
PROTOKÓŁ Nr XVIII/2016 
Z  SESJI  RADY  GMINY  W  ZALESZANACH 

odbytej w dniu 28 kwietnia 2016 roku 
 

O godz. 13.00 Przewodniczący Rady Gminy Lucjan Kutyła dokonał otwarcia XVIII Sesji Rady Gminy, powitał radnych 
oraz przybyłych gości. W początkowym przebiegu Sesji uczestniczyło 14 radnych, jedna radna dotarła w trakcie 
omawiania 4 punktu porządku. Ogólna liczba to 15 radnych. 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie XVIII Sesji Rady Gminy. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Gminy. 

4. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy. 

5. Informacje Wójta Gminy za okres od ostatniej sesji. 

6. Ocena bezpieczeństwa publicznego, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej na terenie Gminy. 

7. Informacje o działalności Banku Spółdzielczego w Zaleszanach. 

8. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Zaleszany z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 r. 

9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 
a) zmian w uchwale budżetowej Gminy Zaleszany na 2016 rok, 
b) zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zaleszany, 
c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stalowowolskiemu na realizację zadania publicznego w 2016 roku, 
d) zmiany uchwały nr XV/164/2015 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 r., 
e) zmiany uchwały nr XXV/227/2012 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 29 października 2012r. w sprawie 

przyjęcia „ Sołeckiej Strategii Wsi Zbydniów”, 
f) zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Gmina Zaleszany oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, 
g) zmiany uchwały nr XLIII/404/2014 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy 
Zaleszany, 

h) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zaleszany, 
i) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zaleszany,  
j) wyrażenia zgody na obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym nieruchomości gruntowej oznaczonej 

numerem 727/11 położonej w Kępiu Zaleszańskim stanowiącej własność Gminy Zaleszany, 
k) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych, 
l) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność 

Gminy Zaleszany x2. 

10. Interpelacje i oświadczenia radnych. 

11. Wolne wnioski i zapytania. 

12. Zamknięcie obrad Sesji. 

Ad. 2 
Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad. 
Następnie przegłosowano 14 głosami cały porządek obrad. 

Ad. 3 
Przyjęcie protokołu z XVII 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 14 głosami za przy 14 radnych biorących udział 
w głosowaniu. 

Ad. 4 
Przewodniczący Rady odczytał pismo, jakie wpłynęło do Rady Gminy z Powiatowego Szpitala Specjalistycznego 
o dofinansowanie w kwocie 50 tys. zł zakupu karetki dla powiatu stalowowolskiego. 
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Następnie Przewodniczący odczytał dwa zaproszenia, jedno na VII Pielgrzymkę Samorządów Terytorialnych 
w Lubaczowie, która odbędzie się 7 maja 2016 r., a kolejne na Ogólnopolską Pielgrzymkę Samorządu na Jasną Górę 
w dniu 22 maja 2016 r. 
W trakcie tego punktu dotarła na Sesję Radna Anna Stelmach. 
Kolejne pismo jakie odczytał Przewodniczący wpłynęło od Koła nr 19 w Zaleszanach i dotyczyło zaproszenia na Piknik 
Wędkarski z okazji Dnia Dziecka w dniu 29 maja 2016 nad zbiornikiem „Wysoki Wał” w Zbydniowie. 
W punkcie tym głos zabrał Pan Stanisław Baska - Prezes Fundacji Fundusz Lokalny SMK, który przygotowuje Strategię 
Rozwoju Gminy Zaleszany. W związku z tym prosił wszystkich obecnych na Sesji o rozpropagowanie wśród 
społeczności informacji o wypełnianiu ankiet na temat jakości warunków życia i możliwości zaspokajania różnego 
rodzaju potrzeb mieszkańców, które są anonimowe, można je wypełnić w wersji on-line bądź w wersji papierowej, 
która jest do pobrania w sekretariacie Urzędu Gminy. Pan Baska szczegółowo omówił przebieg przygotowań strategii 
i konsultacji jakie będą się odbywać z mieszkańcami na różnych etapach przygotowań. 
 
