
PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 
Z  SESJI  RADY  GMINY  W  ZALESZANACH 

odbytej w dniu 25 maja 2016 roku 
 

O godz. 14.00 Przewodniczący Rady Gminy Lucjan Kutyła dokonał otwarcia XIX Sesji Rady Gminy, powitał radnych 
oraz przybyłych gości. W sesji Rady Gminy w dniu 25 maja 2016 roku uczestniczyło 15 radnych na ogólną liczbę 
15 radnych. 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie XIX Sesji Rady Gminy. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Gminy. 

4. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy. 

5. Informacje Wójta Gminy za okres od ostatniej sesji. 

6. Informacja o stanie bezrobocia na terenie Gminy oraz zakres i formy świadczonej pomocy. 

7. Ocena zasobów pomocy społecznej. 

8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 
a) zmian w uchwale budżetowej Gminy Zaleszany na 2016 rok, 
b) zatwierdzenia zindywidualizowanej diagnozy zapotrzebowania szkół wymaganej do realizacji przedsięwzięć 

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji objętych Regionalnym 
Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX Jakość 
edukacji i kompetencji w regionie: Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego, 

c) wyrażenia woli przystąpienia Gminy Zaleszany w charakterze partnera do realizacji projektu w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś Priorytetowa IX – Jakość edukacji 
i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 - Poprawa jakości kształcenia ogólnego, którego liderem będzie 
Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, 

d) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Zaleszany, 

e) zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaleszanach. 

9. Interpelacje i oświadczenia radnych. 

10. Wolne wnioski i zapytania. 

11. Zamknięcie obrad Sesji. 

Ad. 2 
Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad, proponując, aby w punkcie 8 w podpunkcie f) wprowadzić uchwałę 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność 
Gminy Zaleszany oraz wprowadzić podpunkt g) w sprawie zamiaru utworzenia publicznego przedszkola 
w Zaleszanach. 
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 XVIII 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 przypomniał o zaproszeniu od Koła nr 19 w Zaleszanach, które dotyczyło zaproszenia na Piknik 
Wędkarski z okazji Dnia Dziecka w dniu 29 maja 2016 nad zbiornikiem „Wysoki Wał” w Zbydniowie. 

Poinformował również, że komisja doraźna zakończyła prace nad zmianą statutów sołectw, które będą przekazane do 
konsultacji w sołectwach. 
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Ad. 5 
Wójt w okresie od 30 marca 2016 r. podpisał 26 zarządzeń dotyczących między innymi zmian kwot dotacji celowych 
w budżecie Gminy i przeniesień planu wydatków, przetargu na roboty budowlane tj. przebudowa drogi gminnej 
Obojna-Zaosie-Kotowa Wola, ustalenia ceny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zaleszany przeznaczonej do 
sprzedaży w drodze bezprzetargowej, jak i w drodze przetargu, zlecenia realizacji dwóch zadań publicznych w ramach 
realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ponadto poinformował, że 
odbyło się wiele spotkań odnośnie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, z tego właśnie będzie składany wniosek 
o kanalizację, uczestniczył w spotkaniu w sprawie chodników przy drogach krajowych na terenie Gminy, w zebraniu 
wiejskim sołectwa Pilchów, podpisana została umowa w ramach Lokalnych Grup Działania.  

Ad. 6 
Informacje o stanie bezrobocia na terenie Gminy oraz zakres i formy świadczonej pomocy przedstawiła Pani 
Mirosława Burkowska - Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy. 
Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 7 
Ocenę zasobów pomocy społecznej omówił kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Pan Andrzej Szostek. 
Ocena zasobów stanowi załącznik do protokołu. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Guźla zwrócił uwagę na prognozowane wydatki na utrzymanie 
jednostki , pytał dlaczego jest taki wzrost. 
Kierownik OPS odpowiedział, że różnica kwot związana jest z wprowadzonym programem 500+. 

