
PROTOKÓŁ  Nr  XXIV/2016 
Z  SESJI  RADY  GMINY  W  ZALESZANACH 

odbytej w dniu 22 grudnia 2016 roku 
 

O godz. 13.00 Przewodniczący Rady Gminy Lucjan Kutyła dokonał otwarcia XXIV Sesji Rady Gminy, powitał 
radnych oraz przybyłych gości. W sesji Rady Gminy w dniu 22 grudnia 2016 roku uczestniczyło 14 radnych na 
ogólną liczbę 15 radnych. 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie XXIV Sesji Rady Gminy. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Gminy. 
4. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy. 
5. Informacje Wójta Gminy za okres od ostatniej sesji. 
6. Uchwalenie budżetu Gminy na 2017 rok: 

a) odczytanie uchwały wraz z uzasadnieniem, 
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
c) przedstawienie opinii stałych Komisji Rady Gminy, 
d) stanowisko Wójta Gminy w sprawie opinii Komisji, 
e) dyskusja, 
f) głosowanie nad projektem uchwały. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zaleszany. 
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

a. zmian w uchwale budżetowej Gminy Zaleszany na 2016 rok, 
b. uchwalenia planu Pracy Rady Gminy w Zaleszanach na 2017 rok, 
c. uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej oraz stałych Komisji Rady Gminy na 2017 rok, 
d. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność 

Gminy Zaleszany, 
e. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, 
f. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego wydzierżawienia nieruchomości 

gruntowej stanowiącej własność Gminy Zaleszany x4, 
g. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok, 
h. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok, 
i. przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Zaleszany na lata 2016-2025. 

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

Ad. 2 
Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad i zaproponował, aby w pkt. 8, po ppkt. a) wprowadzić: 
ppkt. b) dwie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stalowowolskiemu na realizację 
zadania publicznego w 2017 roku, 
ppkt. c) uchwałę w sprawie ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków, 
ppkt. d) uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/285/2005 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 2 grudnia 
2005 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości. 
Natomiast uchwałę z ppkt. i) przenieść jako ppkt. e). 
W związku z powyższym dotychczasowa numeracja ppkt. b)÷h) ulegnie zmianie na ppkt. f)÷l). 
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 XXIII 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. 
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Ad. 4 
W punkcie tym głos zabrał Prezes Fundacji SMK Stanisław Baska, który opowiedział o działającej na terenie 
gminy Lokalnej Grupie Sponsorskiej wspierającej fundusz stypendialny dla uzdolnionej młodzieży. Pan Baska 
poinformował, że z terenu gminy dwie osoby miały bardzo dobre wyniki na egzaminie maturalnym, dlatego 
osoby te otrzymały po 5 tys. zł na I rok studiów. 
Następnie przez Wójta, Przewodniczącego Rady i prezesa Fundacji SMK zostały wręczone dyplomy dla 
uzdolnionych osób z Naszej gminy tj. Pani Pauliny Sowa i Pana Sebastiana Żak. 

Ad. 5 
Wójt w swoich informacjach podkreślił, że podpisał 16 zarządzeń dotyczących zmian kwot dotacji celowych 
w budżecie Gminy i przeniesień planu wydatków w 2016 r., ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy, 
odwołania i powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego, zmian w rejestrze jednostek organizacyjnych, 
ustalenia jednorazowej opłaty za ustanowienie służebności drogowej na nieruchomości stanowiące własność 
Gminy Zaleszany. 
Ponadto uczestniczył w spotkaniu odnośnie zabezpieczenia przeciwpowodziowego rzeki Osa, konwencie wójtów 
w Starostwie Powiatowym, w spotkaniu z Generalną Dyrekcją Dróg i Autostrad odnośnie chodnika 
w Zaleszanach, w Urzędzie Marszałkowskim w sprawie kanalizacji na terenie gminy. Ponadto uczestniczył 
w posiedzeniu Komisji Budżetu, w uroczystości Pożycia Małżeńskiego, spotkaniu opłatkowym sołectwa 
Zbydniów, Wigilii Straży Pożarnej w Stalowej Woli, jak również w Katowicach na uroczystościach związanych z 35 
rocznicą pacyfikacji kopalni Wujek. 
Wójt poinformował również o tym, że prywatna osoba zainteresowana jest otworzeniem żłobka w Szkole 
w Obojnej, żłobek byłby na pierwszym piętrze a na parterze przedszkole. 
Wójt dodał, że od 1 lutego nasz Zakład Komunalny będzie odbierał odpady komunalne na terenie Gminy. 