Ad. 5 
Ze względu na nieobecność Wójta na Sesji Rady Gminy nie było informacji od ostatniej sesji. 

Ad. 6 
Ocena bezpieczeństwa publicznego, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej na terenie Gminy. 
W punkcie tym głos zabrał mł. bryg. Jerzy Lipko i kpt. Krystian Bąk z Państwowej Straży Pożarnej, którzy 
poinformowali między innymi o nowym systemie szkolenia druhów, które będą poszerzone o tematykę 
z ratownictwa powodziowego i technicznego. Z uwagi na to, ten rok będzie opierał się na doszkalaniu druhów z tych 
dziedzin posiadających już wyszkolenie podstawowe, a niemających kursów z ratownictwa technicznego 
i powodziowego. 
Kpt. Krystian Bąk nadmienił, że w 2015 roku przeprowadzono ćwiczenia dla jednostek z KSRG i jednostki OSP 
Zaleszany z ratownictwa powodziowego - było wykonane budowanie wałów przeciwpowodziowych, zabezpieczenie 
przesiąków w miejscowości Kotowa Wola. 
Mł. bryg. Jerzy Lipko zwrócił uwagę na to, iż zebrania sprawozdawcze nie odbyły się w dwóch jednostkach OSP 
typu M, tj. nieposiadających samochodu pożarniczego - Pasternik Skowierski i Wólka Turebska.  
Ponadto przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej przedstawili informacje na temat ilości zdarzeń i ich przyczyn 
w stosunku do lat poprzednich.  
 
W punkcie tym głos zabrał również Pan Arkadiusz Perła pracownik Urzędu Gminy , który jest specjalistą ds. obrony 
i zarządzania kryzysowego. 
Kserokopia sprawozdania na temat sytuacji ochrony przeciwpowodziowej na terenie gminy Zaleszany stanowi 
załącznik do niniejszego protokołu. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Guźla pytał, jak wygląda w chwili obecnej sytuacja z polderami. 
Pan Perła odpowiedział, że został ten problem nagłośniony, bardziej zwrócono uwagę na te tereny, wszystkie uwagi 
wpłynęły do Firmy, która zajmowała się tym, ale gmina nie ma aż takiej siły przebicia, żeby całkowicie były usunięte 
poldery z tego terenu.  
 
Pan Guźla pytał czy są wydawane na tych terenach pozwolenia na budowę. 
Pani Irena Gorczyca odpowiedziała, że przy pozwoleniu na budowę wymagane są uzgodnienia z Regionalnym 
Zarządem Gospodarki Wodnej w Krakowie, które na tę chwilę są pozytywne. 
 
Sołtys sołectwa Obojna pan Waldemar Gimpel zwrócił uwagę na rzekę Osa, która jest niedrożna w lesie w kierunku 
„Zaosia”. 
Pan Perła nie mógł udzielić w tym temacie odpowiedzi, ponieważ nie zajmuje się melioracją. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Jan Wawryk zwrócił uwagę na wał od Wrzaw i drogę powodziową, prosił, aby były 
oznaczenia, że nie wolno jeździć przy wale. 
Pan Perła odpowiedział, że było przekazane Policji, że odbywają się tam wyścigi, w maju ma być odbiór gwarancyjny, 
za cały odcinek wałów odpowiada Nisko, więc wszystkie uwagi należy zgłaszać w Nisku. 
 
Ad. 7 
Informacje o działalności Banku Spółdzielczego w Zaleszanach przedstawiła Prezes Banku Cecylia Cygan. 
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Ad. 8 

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Zaleszany z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 r. omówił Sekretarz Sebastian Nabrzeski. 

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

Ad. 9 

a) Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Zaleszany na 2016 rok z autopoprawką 
odczytała Skarbnik 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 XVIII/210/2016 

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

b) Projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zaleszany odczytała Skarbnik 
Gminy. 

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

Uchwałę Nr XVIII/211/2016 

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zaleszany. 

c) Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stalowowolskiemu na realizację zadania 
publicznego w 2016 roku odczytała Skarbnik Gminy. 