Ad. 8 

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 XIX/222/2016 

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

b) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zindywidualizowanej diagnozy zapotrzebowania szkół wymaganej 
do realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji 
objętych Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś 
Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie: Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego. 
projekt uchwały odczytał i omówił dyrektor Zespołu Szkół w Zaleszanach Bogdan Szczepański. 

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 XIX/223/2016 

w sprawie zatwierdzenia zindywidualizowanej diagnozy zapotrzebowania szkół wymaganej do realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji objętych 
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX 
Jakość edukacji i kompetencji w regionie: Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego. 

c) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Zaleszany w charakterze partnera do 
realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś 
Priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 - Poprawa jakości kształcenia 
ogólnego, którego liderem będzie Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie odczytał i omówił 
dyrektor Bogdan Szczepański. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
Rada Gminy w głosowaniu jawnym 15 głosami za podjęła 
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Uchwałę Nr XIX/224/2016 

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Zaleszany w charakterze partnera do realizacji projektu w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś Priorytetowa IX – Jakość edukacji 
i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 - Poprawa jakości kształcenia ogólnego, którego liderem będzie 
Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie. 
 
Radna Marzena Kuna wyjaśniła, że do tego projektu załapała się tylko Szkoła Zbydniów i Zaleszany. 
Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Guźla pytał czy do takiego projektu wpisują się Szkoły, które podlegają pod 
Stowarzyszenie PiKoMa. 
Wójt odpowiedział, że Szkoła w Pilchowie, która jest pod Stowarzyszeniem jest w tym projekcie. 

d) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego wydzierżawienia 
nieruchomości 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 XIX/225/2016 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego wydzierżawienia nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Zaleszany. 

e) Projekt uchwały w sprawie zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaleszanach odczytał kierownik 
Ośrodka Pomocy Społecznej Andrzej Szostek. 

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

Uchwałę Nr XIX/226/2016 

w sprawie zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaleszanach. 

f) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 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 XIX/227/2016 

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

g) Projekt uchwały w sprawie zamiaru utworzenia publicznego przedszkola w Zaleszanach odczytał i omówił 
dyrektor Bogdan Szczepański. 

Przewodniczący Rady pytał, jakie są szanse na Przedszkole w Obojnej. 

Wójt odpowiedział, że szanse są jeśli tylko będą dzieci. 

Radny Krzysztof Kwitkowski zwrócił uwagę na to czy pełna nazwa Przedszkola nie musi być taka sama jak 
w Zbydniowie. 

Dyrektor Szczepański wyjaśnił, że nazwa Przedszkola może być taka jak w projekcie uchwały. 

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

Uchwałę Nr XIX/228/2016 

w sprawie zamiaru utworzenia publicznego przedszkola w Zaleszanach. 

Ad. 9 
Interpelacje i oświadczenia radnych- nie było. 
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Ad. 10 
Wolne wnioski i zapytania. 

Przewodniczący Rady zwrócił uwagę na sytuację jaka miała miejsce na Komisji Porządku, Bezpieczeństwa Publicznego 
i Ochrony Przeciwpożarowej, na którą zaproszeni byli wszyscy sołtysi, a obecny był tylko jeden sołtys z zaproszonych 
i dwaj będący jednocześnie członkami tej Komisji. 

Głos zabrał Pan Józef Karnat przedstawiciel Stowarzyszenia „Wspólna Sprawa w Turbi”, który nawiązał do Zebrania 
Wiejskiego sołectwa Turbia, gdzie było obecnych tylko 23 mieszkańców, jak twierdzi Pan Karnat społeczeństwo 
w Turbi podzieliło się, nie można na zebraniu powiedzieć prawdy. Wyjaśnił, również, że nie był obecny na dwóch 
wcześniejszych sesjach, ponieważ Stowarzyszenie dało szanse Wójtowi na wyjaśnienie do końca spraw związanych 
z komitetem kanalizacyjnym. Pan Karnat dodał, że według niego nie ma woli, aby załatwić ten temat. 
Pan Karnat twierdził, że w protokołach z Zebrań Wiejskich pisze się nieprawdę przy bardzo ważnych kwestiach. 
Pan Karnat nawiązał do Sesji Rady Gminy z 26 lutego, na której mówił, że została powołana komisja doraźna, która 
miała zająć się rozpatrzeniem spraw komitetu kanalizacyjnego. 
Pan Karnat przeczytał fragment pisma poprzedniego Wójta Gminy z 10 lutego 2000 r. w sprawie wniosku o otwarcie 
pomocniczego rachunku, do którego miały być upoważnione trzy osoby.  

