
PROTOKÓŁ Nr XVII/2016 
Z  SESJI  RADY  GMINY  W  ZALESZANACH 

odbytej w dniu 30 marca 2016 roku 
 

O godz. 14.00 Przewodniczący Rady Gminy Lucjan Kutyła dokonał otwarcia XVII Sesji Rady Gminy, powitał radnych 
oraz przybyłych gości. W sesji Rady Gminy w dniu 30 marca 2016 roku uczestniczyło 15 radnych na ogólną liczbę 
15 radnych. 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie XVII Sesji Rady Gminy. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Gminy. 
4. Wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego pn. „ W trosce o Nasze bezpieczeństwo”. 
5. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy. 
6. Informacje Wójta Gminy za okres od ostatniej sesji. 
7. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy w Zaleszanach za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 

2015 r.  
8. Fundusz sołecki na 2017 r. 
9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

a) upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaleszanach, 
b) zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaleszanach, 
c) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Zaleszany w 2016 roku”,  
d) wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Zaleszany, 
e) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność 

Gminy Zaleszany x4, 
f) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zaleszany, 
g) zmieniającą uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Gmina Zaleszany oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, 
h) ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, 

remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych na terenie gminy Zaleszany. 
10. Interpelacje i oświadczenia radnych. 
11. Wolne wnioski i zapytania. 
12. Zamknięcie obrad Sesji. 

Ad. 2 
Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad, proponując, aby w punkcie 9 w podpunkcie e) wprowadzić trzy 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej 
własność Gminy Zaleszany oraz wprowadzić podpunkt i) zmiany w uchwale budżetowej Gminy Zaleszany na 2016 
rok. 
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 XVI 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 
Wójt wraz z Przewodniczącym Rady Gminy wręczyli dyplomy i nagrody rzeczowe laureatom konkursu plastycznego 
pn. „ W trosce o Nasze Bezpieczeństwo”. 
Laureaci: 
I grupa – uczniowie klas 1-3 Szkół Podstawowych: 
I miejsce Róża Nieckarz – klasa I, PSP Skowierzyn, 
II miejsce Klaudia Kaczmarska – klasa III, PSP Turbia, 
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III miejsce Zofia Malczewska – klasa I, PSP Zbydniów. 
 
II grupa – uczniowie klas 4-6 Szkół Podstawowych: 
I miejsce Aleksandra Mazur – klasa IV, PSP Skowierzyn, 
II miejsce Marcin Śpiewak – klasa V, PSP Skowierzyn, 
III miejsce Jagoda Piotrowska – klasa IV, PSP Skowierzyn. 
 
III grupa – uczniowie Gimnazjum: 
I miejsce Natalia Herdzik – klasa III, PG Zbydniów, 
II miejsce Patrycja Sabat – klasa III, PG Zbydniów, 
III miejsce Sara Stadnik – klasa III, PG Zbydniów. 
 
Ad. 5 
Przewodniczący Rady Gminy w drodze przypomnienia, poinformował radnych o składaniu oświadczeń majątkowych 
za 2015 rok. Przypomniał najczęściej popełniane błędy z oświadczeń za 2014 rok oraz prosił, aby radni wypełniali je 
dokładniej by uniknąć składania korekt. 
 
W punkcie tym Pan Jan Nowak wręczył Wójtowi Gminy Zaleszany medal za działalność na rzecz sportu od Rady 
Wojewódzkiej Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych z okazji 70-lecia powstania. 

Ad. 6 
Wójt poinformował, że od ostatniej sesji podpisał 14 zarządzeń oraz uczestniczył w spotkaniach: z dyrektorem 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad odnośnie ekranów akustycznych, budowy chodników przy drodze 
krajowej. Wójt uczestniczył również w zebraniach wiejskich sołectw. Poinformował o spotkaniu technicznym, jakie 
odbyło się w Rzeszowie w temacie projektu zabezpieczeń przeciwpowodziowych w miejscowościach Kotowa Wola, 
Kępie Zaleszańskie i Obojna. W spotkaniu tym uczestniczyli ponadto: pracownik Urzędu Gminy pan Arkadiusz Perła, 
sołtys Kotowej Woli Józef Dul i sołtys Kępia Zaleszańskiego Stanisław Cygan. Wójt dodał również, że na stronie 
internetowej jest dostępny harmonogram gdzie i kiedy będzie można uzyskać na terenie Gminy wnioski 500+. 

Ad. 7 
Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy w zaleszanach za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. 
Sprawozdania stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad. 8 
Fundusz sołecki na 2016 r.  

