
PROTOKÓŁ Nr XXII/2016 
Z  SESJI  RADY  GMINY  W  ZALESZANACH 
odbytej w dniu 18 października 2016 roku 

 
O godz. 14.00 Przewodniczący Rady Gminy Lucjan Kutyła dokonał otwarcia XXII Sesji Rady Gminy, powitał 
radnych oraz przybyłych gości. W sesji Rady Gminy w dniu 18 października 2016 roku uczestniczyło 15 radnych 
na ogólną liczbę 15 radnych. 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie XXII Sesji Rady Gminy. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Gminy. 
4. Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Gminy. 
5. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy. 
6. Informacje Wójta Gminy za okres od ostatniej sesji. 
7. Wręczenie nagród laureatom ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2016”. 
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

a. zmian w uchwale budżetowej Gminy Zaleszany na 2016 rok, 
b. zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zaleszany, 
c. zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy, 
d. zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji na rozbudowę 

i przebudowę Gminnego Centrum Kultury w Zaleszanach”, 
e. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Zaleszanach, 
f. określenia, w odniesieniu do jednostek organizacyjnych gminy zaliczonych do sektora finansów 

publicznych, jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych 
jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi, 

g. powierzenia Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Zaleszanach Sp. z o.o. wykonania zadań 
dotyczących budowy sieci wodociągowych, 

h. przyjęcia do realizacji aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Zaleszany, 
i. wyrażenia zgody na podpisanie Porozumienia dotyczącego zasad realizacji projektu partnerskiego pn.: 

„Mobilny MOF Stalowej Woli” w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Stalowa Wola oraz 
pełnienia przez Gminę Stalowa Wola funkcji Lidera Projektu, 

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

k. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 2016 r., 

l. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zaleszany x2, 
m. wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 przy ul. Horodyńskich 8 

w Zbydniowie oraz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zaleszany, 
n. wyrażenia zgody na obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym nieruchomości gruntowej oznaczonej 

numerem 236/1 położonej w Kępiu Zaleszańskim stanowiącej własność Gminy Zaleszany, 
o. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność 

Gminy Zaleszany. 

9. Interpelacje i oświadczenia radnych. 
10. Wolne wnioski i zapytania. 
11. Zamknięcie obrad Sesji.  

Ad. 2 
Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad i zapytał, czy są uwagi. Wójt wnioskował, aby wykreślić 
z porządku obrad uchwałę z pkt-u 8, ppkt e) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu 
Obsługi Szkół i Przedszkoli w Zaleszanach i ppkt f) w sprawie określenia, w odniesieniu do jednostek 
organizacyjnych gminy zaliczonych do sektora finansów publicznych, jednostki obsługującej, jednostek 
obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi. 
Następne Przewodniczący zaproponował, aby dodać po pkt. 7 pkt 8. Funkcjonowanie instytucji oświaty, kultury, 
kultury fizycznej i służby zdrowia, przez co dalsza numeracja ulegnie zmianie. 
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Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wprowadzenie zmian do porządku obrad. 
Rada Gminy jednogłośnie była za wprowadzeniem zmian. 
Następnie przegłosowano jednogłośnie cały porządek obrad ze zmianami. 

Ad. 3 
Przyjęcie protokołu z XX 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 
Przyjęcie protokołu z XXI 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. 5 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał pismo jakie wpłynęło do wiadomości Rady Gminy od Pana Jana Nowak 
Radnego Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zabezpieczenia w budżecie Powiatu Stalowowolskiego kwoty 40 
tys. zł na udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Zaleszany na pokrycie części kosztów termomodernizacji 
budynku Przedszkola w Obojnej. 
Kolejne pismo wpłynęło z Komendy Powiatowej Policji ze Stalowej Woli dotyczące wsparcia Komendy poprzez 
zakup 2 sztuk urządzeń do badania stężenia alkoholu. 

Ad. 6 
Wójt w swoich informacjach podkreślił, że podpisał 32 zarządzenia dotyczące budżetu Gminy Zaleszany, komisji 
przetargowej, zmian w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, promocji, oświaty 
Gminy oraz organizacji wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania. 
Ponadto uczestniczył w spotkaniu w sprawie chodników przy drogach, były również podpisywane akty 
notarialne, umowa na przebudowę Ośrodka Pomocy Społecznej. Wójt uczestniczył również w zebraniach 
wiejskich sołectw z terenu Gminy. W ramach dobrej współpracy Gmina otrzymała dużą ilość mebli z Banku 
Gospodarstwa Krajowego, które zostały rozdysponowane w Urzędzie i podległych jednostkach. 

