
PROTOKÓŁ Nr IX/2015 
Z  SESJI  RADY  GMINY  W  ZALESZANACH 

odbytej w dniu 30 czerwca 2015 roku. 
 

O godz. 16.30 Przewodniczący Rady Gminy Lucjan Kutyła dokonał otwarcia IX Sesji Rady Gminy, powitał 
radnych oraz przybyłych gości. W sesji Rady Gminy w dniu 30 czerwca 2015 roku uczestniczyło 15 radnych 
na ogólną liczbę 15 radnych. 

Proponowany porządek obrad: 
1. Otwarcie IX Sesji Rady Gminy. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Gminy. 
4. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy. 
5. Informacje Wójta Gminy za okres od ostatniej sesji. 
6. Przyjęcie sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej za 2014 rok: 
a. informacja kierownika SPGZOZ, 
b. dyskusja, 
c. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego 

Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2014 rok. 
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu Gminy 

Zaleszany za 2014 rok: 
a. omówienie sprawozdań przez Skarbnika Gminy, 
b. przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Gminy Zaleszany za 2014 rok, 
c. zapoznanie się z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii 

o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok, 
d. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o wykonaniu Budżetu Gminy za 2014 rok oraz wniosku 

o absolutorium dla Wójta Gminy, 
e. przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie 

absolutorium Wójta Gminy, 
f. dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania Budżetu za 2014 rok, 
g. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu, 
h. podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Zaleszany. 

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. zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji budowlano- 

wykonawczej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami 
i zasilaniem energetycznym dla miejscowości Obojna, 

d. uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego 
w ramach inicjatywy lokalnej, 

e. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Zaleszany 
x2, 

f. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy 
Zaleszany, 

g. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych, 
h. wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Zaleszany x2, 
i. zniesienia formy ochrony przyrody z drzew uznanych za pomniki przyrody,  
j. przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody – drzew gatunku orzech czarny. 

10. Interpelacje i oświadczenia radnych. 
11.  Wolne wnioski i zapytania. 
12.  Zamknięcie obrad Sesji.  
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Ad. 2 
Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad, proponując, aby w punkcie 8 po podpunkcie j) wprowadzić 
następujące uchwały: 

k. w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników, 
l. w sprawie ustalenia uprawnień do przejazdów ulgowych w komunikacji miejskiej w Stalowej Woli 

dla mieszkańców Gminy Zaleszany. 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wprowadzenie zmian do porządku obrad. 
Rada Gminy jednogłośnie była za wprowadzeniem zmian. 
Następnie przegłosowano jednogłośnie cały porządek obrad. 
 
Ad. 3 
Przyjęcie protokołu z VIII 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 certyfikat Wójtowi Gminy Zaleszany Pawłowi 
Gardy i Sekretarzowi Sebastianowi Nabrzeskiemu za wspieranie przedsięwzięcia na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w ramach ogólnopolskiej kampanii „Odpowiedzialny Kierowca 2015”. 
Certyfikaty te są też podziękowaniem za działanie przyjazne pieszym, rowerzystom i kierowcom, promujące 
kulturę na drodze oraz szacunek do przepisów drogowych. 
 
Ad. 5 
Wójt Gminy złożył gratulacje zaproszonym rodzicom dzieci, którzy są wyróżnieni za szczególne osiągnięcia 
naukowe. Rodzice otrzymali listy gratulacyjne, a uzdolniona młodzież otrzymała upominki i pamiątkowe 
dyplomy. 
Za osiągnięcia w nauce nagrodzeni zostali: 
- Hubert Krawiec – PSP w Turbi, 
- Wiktoria Szelest – PSP w Turbi, 
- Marcin Zięba – PG w Turbi, 
- Sara Cygan – PG w Turbi, 
- Paweł Żurawski – PG w Turbi, 
- Julia Jakubik – PSP w Zbydniowie, 
- Paweł Fietko – PG w Zbydniowie, 
- Angelika Kiełbasa – PG w Zaleszanach, 
- Sebastian Michalski – PSP w Zaleszanach, 
- Izabela Woźniak – PSP w Zaleszanach, 
- Jadwiga Domin – PG w Zaleszanach, 
- Kamila Ziara – PSP w Majdanie Zbydniowskim – Wólce Turebskiej, 
- Łukasz Nowak – PSP w Kotowej Woli, 
- Kamila Ujda – PSP w Pilchowie, 
- Kamil Jaskowski – PSP w Skowierzynie, 
- Wojciech Kieliszek – PSP w Skowierzynie, 
  
Gratulacje i upominki otrzymali również uczestnicy XVI Wielkiego Dyktanda o „Pióro Wójta Gminy 
Zaleszany”. Byli to: 
- Adrianna Puka, 
- Sara Cygan, 
- Jadwiga Domin. 
 
