
PROTOKÓŁ Nr XIII/2015 

Z  SESJI RADY GMINY W ZALESZANACH 

odbytej w dniu 29października 2015 roku. 

 

O godz. 14.00Przewodniczący Rady Gminy Lucjan Kutyła dokonał otwarcia XIII Sesji Rady Gminy, 

powitał radnych oraz przybyłych gości. W sesji Rady Gminy w dniu 29października 2015 roku 

uczestniczyło 15 radnych na ogólną liczbę 15 radnych. 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie XIII Sesji Rady Gminy. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Gminy. 
4. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy. 
5. Informacje Wójta Gminy za okres od ostatniej sesji. 
6. Rozliczenie dotacji na dofinansowanie prac remontowych przy zabytku. 
7. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań oświatowych. 
8. Zaspokojenie potrzeb komunalnych mieszkańców Gminy. 
9. Wybór ławników na kadencję 2016-2019: 

a. opinia Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników, 
b. wybór komisji skrutacyjnej, 
c. głosowanie, 
d. odczytanie protokołu komisji skrutacyjnej z ustalenia wyników głosowania,  
e. uchwała w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2016 r. do 2019 r. 

10. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 
a. zmian w uchwale budżetowej Gminy Zaleszany na 2015 rok, 
b. zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. „Odbiór i transport odpadów 

komunalnych z terenu Gminy Zaleszany”, 
c. zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy, 
d. likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej 

w Zaleszanach w celu jego przekształcenia w spółkę prawa handlowego, 
e. wyrażenia zgody na obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym nieruchomości gruntowej 

oznaczonej numerem 672/52 położonej w Obojnej stanowiącej własność Gminy Zaleszany, 
f. wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Zaleszany, 
g. wskazania przedstawicieli Rady Gminy w Zaleszanach do składu Gminnej Komisji 

Działalności Pożytku Publicznego w Zaleszanach.  
11. Interpelacje i oświadczenia radnych. 
12. Wolne wnioski i zapytania. 
13. Zamknięcie obrad Sesji.  

Ad. 2 
Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad, proponując jednocześnie, aby z porządku obrad 
z punktu 10 wycofać podpunkt d) na wniosek Wójta, co oznacza przesunięcie się numeracji 
podpunktów. 
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 XII 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 pismo jakie wpłynęło do Rady Gminy od Komendanta 

Powiatowego Policji ze Stalowej Woli, które dotyczyło wsparcia finansowego w przyszłym budżecie 



 -2 - 

w kwocie 20 tys. zł z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych starej części PP 

w Zbydniowie oraz na wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych. 

Ad. 5 

Wójt Gminy Paweł Gardy wyjaśnił, że na poprzedniej Sesji Rady Gminy nie mógł być obecny 

ponieważ uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami Banku Światowego w temacie wałów 

i zabezpieczeń przeciwpowodziowych. 

Ponadto Wójt poinformował, że podpisał od ostatniej sesji 32 zarządzenia, uczestniczył w spotkaniu 

w Urzędzie Marszałkowskim oraz w Urzędzie Wojewódzkim w sprawie dróg powodziowych, skąd 

Gmina pozyskała 600 tys. zł dodatkowych środków na drogi powodziowe. Wójt uczestniczył również 

w Konwencie Wójtów, na którym rozmawiano o podziale środków - Gmina otrzymała 30 tys. zł 

dofinansowania do samochodu dla OSP Kotowa Wola. Prowadzone były również rozmowy 

z Prezydentem Stalowej Woli odnośnie kolejnych zniżek na przejazdy komunikacją podmiejską. Wójt 

dodał, że w miesiącu wrześniu uczestniczył w większości sołectw w zebraniach wiejskich. 

Ad. 6 

Rozliczenie dotacji na dofinansowanie prac remontowych przy zabytku omówiła Pani Irena Gorczyca. 

Rozliczenie stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Pan Edward Paterek Prezes Stowarzyszenia „Wolan” podziękował Radnym za przekazanie 

brakującej kwoty na zapłatę za wykonanie robót. 

Ad. 7 

Raport z realizacji zadań oświatowych w 2015 r. omówił dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Szkół 

i Przedszkoli Jan Nowak. 

Raport stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Dyrektor poinformował, że bardzo duże osiągnięcia ma nasza drużyna siatkarska z Zaleszan oraz 

Szkoła w Turbi i w Zaleszanach w lekkoatletyce. 

Dyrektor dodał, że dużą inwestycją przy Szkole w Zaleszanach jest budowa boiska wielofunkcyjnego. 