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

Uchwałę Nr XVIII/212/2016 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stalowowolskiemu na realizację zadania publicznego w 2016 
roku. 

d) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/164/2015 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 29 grudnia 
2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
na 2016 r. odczytał i omówił Sekretarz Gminy. 

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

Uchwałę Nr XVIII/213/2016 

w sprawie zmiany uchwały nr XV/164/2015 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie 
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 r. 

e) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXV/227/2012 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 
29 października 2012 r. w sprawie przyjęcia „Sołeckiej Strategii Wsi Zbydniów”. 

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

Uchwałę Nr XVIII/214/2016 

w sprawie zmiany uchwały nr XXV/227/2012 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 29 października 2012 r. w sprawie 
przyjęcia „Sołeckiej Strategii Wsi Zbydniów”. 

f) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których 
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zaleszany oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 
odczytał Pan Robert Mączka pracownik Urzędu Gminy. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
Rada Gminy w głosowaniu jawnym 15 głosami za podjęła 
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Uchwałę Nr XVIII/215/2016 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 
zarządzającym jest Gmina Zaleszany oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 

g) Projekt zmiany uchwały nr XLIII/404/2014 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność 
Gminy Zaleszany odczytał i omówił Sekretarz Gminy. 

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

Uchwałę Nr XVIII/216/2016 

w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/404/2014 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy 
Zaleszany.  

h) 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 XVIII/217/2016 

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

i) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Zaleszany odczytała Pani Izabela Rębisz. 

Przewodniczący rady pytał czy są uwagi do projektu uchwały. 
Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Guźla prosił o wyjaśnienia, dlaczego miałaby być ta zamiana nieruchomości. 
 

Pani Izabela Rębisz wyjaśniła, że przez tą działkę przebiega kanalizacja, dlatego nie jest teraz dla p. Cubery atrakcyjna 
ta działka. Pani Rębisz dodała, że powinna być przeprowadzona wycena tych działek. 
Radny Józef Sarna wyjaśnił Radnym, którzy nie znają sytuacji, gdzie ma swoją działkę pan Cubera a gdzie znajduje się 
ta, na którą chce się zamienić. 
Pani Irena Gorczyca dodała, że na tej działce był problem z gazociągiem. 
Pani Izabela Rębisz odczytała pismo jakie wpłynęło od pana Cubery. 
Dyrektor GZGK Rafał Lechoszest proponował, aby wycenić działki i ewentualnie odkupić od pana Cubery. 
 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
Rada Gminy w głosowaniu jawnym 12 głosami przeciw przy 3 wstrzymujących odrzuciła projekt uchwały. 

j) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym nieruchomości 
gruntowej oznaczonej numerem 727/11 położonej w Kępiu Zaleszańskim 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 XVIII/218/2016 

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym nieruchomości gruntowej oznaczonej 
numerem 727/11 położonej w Kępiu Zaleszańskim stanowiącej własność Gminy Zaleszany. 

k) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych odczytała 
pani Izabela Rębisz. 

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

Uchwałę Nr XVIII/219/2016 

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych. 
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l) Dwa projekty uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości 
gruntowej stanowiącej własność Gminy Zaleszany odczytała również pani Izabela Rębisz. 

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

- Uchwałę Nr XVIII/220/2016 – dotyczącą p. Rębisz 

- Uchwałę Nr XVIII/221/2016 – dotyczącą p. Juśko 

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

Ad. 10 
Interpelacje i oświadczenia radnych- nie było. 

Ad. 11 
Przewodniczący Rady Gminy zapraszał wszystkich obecnych na Sesji Rady Gminy na obchody 225 rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja oraz uroczysty koncert „w hołdzie Ojczyźnie” w 1050 rocznicę Chrztu Polski, które rozpoczną się 
w Zaleszanach w Kościele Parafialnym o godz. 10.00. 

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

 Przewodniczący Rady Gminy 
 
 Lucjan Kutyła 


