
 28 grudnia 2012 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leżajsku odbyła się 
XXIV sesja Rady Miejskiej. Obrady rozpoczęły się o godz. 1400, a zakończyły o godz. 1435. 
W sesji uczestniczyło 11 radnych, na ogólną liczbę 15 oraz Burmistrz wraz z pracownikami 
Urzędu Miejskiego w Leżajsku i osoby zaproszone.  

Lista obecności radnych (Zał. nr 1) oraz osób zaproszonych (Zał. Nr 2) w załączeniu do 
niniejszego protokołu. 

 
Ad. 1. 
 Obrady otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej p. Ireneusz Stefański. 
Przewodniczący po otwarciu obrad i powitaniu zebranych, na podstawie listy obecności, 
stwierdził odpowiednie kworum do prowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał. 

 Wniosków do porządku obrad nie było. 

Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad XXIV sesji, który przedstawiał się 
następująco:  

1. Otwarcie obrad sesji. 

2. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Miejskiej w Leżajsku. 

3. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie podziału miasta Leżajska na stałe obwody głosowania, ustalenia 
ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 

5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Leżajska na 2012 r.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych 
posiadających uprawnienia szkoły publicznej, niepublicznych przedszkoli i innych form 
wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 
wykorzystywania. 

7. Wolne wnioski i zapytania. 

 
Ad. 2. 

Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Miejskiej. 
Przewodniczący Rady p. Ireneusz Stefański informując, że kopia protokołu z XXII 

sesji Rady Miejskiej została przesłana radnym wraz z materiałami na obecną sesję zapytał, 
czy radni mają jakieś uwagi dotyczące tego protokołu. 

Radni nie wnieśli uwag, wobec czego p. Przewodniczący Rady stwierdził,  
że Rada Miejska przyjęła protokół z XXII sesji Rady Miejskiej w Leżajsku.  
 
Ad. 3. 

Sprawozdanie Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym. 
Burmistrz p. Piotr Urban poinformował, że w okresie 5 dni roboczych od ostatniej sesji 

odbytej 19 grudnia 2012 r., w zakresie gospodarki mieniem komunalnym nie dokonano żadnych 
czynności prawnych, które by polegały na zmianie właścicieli. 

20 grudnia w Ministerstwie Skarbu Państwa, odbyła się aukcja dotycząca Fabryki 
Maszyn. Wiadomo, że nie zjawił się żaden kontrahent na kupno majątku Fabryki w takiej 
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formie. Stawia to w trudnej sytuacji i Fabrykę Maszyn i pracowników i nas jako mieszkańców 
miasta Leżajska. 

Jeżeli chodzi o inne tematy, to odbył spotkanie z Komendantem Powiatowym Policji 
i Komendantem Powiatowym Straży Pożarnej. Jest jedna sprawa, która ostatnio się nasiliła i 
budzi niepokój społeczny, jak również Policji. Otóż na terenie miasta Leżajska, jak też Powiatu 
nasiliły się włamania do mieszkań. Złodzieje wyłamują łomem drzwi balkonowe lub okna, 
następnie plądrują mieszkania kradnąc złoto i pieniądze, inne rzeczy ich nie interesują. Dzieje się 
to w czasie niedługiej nieobecności właścicieli, trudno powiedzieć czy mają informatorów. 
Jest to jakaś zorganizowana grupa i nie są to odosobnione przypadki tylko u nas. W okresie 
świątecznym takie włamania były w Woli Zarczyckiej, w Kolbuszowej, w Mielcu. W związku z 
tym Policja apeluje o daleko posuniętą ostrożność, aby każdy w sposób wzmożony czuwał nad 
swoim i sąsiadów mieniem.  

Komendant Straży Pożarnej również apeluje do wszystkich o ostrożność, bo w czasie 
ostatniego weekendu w powiecie leżajskim było 6 zatruć tlenkiem węgla, jest to związane z tym, 
że właściciele mieszkań zaklejają wentylację swoich pomieszczeń. Przy szczelnych oknach i 
drzwiach wejściowych brakuje świeżego powietrza a tlenek węgla staje się tzw. cichym zabójcą. 
Jest to zjawisko, które się nasila w okresie ujemnych temperatur Na te sprawy służby 
prewencyjne zwracały uwagę. 

Co do robót inwestycyjnych na terenie remontowanych obiektów, toczą się one 
normalnie.  

