
PROTOKÓŁ Nr XXXII/2017 
Z  SESJI  RADY  GMINY  W  ZALESZANACH 

odbytej w dniu 28 czerwca 2017 roku 
 

O godz. 13.00 Przewodniczący Rady Gminy Lucjan Kutyła dokonał otwarcia XXXII Sesji Rady Gminy, powitał radnych 
oraz przybyłych gości. W sesji Rady Gminy w dniu 28 czerwca 2017 roku uczestniczyło 15 radnych na ogólną liczbę 
15 radnych. 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie XXXII Sesji Rady Gminy. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Gminy. 
4. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy. 
5. Informacje Wójta Gminy za okres od ostatniej sesji. 
6. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaleszanach w 2016 roku. 

7. Przyjęcie sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej za 2016 rok: 
a. informacja kierownika SPGZOZ, 
b. dyskusja, 
c. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego 

Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2016 rok. 

8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu Gminy Zaleszany za 
2016 rok: 
a. omówienie sprawozdań przez Skarbnika Gminy, 
b. przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Gminy Zaleszany za 2016 rok, 
c. zapoznanie się z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez 

Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok, 
d. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o wykonaniu Budżetu Gminy za 2016 rok oraz wniosku 

o absolutorium dla Wójta Gminy, 
e. przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie 

absolutorium dla Wójta Gminy, 
f. dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania Budżetu za 2016 rok, 
g. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem 

z wykonania budżetu, 
h. podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Zaleszany. 

9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 
a. zmian w uchwale budżetowej Gminy Zaleszany na 2017 rok, 
b. zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zaleszany, 
c. zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. „Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla 

obszaru położonego w obrębie Zaleszany – część I „Topolowa”, 
d. zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. „Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla 

obszaru położonego w obrębie Obojna – część I „Magnolia”, 
e. zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. „Opracowanie projektu studium i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Zaleszany”, 
f. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stalowowolskiemu na realizację zadania publicznego w 2017 roku, 
g. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz 

zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, 
h. przystąpienia Gminy Zaleszany do realizacji projektu pn. „Bajkowe Przedszkola” w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś Priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji 
w regionie, Działanie 9.1 – Rozwój edukacji przedszkolnej, 

i. zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych, 
j. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zaleszany x2, 
k. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Zaleszany na lata  

2016-2025, 
l. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, 
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m. oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Zaleszany, 

n. przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Zaleszany, 

o. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
położonego w obrębie Zaleszany- część I „Topolowa”, 

p. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
położonego w obrębie Obojna – część I „Magnolia”. 

10. Interpelacje i oświadczenia radnych. 

11. Wolne wnioski i zapytania. 

12. Zamknięcie obrad Sesji. 

Ad. 2 
Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad, który następnie poddał pod głosowanie. 
Rada Gminy jednogłośnie była za proponowanym porządkiem obrad. 

Ad. 3 
Przyjęcie protokołu z XXXI 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 nie miał do przekazania żadnych informacji. 

Ad. 5 
Wójt wraz z przybyłym na Sesję Starostą Stalowowolskim Januszem Zarzecznym i Przewodniczącą Komisji Kultury 
Marzeną Kuna wręczyli uzdolnionej młodzieży z terenu Gminy Zaleszany dyplomy i nagrody pieniężne. 

