
PROTOKÓŁ Nr VIII/2015 
Z  SESJI RADY GMINY W ZALESZANACH 

odbytej w dniu 28 maja 2015 roku. 
 

O godz. 13-tej Przewodniczący Rady Gminy Lucjan Kutyła dokonał otwarcia VIII Sesji Rady 
Gminy, powitał radnych oraz przybyłych gości między innymi Kierownika Posterunku w Zbydniowie 
p. Waldemara Różalskiego, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli p. Zofię 
Zielińską-Nędzyńską, Zastępcę Komendanta Państwowej Straży Pożarnej p. Jerzego Lipko. 
W sesji Rady Gminy w dniu 28 maja 2015 roku uczestniczyło 15 radnych na ogólną liczbę 
15 radnych. 

Proponowany porządek obrad: 
1. Otwarcie VIII Sesji Rady Gminy. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Gminy. 
4. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy. 
5. Informacje Wójta Gminy za okres od ostatniej Sesji Rady Gminy. 
6. Ocena bezpieczeństwa publicznego, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej na 

terenie Gminy Zaleszany. 
7. Informacja o stanie bezrobocia na terenie Gminy oraz zakres i formy świadczonej pomocy.  
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

a) zmian w uchwale budżetowej Gminy Zaleszany na 2015 rok, 
b) zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zaleszany na lata 2015-2023, 
c) uchylenia uchwały Nr VII/72/2015 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 30 kwietnia 2015 r. 
d) szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty 

spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie 
Zaleszany i jej jednostkom podległym oraz wskazania organu lub osoby do tego 
upoważnionej, 

e) zmiany uchwały Nr IV/28/2015 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 30 stycznia 2015 r. 
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2015 r., 

f) zmieniająca uchwałę Nr II/4/2014 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 8 grudnia 2014 roku 
w sprawie wyboru składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy, 

g) zawarcia porozumienia samorządowego Gminy Zaleszany i Gminy Stalowa Wola 
w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, 

h) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej 
stanowiącej własność Gminy Zaleszany x5. 

9. Interpelacje i oświadczenia radnych. 
10. Wolne wnioski i zapytania. 
11. Zamknięcie obrad Sesji. 
 
Ad. 2 
Przewodniczący Rady odczytał proponowany porządek obrad. 
Rada Gminy jednogłośnie była za przedstawionym porządkiem obrad. 
 
Ad. 3 
Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Gminy, Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do 
protokołu, nikt nie wniósł uwag więc przystąpiono do głosowania. 
Protokół został przyjęty jednogłośnie w głosowaniu jawnym 15 głosami za przy 15 radnych 
biorących udział w głosowaniu.  
 
