
PROTOKÓŁ Nr XXV/2017 
Z  SESJI  RADY  GMINY  W  ZALESZANACH 

odbytej w dniu 20 stycznia 2017 roku 
 

O godz. 14.00 Przewodniczący Rady Gminy Lucjan Kutyła dokonał otwarcia XXV Sesji Rady Gminy, powitał 
radnych oraz przybyłych gości. W sesji Rady Gminy w dniu 20 stycznia 2017 roku uczestniczyło 15 radnych na 
ogólną liczbę 15 radnych. 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie XXV Sesji Rady Gminy. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Gminy. 
4. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy. 
5. Informacje Wójta Gminy za okres od ostatniej sesji. 
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz stałych Komisji rady Gminy z pracy za 2016 rok. 
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

a. zmian w uchwale budżetowej Gminy Zaleszany na 2017 rok, 
b. uchylenia uchwały Nr XXIV/306/2016 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 22 grudnia 2016 r. 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, 

c. zamiaru włączenia Publicznego Przedszkola w Zaleszanach do Zespołu Szkół w Zaleszanach, 
d. zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaleszanach. 

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

Ad. 2 
Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad. 
Następnie przegłosowano 15 głosami za cały porządek obrad. 

Ad. 3 
Przyjęcie protokołu z XXIV 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. 

Ad. 4 
Przewodniczący Rady poinformował o piśmie jakie wpłynęło do wiadomości Rady Gminy od Pana M. Cygan 
w sprawie rozbudowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zaleszany.  

Ad. 5 
Wójt w swoich informacjach podkreślił, że podpisał 16 zarządzeń dotyczących budżetu Gminy Zaleszany, 
ustalenia cen wywoławczych nieruchomości stanowiących własność Gminy Zaleszany, ogłoszenia naboru 
wniosków na dotację celową - upowszechnienie kultury fizycznej i sportu, ustalenia dnia wolnego od pracy dla 
Urzędu Gminy. Ponadto uczestniczył w spotkaniu w Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli, zarządzie 
Lokalnej Grupy Działania, z dyrektorami Zespołów Szkół w sprawie zmian w reformie oświatowej. Wójt 
uczestniczył również w konwencie gmin, które odbyło się w Starostwie Powiatowym, w spotkaniu 
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Wójt wspomniał również o planowanym 
utworzeniu przez osobę prywatną żłobka w Obojnej. 
W punkcie tym Wójt wraz z Przewodniczącym Rady podziękowali Panu Błażejowi Mokrzak za organizację 
I Gminnego Koncertu Kolęd, wręczając drobny upominek. 

Ad. 6 
Sprawozdania Komisji Rady Gminy z pracy za 2016 rok zostały odczytane przez Przewodniczących 
poszczególnych Komisji. 
Sprawozdania stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 
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Ad. 7 
a) Projekt uchwały z autopoprawką w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Zaleszany na 2017 rok 

odczytała Skarbnik Gminy. 

Przewodniczący Rady pytał czy są uwagi do projektu uchwały. 

Radny Władysław Stilger zwrócił uwagę na to, iż jest przekazane 30 tys. zł na remont sali gimnastycznej 
i kosztorys na dokumentację boiska w Skowierzynie a w Majdanie Zbydniowskim nie ma nawet boiska a dzieci są 
wszędzie takie same. Jest zrobiony projekt na salę gimnastyczną a nie ma pieniędzy na wkład własny - w związku 
z tym Radny złożył wniosek o pozostawienie kwoty 30 tys. zł w budżecie gminy, aby mogły być przekazane na 
wkład własny do budowy Sali gimnastycznej w Majdanie Zbydniowskim. Radny nadmienił, że był w ostatnim 
czasie w Skowierzynie w Szkole i nie widział tam aż takich potrzeb, żeby już remontować. 