Radny Krzysztof Kwitkowski pytał, czy za remont Szkoły w Zbydniowie, który był po pożarze będzie 

zwrot 100% kosztów z ubezpieczenia. 

Dyrektor Nowak odpowiedział, że są wszystkie kosztorysy więc powinna być całość zrefundowana. 

Radna Marzena Kuna prosiła dyrektorów szkół, aby zachęcali uczniów do brania udziału 

w konkursach, ponieważ jest opracowywany regulamin przyznawania nagród, do tej pory były to 

nagrody rzeczowe teraz będą finansowe. 

Ad. 8 

Sprawozdanie z zaspokajania potrzeb komunalnych mieszkańców Gminy odczytał dyrektor 

Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Rafał Lechoszest. 

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad. 9 

a. Opinię Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników odczytał przewodniczący zespołu 

Jan Wawryk. 

Opinia stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

b. Przewodniczący Zespołu również odczytał regulamin głosowania w sprawie wyborów 
ławników do Sądu Rejonowego w Stalowej Woli. 
Przewodniczący Rady Lucjan Kutyła poinformował, że należy spośród Radnych wybrać trzy 
osoby, które będą w komisji skrutacyjnej. Ze względu, że nikt sam się nie zgłosił, 
Przewodniczący Rady zaproponował, aby byli to najmłodsi Radni tj. Radna Barbara Domin, 
Radny Grzegorz Garanty, Radny Mariusz Foltarz. Proponowani Radni wyrazili zgodę, spośród 
siebie wybrali na przewodniczącego komisji skrutacyjnej Radną Barbarę Domin. 

c. Radni przystąpili do głosowania na przygotowanych kartach. 
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d. Komisja Skrutacyjna przeliczyła karty do głosowania i sprawdziła ważność oddanych głosów. 
Następnie przewodnicząca komisji skrutacyjnej Radna Barbara Domin odczytała protokół 
wyników głosowania. 

e. Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie wyboru ławników na kadencję od 
2016 r. do 2019 r. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Rada Gminy w głosowaniu jawnym 15 głosami za podjęła 

Uchwałę Nr XIII/125/2015 

w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2016 r. do 2019 r. 
 
Ad.10 

a. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Zaleszany na 2015 rok 

z autopoprawką odczytała Skarbnik Gminy. 

Przewodniczący pytał czy są jeszcze jakieś uwagi do projektu uchwały. 

Nie było więcej uwag więc przystąpiono do głosowania. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Rada Gminy w głosowaniu jawnym 15 głosami za podjęła 

Uchwałę Nr XIII/126/2015 

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

b. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. „Odbiór 

i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Zaleszany” odczytała i omówiła Skarbnik 

Gminy. 

Przewodniczący pytał czy są uwagi do projektu uchwały. 

Nie było uwag więc przystąpiono do głosowania. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Rada Gminy w głosowaniu jawnym 15 głosami za podjęła 

Uchwałę Nr XIII/127/2015 

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. „Odbiór i transport odpadów 

komunalnych z terenu Gminy Zaleszany”.  

c. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 

odczytała Skarbnik Gminy. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Rada Gminy w głosowaniu jawnym 15 głosami za podjęła 

Uchwałę Nr XIII/128/2015 

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy. 

d. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym 

nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 672/52 położonej w Obojnej stanowiącej 

własność Gminy Zaleszany odczytała Pani Irena Gorczyca. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Rada Gminy w głosowaniu jawnym 15 głosami za podjęła 

Uchwałę Nr XIII/129/2015 

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym nieruchomości 

gruntowej oznaczonej numerem 672/52 położonej w Obojnej stanowiącej własność Gminy 

Zaleszany. 

e. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego stanowiącego 

własność Gminy Zaleszany odczytała Pani Irena Gorczyca. 
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Radny Krzysztof Kwitkowski proponował, aby zwiększyć opłatę za wynajem lokalu na rzecz Poczty 

Polskiej. 

Wójt odpowiedział, że jest to słuszna sugestia, dodał, że były rozmowy z Orange w sprawie 

pomieszczeń, które zajmują przy Gminie, aby przenieść obiekty na razie w jedno pomieszczenie a za 

3 lata całkowicie usunąć z budynku Gminy, wtedy byłyby szafy postawione na zewnątrz. 

Radny Krzysztof Kwitkowski dodał, że za takie pomieszczenia, które zajmuje Poczta opłata 520 zł 

miesięcznie to jest bardzo mało, prywatny przedsiębiorca musiałby płacić trzy razy więcej.  

Przewodniczący pytał czy są jeszcze jakieś uwagi do projektu uchwały. 

Nie było więcej uwag więc przystąpiono do głosowania. 