 

Radni nie mieli pytań do Burmistrza. 

 
Ad. 4. 

Podjęcie uchwały w sprawie podziału miasta Leżajska na stałe obwody głosowania, 
ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych  

Sekretarz Miasta p. Eugeniusz Mazur poinformował, że ustawa wprowadzająca ustawę 
Kodeks Wyborczy zobowiązuje rady gmin, w terminie trzech miesięcy od podjęcia uchwały 
dotyczącej ustalenia okręgów wyborczych w wyborach do rad gmin, do podjęcia uchwały 
ustalającej obwody głosowania. Zapisy ustawowe dotyczące tej sprawy mówią, że obwód  
głosowania na terenie gminy powinien się mieścić w granicach 500-3000 mieszkańców 
i obejmować pełne okręgi wyborcze. Przesłany radnym projekt uchwały zawiera 8 obwodów 
głosowania na terenie miasta Leżajska, siedem obejmujących po dwa okręgi wyborcze w 
wyborach do Rady Miejskiej w Leżajsku oraz jako ósmy obejmujący jeden okręg wyborczy pod 
Klasztorem. Ilość mieszkańców jest w granicach od 1800-1900 mieszkańców. W załączniku do 
uchwały są określone numery tych ośmiu obwodów, ich granice określone ulicami ułożonymi 
alfabetycznie oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych. Siedziby te nie ulegają zmianie, 
pozostają w tych samych budynkach jak do tej pory, czyli: w Szkole Podstawowej Nr 1 będą 
dwie komisje obwodowe (Nr 1 i Nr 2), w SP Nr 2 jedna komisja (Nr 3), w MCK kolejna komisja 
(Nr 4), w Gimnazjum (Nr 5), w ZST (Nr 6) i w SP Nr 3 dwie komisje (Nr 7 i Nr 8 - jedna będzie 
obejmować dwa okręgi wyborcze, druga jeden okręg wyborczy). Projekt tej uchwały został 
przesłany do Komisarza Wyborczego w Rzeszowie celem konsultacji i uzyskał pozytywną 
opinię.  

Projekt uchwały był opiniowany przez trzy Komisje stałe Rady. Wszystkie Komisje 
pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały 

Radni nie mieli uwag ani wniosków do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego 
Przewodniczący Rady p. I. Stefański zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały.  

Rada Miejska w głosowaniu - 11 głosów „za”, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się podjęła 
uchwałę w przedstawionej formie. 
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UCHWAŁA Nr XXIV/163/12 w sprawie podziału miasta Leżajska na stałe obwody 
głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych - 
w załączeniu do niniejszego protokołu (Zał. Nr 3) i jest ogłoszona w Biuletynie Informacji 
Publicznej. 
 
Ad. 5. 

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Leżajska 
na 2012 r. 

Skarbnik Miasta p. Mariusz Pacyniak poinformował, że projekt zmian w budżecie 
jest związany ze zmianą planu dochodów bieżących i dochodów majątkowych. Następie 
w imieniu Burmistrza zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały. W związku z otrzymaniem 
kwoty 39 501 zł tytułem rezerwy subwencji ogólnej uruchomionej z Ministerstwa Finansów, 
proponuje się wprowadzenie tej kwoty po stronie dochodów bieżących oraz jednocześnie 
zwiększenie sugerowanej w projekcie, kwoty zmniejszenia dochodów majątkowych na dotacje 
celowe otrzymane z budżetu państwa na zadaniu związanym z rozbudową i modernizacją 
Miejskiego Centrum Kultury. Po wprowadzeniu tej autopoprawki projekt uchwały zakłada 
dokonanie zmian w łącznej wysokości 174 369,80 zł tytułem zwiększenia planowanych 
dochodów bieżących i jednocześnie zmniejszenia dochodów majątkowych. O tą kwotę 
zwiększamy w planie nadwyżkę operacyjną, celem finansowania wydatków inwestycyjnych, 
między innymi związanych z rozbudową MCK. 

Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję Gospodarki i Budżetu. W związku 
z nieobecnością przewodniczącego Komisji i jego zastępcy opinię przedstawił członek Komisji 
p. Bogusław Kulpa. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Radni nie mieli uwag ani wniosków w przedstawionej sprawie, wobec czego 
Przewodniczący Rady p. I. Stefański zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały.  