Ad. 4 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał gratulacje i wręczył dyplom gratulacyjny Wójtowi Gminy 
Zaleszany Pawłowi Gardy i Sekretarzowi Sebastianowi Nabrzeskiemu za aktywne uczestnictwo 
w ogólnopolskim przedsięwzięciu profilaktycznym „Narkotyki- to mnie nie kręci” 2015. Dyplom jest 
także podziękowaniem za trud włożony w edukację dzieci i młodzieży, za rzetelną pracę na rzecz 
szkoły i całej społeczności lokalnej oraz za propagowanie pozytywnych działań profilaktycznych. 
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Przewodniczący odczytał stanowisko Rady Gminy, które zostało przyjęte przez Radę jednogłośnie 
w sprawie uczczenia 25 rocznicy odrodzenia samorządu terytorialnego w Polsce. 
Stanowisko Rady Gminy stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  
Następnie głos zabrał p. Arkadiusz Perła główny specjalista ds. obronnych i zarządzania 
kryzysowego w Urzędzie Gminy Zaleszany, który szczegółowo omówił opracowany przez Krajowy 
Zarząd Gospodarki wodnej w Warszawie Plan Zarządzania Ryzykiem Powodziowym w celu 
obniżenia poziomu wody na Wiśle w Zawichoście. W związku z tym planuje się na terenie gminy 
Zaleszany stworzenie suchego polderu przeciwpowodziowego pn. „San_Pilchów” (Wariant W7-4 
dodatkowe poldery), w przyszłości jak wyjaśnił pan Perła będzie się to wiązać z likwidacją lotniska 
w Turbi, jeśli doszłoby do akceptacji tego pomysłu to nie będzie można na tym terenie prowadzić 
rządnych inwestycji. Obecnie nad Planem Zarządzania Ryzykiem Powodziowym Górnej Wisły 
trwają konsultacje społeczne na stronie http://www.powodz.gov.pl, które kończą się w dniu 
22 czerwca 2015 roku.  
Pan Perła odczytał Stanowisko Rady Gminy, które zostało przyjęte jednogłośnie w sprawie 
planowanej lokalizacji polderu przeciwpowodziowego pn. „San_Pilchów”. 
Stanowisko Rady Gminy stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
Głos zabrał wiceprzewodniczący Rady Stanisław Guźla, który stwierdził, że przyjęte stanowisko 
jest jak najbardziej słuszne ponieważ zaskakująca jest proponowana lokalizacja polderu tylko 
dobrze byłoby gdyby podobne stanowiska przyjęli radni w sąsiadujących gminach.  
Wójt dodał, że takie konsultacje powinny trwać przez kilka lat a nie wyznaczony jest tak krótki 
okres, Wójt dodał, że sąsiednie gminy też wyraziły chęć podjęcia podobnych stanowisk. 
Radny Władysław Stilger twierdził, że pomysł tego polderu na naszym terenie jest „bezsensowny”, 
ponieważ jak mieszka 23 lata na terenie Wólki, to w tym czasie była tylko raz taka woda, że nawet 
gdyby się rozlała to w okolicach lotniska byłaby może do kostek. 
Radna Barbara Domin twierdziła, że mało mieszkańców wie o możliwości wyrażenia swojej opinii 
poprzez stronę internetową, Radna prosiła o zrobienie i rozwieszenie we wszystkich sołectwach 
plakatów informujących o planowanej inwestycji. 
Radna Małgorzata Stefańska proponowała, aby poruszyć ten temat na zebraniach wiejskich, żeby 
ludzie mieli świadomość, że spadnie wartość gruntów. 
Przewodniczący odpowiedział, że z zebraniami wiejskimi może być problem ponieważ większość 
odbyła się w I kwartale roku. 
 
Ad. 5  
Wójt podziękował za otrzymany certyfikat, dodając, że jest to zasługa również dyrektorów 
i pracowników urzędu. Wójt przekazał informację, iż od ostatniej sesji podpisał 16 zarządzeń, 
uczestniczył w spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim w sprawie infrastruktury kolei, w Konwencie 
Wójtów, z burmistrzem Zaklikowa w sprawie Dożynek Powiatowych, które będą w tym roku 
w Rzeczycy, poruszane były tematy bezpieczeństwa przy drogach powiatowych. Wójt uczestniczył 
również w Zebraniu Wiejskim sołectwa Pilchów oraz spotkaniu z dyrektor Podkarpackiego Zarządu 
Melioracji i Urządzeń Wodnych. Wójt poinformował, że została naprawiona droga w Skowierzynie, 
która była uszkodzona przez wykonawców wałów. 
Wójt w swoim imieniu i pracowników samorządowych podziękował za współpracę 
i współdecydowanie o losach Gminy Zaleszany w związku z 25-leciem samorządu. 
 
Ad. 6 
W temacie oceny bezpieczeństwa publicznego, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej 
jako pierwszy informację przedstawił kierownik Posterunku Policji w Zbydniowie p. Waldemar 
Różalski, na wstępie dziękując za nowe pomieszczenia dla policji, co stworzyło dogodne warunki 
pracy, kierownik przedstawił informację za 2014 rok. 
Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu  
 
Radna Stelmach zwróciła się z prośbą, aby częściej był kontrolowany obiekt remizy OSP w Turbi, 
ponieważ wieczorami spotykają się tam grupki młodzieży dewastującej ten budynek. 
 