Ad. 7 

Wójt wraz z Przewodniczącym Rady Gminy i Zastępcą Przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych wręczyli nagrody laureatom ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Zachowaj 
Trzeźwy Umysł 2016”.  
Nagrodzona młodzież to: 
- Natalia Kwasek - Gimnazjum Zaleszany, 
- Izabela Paterek - Zespół Szkół Turbia, 
- Gabriela Kopeć - Szkoła Podstawowa Skowierzyn, 
- Piotr Buda - Szkoła Podstawowa Zaleszany, 
- Klaudia Cygan - Szkoła Podstawowa Zaleszany, 
- Paulina Gola - Szkoła Podstawowa w Pilchowie. 

Ad. 8 
Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych obszernie omówił dyrektor GZOSiP Jan Nowak. 
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 
 

Sprawozdanie w zakresie kultury fizycznej przygotowała Pani Ewa Idec pracownik Urzędu. 
Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

Obszernie zostało również omówione przez dyrektora Piotra Szparę funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury. 
 

Sprawozdanie z funkcjonowania służby zdrowia przedstawiła Kierownik Samodzielnego Publicznego Gminnego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej Małgorzata Szczykutowicz-Bryniak. 
Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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Ad. 9  
a. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Zaleszany na 2016 rok 

z autopoprawkami odczytała Skarbnik Gminy. 

Przewodniczący Rady 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 XXII/247/2016 

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 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 XXII/248/2016 

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zaleszany.  
 

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

Przewodniczący Rady 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 XXII/249/2016 

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy.  
 

d. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. „Opracowanie 
dokumentacji na rozbudowę i przebudowę Gminnego Centrum Kultury w Zaleszanach” odczytała 
Skarbnik.  

Przewodniczący Rady 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 XXII/250/2016 

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji na rozbudowę 
i przebudowę Gminnego Centrum Kultury w Zaleszanach”. 
 

e. Projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej 
w Zaleszanach Sp. z o.o. wykonania zadań dotyczących budowy sieci wodociągowych odczytał 
Sekretarz Gminy.  

Przewodniczący Rady 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 XXII/251/2016 

w sprawie powierzenia Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Zaleszanach Sp. z o.o. wykonania 
zadań dotyczących budowy sieci wodociągowych. 
 

f. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla 
Gminy Zaleszany odczytał Robert Mączka. 

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

Uchwałę Nr XXII/252/2016 

w sprawie przyjęcia do realizacji aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Zaleszany. 
 

g. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie Porozumienia dotyczącego zasad 
realizacji projektu partnerskiego pn.: „Mobilny MOF Stalowej Woli” w ramach Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego Stalowa Wola oraz pełnienia przez Gminę Stalowa Wola funkcji Lidera Projektu 
odczytał Robert Mączka.  

Przewodniczący Rady 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 XXII/253/2016 

w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie Porozumienia dotyczącego zasad realizacji projektu partnerskiego 
pn.: „Mobilny MOF Stalowej Woli” w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Stalowa Wola oraz 
pełnienia przez Gminę Stalowa Wola funkcji Lidera Projektu. 
 

h. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których 
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zaleszany oraz warunków i zasad korzystania z tych 
przystanków odczytał Robert Mączka. 

Przewodniczący Rady 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 XXII/254/2016 

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

i. Projekt uchwały zmieniającej w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 r. odczytała Pani Joanna Główka- Luty. 

Przewodniczący Rady 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 XXII/255/2016 

zmieniającą w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2016 r. 

 
j. Dwa projekty uchwał dotyczące wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych 

stanowiących własność Gminy Zaleszany odczytała Pani Izabela Rębisz. 

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

- Uchwałę Nr XXII/256/2016 (p. Małgorzata Surowiec), 
- Uchwałę Nr XXII/257/2016 (p. D. K. Bródka i E.T. Idec) 

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

k. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 
przy ul. Horodyńskich 8 w Zbydniowie oraz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy 
Zaleszany odczytała Pani Izabela Rębisz. 

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

Uchwałę Nr XXII/258/2016 

w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 przy ul. Horodyńskich 8  
w Zbydniowie oraz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zaleszany. 
 

l. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym 
nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 236/1 położonej w Kępiu Zaleszańskim stanowiącej 
własność Gminy Zaleszany odczytała Pani Izabela Rębisz. 

Przewodniczący Rady 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 XXII/259/2016 

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym nieruchomości gruntowej 
oznaczonej numerem 236/1 położonej w Kępiu Zaleszańskim stanowiącej własność Gminy Zaleszany.  

m. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości 
gruntowej stanowiącej własność Gminy Zaleszany odczytała Izabela Rębisz. 

Przewodniczący Rady 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 XXII/260/2016 

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 
Wolne wnioski i zapytania – nie było. 
 
Ad. 12 
Zamknięcie obrad Sesji.  

Przewodniczący Rady Gminy słowami zamykam posiedzenie XXII Sesji Rady Gminy, zakończył obrady XXII Sesji 
Rady Gminy w Zaleszanach. 
 
 

 Przewodniczący Rady Gminy 
 
 Lucjan Kutyła 