Ad. 6 
a) Skarbnik Gminy Monika Chałubiec odczytała projekt uchwały budżetowej Gminy Zaleszany na 2017 rok wraz 

z uzasadnieniem. 

b) Skarbnik odczytała opinię do budżetu jaka wpłynęła z Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

c) Opinie stałych Komisji Rady Gminy: 
- Komisja Porządku - opiniowała pozytywnie, 
- Komisja Rolnictwa - opiniowała pozytywnie, 
- Komisja Rewizyjna – opiniowała pozytywnie, 
- Komisja Kultury - opiniowała pozytywnie, 
- Komisja Promocji - opiniowała pozytywnie, 
- Komisja Budżetowa – opiniowała przedstawiony budżet pozytywnie. 

d) Wójt poinformował, że odbyło się wiele spotkań w Ministerstwie w sprawie dokończenia kanalizacji, wszystko 
jest na dobrej drodze i najprawdopodobniej niebawem będzie ogłoszony przetarg na kanalizację, za co Wójt 
dziękował pracownikom Ministerstwa. Dzięki przystąpieniu do Lokalnej Grupy Rybackiej gmina będzie mogła 
pozyskać około 200 tys. zł. Wójt dodał, że jest realizowanych wiele inwestycji drogowych, na które fundusze 
są przyznawane od Wojewody, po Nowym Roku będą wykonywane kolejne drogi powodziowe. 

e) Dyskusja - nikt z Radnych Gminy nie podjął dyskusji w sprawie budżetu na przyszły rok, ponieważ wszystkie 
Komisje opiniowały budżet pozytywnie bez jakichkolwiek uwag.  

f) Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedstawiony projekt budżetu na 2017 rok. 

Rada Gminy w głosowaniu jawnym 14 głosami za podjęła 

Uchwałę Budżetową na 2017 rok  Nr XXIV/300/2016 

Ad. 7 
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 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 14 głosami za podjęła 

Uchwałę Nr XXIV/301/2016 
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zaleszany. 
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Ad. 8 
a. Projekt uchwały z autopoprawkami w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Zaleszany na 

2016 rok odczytała Skarbnik Gminy. 

Przewodniczący Rady pytał czy są uwagi do projektu uchwały. 
Nie było uwag więc przystąpiono do głosowania. 
Rada Gminy w głosowaniu jawnym 14 głosami za podjęła 

Uchwałę Nr XXIV/302/2016 

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

b. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stalowowolskiemu na 
realizację zadania publicznego w 2017 roku odczytał Wójt Gminy.  

Przewodniczący Rady pytał czy są uwagi do projektu uchwały. 
Nie było uwag więc przystąpiono do głosowania. 
Rada Gminy w głosowaniu jawnym 14 głosami za podjęła 

Uchwałę Nr XXIV/303/2016 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stalowowolskiemu na realizację zadania publicznego 
w 2017 roku. 

Kolejny projekt dotyczył również udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stalowowolskiemu na realizację 
zadania publicznego w 2017 roku, który odczytał Wójt Gminy. 

Przewodniczący Rady pytał czy są uwagi do projektu uchwały. 
Nie było uwag więc przystąpiono do głosowania. 
Rada Gminy w głosowaniu jawnym 14 głosami za podjęła 

Uchwałę Nr XXIV/304/2016 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stalowowolskiemu na realizację zadania publicznego 
w 2017 roku. 

c. Projekt uchwały w sprawie ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków odczytał 
Wójt Gminy. 

Przewodniczący Rady pytał czy są uwagi do projektu uchwały. 
Nie było uwag więc przystąpiono do głosowania. 
Rada Gminy w głosowaniu jawnym 14 głosami za podjęła 

Uchwałę Nr XXIV/305/2016 

w sprawie ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków. 

d. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/285/2005 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 
2 grudnia 2005 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości odczytała Magdalena Małys.  

Przewodniczący Rady pytał czy są uwagi do projektu uchwały. 
Nie było uwag więc przystąpiono do głosowania. 
Rada Gminy w głosowaniu jawnym 14 głosami za podjęła 

Uchwałę Nr XXIV/306/2016 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/285/2005 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie 
zwolnień z podatku od nieruchomości. 

e. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Zaleszany na lata 2016-2025 odczytała 
Justyna Kuchno. 

Pan Stanisław Baska szczegółowo omówił i przedstawił pokaz slajdów najważniejszych zagadnień wpisanych 
w projekt Strategii Rozwoju Gminy Zaleszany. 