Kierownik Posterunku odpowiedział, że będą starać się częściej kontrolować to miejsce, tyle że 
mają bardzo mało policjantów, został zabrany jeden wakat, pracuje tylko 5 policjantów, dlatego nie 
są w stanie dotrzeć w wiele miejsc. 

http://www.powodz.gov.pl/
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Radny Władysław Stilger zwrócił uwagę na wyjazd w Turbi na drogę krajową od Wólki Turebskiej, 
radny dodał, że jest to szczególnie niebezpieczne miejsce w Turbi w którym dochodzi do wielu 
kolizji, ponieważ jest słaba widoczność w tym miejscu. 
 
Sołtys Zbydniowa dziękował kierownikowi Posterunku za chęć współpracy. 
 
Radny Mariusz Foltarz sugerował, aby policja prowadziła częstsze kontrole pod kątem narkotyków, 
a nie tylko alkoholu. 
 
Kierownik Posterunku odpowiedział, że będą częstsze kontrole, ponieważ w Policji powstała 
specjalna grupa zajmująca się narkotykami. 
 
Dyrektor Gimnazjum ze Zbydniowa pani Lucyna Goc zwróciła uwagę na częstsze przypadki 
kradzieży rowerów, prosiła aby uczulać dzieci, żeby zapinały je przed szkołą. 
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej ze Zbydniowa pan Jerzy Krajanowski sugerował, aby fotoradar 
postawiony był bliżej Szkoły i aby znaki informujące o fotoradarze były w większych odległościach 
od niego, wówczas kierowcy wcześniej zwalnialiby. 
 
Wójt odpowiedział, że fotoradar został postawiony bez wiedzy Urzędu, nikt nie pytał o ewentualne 
wskazanie lokalizacji fotoradaru.  
Wójt dziękował kierownikowi Posterunku Policji ze Zbydniowa za chęć współpracy, Wójt prosił, aby 
zgłaszać wszystkie niepokojące incydenty gdyby się zdarzały na terenie Gminy, ponieważ coraz 
częściej słyszy się o podpaleniach czy dewastacjach różnych obiektów, dlatego dochodzi do tego, 
że wszędzie trzeba będzie zakładać monitoringi. 
 
Informację z zakresu ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Zaleszany przedstawił zastępca 
Komendanta Państwowej Straży Pożarnej Jerzy Lipko. 
 
Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
Radny Krzysztof Kwitkowski zwrócił się z prośbą o sprawdzanie czy przy budynkach użyteczności 
publicznej nie ma zagrożenia powstaniem pożaru, tak jak to miało miejsce w Zbydniowie, gdzie był 
pożar na prywatnej posesji, graniczącej z Gimnazjum i doszło do naruszenia budynku Gimnazjum, 
straty to około 50 tys. zł. 
 
W zakresie ochrony przeciwpowodziowej sprawozdanie przedstawił pan Arkadiusz Perła główny 
specjalista ds. obronnych i zarządzania kryzysowego w Urzędzie Gminy Zaleszany. 
Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 7 
Informację o stanie bezrobocia na terenie Gminy oraz zakres i formy świadczonej pomocy 
przedstawiła dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy pani Zofia Zielińska-Nędzyńska. 
 
Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
Radny Krzysztof Kwitkowski zwrócił uwagę na to, iż młodzi ludzie, którzy przychodzą na staż, nie 
wszyscy nadają się do pracy, a osoby te oczekują, że po stażu pracodawca ich przyjmie do pracy, 
radny sugerował, aby uświadamiać te osoby, że nie ma pracodawca takiego obowiązku. 
 
