
PROTOKÓŁ Nr XXVIII/2017 
Z  SESJI  RADY  GMINY  W  ZALESZANACH 

odbytej w dniu 24 marca 2017 roku 
 

O godz. 14.00 Przewodniczący Rady Gminy Lucjan Kutyła dokonał otwarcia XXVIII Sesji Rady Gminy, powitał 
radnych oraz przybyłych gości. W sesji Rady Gminy w dniu 24 marca 2017 roku uczestniczyło 15 radnych na ogólną 
liczbę 15 radnych. 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie XXVIII Sesji Rady Gminy. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Gminy. 
4. Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Gminy. 
5. Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Gminy. 
6. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy. 
7. Informacje Wójta Gminy. 
8. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy za 2016 r. 
9. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Zaleszany z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 r. 
10. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

a. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego 
ustawą Prawo oświatowe,  

b. przystąpienia Gminy Zaleszany w charakterze partnera do realizacji projektu pn. „Wykorzystanie 
technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz eksperymentu w procesie nauczania oraz rozwijania 
kompetencji informatycznych i przyrodniczych” 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, 

c. zmian w uchwale budżetowej Gminy Zaleszany na 2017 rok, 
d. zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zaleszany, 
e. ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta 

Gminy Zaleszany, 
f. przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Zaleszany na lata 2016-2025, 
g. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2017 r., 
h. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa i wyznaczenia 

inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,  
i. wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Zaleszany x3, 
j. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowych 

stanowiących własność Gminy Zaleszany x2, 
k. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zaleszany, 
l. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zaleszany x2,  
m. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność 

Gminy Zaleszany x12, 
n. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych. 

11. Interpelacje i oświadczenia radnych.  
12. Wolne wnioski i zapytania. 
13. Zamknięcie obrad Sesji. 

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

Ad. 3 
Przyjęcie protokołu z XXV 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. 
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Ad. 4 
Przyjęcie protokołu z XXVI 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. 5 
Przyjęcie protokołu z XXVII 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. 6 
Przewodniczący Rady przypomniał o składaniu oświadczeń majątkowych do 30 kwietnia br. i prosił, aby 
uwzględnić w oświadczeniach błędy jakie były wskazane przez Urząd Skarbowy w poprzednim roku. 

Ad. 7 
Wójt poinformował, że w ostatnim czasie podpisał 16 zarządzeń, które dotyczyły między innymi budżetu Gminy, 
ustalenia cen wywoławczych nieruchomości stanowiących własność Gminy, ogłoszenia naboru wniosków na 
dotację celową - upowszechnienie kultury fizycznej i sportu, zmian w regulaminie organizacyjnym i regulaminie 
wynagrodzeń pracowników, realizacji prac społecznie użytecznych. 
Ponadto Wójt uczestniczył w wielu spotkaniach, które dotyczyły w główniej mierze inwestycji prowadzonych na 
terenie Gminy - w Podkarpackim Zarządzie Melioracji w Rzeszowie, Ministerstwie Sportu w Warszawie, Urzędzie 
Marszałkowskim, z dyrektorem RDOŚ, dyrektorami szkół z terenu gminy, spotkanie Fundacji SMK. Ponadto 
podpisywane były akty notarialne i wiele spotkań z mieszkańcami gminy. Wójt uczestniczył również w Gali 
„Człowieka Roku”, na której został wyróżniony. 
Wójt nawiązał jeszcze do skargi na uchwałę, jaką Pan Bieniek przesłał do Wojewody Podkarpackiego.  
Wójt odczytał fragment odpowiedzi Wojewody Podkarpackiego na to pismo- „Odnosząc się do rzekomych „spraw 
korupcyjnych i przestępczych” na terenie gminy Zaleszany wyjaśniam, iż w tej sprawie jedynymi właściwymi 
podmiotami są właściwe miejscowo organy ścigania – tj. Policja oraz Prokuratura. Zatem mając na uwadze 
wskazany powyżej stan faktyczny i prawny, sprawę Pana uważam za wyjaśnioną”. 
Wójt dodał, że nie ma żadnych nieprawidłowości, zawsze jest zgoda mieszkańców jeśli chodzi o dzierżawy, 
ponadto poinformował, że jeśli ktoś by chciał przeczytać całość tego pisma to jest możliwość wykonania 
kserokopii.  