Rada Gminy w głosowaniu jawnym 15 głosami za podjęła 

Uchwałę Nr XIII/130/2015 

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy 

Zaleszany. 

f. Projekt uchwały w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Gminy w Zaleszanach do składu 

Gminnej Komisji Działalności Pożytku Publicznego w Zaleszanach omówił Sekretarz Gminy 

Sebastian Nabrzeski. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy ktoś jest chętny z Radnych, aby być w składzie Gminnej 

Komisji Działalności Pożytku Publicznego. 

Nikt się nie zgłosił, więc Przewodniczący zapytał, czy wyrażają zgodę dotychczasowi przedstawiciele 

tj. Barbara Domin i Jan Wawryk. Radni wyrazili zgodę.  

Sekretarz odczytał uchwałę. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Rada Gminy w głosowaniu jawnym 15 głosami za podjęła 

Uchwałę Nr XIII/131/2015 

w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Gminy w Zaleszanach do składu Gminnej Komisji 

Działalności Pożytku Publicznego w Zaleszanach.  

Ad. 11 

Interpelacje i oświadczenia radnych – nie było. 

Ad. 12 

Prezes Stowarzyszenia Odnowy Wsi „Wolan” Edward Paterek szczegółowo omówił całą historię 

rozbudowy zabytkowego Dworu Horodyńskich w Kotowej Woli. Nadmienił również, że obecny Radny 

Józef Dul był przy wszystkich pracach od uporządkowania terenu wokół Dworku, dlatego Prezes 

proponował, aby Rada przygotowała dla niego podziękowania za wkład pracy. 

Prezes „Wolana” prosił, aby Gmina przejęła Dworek od Stowarzyszenia i zwróciła środki jakie 

w większości pokrył Prezes. 

Przewodniczący Rady Lucjan Kutyła twierdził, że nie jest możliwe, aby Gmina przejęła Dworek. 

Wójt odpowiedział, że nierealne jest, żeby zwrócić koszty jakie poniesione były przez Prezesa 

Stowarzyszenia. 

Sołtys Motycza Szlacheckiego Pani Agnieszka Mazur zwróciła się z pytaniem, czy Gminne Ośrodki 

Zdrowia usprawnią swoją pracę, ponieważ w godzinach popołudniowych często się zdarza, że nie ma 

w placówce żadnego lekarza rodzinnego, a powinni pełnić dyżury do godz. 18.00. 

Wójt odpowiedział, że rozmawiał z kierownikiem Ośrodka Zdrowia, który twierdził, że jest ograniczona 

liczba lekarzy rodzinnych i nie ma chętnych do pełnienia dyżurów. 

Sołtys twierdziła, że sama rozpyta w tym temacie, ponieważ nie jest przekonana co do tego, że nie 

ma chętnych lekarzy rodzinnych, którzy pełnili by dyżur.  
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Pan Józef Karnat mieszkaniec Turbi poinformował, że Wójt był organizatorem spotkania w Turbi, stąd 

pytanie pana Karnata było jakie są efekty z tego spotkania. Pan Karnat twierdził, iż od marca tego 

roku do września napisał już do Wójta cztery pisma, które są bez odpowiedzi. 

Wójt odpowiedział, że te działania motywują do pracy, żeby efektem było wyjaśnienie tego temat raz 

na zawsze. Wójt dodał, że nigdy nie jest idealnie i w każdym komitecie zdążają się niejasności.  

Pan Karnat twierdził, że w rękach Wójta jest, aby zablokować konto i wymienić pełnomocników 

powołanych przez byłego Wójta. Pan Karnat mówił, że posiada pisma z których wynika, że 

posiadaczem konta jest Urząd Gminy i jest do niego trzech pełnomocników. 

Skarbnik odpowiedziała, że jest zawarta umowa z bankiem na prowadzenie rachunków bankowych 

i Gmina nie jest właścicielem takiego rachunku - w wykazie go nie ma. 

Pan Karnat dodał, że dokumenty posiada różne w tej sprawie, niektóre są dorabiane jak twierdzi Pan 

Karnat.  

Pan Potęga zaproponował, aby Pan Karnat oddał sprawę do Prokuratury. 

Przewodniczący Rady przerwał te dyskusje twierdząc, że nic nowego one do sprawy nie wniosą. 

Ad.13 

Zamknięcie obrad Sesji Rady Gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy słowami, zamykam posiedzenie XIII Sesji Rady Gminy, zakończył 

obrady XIII Sesji Rady Gminy w Zaleszanach. 

 

 

 Przewodniczący Rady Gminy 

 

 Lucjan Kutyła 