Sołtys Zbydniowa Piotr Bednarz twierdził, że niektóre osoby z grupy interwencyjnej nie zgłaszają 
się do pracy, sołtys sugerował, że lepiej było jak był jeden pracownik na sołectwo. 
Przewodniczący Rady pytał, jak mogą nie przychodzić pracownicy jak podpisują listę obecności. 
 
Wiceprzewodniczący rady pan Jan Wawryk twierdził, że są na sołectwach pracownicy z grupy, 
tylko to wszystko zależy od aktywności i starań sołtysa. 
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Wójt Paweł Gardy dziękował dyrektor Urzędu Pracy za wsparcie gminy, dodał, że wszędzie sołtysi 
mają pozytywną opinię o grupie interwencyjnej, tylko problem jest w Zbydniowie, dlatego wójt 
twierdził, że przyjrzy się dlaczego tak się dzieje w jednym sołectwie. 
 
Wiceprzewodniczący Rady pan Stanisław Guźla pytał dyrektor czy są organizowane spotkania 
bezrobotnych z pracodawcami. 
 
Dyrektor odpowiedziała, że są organizowane takie spotkania 
 
Ad. 8 
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Zaleszany z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 r. przedstawił 
Sekretarz Gminy.  
Rada Gminy nie miała uwag do sprawozdania. 
 
Ad. 9 
 

a. Projekt uchwały z autopoprawką w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Zaleszany 
na 2015 rok przedstawiła Skarbnik Gminy. 

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do projektu uchwały. 
Radny Józef Sarna zwrócił uwagę na dotację dla Stowarzyszenia Odnowy Wsi „Wolan” w Kotowej 
Woli na prace konserwatorskie przy Dworku Rodziny Horodyńskich. 
Pani Irena Gorczyca odpowiedziała, że pieniądze te są na wykonane już izolacje fundamentów. 
Wójt prosił, aby przekazać te pieniądze dla Stowarzyszenia, żeby zakończyć temat z Dworkiem. 
Przewodniczący Rady pytał jakie będzie stanowisko Wójta, gdy Stowarzyszenie będzie ubiegać 
się o kolejne dotacje na Dworek. 
Wójt odpowiedział, że gdyby były duże środki z zewnątrz na ten cel to można się zastanowić. 
Radny Józef Sarna prosił, aby uczulać wszystkich, by nie wykonywać prac wcześniej, jak nie ma 
pewności, czy będą środki finansowe. 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
Rada Gminy 15 głosami za podjęła 

Uchwałę Nr VIII/80/2015 

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Zaleszany na 2015 rok. 
 

b. Projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zaleszany na 
lata 2015-2023 odczytała Skarbnik Gminy. 

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do projektu uchwały.  
Nie było uwag, więc przystąpiono do głosowania. 
Rada Gminy 15 głosami za podjęła  

Uchwałę Nr VIII/81/2015 

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zaleszany na lata 2015-2023. 
 

c. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/72/2015 Rady Gminy w Zaleszanach 
z dnia 30 kwietnia 2015 r. odczytała Skarbnik Gminy. 

Skarbnik wyjaśniła, że po otwarciu ofert na opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej na 
budowę sieci kanalizacyjnej, przetarg został unieważniony, ponieważ oferty były na 400 tys. zł 
Wójt dodał, że projekty będą podzielone na dwa etapy. 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
Rada Gminy 15 głosami za podjęła 

Uchwałę Nr VIII/82/2015 

w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/72/2015 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 30 kwietnia 
2015 r. 
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d. Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania 
lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny 
przypadających Gminie Zaleszany i jej jednostkom podległym oraz wskazania organu lub 
osoby do tego upoważnionej odczytała i wyjaśniła Skarbnik Gminy. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
Rada Gminy 15 głosami za podjęła  

Uchwałę Nr VIII/83/2015 

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na 
raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających 
Gminie Zaleszany i jej jednostkom podległym oraz wskazania organu lub osoby do tego 
upoważnionej. 
 

e. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/28/2015 Rady Gminy w Zaleszanach 
z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 r. odczytał Sekretarz Gminy Sebastian 
Nabrzeski. 

Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
Rada Gminy 15 głosami za podjęła 

Uchwałę Nr VIII/84/2015 

w sprawie zmiany uchwały Nr IV/28/2015 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 30 stycznia 
2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2015 r.  
 

f. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/4/2014 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 
8 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy 
odczytał i wyjaśnił Przewodniczący Rady Gminy Lucjan Kutyła. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
Rada Gminy 15 głosami za podjęła  

Uchwałę Nr VIII/85/2015 

zmieniającą uchwałę Nr II/4/2014 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 8 grudnia 2014 roku 
w sprawie wyboru składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy  
 

g. Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia samorządowego Gminy Zaleszany 
i Gminy Stalowa Wola w zakresie lokalnego transportu zbiorowego odczytała Pani Irena 
Gorczyca kierownik referatu. 

Wójt wyjaśnił, że trwają rozmowy z MZK, aby były zniżki na przejazdy dla osób w wieku 70-74 lata- 
1zł, powyżej 75 roku życia za darmo a młodzież 50% zniżki. Miejski Zakład Komunalny planuje 
rozszerzyć swoje kursy do Gorzyc i do Radomyśla przez Skowierzyn i Zaleszany. 
Przewodniczący Rady dodał, że kwoty jakie proponuje MZK za przejazdy są bardzo korzystne. 
Radny Władysław Stilger proponował, aby kursy były nie przez Zaleszany tylko przez Wólkę 
Turebską i Majdan Zbydniowski. 
Wójt odpowiedział, że jest to słuszna sugestia. 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
Rada Gminy 15 głosami za podjęła 

Uchwałę Nr VIII/86/2015 

w sprawie zawarcia porozumienia samorządowego Gminy Zaleszany i Gminy Stalowa Wola 
w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. 
 

h. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zaleszany odczytała pani Izabela 
Rębisz.  

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
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Rada Gminy 15 głosami za podjęła  

Uchwałę Nr VIII/87/2015 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej 
stanowiącej własność Gminy Zaleszany.  
 
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości 
gruntowej stanowiącej własność Gminy Zaleszany odczytała pani Izabela Rębisz.  
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
Rada Gminy 15 głosami za podjęła  

Uchwałę Nr VIII/88/2015 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej 
stanowiącej własność Gminy Zaleszany.  
 
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości 
gruntowej stanowiącej własność Gminy Zaleszany odczytała pani Izabela Rębisz.  
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
Rada Gminy 15 głosami za podjęła  

Uchwałę Nr VIII/89/2015 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej 
stanowiącej własność Gminy Zaleszany.  
 
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości 
gruntowej stanowiącej własność Gminy Zaleszany odczytała pani Izabela Rębisz.  
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
Rada Gminy 15 głosami za podjęła  

Uchwałę Nr VIII/90/2015 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej 
stanowiącej własność Gminy Zaleszany.  
 
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości 
gruntowej stanowiącej własność Gminy Zaleszany odczytała pani Izabela Rębisz.  
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
Rada Gminy 15 głosami za podjęła  

Uchwałę Nr VIII/91/2015 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej 
stanowiącej własność Gminy Zaleszany.  
 
Ad. 9 
Interpelacje i oświadczenia radnych – nie było. 
 
Ad. 10 
Wolne wnioski i zapytania – nie było. 
 
Ad. 11 
Zamknięcie obrad Sesji Rady Gminy. 
Przewodniczący Rady Gminy słowami, zamykam posiedzenie VIII Sesji Rady Gminy, zakończył 
obrady VIII Sesji Rady Gminy w Zaleszanach. 
 
 
 Przewodniczący Rady Gminy 
 
 Lucjan Kutyła 