Przewodniczący Rady nawiązując do sprawy z Panem Bieniek i jego wystąpienia na jednej z Sesji Rady Gminy 
pozwolił sobie odczytać zapis z protokołu tejże Sesji, który jest potwierdzeniem odpowiedzi od Wojewody 
„Przewodniczący Rady Gminy podkreślił, że projekt przedmiotowej uchwały był procedowany zgodnie 
z obowiązującym prawem oraz została potwierdzona zgodność pod względem formalno-prawnym przez Radcę 
Prawnego. Zebranie Wiejskie podjęło decyzję, która ma odzwierciedlenie w przygotowanym projekcie uchwały. 
Z uwagi na to, że wystąpienie Pana Bieńka nie wniosło niczego, co by mogło mieć wpływ na projekt uchwały 
Przewodniczący Rady Gminy nie wyraził zgody na wpis całości wypowiedzi jak i na dołączenie innych dokumentów 
do protokołu.” 

Ad. 8 
Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy za 2016 rok zostało zaopiniowane pozytywnie przez Komisję 
Budżetu, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Spraw Samorządowych. 
Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad. 9  
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Zaleszany z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 r. zostało zaopiniowane pozytywnie przez 
Komisję Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalno – Bytowych. 
Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

Ad. 10 

a) Projekt uchwały z autopoprawką w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do 
nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe odczytał i szczegółowo omówił 
dyrektor GZOSiP Pan Jan Nowak.  

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

Uchwałę Nr XXVIII/336/2017 

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego 
ustawą Prawo oświatowe. 

b) Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Zaleszany w charakterze partnera do realizacji projektu pn. 
„Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz eksperymentu w procesie nauczania oraz 
rozwijania kompetencji informatycznych i przyrodniczych” 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 GZOSiP Pan 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 XXVIII/337/2017 

w sprawie przystąpienia Gminy Zaleszany w charakterze partnera do realizacji projektu pn. „Wykorzystanie 
technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz eksperymentu w procesie nauczania oraz rozwijania 
kompetencji informatycznych i przyrodniczych” 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. 

c) Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Zaleszany na 2017 rok odczytała Skarbnik 
Gminy Monika Chałubiec.  

Przewodniczący Rady pytał czy są uwagi do projektu uchwały. 

Wójt wyjaśnił z czego wynika tak dużo zmian w uchwale budżetowej. Zwrócił uwagę na to, iż jest wykonywanych 
wiele inwestycji, na które mieszkańcy czekali wiele lat, w III kwartale najprawdopodobniej ruszą prace związane  
z kanalizacją w Gminie, Wójt dziękował za współpracę z Radnymi. 

Przewodniczący Rady Gminy także zwrócił uwagę na fakt, iż jest wykonywanych wiele inwestycji w ostatnim czasie 
w gminie. 
Nie było uwag do projektu więc przystąpiono do głosowania. 
Rada Gminy w głosowaniu jawnym 15 głosami za podjęła 

Uchwałę Nr XXVIII/338/2017 

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Zaleszany na 2017 rok. 

d) Projekt uchwały z autopoprawką 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 XXVIII/339/2017 

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zaleszany. 

e) Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 
prowadzonego przez Wójta Gminy Zaleszany 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 XXVIII/340/2017 

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez 
Wójta Gminy Zaleszany. 
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f) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Zaleszany na lata 2016-2025 
odczytał Sekretarz Gminy Sebastian Nabrzeski. 

Sekretarz omówił jak przebiegały prace przy programie rewitalizacji, że był on opiniowany przez instytucje 
i organizacje, wszystkie opinie są pozytywne. Niewielkie uwagi, które pojawiały się do programu są w nim ujęte.  

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 XXVIII/341/2017 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Zaleszany na lata 2016-2025. 

g) Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 r. 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 XXVIII/342/2017 

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2017 r. 

h) Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa 
i wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 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 XXVIII/343/2017 

zmieniającą uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa i wyznaczenia 
inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

i) Trzy projekty uchwał w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego stanowiącego własność 
Gminy Zaleszany odczytał Pan Stefan Skrzydlak. 

Pierwszy projekt dotyczył wynajmu lokalu na działce 1774/1 pod prowadzenie działalności gospodarczej – nie było 
uwag, więc przystąpiono do głosowania.  
Rada Gminy w głosowaniu jawnym 15 głosami za podjęła  

Uchwałę Nr XXVIII/344/2017 

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy. 
 

Kolejny projekt dotyczył również działki 1774/1 z przeznaczeniem na powiększenie powierzchni magazynowej 
sklepu – nie było uwag, więc przystąpiono do głosowania. 
Rada Gminy w głosowaniu jawnym 15 głosami za podjęła 

Uchwałę Nr XXVIII/345/2017 

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy. 
 

