
PROTOKÓŁ  Nr  XXVII/2017 
Z  SESJI  RADY  GMINY  W  ZALESZANACH 

odbytej w dniu 2 marca 2017 roku 
 

O godz. 14.00 Przewodniczący Rady Gminy Lucjan Kutyła dokonał otwarcia XXVII Sesji Rady Gminy, powitał 
radnych oraz przybyłych gości. W sesji Rady Gminy w dniu 2 marca 2017 roku uczestniczyło 15 radnych na ogólną 
liczbę 15 radnych. 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie XXVII Sesji Rady Gminy. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Informacje Wójta Gminy. 
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

a. zmian w uchwale budżetowej Gminy Zaleszany na 2017 rok, 
b. przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Zaleszany na lata 2016-2025,  
c. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Zaleszany w 2017 roku”, 
d. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Zaleszany, 
e. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych, 
f. zniesienia formy ochrony przyrody z drzew uznanych za pomniki przyrody. 

5. Interpelacje i oświadczenia radnych.  
6. Wolne wnioski i zapytania. 
7. Zamknięcie obrad Sesji. 

Ad. 2 
Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad. 
Przewodniczący pytał czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad. 
Nie było uwag więc przegłosowano jednogłośnie cały porządek obrad. 
 
Ad. 3 
Wójt podziękował za przybycie na Sesję Rady Gminy Staroście Stalowowolskiemu Panu Januszowi Zarzecznemu, 
Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu Panu Markowi Ujdzie i Dyrektorowi Powiatowego Szpitala 
Specjalistycznego w Stalowej Woli Panu Edwardowi Surmaczowi. 
Ponadto Wójt dziękował za dobrą współpracę, o której nie było mowy w latach ubiegłych a teraz można łączyć 
pewne inwestycje.  

Jako pierwszy z zaproszonych gości głos zabrał Starosta Stalowowolski Janusz Zarzeczny, który dziękował za 
zaproszenia jakie są do niego kierowane na Sesje Rady Gminy. Niestety nie ma możliwości, aby być na każdej Sesji 
Rady Gminy. 

Pan Starosta przedstawił jakie były największe inwestycje 2015 roku w szpitalu, m. in.: 

 zakup tomografu komputerowego o wartości 3 240 000 zł z dofinansowaniem z Ministerstwa Zdrowia 
w kwocie 2 400 000 zł, a powiatu 600 000 zł, pozostałe środki własne szpitala to 240 000 zł, 

 zakup echokardiografu - dofinansowanie powiatu 300 000 zł, 

 zakup aparatu RTG typu Telekomando o wartości 570 000 zł, z tego dofinansowanie z powiatu 300 000 zł, 

 kompleksowa informatyzacja Powiatowego Szpitala - całkowita wartość projektu 5 478 662,22 zł, z tego kwota 
dofinansowania z EFRR 3 686 181,10 zł, z powiatu 525 000 zł, 31 zł, pozostała kwota ze środków własnych 
1 267 480,81 zł. 

Kolejne duże inwestycje były kontynuowane w 2016 roku: 

 wymiana dźwigu – środki z powiatu 300 000 zł, 

 zakup aparatu ultrasonograficznego dla pracowni USG 300 000 zł, 

 zakup sprzętu medycznego dla pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego 15 000 zł, 

 modernizacja i zakup sprzętu dla oddziału pediatrycznego 96 000 zł, 

 zakup stacji diagnostycznej dla pracowni tomografii komputerowej 90 000 zł, 
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 remont węzłów sanitarnych oddziału pediatrycznego i kardiologicznego,  

 zakup karetki o wartości 280 000 zł z dofinansowaniem od czterech gmin, w tym od gminy Zaleszany 50 000 zł. 

Jak podaje Starosta Pan Janusz Zarzeczny w 2016 roku z gminy Zaleszany w szpitalu hospitalizowanych było 2277 
osób, na SOR przebywało 888 pacjentów. 

Na lata 2017-2018 planowanych jest wiele inwestycji, m. in.: 

 przebudowa szpitalnego oddziału ratunkowego wraz z budową lądowiska o wartości 14,7 mln zł, kwota 
dofinansowania z Ministerstwa na ten cel to 6,8 mln zł, 

 dostosowanie izby przyjęć do obowiązujących przepisów - wartość szacunkowa 3 mln zł, 

 przebudowa i rozbudowa oddziału anestezjologii i intensywnej terapii - wartość 6,8 mln zł, 

 dostosowanie bloku operacyjnego do obowiązujących przepisów - wartość 20 mln zł, 

 dostosowanie oddziału neurologicznego i udarowego do obowiązujących standardów - wartość 8 mln zł, 

 dostosowanie oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej do obowiązujących standardów - wartość 2 mln zł, 

 uruchomienie chirurgii naczyniowej pododdziału rehabilitacji kardiologicznej - wartość 7,5 mln zł, 

 dwa respiratory na kwotę 400 tys. zł, 

 - angiograf za 3 mln zł, 

 rezonans magnetyczny za 3 mln zł. 

Łączna wartość planowanych inwestycji wynosi około 65,4 mln zł, z tego planowane dofinansowanie to 33,4 mln zł. 
Pan Janusz Zarzeczny dodał, że chce aby szpital był dostosowany do obowiązujących wymogów i aby była w nim 
zatrudniona dobrze wyspecjalizowana kadra. 

Przewodniczący Rady zwrócił uwagę na to, iż przedstawione kwoty są bardzo duże, ale przy umiejętnym 
pozyskiwaniu środków finansowych większość zaplanowanych inwestycji jest do zrealizowania. 