Głos zabrał Wójt Gminy informując, że do końca maja składa się wniosek do wojewody o zwrot części kosztów 
z funduszu sołeckiego - propozycja była, aby nadal kontynuowany był fundusz sołecki w przyszłym roku.  

Ad. 9 

a) Projekt uchwały w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaleszanach odczytał 
i omówił Sekretarz Gminy. 

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

Uchwałę Nr XVII/195/2016 

w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaleszanach. 
 

b) Projekt uchwały w sprawie zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaleszanach odczytał Sekretarz 
Gminy. 

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

Uchwałę Nr XVII/196/2016 

w sprawie zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaleszanach. 
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c) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zaleszany w 2016 roku” odczytała i omówiła pani Katarzyna 
Stawowa pracownik Urzędu Gminy. 

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

Uchwałę Nr XVII/197/2016 

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Zaleszany w 2016 roku”. 
 

d) Projekt uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie 
Gminy Zaleszany odczytała pani Katarzyna Stawowa. 

Radny Krzysztof Kwitkowski zwrócił uwagę na to, iż nie jest odpowiednio zabezpieczany pojazd, który przewozi 
nieczystości ciekłe, nie ma założonej nakładki, przez co nieczystości sączą się na drogę.  

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

Uchwałę Nr XVII/198/2016 

w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Zaleszany. 
 

e) Siedem projektów uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości 
gruntowej stanowiącej własność Gminy Zaleszany odczytała pani Izabela Rębisz. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekty uchwał. 
Rada Gminy w głosowaniu jawnym 15 głosami za podjęła 
 

- Uchwałę Nr XVII/199/2016 – dotyczącą p. Winiarski, 
- Uchwałę Nr XVII/200/2016 – dotyczącą p. Złotek, 
- Uchwałę Nr XVII/201/2016 – dotyczącą p. Paterek, 
- Uchwałę Nr XVII/202/2016 – dotyczącą p. Gul, 
- Uchwałę Nr XVII/203/2016 – dotyczącą p. Lasiński, 
- Uchwałę Nr XVII/204/2016 – dotyczącą p. Gimpel, 
- Uchwałę Nr XVII/205/2016 – dotyczącą p. Zielińska 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej 
własność Gminy Zaleszany. 
 

f) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność 
Gminy Zaleszany odczytała pani Izabela Rębisz. 

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

Uchwałę Nr XVII/206/2016 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zaleszany. 
 

g) Projektuchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których 
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zaleszany oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 
odczytał pan Mączka Robert. 

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

Uchwałę Nr XVII/207/2016 

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zaleszany 
oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 
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h) Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane 
z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych na terenie gminy Zaleszany 
odczytał Robert Mączka. 

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

Uchwałę Nr XVII/208/2016 

w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, 
remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych na terenie gminy Zaleszany. 
 

i) Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Zaleszany na 2016 rok odczytał Sekretarz. 

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

Uchwałę Nr XVII/209/2016 

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Zaleszany na 2016 rok.  

Ad. 10 
Interpelacje i oświadczenia radnych- nie było. 

Ad. 11 

Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Guźla pytał jak przebiegają przygotowania w Ośrodku Pomocy Społecznej do 
nowego programu 500+. 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Andrzej Szostek poinformował, że pracownicy są przygotowani na 
przyjmowanie wniosków, w dniach od 1 do 12 kwietnia będą pełnione dyżury przez pracowników w Szkołach na 
terenie Gminy Zaleszany, kierownik dodał, że w naszej Gminie będzie około 800 wniosków. 

Sołtys Motycza szlacheckiego Agnieszka Mazur pytała, czy wypłaty będą gotówkowe czy to będą bony. 

Kierownik OPS odpowiedział, że będzie to gotówka, ale pracownicy będą monitorować wydawane pieniądze, jeśli 
będą zgłoszenia o niewłaściwym wykorzystaniu tych pieniędzy, wówczas będzie przeprowadzony wywiad 
środowiskowy i będzie możliwość zamiany formy pieniężnej na inną. 

Przewodniczący Rady pytał, czy będzie zatrudniony nowy pracownik. 

Kierownik odpowiedział, że w lutym został zatrudniony pracownik, który ma w zakresie obowiązków obsługę 
wniosków, ponadto jest jeszcze dwóch stażystów.  

Ad.10 
Zamknięcie obrad Sesji. 
Przewodniczący Rady Gminy słowami, zamykam posiedzenie XVII Sesji Rady Gminy, zakończył obrady XVII Sesji Rady 
Gminy w Zaleszanach. 
 
 

 Przewodniczący Rady Gminy 
 
 Lucjan Kutyła 