Wiceprzewodniczący Rady Pan Stanisław Guźla poinformował, że Strategia była bardzo dokładnie omawiana na 
Komisji Strategii Rozwoju Gminy, Promocji, Przedsiębiorczości i Współpracy Międzynarodowej. Pan Guźla dodał, 
że Pan Baska był też autorem poprzedniej Strategii Gminy, dlatego jest w niej kontynuacja niektórych inwestycji 
i planów, za co Pan Guźla podziękował. 
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Przewodniczący Rady pytał czy są uwagi do projektu uchwały. 
Nie było uwag więc przystąpiono do głosowania. 
Rada Gminy w głosowaniu jawnym 14 głosami za podjęła 

Uchwałę Nr XXIV/307/2016 

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Zaleszany na lata 2016-2025. 

f. Przewodniczący Rady odczytał plan pracy Rady na 2017 rok, do którego nikt nie wniósł uwag, 
a następnie odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu Pracy Rady Gminy w Zaleszanach 
na 2017 rok. 

Przewodniczący Rady pytał czy są uwagi do projektu uchwały. 
Nie było uwag więc przystąpiono do głosowania. 
Rada Gminy w głosowaniu jawnym 14 głosami za podjęła 

Uchwałę Nr XXIV/308/2016 

w sprawie uchwalenia planu Pracy Rady Gminy w Zaleszanach na 2017 rok. 

g. Poszczególne plany prac z drobnymi zmianami odczytali Przewodniczący Komisji, następnie projekt 
uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej oraz stałych Komisji Rady Gminy na 
2017 rok odczytała Barbara Domin. 

Rada Gminy w głosowaniu jawnym 14 głosami za podjęła 

Uchwałę Nr XXIV/309/2016 

w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej oraz stałych Komisji Rady Gminy na 2017 rok. 

h. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 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. 
Rada Gminy w głosowaniu jawnym 14 głosami za podjęła 

Uchwałę Nr XXIV/310/2016 

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

i. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej 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 14 głosami za podjęła 

Uchwałę Nr XXIV/311/2016 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej. 

j. Cztery projekty uchwał w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 
wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zaleszany odczytała Pani 
Izabela Rębisz. 

Przewodniczący Rady pytał czy są uwagi do projektów uchwał. 
Po odczytaniu pierwszego projektu dotyczącego p. Dutki głos zabrał Pan Zbigniew Bieniek, twierdząc, że na 
zebraniu wiejskim sześć osób występowało z wnioskiem o dzierżawy a w porządku obrad znalazło się tylko cztery 
uchwały, jak twierdzi Pan Bieniek na etapie opiniowania występowało szereg wątpliwości. Pan Bieniek dodał, że 
złożył w sekretariacie pismo do Wójta i do Przewodniczącego Rady, którego jak twierdził nie chciano mu 
skserować dla Radnych i musiał jechać do Stalowej Woli i kserować na własny koszt. Pan Bieniek wnioskował, 
aby wykonać kserokopie dla każdego Radnego w/w pisma i jak Radni zapoznają się z nim, to wówczas 
podejmować na najbliższej sesji te uchwały. 
Przewodniczący Rady poinformował, że Pan Bieniek nie może składać wniosków więc jest to traktowane jako 
głos doradczy. 
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Wójt prosił, aby Pan Bieniek nie opowiadał głupstw, ponieważ nigdy nikt nie zabraniał robić kserokopii i nikt nie 
odmówił pomocy z pracowników. Wójt dodał, że Pan Bieniek otrzymał kserokopie pisma w kilku egzemplarzach. 
Wójt prosił, aby Pan Bieniek potwierdził, iż posiada kserokopie wykonane w Urzędzie. 
Pan Bieniek po kilku ponowieniach pytania Wójta o kserokopie potwierdził, że ma kserokopie pisma, po czym 
kilku Radnym i osobom będącym na sali przekazał wcześniej wspomniane pismo. 
Wójt poinformował, jak przebiegała rozmowa z Panem Bieńkiem jakiś czas temu gdy był w urzędzie, wówczas 
powiedział, że „możemy się dogadać jak Pan Wójt odda pieniądze za Baśkę to będzie wszystko w porządku”, 
dlatego różnie można interpretować wiarygodność chociażby tego ww. pisma. 
Pan Bieniek twierdził, że Wójt kłamie. 
Przewodniczący Rady dodał, że zawsze w Skowierzynie była wyłączność dzierżaw tylko dla Pana Bieńka, więc 
teraz niech inni dzierżawią, tym bardziej, że zebranie wiejskie wyraziło opinię taką jaka jest zawarta w uchwale. 
Nie było więcej uwag do pierwszego projektu więc przystąpiono do głosowania. 
Rada Gminy w głosowaniu jawnym 14 głosami za podjęła 

Uchwałę Nr XXIV/312/2016 

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

Kolejny projekt uchwały dotyczył p. Kuchty. 
Przewodniczący Rady pytał czy są uwagi do projektu uchwały. 
Nie było uwag więc przystąpiono do głosowania. 
Rada Gminy w głosowaniu jawnym 14 głosami za podjęła 