Wójt złożył obszerne wyjaśnienia w tym temacie, dodał, że na Szkołę w Skowierzynie można pozyskać 
dofinansowanie z Ministerstwa Sportu, te 30 tys. to jest tylko na projekt. 

Radna Barbara Domin poinformowała, że na komisji rewizyjnej była obecna Skarbnik Gminy i Wójt, którzy 
wyjaśnili komisji jakie są możliwości pozyskania dofinansowania na salę gimnastyczną, więc szkoda byłoby nie 
skorzystać z tej możliwości. 

Przewodniczący Rady dodał, że te 30 tys. dla Majdanu Zbydniowskiego nic nie da, ponieważ potrzebna jest dużo 
większa kwota. 

Wójt dodał, że tym wnioskiem Radnego zamyka się drogę do dofinansowania. 

Radny Władysław Stilger po zapoznaniu się z sytuacją wycofał wniosek. 

Nie było więcej uwag więc przystąpiono do głosowania. 
Rada Gminy w głosowaniu jawnym 15 głosami za podjęła 

Uchwałę Nr XXV/318/2017 

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Zaleszany. 
 

b) Projekt uchwały z autopoprawką w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/306/2016 Rady Gminy 
w Zaleszanach z dnia 22 grudnia 2016 r. 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 15 głosami za podjęła 

Uchwałę Nr XXV/319/2017 

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/306/2016 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 22 grudnia 2016 r. 
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. 
 

c) Projekt uchwały w sprawie zamiaru włączenia Publicznego Przedszkola w Zaleszanach do Zespołu Szkół 
w Zaleszanach odczytał i wyjaśnił Dyrektor GZOSiP Jan Nowak.  

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 XXV/320/2017 

w sprawie zamiaru włączenia Publicznego Przedszkola w Zaleszanach do Zespołu Szkół w Zaleszanach. 
 

d) Projekt uchwały w sprawie zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaleszanach odczytał 
i wyjaśnił Kierownik OPS Andrzej Szostek. 

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 
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Uchwałę Nr XXV/321/2017 

w sprawie zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaleszanach. 
 
Ad. 8 
Interpelacje i oświadczenia radnych- nie było. 
 
Ad. 9 
Wolne wnioski i zapytania. 

Radna Małgorzata Stefańska poruszyła temat współpracy z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego. Według Radnej 
kontakt z osobą, która jest przypisana dla Naszej gminy jest zły. Radna podkreśliła, że pracownik ODR był 
w przeciągu dwóch lat jeden raz na komisji rolnictwa, przez co komisja jest nie poinformowana o jakichkolwiek 
zmianach zachodzących w rolnictwie. Wobec tego większość tematów komisji, które są w planie pracy nie jest 
realizowana. Brakuje informacji o organizowanych wyjazdy na targi rolnicze. Ze względu na taką sytuację radna 
prosi o wystosowanie pisma do Ośrodka Doradztwa Rolniczego o zmianę przedstawiciela z ODR dla Naszej 
gminy. Radna dodała, że w innych gminach współpraca wygląda zupełnie inaczej.  
Przewodniczący Komisji Rolnictwa potwierdził zły kontakt z przedstawicielem ODR i zgadza się z tym, co 
powiedziała Radna, aby zmienić przedstawiciela. 
 
Sekretarz Gminy poinformował o wpłatach jakie były w zeszłym roku na rzecz funduszu stypendialnego dla 
uzdolnionej młodzieży i prosił o kontynuowanie wpłat na ten cel. 
Ponadto Sekretarz zaprosił do udziału w spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym w ramach trwających 
konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru 
rewitalizacji w gminie Zaleszany, które odbędzie się 06 lutego 2017 r. (poniedziałek) o godz. 13:00 w sali 
Gminnego Ośrodka Kultury w Zaleszanach. 
 
Ad. 10 
Zamknięcie obrad Sesji.  

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

 Przewodniczący Rady Gminy 
 
 Lucjan Kutyła 