Wyróżnione osoby to: 
- Emilia Latawiec - PSP Skowierzyn 
- Helena Stępień - PSP Skowierzyn 
- Martyna Winiarska - ZS w Zaleszanach (PSP) 
- Anna Myszka - ZS w Zaleszanach (PSP) 
- Dominika Myszka - ZS w Zaleszanach (PSP) 
- Zuzanna Szczepańska - ZS w Zaleszanach (Publiczne Gimnazjum) 
- Aleksandra Nabrzeska  - ZS w Zaleszanach (Publiczne Gimnazjum) 
- Adrian Jaskowski - ZS w Zaleszanach (Publiczne Gimnazjum) 
- Weronika Łyko - ZS w Zaleszanach (PSP) 
- Martyna Nabrzyska - ZS w Zaleszanach (PSP) 
- Kamil Jaskowski - ZS w Zaleszanach (Publiczne Gimnazjum) 
- Sebastian Michalski - ZS w Zaleszanach (Publiczne Gimnazjum) 
- Jakub Mokrzak - ZS w Zaleszanach (Publiczne Gimnazjum) 
- Izabela Woźniak - ZS w Zaleszanach (Publiczne Gimnazjum) 
- Radosław Bieniek - ZS w Zaleszanach (Publiczne Gimnazjum) 
- Wiktoria Dul -  ZS w Zaleszanach (Publiczne Gimnazjum) 
- Aleksandra Lechoszest - ZS w Zaleszanach (Publiczne Gimnazjum) 
- Wojciech Kieliszek - ZS w Zaleszanach (Publiczne Gimnazjum) 
- Roksana Lechoszest - ZS w Zaleszanach (Publiczne Gimnazjum) 
- Bartłomiej Galek - ZS-P w Zbydniowie (PSP) 
- Jakub Kołodziejczyk - ZS-P w Zbydniowie (Publiczne Gimnazjum) 
- Aleksandra Jurczyk - ZS-P w Zbydniowie (PSP) 
- Joanna Margiel - ZS-P w Zbydniowie (PSP) 
- Emilia Cieśla - ZS-P w Zbydniowie (PSP) 
- Izabela Skucińska - ZS-P w Zbydniowie (Publiczne Gimnazjum) 
- Sara Sarosiek - ZS-P w Zbydniowie (PSP) 
- Bartłomiej Brudniak - ZS-P w Zbydniowie (PSP) 
- Julia Jakubik - ZS-P w Zbydniowie (Publiczne Gimnazjum) 
- Maciej Krajanowski - ZS-P w Zbydniowie (Publiczne Gimnazjum) 
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- Maryla Paterek - ZS-P w Zbydniowie (Publiczne Gimnazjum) 
- Karolina Idec - ZS-P w Zbydniowie (Publiczne Gimnazjum) 
- Hubert Krawiec - ZS w Turbi (Publiczne Gimnazjum) 
- Piotr Bródka - ZS w Turbi (PSP) 
- Natalia Wiśniewska - ZS w Turbi (PSP) 
- Kamila Ziara - ZS w Turbi (Publiczne Gimnazjum) 
- Klaudia Samołyk - ZS w Turbi (Publiczne Gimnazjum) 
- Patrycja Chmura -ZS w Turbi (Publiczne Gimnazjum) 
- Karolina Trela - PSP Majdan Zbydniowski 
- Amelia Mierzwa - PSP Majdan Zbydniowski 
- Joanna Darowska - PSP Majdan Zbydniowski 
- Julia Mączka - PSP Majdan Zbydniowski 
- Roksana Drozd - PSP Kotowa Wola 
- Weronika Główka -PSP Kotowa Wola 
- Anna Cygan - PSP Kotowa Wola 

Wójt pogratulował wszystkim i życzył młodzieży udanych i spokojnych wakacji. 

Starosta Stalowowolski złożył gratulacje i wręczył drobny upominek Maciejowi Krajanowskiemu z Zespołu Szkolno- 
Przedszkolnego w Zbydniowie, który został z pośród 25 uczniów Województwa Podkarpackiego nagrodzony przez 
Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych jako wybitnie uzdolniony uczeń Województwa 
Podkarpackiego. Maciej reprezentował nie tylko naszą gminę ale i powiat stalowowolski. Nagroda Podkarpackiego 
Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych została przyznana Maciejowi za jego szczególne osiągnięcia sportowe 
na poziomie regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Jest on mistrzem województwa podkarpackiego w biegu 
na 60 m w hali i na otwartym stadionie, również brązowym medalistą w zawodach krajowych. Na co dzień Maciej 
jest wyróżniającym się piłkarzem Klubu Sportowego Stal Stalowa Wola w kategorii młodzików oraz członkiem kadry 
województwa podkarpackiego rocznika 2004. 

Wójt poinformował, że podpisał 16 zarządzeń dotyczących między innymi budżetu gminy, powołania komisji 
przetargowej, ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zaleszany, ustalenia opłaty 
za ustanowienie służebności drogowej, powołania komisji konkursowej oceniającej oferty zadania publicznego, 
powołania komisji urbanistyczno-architektonicznej, przystąpienia do szacowania szkód w rolnictwie. Odbyło się 
wiele spotkań np. w Urzędzie Marszałkowskim był podpisywany aneks do umowy dotyczący Lokalnej Grupy 
Działania. Jest nabór na lokalne działania, które realizuje samorząd, wniosek już gmina złożyła ale 
najprawdopodobniej realizacja będzie dopiero w przyszłym roku. Odbyło się również kilka spotkań u notariusza 
z uwagi na to, iż działki na terenie gminy sprzedają się. Prowadzone były również rozmowy na temat kanalizacji. 
Odbyło się spotkanie przedstawicieli Banku, ponieważ w chwili obecnej są trudne czasy banku ale nie ma ludzi 
niezastąpionych i trzeba być dobrej myśli, że bank nadal będzie bardzo dobrze funkcjonował. Wójt zwrócił również 
uwagę na to, iż jest wyłoniona firma, która będzie prowadzić prace przy remoncie budynku Przedszkola w Obojnej i 
że ma nadzieję, że nic nie przeszkodzi w pracach i od 1 września zostanie uruchomione Przedszkole i Żłobek. 

Przewodniczący Rady dodał, że to Przedszkole w Obojnej musi ruszyć od września, ponieważ wielu rodziców 
zapisało dzieci i gdyby to się nie udało to byłby problem. 

Ad. 6  

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaleszanach w 2016 roku przedstawił i szczegółowo 
omówił Kierownik OPS Andrzej Szostek. 