Rada Miejska jednogłośnie - 11 głosów „za”, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się podjęła 
uchwałę w przedstawionej formie wraz z autopoprawką. 

UCHWAŁA Nr XXIV/164/12 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta 
Leżajska na 2012 r. - w załączeniu do niniejszego protokołu (Zał. Nr 4.) i jest ogłoszona 
w Biuletynie Informacji Publicznej. 
 
Ad. 6  

Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół 
niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej, niepublicznych przedszkoli i 
innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 
wykorzystywania 

Sprawę zreferował p. Janusz Orłowski dyrektor Zespołu Ekonomiczno 
Administracyjnego Szkół i Przedszkoli który poinformował, że obowiązująca do tej pory 
uchwała w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miasto 
Leżajsk dla przedszkoli niepublicznych wpisanych do prowadzonej przez Gminę Miasto Leżajsk 
ewidencji szkół i placówek niepublicznych została podjęta w roku 2006. W tym czasie ustawa o 
systemie oświaty uległa dwukrotnie zmianie. Zmieniły się również zapisy artykułów 
określających tryb udzielania i zakres dotacji, jak również zakres kontroli. Zmieniła się też ilość 
form wychowania przedszkolnego, powstały tzw. inne formy wychowania przedszkolnego, które 
nie były w naszej uchwale uwzględnione. W związku z tym został przedstawiony projekt nowej 
uchwały, który wszystkie te zmiany uwzględnia, dotyczące zarówno trybu udzielania dotacji, jak 
i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania. W pierwszej części uchwały określone są 
wysokości dotacji. Wszystkich dotacji udzielamy w najniższej wysokości jaka jest możliwa 
zgodnie z ustawą. Dla przedszkoli niepublicznych jest to 75% kosztów bieżących ponoszonych 
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na jednego ucznia w miejskich przedszkolach, w innych formach wychowania jest to 40% takich 
kosztów, natomiast dla szkół niepublicznych jest to wysokość subwencji oświatowej tak, jak na 
jednego ucznia w naszych szkołach. Kolejna część uchwały określa sposób składania wniosków 
i obliczania dotacji. Natomiast obszerna część uchwały dotyczy sposobu kontroli prawidłowości 
wykorzystania dotacji, tego kto może kontrolować, jak wygląda wniosek, jak zalecenia 
pokontrolne, jak się to sprawdza i jaki jest tryb postępowania w czasie kontroli. Do uchwały 
dołączone są trzy załączniki: wzór wniosku, na jakim placówka niepubliczna ma zwrócić się do 
Burmistrza Leżajska (w określonym ustawowo terminie do 30 września) o udzielenie dotacji na 
następny rok, wzór informacji, jaką co miesiąc będzie przekazywała odnośnie liczby uczniów w 
danej placówce, w tym uczniów którzy nie są mieszkańcami Leżajska (w przedszkolach oraz w 
innych formach wychowania przedszkolnego dotacja udzielna dla ucznia nie będącego 
mieszkańcem naszej gminy jest zwracana przez gminę, której mieszkańcem jest ten uczeń) oraz 
wzór rocznego rozliczenia dotacji, jakie każda placówka otrzymująca dotację będzie musiała  
dostarczyć do Burmistrza Leżajska w następny roku po udzieleniu dotacji. Do przedstawionego 
projektu uchwały p. Dyrektor zgłosił dwie autopoprawki, polegające na tym, aby w § 3 ust. 1 
słowa „organu prowadzącego” zastąpić słowami „osoby prowadzącej” oraz w § 8 ust. 6 w treści 
„W przypadku odmowy, o której mowa w ust.” – nie powinno być 14, tylko w ust. 5 więc cyfrę 
14 należy zastąpić cyfrą 5.  

Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję Gospodarki i Budżetu oraz Komisję 
Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych. Obydwie Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt 
uchwały. 

Radni nie mieli uwag ani wniosków do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego 
Przewodniczący Rady p. I. Stefański zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały wraz z autopoprawkami.  

Rada Miejska w głosowaniu - 10 głosów „za”, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się (jeden 
radny nie brał udziału w głosowaniu) podjęła uchwałę w przedstawionej formie wraz z 
autopoprawkami. 