Wójt poinformował, że na spotkaniu jakie odbyło się w Krakowie w sprawie suchych polderów, zapadły 
decyzje, że Lotnisko w Turbi zostanie wykreślone z planów, natomiast pozostałe tereny, które były 
zaprojektowane pozostają na tę chwilę bez zmian. Wójt dodał, że w dalszym ciągu trwają konsultacje 
w sprawie polderów.  
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Ad. 6 
a. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej za  rok 2014  przedstawiła w zastępstwie pani kierownik pani Kuczera. 

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

b. Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że Rada Społeczna powyższe sprawozdanie 
zaopiniowała pozytywnie. 

c. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego 
Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej za  rok 2014 odczytała Justyna Kuchno. 

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

Uchwałę Nr IX/92/2015 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2014 rok. 
 
Ad. 7 

a. Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem wykonania Budżetu Gminy Zaleszany za 2014 rok 

odczytała i obszernie wyjaśniła Skarbnik Gminy Monika Chałubiec. 

Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Zaleszany za 
2014 r.  
Skarbnik Gminy Monika Chałubiec szczegółowo omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu, które Wójt 
Gminy  zgodnie z dyspozycją art. 267 ustawy o finansach publicznych przedłożył Radzie Gminy w dniu 31 
marca br. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, sprawozdaniem rocznym z wykonania planu 
finansowego GSPZOZ i instytucji kultury i tak : 
Planowane dochody zostały zrealizowane w 101,3 %. Istotne rozbieżności w wykonaniu obejmują dział 720, 
851. W dziale 720 planowana była dotacja w formie refundacji za realizację projektu PSeAP w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego. Urząd Marszałkowski jeszcze do tej pory nie zrefundował gminom 
poniesionych wydatków. W dziale 851 nie wpłynęła dotacja na składkę zdrowotną w wysokości 200 zł. 
Dochody własne zostały wykonane i tak w dziale 700 104,75 % zakładanego planu, w dziale najważniejszym 
756, czyli nasze podatki 104,81 % zakładanego planu.  
Planowane wydatki zostały wykonane w 95,8 % zakładanego planu. Wydatki bieżące wykonane zostały 
w kwocie 24.098.580,34 zł, co stanowi 96,30 % planu. Wydatki majątkowe wykonane w kwocie 
7.619.980,50 zł, co stanowi 94,26 % planu wydatków. Zadania inwestycyjne zostały wykonane, a pozostała 
kwota wydatków wynikała z oszczędności poprzetargowych. 
Planowany deficyt po dokonanych zmianach w trakcie roku budżetowego wynosił 2.009.971,25 zł, 
natomiast po podliczeniu ostatecznie budżet zamknął się deficytem w kwocie 215.180,64 zł. 
Gmina na pokrycie deficytu zaciągnęła kredyt w wysokości 1.000.000,00 zł. 
Łącznie zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na koniec 2014 roku wynoszą 5.500.000,00 
zł, w tym pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu ochrony Środowiska 1.000.000,00 zł, kredyt 
bankowy zaciągnięty w BRE BANK Oddział Korporacyjny Rzeszów w wysokości 1.900.000,00 zł i kredyt 
zaciągnięty w ING Bank Śląski w wysokości 200.000,00 zł, kredyt w Mikołowskim Banku Spółdzielczym 
1.400.000,00 zł oraz kredyt w mBank w kwocie 1.000.000,00 zł. 
Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzyskano kwotę 584.565,99 zł,  
a wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami wyniosły 487.541,91 zł. 
Skarbnik Gminy omówiła również realizację dochodów i wydatków na realizację programów finansowanych 
z udziałem środków unijnych. 
Przedstawiona informacja o stanie mienia zawiera szczegółowe zestawienie mienia gminy,  
w którym wykazano grunty, nieruchomości, budowle, ruchomości oraz zmiany jakie zaszły w trakcie roku. 
Następnie Skarbnik Gminy omówiła sprawozdania finansowe. 
Sprawozdanie finansowe składa się z bilansu z wykonania budżetu i bilansu jednostkowego, czyli zbiorczego 
ze wszystkich jednostek, rachunku zysków i strat i zmian w funduszu jednostki.  
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Bilans z wykonania budżetu odzwierciedla stan środków na rachunku podstawowym, stan należności po 
stronie aktywów. Po stronie pasywów stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, wynik wykonania 
budżetu za 2014 rok, skumulowany wynik budżetu z lat ubiegłych oraz inne pasywa tj. kwota subwencji 
oświatowej przekazana przez ministerstwo na styczeń 2015 roku. 
Bilanse jednostkowe odzwierciedlają stan aktywów trwałych, w tym majątek netto po odliczeniu umorzenia 
tj. środki transportu, grunty, budynki, drogi, sieć kanalizacyjna i inne środki trwałe oraz stan inwestycji 
rozpoczętych. Aktywa obrotowe obrazują  stan materiałów i towarów, stan wszystkich należności oraz stan 
środków na rachunkach bankowych poszczególnych jednostek oraz stan środków pieniężnych w drodze. Po 
stronie pasywów stan funduszu jednostki, wynik finansowy, stan zobowiązań z poszczególnych tytułów np. 
z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, stan kaucji gwarancyjnych oraz stan funduszu 
socjalnego. Rachunek zysków i strat przedstawia wyliczenie wyniku finansowego, który wylicza się 
odejmując koszty od przychodów poszczególnych jednostek. 
Zestawienie zmian w funduszu obrazuje poszczególne zmiany jakie wpływają na zmniejszenie  
i zwiększenie funduszu. 