Następnie głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Marek Ujda, informując o tym, że w Powiatowym 
Szpitalu Specjalistycznym jest 477 łóżek na 18 oddziałach. Łącznie zatrudnionych jest 910 osób personelu, z tego 
149 lekarzy i 431 pielęgniarek i położnych. W 2015 roku hospitalizowanych było 30 076 osób, w tym na SOR 9 087. 
Udzielono 94 729 porad ambulatoryjnych, pogotowie ratunkowe odnotowało 7 143 wyjazdy. 
Wiceprzewodniczący zaznaczył, że po przeprowadzonej wizytacji komisji akredytacyjnej przez Centrum 
Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia szpital w końcowej ocenie otrzymał 85% spełnionych standardów 
i Certyfikat Akredytacyjny, który w Polsce posiada tylko około 25% szpitali. 

Głos zabrał również Dyrektor Powiatowego Szpitala Specjalistycznego Pan Edward Surmacz, który również 
przedstawił jak poprzednicy sytuację, jaka jest obecnie w Szpitalu. Poinformował, że jest wiele inwestycji o których 
nie było wspomniane, ale przy rozważnym planowaniu finansowym i wsparciu ze strony powiatu, część 
zamierzonych inwestycji uda się zrealizować w najbliższych latach. Dyrektor zwrócił uwagę na to, że planowane 
jest utworzenie 19-go oddziału i że są ogromne wyzwania, którym można sprostać z odpowiednim wsparciem. 

Wójt dodał, że w niewielkiej odległości od siebie jest kilka szpitali, które walczą ze sobą o lepszą renomę. Wójt 
zapewnił, że w miarę możliwości Gmina będzie pomagać Szpitalowi. 

Radny Stilger Władysław pytał, kiedy będzie można korzystać z rezonansu. 
Dyrektor Surmacz odpowiedział, że będzie to możliwe dopiero koło lipca. 

Radny Krzysztof Kwitkowski, na swoim przykładzie przedstawił problem jaki jest z zapisem do specjalisty, np. 
ortopedy. Nawet przy drobnych wypadkach nie ma możliwości dostania się na wizytę. 
Dyrektor Surmacz wytłumaczył jak należy postąpić w takiej sytuacji. 
 
Ad. 4 

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. 

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

Uchwałę Nr XXVII/330/2017 

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Zaleszany na 2017 rok. 
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b) Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy 
Zaleszany na lata 2016-2025 odczytał i omówił 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 XXVII/331/2017 

w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Zaleszany na lata 2016-2025. 
 

c) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zaleszany w 2017 roku” odczytała Pani Katarzyna Stawowa. 

Przewodniczący Rady pytał czy są uwagi do projektu uchwały. 

Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Guźla pytał czy konieczny jest zapis w § 5 pkt. 5 „ Opieka i dokarmianie wolno 
żyjących kotów będzie koordynowane przez pracownika ds. Ochrony środowiska w Urzędzie Gminy…” 

Pani Katarzyna Stawowa odpowiedziała, że konieczny jest taki zapis w programie.  
Nie było więcej uwag więc przystąpiono do głosowania. 
Rada Gminy w głosowaniu jawnym 15 głosami za podjęła 

Uchwałę Nr XXVII/323/2017 

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Zaleszany w 2017 roku”. 
 

d) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej 
własność Gminy Zaleszany odczytała Pani Irena Gorczyca. 

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 XXVII/324/2017 

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

e) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej 
własność Gminy Zaleszany odczytała Pani Irena Gorczyca.  

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 XXVII/325/2017 

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

 
f) Projekt uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzew uznanych za pomniki przyrody 

odczytał Sekretarz Gminy Sebastian Nabrzeski. 

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 XXVII/326/2017 

w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzew uznanych za pomniki przyrody. 
 
Ad. 5 
Interpelacje i oświadczenia radnych- nie było. 
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Ad. 6 
Wolne wnioski i zapytania. 

Radna Anna Stelmach nawiązując do podjętej uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 
poinformowała, że jest wiele psów, które nie są bezdomne tylko mieszkańcy je wypuszczają i błąkają się te 
zwierzęta po sołectwach i często uznawane są one za bezdomne. 
Kolejną sprawą, na którą zwróciła uwagę radna są pobocza w Turbi, które nie są wyrównane. 
Wójt podkreślił, iż każdy ma obowiązek trzymania zwierząt na swoich posesjach, dlatego jeśli ktoś zauważy 
błąkającego się psa, a wie kto jest jego właścicielem wówczas należy zgłosić to do policji bez konieczności 
podawania swoich danych - liczy się tylko sam fakt zgłoszenia. 
Wójt poinformował również, że od Agatówki do Gorzyc etapami będzie wykonywana nowa nawierzchnia na 
drodze krajowej i będzie poszerzana o pół metra, wówczas będą te pobocza wykonane prawidłowo.  

Radna Dorota Stępień też poruszyła temat złych poboczy, pytała również o dofinansowania na zakup pieców. 
Wójt poinformował, że na ten temat są informacje na stronie internetowej, dofinasowanie na ten cel będzie 
w formie dotacji i pożyczki lub wyłącznie w formie pożyczki. 

Radny Bogusław Bąk zwrócił uwagę na zniszczoną drogę przez p. Czerwińskiego na ul. Floriańskiej. Radny prosił, 
aby na niektórych drogach ograniczyć tonaż. 
Wójt odpowiedział, że są zrobione zdjęcia, dokumentacja i na pewno ta sprawa będzie rozwiązana. 

Sekretarz Gminy Sebastian Nabrzeski prosił, aby zgłaszały się chętne osoby do komitetu rewitalizacji, ponieważ nie 
ma nadal odpowiedniej liczby osób jaka powinna być w komitecie. 
 
Ad. 7 
Zamknięcie obrad Sesji.  

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

 
 

 Przewodniczący Rady Gminy 
  
 Lucjan Kutyła 