UCHWAŁA Nr XXIII/161/12 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 
szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej, niepublicznych 
przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli 
prawidłowości ich wykorzystywania - w załączeniu do niniejszego protokołu (Zał. Nr 5) i jest 
ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej. 
 

Ad. 7. 
Wolne wnioski i zapytania. 
 

Przewodniczący Rady p. I. Stefański nawiązując do szeregu uchwał podjętych na 
jednej z ostatnich sesji, dotyczących odpadów stałych, zapytał na jakim etapie są przygotowania 
do przetargu, czy ewentualnie planowany przetarg to będzie początek tego roku, czy jego dalsza 
część. Ponadto, czy zastanawiano się już nad parametrami przetargu, czy będzie on obejmował 
np. ilość przewidywanych odpadów i za tym pojawi się cena? czy będzie obejmował odbiór, 
transport i utylizację metra sześciennego odpadów oraz czy myślano o okresie, jaki będzie 
obejmował przedsiębiorcę, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę w tym zakresie 

Odpowiedzi udzielił Zastępca Burmistrza p. Marek Karakuła  informując, że zgodnie 
z przepisami, iż od 1 stycznia 2013 r. każdy mieszkaniec powinien być poinformowany, uchwały 
te pojawiły się na stronie internetowej. Jeżeli chodzi o prace nad przetargiem, prawdopodobnie 
około 15 stycznia zaprosimy wszystkich zarządców domów wielorodzinnych (Spółdzielni, 
Wspólnot), gdzie zostaną przekazane deklaracje i krótka informacja dla każdego z mieszkań 
odnośnie segregacji (nowe przepisy i na czym to polega). Zgodnie z podjętą uchwałą do 
20 lutego każdy mieszkaniec powinien deklarację przynieść do Urzędu i dopiero wtedy jeżeli 
będziemy mieć deklaracje (ilość), po sprawdzeniu co do szczegółów, będziemy przystępowali do 
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zamówienia. Przetarg planujemy ogłosić w marcu. Jeżeli chodzi o termin, to maksymalnie okres 
umowy może wynosić 4 lata, tak więc albo to będzie na 4 lata albo na 3,5 roku. Raczej ten 
dłuższy, aby Firma jak wygra poczyniła kroki, żeby stabilizacja była z programem, żeby do 
każdej ulicy dotrzeć. Nie wiemy kto wygra, do 31 grudnia firmy mogą zgłaszać wpis do rejestru, 
jeżeli chodzi o odbiór śmieci. Na dzień dzisiejszy jest 6 takich wniosków. Do końca grudnia 
zbiera się wnioski i wtedy będzie wiadomo, jaka Firma może przystąpić do przetargu. Są to same 
polskie firmy, lokalne, z województwa podkarpackiego. Jeżeli chodzi o specyfikację, to może o 
tym już w późniejszym czasie, ale wszystkie poszczególne punkty przetarg będzie zawierał 
(odbiór, zagospodarowanie i prowadzenie punktów selektywnej zbiórki).  

Przewodniczący Rady p. Ireneusz Stefański zauważył, iż fakt, że ta uchwała nie jest 
idealnym aktem prawnym potwierdza to, że już są propozycje zmian m. in. w kwestii – 
co z pojemnikami na nieczystości. Prawdopodobnie idzie to w takim kierunku, że będzie to 
obowiązek właściciela nieruchomości, bądź nowelizacja da możliwość, że również Firma, która 
wygra przetarg może zaopatrzyć daną nieruchomość (za odpłatnością) w pojemnik. Daje to już 
furtkę, żeby ewentualnie w potencjalnym przetargu takie zapisy się pojawiły w przypadku 
nieruchomości, gdzie właściciele nie zapewnią samodzielnie pojemników na odpady. 

Radny p. Edmund Mroczkowski nawiązując do widzianych w Sanoku nowych 
kontenerów na targowisku sanockim, zapytał czy u nas będzie to na tej samej zasadzie, czy jakaś 
inna modyfikacja tego targowiska będzie, bo wcześniej było mówione, że coś podobnego 
powstanie u nas. 

Zastępca Burmistrza p. Marek Karakuła  odpowiedział, że będzie podobnie, ale nie 
takie samo, będzie to trochę ładniej wyglądać. Owszem będzie to podobny system jak w Sanoku 
(zadaszony). Prace z projektem są na ukończeniu. W styczniu okaże się, czy Miasto otrzyma 
dofinansowanie na ten projekt. 