b. przedstawienie opinii komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Gminy Zaleszany  
za 2014 rok. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej p. Barbara Domin przedstawiła Radzie Gminy opinię Komisji Rewizyjnej 
Rady Gminy Zaleszany. 
Opinia stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

c. zapoznanie się z Uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii 
o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok, 

Skarbnik Gminy Zaleszany odczytała Uchwałę Nr XVI/75/2015 z dnia 10 kwietnia 2015 r. Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta 
Gminy Zaleszany sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 r.   

Uchwała ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

d. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o wykonaniu Budżetu Gminy za 2014 rok oraz wniosku 
o absolutorium dla Wójta Gminy 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej p. Barbara Domin przedstawiła wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie 
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Zaleszany z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok. 
Komisja wnioskowała o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium. 

Wniosek Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

e. przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku Komisji Rewizyjnej 
o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Zaleszany, 

Przewodniczący Rady Gminy p. Lucjan Kutyła odczytał Uchwałę Nr XVI/129/2015 z dnia10 czerwca 2015 
roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym 
wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Zaleszanach o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Zaleszany 
z tytułu wykonania budżetu za 2014r. 

Uchwała ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

f. dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 r., 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził , że takie wykonanie budżetu nie jest złym wynikiem,  ale przydałyby 
się większe dochody, ponieważ potrzeby naszych mieszkańców są nadal ogromne. Przewodniczący 
powiedział, że podziękowania za dobre wykonanie budżetu należą się wójtowi i pracownikom urzędu. 
Nadmienił, że poprzez błędne decyzje poprzedniego wójta, gmina wydała całkiem niepotrzebnie znaczne 
środki finansowe na koszty sądowe, za które można by było wybudować jedną lub nawet dwie drogi. 
Wójt Gminy dodał, że za sprawę sądową z Województwem o dofinasowanie inwestycji w Dzierdziówce 
gmina zapłaciła w 2014 roku 15 tysięcy, dodatkowo 2 tysiące za opinię biegłego. Opinia biegłego jest 
niekorzystna dla naszej gminy, sprawa zakończy się przegraną gminy, więc niepotrzebnie wydane zostały 
pieniądze. Kolejne koszty z 2014 roku to  78 tysięcy na apelację z WOD-BUDEM. Finał sprawy w sądzie jest 
już mieszkańcom znany, gmina zapłaciła 500 tysięcy samych odsetek i kosztów sądowych plus należność za 
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dodatkowe roboty w kwocie 1.571.860 zł. Kwotę 600 tys. można by było z powodzeniem przeznaczyć na 
inwestycje w Gminie. Poprzez te błędne decyzje pogorszyła się sytuacja finansowa naszej gminy. Wójt 
zadeklarował, że dołoży wszelkich starań by budżet gminy realizować jak najlepiej i lekkomyślnie nie 
wydawać pieniędzy oraz że przygotowujemy się do nowej perspektywy finansowej środków z unii 
europejskiej i ma nadzieję, że w przyszłości będzie widać efekty. 
Budżet to ogrom pracy włożony przez pracowników, którym dzisiaj Wójt serdecznie podziękował. 
Podziękowania również należą się radnym i sołtysom za pomoc w realizowaniu tego budżetu. 
Natomiast radni nie mieli żadnych pytań i wątpliwości z uwagi na to, że wszystko zostało szeroko omówione 
przez Panią Skarbnik i Wójta Gminy na posiedzeniach komisji i przedstawione w protokołach. 
