
PROTOKÓŁ Nr X/2015 
Z  SESJI  RADY  GMINY  W  ZALESZANACH 

odbytej w dniu 22 lipca 2015 roku 
 

O godz. 15.00 Przewodniczący Rady Gminy Lucjan Kutyła dokonał otwarcia X Sesji Rady Gminy, powitał 
radnych oraz przybyłych gości. W sesji Rady Gminy w dniu 22 lipca 2015 roku uczestniczyło 15 radnych na 
ogólną liczbę 15 radnych. 

Proponowany porządek obrad: 
1. Otwarcie X Sesji Rady Gminy. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Gminy. 
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

a. zmian w uchwale budżetowej Gminy Zaleszany na 2015 rok, 
b. szczegółowych zasad udzielenia i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska  

dyrektorów, wicedyrektorów szkoły, zespołu szkół lub inne stanowisko kierownicze, 
c. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zaleszany, 
d. upoważnienia pełniącej obowiązki Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaleszanach. 

5. Interpelacje i oświadczenia radnych. 
6.  Wolne wnioski i zapytania. 
7.  Zamknięcie obrad Sesji.  

Ad. 2 
Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad. 
Rada Gminy jednogłośnie była za proponowanym porządkiem obrad.  
 
Ad. 3 
Przyjęcie protokołu z IX 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 

a. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Zaleszany na 2015 rok odczytała 
i omówiła Skarbnik Gminy Monika Chałubiec. 

Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Guźla zwrócił uwagę na kwotę 119 tys. zł, o którą zostały zmniejszone 
dochody budżetu gminy. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Rada Gminy w głosowaniu jawnym  15 głosami za podjęła  

Uchwałę Nr X/109/2015 
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Zaleszany na 2015 rok.  
 

b. Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad udzielenia i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym 

powierzono stanowiska  dyrektorów, wicedyrektorów szkoły, zespołu szkół lub inne stanowisko 

kierownicze odczytał dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Jan Nowak. 

Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Guźla pytał czy dyrektor Zespołu Szkół i Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego nie będzie miał zajęć z dziećmi, tak jak to wynika z przedstawionego projektu uchwały 
i w których szkołach będą wicedyrektorzy. 
Dyrektor GZOSiP odpowiedział, że dyrektor Zespołu Szkół i Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nie będzie miał 
zajęć, natomiast jeśli chodzi o wicedyrektorów, dyrektor Nowak odpowiedział, że nie jest na tę chwilę 
wiadomo, w których szkołach będą. 
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Radny Krzysztof Kwitkowski pytał jak będzie w Przedszkolu w Zbydniowie, czy będzie funkcja kierownika 
przedszkola. 
Dyrektor Nowak poinformował, jakie są rozstrzygnięcia po przeprowadzonym konkursie dyrektorów, dwóch 
dyrektorów zostało wyłonionych od razu, natomiast w jednym przypadku był remis i Wójt podjął decyzję 
o wyborze. Dyrektor Nowak dodał, że będzie spotkanie z dyrektorami i oni zadecydują czy chcą mieć 
zastępców czy nie. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
Rada Gminy w głosowaniu jawnym  15 głosami za podjęła  

Uchwałę Nr X/110/2015 
w sprawie szczegółowych zasad udzielenia i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono 
stanowiska dyrektorów, wicedyrektorów szkoły, zespołu szkół lub inne stanowisko kierownicze. 
 

c. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej stanowiącej 

własność Gminy Zaleszany odczytała Justyna Kuchno. 

Radny Władysław Stilger pytał, kto będzie rozbierał budynek „Mleczarni” . 
Wójt odpowiedział, że trwają rozmowy w tej sprawie, na pewno gruz częściowo zostanie na tej działce. 
Wiceprzewodniczący Rady Jan Wawryk poinformował, że bardzo zasłużył się w tej sprawie Wójt, a za 
poprzedniego Wójta nie było takiej możliwości. 

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

Uchwałę Nr X/111/2015 
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zaleszany. 

d. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia pełniącej obowiązki Kierownika Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Zaleszanach odczytał i wyjaśnił Sekretarz Gminy Sebastian Nabrzeski. 

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

Uchwałę Nr X/112/2015 
w sprawie upoważnienia pełniącej obowiązki Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaleszanach. 

Ad. 5 
Interpelacje i oświadczenia radnych- nie było. 

Ad. 6 
Wolne wnioski i zapytania. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Guźla pytał, jaka jest sytuacja w Gminie po nawałnicy. 
 
Wójt poinformował, że po burzy jaka przeszła nad Gminą zostało uszkodzonych 35 budynków mieszkalnych, 
81 budynków gospodarczych, 1 budynek w którym prowadzona jest działalność gospodarcza, 2 domy 
w stanie surowym, 5 tuneli ogrodniczych, został naruszony również 1 nagrobek na cmentarzu. Jeśli chodzi 
natomiast o budynki komunalne, to uszkodzony został dach Domu Ludowego w Kępiu Zaleszańskim, dach 
budynku LZS-u w Zbydniowie i przystanek autobusowy w Dzierdziówce. Wójt dodał, że największe skutki po 
nawałnicy widoczne są w Kępiu Zaleszańskim. 
Wójt poinformował, że w niedzielę około 100 strażaków uczestniczyło w akcji, a w poniedziałek 18 
jednostek OSP w tym z sąsiednich Gmin. Na pomoc dla tych rodzin, które ucierpiały wpłynęło już 67 tys. zł. 
od Wojewody, będzie komisja, która oszacuje straty i będą wypłacane pieniądze od 6 tys. zł.  
Radny Mariusz Foltarz zwrócił uwagę na to, iż po nawałnicy dużo osób ma uszkodzone budynki 
gospodarcze, które pokryte były dachówką. W związku z tym, że ciężko zdobyć stare dachówki Radny prosił, 
aby zorientować się w sołectwach czy ktoś nie ma na zbyciu dachówek, które mógłby przekazać. 
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Wiceprzewodniczący Rady Jan Wawryk zaprosił wszystkich obecnych na Gminne Dożynki, które odbędą się 
16 sierpnia 2015 r. w Skowierzynie. 
 
Ad. 7 
Zamknięcie obrad Sesji Rady Gminy. 
Przewodniczący Rady Gminy słowami, zamykam posiedzenie X Sesji Rady Gminy, zakończył obrady X Sesji 
Rady Gminy w Zaleszanach. 
 
 
 
 Przewodniczący Rady Gminy 
 
 Lucjan Kutyła 
 