Radny p. Zbigniew Pudełkiewicz zwrócił uwagę, że kilka dni przed świętami były 
wykonywane prace związane z usuwaniem drzew na ul. Mickiewicza, na pewno jest to 
inicjatywa bardzo dobra, ale wykonywały to firmy, które niestety nie pozostawiły po sobie 
dobrego wizerunku, a przez Miasto w tym czasie przejechało wielu gości. Wiadomo, że te prace 
będą jeszcze dalej wykonywane stąd wniosek, żeby po sobie uporządkowali resztki po wycince.  

Burmistrz p. Piotr Urban  odpowiedział, że te roboty były wykonywane przez 
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych, a na jej zlecenie działała Firma. Był pośpiech z racji tej, 
że jak zwykle bywa w budżecie na skonsumowanie pieniędzy mieli 5 dni, ale to oczywiście nie 
usprawiedliwia pozostawienia po sobie nieporządku. Akcja cięcia będzie powtórzona jeszcze 
jutro i jest ustalone, że po zakończeniu ma się rozpocząć generalne sprzątanie. Żałuje, że to 
wypadło w okresie świątecznym ale było jasno powiedziane że środki na ten cel mają 
wykorzystać do końca roku. 

Radny p. Leszek Sołek poruszył temat zainstalowania straszaków na ptactwo, które 
masowo się gnieździ na drzewach w centralnym miejscu miasta, np. koło Banku, powodując 
zanieczyszczenie w chodnika i a niekiedy przechodzących tam osób, czy byłaby ta możliwość. 
Ponadto mieszkańcy sygnalizują, że na przejściu dla pieszych przy ZUS-ie nie ma zjazdu dla 
wózków inwalidzkich i trudno się przemieszczać, bo nie ma łagodnego zjazdu. 

Burmistrz p. Piotr Urban  odpowiedział, że zostanie to sprawdzone, natomiast co do 
straszaków na ptaki, to przy Browarze też mieli problem i instalowali straszaki, ale ptaki po 
krótkim czasie się z tym oswoiły, tak, że nie zdaje to egzaminu. 

Radny p. Edmund Mroczkowski zapytał na jakim etapie jest w tej chwili modernizacja 
oczyszczalni ścieków a zwłaszcza zbiornika Inhofa, czy to już jest zakończone wszystko? 

Burmistrz p. Piotr Urban  odpowiedział, że nie ma bieżących informacji jedynie sprzed 
2-3 tygodni. Prace modernizacyjne mają być zakończone w tym roku. Wszystko idzie zgodnie 
z planem, ale na dziś nie ma informacji żeby powiedzieć, że wszystko jest zakończone. Udzieli 
p. Radnemu informacji po spotkaniu z Prezesem MZK. 
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Radny p. Stanisław Sroka zwrócił się z wnioskiem, aby wpłynąć na firmę, która buduje 
drogę Sanowa – Słowackiego, żeby trochę zasypali dziury (te przejścia), bo koła można pogubić 
jak się jedzie tą ulicą (od krzyżówki przez całą Sanową do kapliczki i Siedlankę). 

Zastępca Burmistrza p. Marek Karakuła  poinformował, że wczoraj była interwencja 
z naszej strony w tej sprawie. Firma deklarowała, że jest w trakcie roboty. Na ten rok prace 
zostały już zakończone i zaraz od 1 stycznia będą kontynuowane, ale te przejścia przez drogę są 
zasypane i wyrównane. 

Burmistrz p. Piotr Urban  stwierdził, że jak już powiedział na jednej z ostatnich sesji, 
roboty te nie są prowadzone w najlepszym stylu. Utrudnienia te były przewidywane z racji tej, 
że nie położenie mas bitumicznych na zimę powoduje wymywanie kamieni itp. Jesteśmy w tym 
temacie w ciągłym kontakcie z inwestorem.  

 

 

Więcej głosów w dyskusji nie było, wobec czego Przewodniczący Rady p. Ireneusz 
Stefański zamknął XXIV sesję Rady Miejskiej w Leżajsku, dziękując za uczestnictwo 
w obradach wszystkim radnym, burmistrzowi i pracownikom Urzędu Miejskiego. 
 

 
 
Protokołowała: Cecylia Turosz 

PRZEWODNICZĄCY RADY 

mgr inż. Ireneusz Stefański 