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że Rada Gminy ocenia wykonanie budżetu pod względem 
celowości, zasadności i oszczędnego gospodarowania środkami wobec powyższego zamknął dyskusję 
i stwierdził, że Rada Gminy Zaleszany po zapoznaniu się z:  
1/ sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 r., 
2/ sprawozdaniem finansowym za 2014 r., 
3/ informacją o stanie mienia Gminy, 
4/ opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej i stanowiskiem Komisji Rewizyjnej - pozytywnie ocenia 

wykonanie budżetu gminy za 2014 r., 
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego gminy za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok  
Rada Gminy w głosowaniu jawnym 15 głosami za podjęła  

Uchwałę Nr IX/93/2015 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu. 

g. podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Zaleszany, 

Przewodniczący Rady Lucjan Kutyła odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok, dodając że to nie jest budżet obecnego Wójta, ale 
jest kontynuacja władzy więc należy podjąć uchwałę. 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
Rada Gminy w głosowaniu jawnym 15 głosami za podjęła  

Uchwałę Nr IX/94/2015 
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zaleszany absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok. 
 
Ad. 8 

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

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

Uchwałę Nr IX/95/2015 
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 poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
Rada Gminy w głosowaniu jawnym  15 głosami za podjęła  

Uchwałę Nr IX/96/2015 
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zaleszany na lata 2015-2023. 

c. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. „Opracowanie 
dokumentacji budowlano- wykonawczej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, 
przepompowniami i zasilaniem energetycznym dla miejscowości Obojna” odczytała Skarbnik 
Gminy. 
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Radna Anna Stelmach pytała, jak to się ma do dokończenia kanalizacji w Turbi, czy to będzie jedna wspólna 
inwestycja. 
Wójt odpowiedział, że będą dwie niezależne inwestycje, na dokończenie kanalizacji w Agatówce, Pilchowie 
i Turbi będzie odrębny wniosek. Do projektu Kotowej Woli Gmina chce dołożyć jeszcze jedną miejscowość 
dlatego, że będzie korzystniej jeśli będzie wszystko w całości. W przyszłym roku prawdopodobnie ma być 
nabór wniosków, dlatego należy przygotować wszystkie wymagane dokumenty, aby móc ubiegać się 
o dofinansowanie. 

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

Uchwałę Nr IX/97/2015 
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji budowlano- 
wykonawczej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami i zasilaniem 
energetycznym dla miejscowości Obojna”. 

d. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków 
o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej odczytał Sekretarz Gminy Sebastian 
Nabrzeski. 

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

Uchwałę Nr IX/98/2015 
w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach 
inicjatywy lokalnej. 

e. Projekty uchwał w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących 
własność Gminy Zaleszany odczytała Justyna Kuchno. 

Przewodniczący pytał czy są uwagi do projektów uchwał. 
Nie było uwag więc przystąpiono do głosowania. 
Rada Gminy w głosowaniu jawnym 15 głosami za podjęła 

- Uchwałę Nr IX/99/2015, 
- Uchwałę Nr IX/100/2015 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy 
Zaleszany. 

f. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych 
stanowiących własność Gminy Zaleszany odczytała Justyna Kuchno. 