Przewodniczący Rady nawiązał do tego, co na początku swojego wystąpienia mówił Pan Karnat, że nie chodzą ludzie 
na zebrania wiejskie. Przewodniczący twierdził, że przyczyną tego jest fakt, iż na każdym zebraniu wiejskim poruszany 
jest temat społecznego komitetu kanalizacyjnego, dlatego mieszkańcy nie przychodzą. 
Przewodniczący zwrócił również uwagę na to, iż pan Karnat mówi nie prawdę jeśli chodzi o komisję doraźną, bo taka 
nie została powołana uchwałą. Przewodniczący dodał, że w Gminie teraz wszystko się zmieniło, wszystko jest 
realizowane bardzo dobrze, jak twierdzi wielkim błędem było to, że w poprzedniej kadencji Rada Gminy była 
wciągnięta w temat społecznego komitetu kanalizacyjnego, ponieważ Rada nie ma nic do sytuacji jaka jest 
w stowarzyszeniu. 

Wójt podał za przykład jaka była kiedyś sytuacja w Kotowej Woli a jak jest teraz - jeśli jest dobra wola mieszkańców 
to można wiele. W Turbi jak twierdzi Wójt nie chodzi o rozliczenia tylko jest konflikt osobowy. Wójt pytał dlaczego 
pan Karnat nie złoży wniosku na zebraniu wiejskim o zmianę władzy w Turbi jeśli mu nie odpowiada. Jak twierdzi 
Wójt pan Karnat był obecny na Sesji gdzie padła taka decyzja, dlatego Wójt nie rozumie dlaczego teraz Pan Karnat 
twierdzi, że nie wie na co poszły pieniądze. Wójt dodał, że jeśli ma ktoś pewne informacje i dowody to, żeby zgłosił 
sprawę do prokuratury i wtedy temat będzie załatwiony raz na zawsze. 

Radna Anna Stelmach również twierdziła, że tylko przez wystąpienia Pana Karnata na zebrania wiejskie mieszkańcy 
nie chcą przychodzić, a pieniądze poszły na szczytny cel dla sołectwa. Radna pytała czy Pan Karnat zrobił coś dla wsi 
tak jak inne Stowarzyszenia. 

Przewodniczący Rady dodał, że to jest dla dobra mieszkańców, a za te pieniądze, które były wpłacone na kanalizację 
plus te z odsetek na pewno nikt by nie zrobił kanalizacji, ponieważ to jest dużo większy koszt, dlatego wszyscy 
powinni się cieszyć, że mają takie udogodnienie, więc należy dać sobie spokój z odsetkami, ponieważ poszły one na 
rzecz sołectwa Turbia. 

Radny Józef Sarna również proponował, aby pan Karnat zgłosił tę sprawę do Prokuratury i będzie raz na zawsze 
wszystko wyjaśnione.  

Pan Karnat pytał, dlaczego Wójt nic nie odpisuje na jego pisma. 
Wójt odpowiedział, że nie ma co odpisać, ponieważ konto nie jest Gminy i już to było wiele razy wyjaśniane. 

Ad.11 
Zamknięcie obrad Sesji. 
Przewodniczący Rady Gminy słowami, zamykam posiedzenie XIX Sesji Rady Gminy zakończył obrady XIX Sesji Rady 
Gminy w Zaleszanach. 
 
 

 Przewodniczący Rady Gminy 
 
 Lucjan Kutyła 