Ostatni projekt dotyczył wynajmu pod prowadzenie działalności usługowej - zakładu fryzjerskiego - nie było uwag, 
więc przystąpiono do głosowania. 
Rada Gminy w głosowaniu jawnym 15 głosami za podjęła 

Uchwałę Nr XXVIII/346/2017 

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy 

j) Dwa projekty uchwał w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 
wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Zaleszany odczytała Pani 
Izabela Rębisz.  
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Pierwszy projekt dotyczył części działki 1622/3 o pow. 50,00 ha w Kotowej Woli - nie było uwag, więc przystąpiono 
do głosowania. 
Rada Gminy w głosowaniu jawnym 15 głosami za podjęła 

Uchwałę Nr XXVIII/347/2017 

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

Kolejny projekt dotyczył części działki 965/6 o pow. 2,42 ha w Skowierzynie - nie było uwag, więc przystąpiono do 
głosowania. 
Rada Gminy w głosowaniu jawnym 15 głosami za podjęła 

Uchwałę Nr XXVIII/348/2017 

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

k) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 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 15 głosami za podjęła 

Uchwałę Nr XXVIII/349/2017 

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

l) Dwa projekty uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej stanowiącej 
własność Gminy Zaleszany odczytała Pani Izabela Rębisz. 

Pierwszy projekt dotyczył zamiany działki 1355/2 na działkę 427 w miejscowości Zaleszany. 

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 XXVIII/350/2017 

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

Kolejny projekt dotyczył zamiany działki 1218/41 na działkę 1231/3 w miejscowości Kotowa Wola. 

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 XXVIII/351/2017 

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

m) Dwanaście projektów uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 
nieruchomości gruntowej 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 XXVIII/352/2017 – dotyczącą działki nr 1325 o pow. 0,2393 ha w Kępiu Zaleszańskim, 

- Uchwałę Nr XXVIII/353/2017 – dotyczącą działki nr 1350 o pow. 0,2944 ha w Kępiu Zaleszańskim, 

- Uchwałę Nr XXVIII/354/2017 – dotyczącą działki nr 979/22 o pow. 0,03 ha w Kępiu Zaleszańskim, 

- Uchwałę Nr XXVIII/355/2017 – dotyczącą działki nr 1695/8 o pow. 0,0050 ha w Kotowej Woli, 

- Uchwałę Nr XXVIII/356/2017 – dotyczącą działki nr 957/1 o pow. 0,03 ha w Kotowej Woli, 

- Uchwałę Nr XXVIII/357/2017 – dotyczącą działki nr 1645 o pow. 0,0010 ha w Turbi, 

- Uchwałę Nr XXVIII/358/2017 – dotyczącą działki nr 2009/7 o pow. 0,05 ha w Turbi, 

- Uchwałę Nr XXVIII/359/2017 – dotyczącą działki nr 403/11 o pow. 1,24 ha w Wólce Turebskiej, 
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- Uchwałę Nr XXVIII/360/2017 – dotyczącą działki nr 403/11 o pow. 0,10 ha w Wólce Turebskiej, 

- Uchwałę Nr XXVIII/361/2017 – dotyczącą działki nr 1515/3 o pow. 0,0143 w Zbydniowie, 

- Uchwałę Nr XXVIII/362/2017 – dotyczącą działki nr 1506/2 o pow. 0,0150 ha w Zbydniowie, 

- Uchwałę Nr XXVIII/363/2017 – dotyczącą działki nr 596/5 o pow. 0,0109 ha w Majdanie Zbydniowskim. 

n) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych 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 XXVIII/364/2017 

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych. 
 
Ad. 11 
Interpelacje i oświadczenia radnych- nie było. 
 
Ad. 12 
Wolne wnioski i zapytania. 
Radna Anna Stelmach prosiła, aby wpłynąć na właścicieli działek, żeby kosili i utrzymywali porządek na swoich 
działkach. 
Wójt odpowiedział, że Urząd nie może zmusić właścicieli prywatnych terenów do koszenia, chyba że biorą oni 
dopłaty, wówczas jest taka możliwość. 
Ponadto Wójt poinformował, że jest już grupa interwencyjna, która zaczyna od sprzątania rowów w sołectwach.  
 
Ad. 13 
Zamknięcie obrad Sesji.  

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

 
Przewodniczący Rady Gminy 
 
 Lucjan Kutyła 