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

Uchwałę Nr IX/101/2015 
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych stanowiących własność 
Gminy Zaleszany. 

g. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych 
odczytała Justyna Kuchno. 

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

Uchwałę Nr IX/102/2015 
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych. 

h. Projekty uchwał w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego stanowiącego własność 
Gminy Zaleszany odczytała pani Irena Gorczyca. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekty uchwał. 
Rada Gminy w głosowaniu jawnym podjęła  

- Uchwałę Nr IX/103/2015, 
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- Uchwałę Nr IX/104/2015 
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem loku użytkowego stanowiącego własność Gminy Zaleszany. 

i. Projekt uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzew uznanych za pomniki 
przyrody odczytał Sekretarz Gminy. 

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

Uchwałę Nr IX/105/2015 
w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzew uznanych za pomniki przyrody. 

j. Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody – 
drzew gatunku orzech czarny odczytał Sekretarz Gminy.  

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

Uchwałę Nr IX/106/2015 
w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody – drzew gatunku orzech 
czarny. 

k. Przewodniczący Rady poinformował, że w związku z wyborami ławników na kadencję 2016-2019, 
należy powołać zespół do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników. 

Przewodniczący Rady zaproponował spośród radnych, aby przewodniczącym zespołu był pan Jan Wawryk, 
na zastępcę przewodniczącego zespołu zaproponowano panią Annę Stelmach, natomiast na członków 
zespołu wybrano pana Lucjana Kutyłę i panią Justynę Kuchno pracownika Urzędu Gminy.  
Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników odczytała 
Justyna Kuchno. 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
Rada Gminy w głosowaniu jawnym 15 głosami za podjęła  

Uchwałę Nr IX/107/2015 
w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników. 

l. Projekt uchwały w sprawie ustalenia uprawnień do przejazdów ulgowych w komunikacji miejskiej 
w Stalowej Woli dla mieszkańców Gminy Zaleszany odczytał Sekretarz Gminy. 

Radna Małgorzata Stefańska pytała czy 50% ceny biletu jest tylko w granicach Stalowej Woli. 
Sekretarz odpowiedział, że jest zapis w załączniku, że 50% ceny biletu okresowego jest w granicach Gminy 
Stalowa Wola i poza jej granicami. Wójt wyjaśnił, że to chodzi tylko o bilety okresowe. 
Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Guźla pytał o kwoty biletów dla mieszkańców w wieku 70-75 lat 
i powyżej 75 roku życia. Wójt odpowiedział, że mieszkańcy w przedziale wiekowym 70-75 lat płacić będą za 
bilety 1zł, a powyżej 75 roku życia przejazdy będą bezpłatnie. 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
Rada Gminy w głosowaniu jawnym 15 głosami za podjęła  

Uchwałę Nr IX/108/2015 
w sprawie ustalenia uprawnień do przejazdów ulgowych w komunikacji miejskiej w Stalowej Woli dla 
mieszkańców Gminy Zaleszany. 

Ad. 9 
Interpelacje i oświadczenia radnych- nie było. 

Ad. 10 
Wolne wnioski i zapytania. 

Wiceprzewodniczący Rady Jan Wawryk poinformował, że był odbiór wałów, mieszkańcy sołectwa 
Skowierzyn są bardzo zadowoleni, ponieważ w związku z tą inwestycją przybył dodatkowy 1 km drogi 
asfaltowej i około 4 km dróg polnych. 

Radna Anna Stelmach pytała, czy jest możliwość zwiększenia kursów MKS w godzinach wieczornych. 
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Wójt odpowiedział, żeby zrobić konsultacje z mieszkańcami i podać konkretne godziny. 