Uchwałę Nr XXIV/313/2016 

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

Następny projekt uchwały dotyczył p. Stilger. 
Przewodniczący Rady pytał czy są uwagi do projektu uchwały. 
Pan Bieniek twierdził, że to była uchwała zebrania wiejskiego z przekrętem, ponieważ dotyczyła mieszkańca 
Zaleszan a nie Skowierzyna. Pan Bieniek twierdził, że podstawia się „słupa” z Zaleszan, a nie dotyczy to 
mieszkańca Skowierzyna, według Pana Bieńka zrobiono przekręt na zebraniu wiejskim. 
Radny Władysław Stilger poinformował, że jest to kontynuacja dzierżawy. 
Pan Stilger pytał Pana Bieńka czy dotychczas ta dzierżawa była nie uprawiana i była zaniedbana. 
Pan Bieniek odpowiedział, że była uprawiana, ale nikt nie wiedział, że to chodzi o osobę z Zaleszan. 
Pani Izabela Rębisz dodała, że pierwsza dzierżawa była po przetargu i nie ma zastrzeżeń do niej. 

Rada Gminy w głosowaniu jawnym 14 głosami za podjęła 

Uchwałę Nr XXIV/314/2016 

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

Ostatni projekt uchwały dotyczył p. Stec. 
Przewodniczący Rady pytał czy są uwagi do projektu uchwały. 
Nie było uwag więc przystąpiono do głosowania. 
Rada Gminy w głosowaniu jawnym 14 głosami za podjęła 

Uchwałę Nr XXIV/315/2016  

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

k. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2017 rok odczytała Pani Małgorzata Janusz - Przewodnicząca Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

Przewodniczący Rady pytał czy są uwagi do projektu uchwały i czy komisja kultury opiniowała ten projekt. 

Przewodnicząca Komisji Kultury Pani Marzena Kuna poinformowała, że opinia komisji jest pozytywna. 
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Radny Władysław Stilger twierdził, że część pieniędzy podzielona jest na podmioty nieistniejące, np. grupa 
młodzieżowa przy LZS w Majdanie Zbydniowskim bądź w Pilchowie. Wnioskował, aby z każdego LZS-u zabrać po 
200 zł i dołożyć do szkółki dla dzieci ze Szkoły w Majdanie Zbydniowskim, ponieważ w Majdanie Zbydniowskim 
nie ma boiska sportowego ani sali gimnastycznej i dzieci te muszą jeździć na boisko do Turbi. 

Radna Marzena Kuna pytała, kto zgłaszał z Majdanu ten wniosek. 

Radna Barbara Domin wyjaśniła, że to jest tylko dofinansowanie do jakiegoś zadania i dlatego nie zgadza się 
z tym, aby zabrać po 200 zł. 

Pomiędzy Radnymi wywiązała się krótka dyskusja na temat rozdysponowanych środków. 

Radny Stilger pytał czym różnią się dzieci z Majdanu Zbydniowskiego od dzieci z Zaleszan, kwota dla Zaleszan jest 
dużo większa. 

Pani Małgorzata Janusz wyjaśniła, że w Zaleszanach kwota ta jest przeznaczona na kilka zgłoszonych programów. 

Wójt deklarował, że dołoży ten 1 tys. zł do Majdanu Zbydniowskiego z budżetu gminy i nie ma co porównywać 
która szkoła jest ważniejsza. 

Pan Stilger wycofał wcześniejszy wniosek. 
Nie było więcej uwag więc przystąpiono do głosowania. 
Rada Gminy w głosowaniu jawnym 14 głosami za podjęła 

Uchwałę Nr XXIV/316/2016 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 
2017 rok. 

l. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 
rok odczytała Pani Małgorzata Janusz. 

Przewodniczący Rady pytał czy są uwagi do projektu uchwały. 
Nie było uwag więc przystąpiono do głosowania. 
Rada Gminy w głosowaniu jawnym 14 głosami za podjęła 

Uchwałę Nr XXIV/317/2016  

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok. 
 
Ad. 9 
Interpelacje i oświadczenia radnych- nie było. 
 
Ad. 10 
Wolne wnioski i zapytania. 
 
Głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady Jan Wawryk dziękując Wójtowi za wykonanie drogi Skowierzyn-Motycze 
Szlacheckie. Pan Wawryk złożył wszystkim obecnym życzenia na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia i Nowy 
Rok 2017. 
Życzenia również złożył sołtys Zbydniowa, Wójt Gminy oraz Przewodniczący Rad Gminy. 
 
Ad. 11 
Zamknięcie obrad Sesji.  

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

 Przewodniczący Rady Gminy 
 
 Lucjan Kutyła 