Pan Józef Karnat mieszkaniec Turbi zwrócił się z prośbą o postawienie znaku z ograniczeniem prędkości lub 
progu zwalniającego na drodze przy której mieszka (Turbia 454). 
Pan Karnat zwrócił również uwagę na to, że przez Pocztę Polską została wypowiedziana umowa i nie można 
uiszczać wpłat w sklepie u p.Zielińskiego, dla mieszkańców jest to utrudnienie. 
Pan Karnat poruszył również problem jaki jest już od 2 lat z wyjaśnieniem spraw związanych z komitetem 
kanalizacyjnym wsi Turbia, poinformował, że jest w posiadaniu dokumentów, z których wynika, że 
właścicielem konta był Urząd Gminy, dlatego kontroli powinna dokonać Regionalna Izba Obrachunkowa. 
Pan Karnat prosił, aby Wójt załatwił tę sprawę, ponieważ dochodzi do różnych sytuacji w Turbi ponieważ są 
rozbieżne informacje. 
Pan Karnat pytał Przewodniczącego Rady, kogo miał na myśli mówiąc na kwietniowej sesji, aby 
„odpowiednie osoby spotkały się ze sobą w tym temacie, aby wyjaśnić raz na zawsze ten temat”. 
Przewodniczący Rady odpowiedział, że on by proponował, aby spotkali się na przykład członkowie 
komitetu, prezes Banku, Wójt. 
Wójt w temacie poczty, odpowiedział, że przyszło pismo do wiadomości, że z przyczyn ekonomicznym nie 
będzie punktu pocztowego w Turbi. 
Jeśli chodzi o sprawy kanalizacji, to Wójt poinformował, że widział dokumenty i właścicielem konta nie jest 
Gmina, komitet nie ma osobowości prawnej, dlatego podpis w dokumentach był poprzedniego Wójta, który 
potwierdzał, że jest to stowarzyszenie legalne, ale na karcie są podpisani członkowie komitetu, Wójt 
deklarował, że postara się jak najszybciej zorganizować spotkanie w celu wyjaśnienia tych spraw. 
Pan Karnat twierdził, że z wypowiedzi Wójta wynika, że nie posiada on pełnej informacji na ten temat, 
ponieważ w dokumentach jest jak twierdzi pan Karnat, że Wójt Karaś utworzył w 2000 roku dodatkowy 
rachunek bankowy, a mieszkańcy płacili pieniądze na społeczny komitet z innym numerem konta. 
Pan Karnat pytał czy Regionalna Izba Obrachunkowa może badać finanse społecznego komitetu budowy 
kanalizacji wsi Turbia. Sekretarz Gminy odpowiedział, że nie ma takiej możliwości, aby RIO badało finanse 
społecznego komitetu. 

Głos zabrała pani Gądek z Kępia Zaleszańskiego, która zwróciła się z pytaniem ile razy będzie niszczona jej 
droga, w związku z pracami gminnymi, droga ta jak twierdzi pani Gądek była wykonana prywatnie jeszcze 
przez jej rodziców. Pani Gądek poinformowała, że droga ta była już kilkakrotnie niszczona np. poprzez 
wykonywanie kanalizacji, wody a ostatnio przy robieniu nawierzchni asfaltowej, samochody z asfaltem 
wyryły w tej drodze duży dół pod jej nieobecność w domu stąd pytanie pani Gądek było, czy 
przedsiębiorstwo, które uszkodziło tę drogę może ją teraz naprawić. 
Wójt odpowiedział, że inwestycje te nie są jeszcze zakończone, będzie inspektor nadzoru i pracownik 
z urzędu Gminy przy odbiorze drogi, wówczas zostanie sprawdzony stan faktyczny uszkodzonej drogi 
i wtedy będą podjęte odpowiednie decyzje. 
Pani Gądek pytała, czy może tę drogę odsprzedać Gminie, bo jej jest nie potrzebna. 
Wójt odpowiedział, że należy to zweryfikować, czy ta droga jest na pewno własnością pani Gondek czy jest 
drogą gminną. Wójt prosił, aby pani Gądek przyszła w godzinach pracy urzędu z dokumentami i będzie 
wyjaśniona sprawa. 
Pani Gądek dodała, że gdy były robione rozgraniczenia działek to wówczas zaginęły jej dokumenty w Sądzie 
i na jedną działkę nie posiada żadnego dokumentu, w związku z tym prosiła, aby Gmina pomogła jej 
w odnalezieni dokumentów dotyczących jej działki. 
 
Ad. 11 
Zamknięcie obrad Sesji Rady Gminy. 
Przewodniczący Rady Gminy słowami, zamykam posiedzenie IX Sesji Rady Gminy, zakończył obrady IX Sesji 
Rady Gminy w Zaleszanach. 
 
 
 Przewodniczący Rady Gminy 
 
 Lucjan Kutyła 
 