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Guźla pytał kierownika czy sprawdzają się prace społecznie-użyteczne.  
Kierownik odpowiedział, że jest to nowa forma aktywacji mieszkańców, ale są one realizowane. 

Ad. 7 

Sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
za 2016 rok. 

a. Informację o funkcjonowaniu Zakładu przedstawiła Kierownik SPGZOZ Małgorzata Szczykutowicz- 
Bryniak, natomiast pod kątem finansowym głos zabrała GłównaKsięgowa Zakładu Pani Kuczera. 



-4- 

Pani Kierownik poinformowała, że wiodący ośrodek jest w Zbydniowie, od 1 listopada ośrodek w Turbi na prośbę 
mieszkańców czynny jest codziennie od 8.00 do 18.00, natomiast w Zaleszanach jest nienormowany czas pracy od 
8.00 do 15.00, a tylko we wtorki godziny wydłużone są do 18.00. Zatrudnione są 33 osoby, plus osiem na umowę 
zlecenie. 
Po przeprowadzanych kontrolach Ośrodek ma wszystkie wyniki pozytywne, nie ma żadnych zastrzeżeń.  

b. dyskusja 

Sołtys Zbydniowa dziękował personelowi Ośrodka jako sołtys, mieszkaniec i pacjent, że ten ośrodek został 
utrzymany do tej chwili i jest w nim dużo pacjentów i dobrze prosperuje. Sołtys dodał, że ten ośrodek w Zbydniowie 
jest tzw. „perełką” . 

Radny Józef Sarna zwrócił uwagę na wiek jednego z lekarzy, który pracuje w Ośrodku, sugerował, aby zatrudniać 
młodych lekarzy. 
Kierownik odpowiedziała, że mimo iż lekarz ma już 86 lat to w dalszym ciągu się dokształca, pacjenci chętnie 
przychodzą do niego na wizyty. 
Przewodniczący Rady stwierdził, że po wieku nie należy oceniać kogoś, za przykład podał np. uczelnie, gdzie 
wykładają starsi profesorowie. 
Radna Małgorzata Stefańska również nie miała zastrzeżeń do wieku lekarza, a nawet twierdziła, że lepiej iść do 
starszych lekarzy z większym doświadczeniem. 

Wiceprzewodniczący Rady Jan Wawryk twierdził, że Ośrodek w Zaleszanach jest zaniedbany i powinien też być 
czynny do 18.00 codziennie.  
Kierownik zwróciła uwagę na to, że do osób starszych lekarz może przyjechać na wizytę domową. Lekarz jest 
dostępny codziennie, w wyjątkowych sytuacjach, jeśli w Zaleszanach jest już ośrodek nieczynny zawsze można 
przywieźć pacjenta do Zbydniowa lub Turbi. 

Radny Władysław Stilger pytał dlaczego w naszym ośrodku jest mało pacjentów a w innych gminach jest jeden 
ośrodek i znacznie większa liczba pacjentów. 
Kierownik odpowiedziała, że pacjentów również przyjmuje doktor Stasiewicz i doktor Jędral, dlatego może się 
wydawać, że jest ich mało w naszym ośrodku. 

Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Guźla zwrócił uwagę na to, że jest trzy publiczne ośrodki w Gminie i należałoby 
je poszanować, sugerował, aby zabezpieczyć pomoc pacjentom w Zaleszanach do godziny 18.00. 
Kierownik odpowiedziała, że pacjenci są przyzwyczajeni przychodzić do lekarza w godzinach przedpołudniowych 
i wydłużenie czasu pracy nic nie zmieni.  

Radny Mariusz Foltarz pytał czy są wywieszone informacje z godzinami pracy poszczególnych lekarzy. 
Kierownik odpowiedziała, że w każdym ośrodku jest taka informacja wywieszona. 

Wójt mówił, że nie należy mówić głośno, że będzie zamykany ośrodek, ponieważ taka informacja bardzo szybko się 
rozeszła i niepotrzebnie pacjenci się denerwują, a nie jest to prawdą. Gmina z własnych pieniędzy dofinansowuje 
ośrodek, około 100 tys. zł poszło na same Zaleszany, a są głosy, że gmina nie pomaga Ośrodkowi. Wójt sugerował, 
aby zostały podjęte jakieś kroki w kierunku młodych pacjentów, którzy nie chcą iść do starszego lekarza, który 
przyjmuje w ośrodku, mimo, że każdy go szanuje, ale trzeba próbować ściągnąć młodszych lekarzy, na tą chwile nie 
ma takiej oferty dla młodych. Wójt również poruszył problem z rehabilitacją. Wójt zapraszał do rozmów, żeby tą 
służbę zdrowia ruszyć do przodu, żeby było lepiej dla pacjentów.  

Radna Anna Stelmach dziękowała za wydłużone godziny pracy w ośrodku w Turbi i pytała, dlaczego jest problem 
z młodszymi lekarzami, czy jest to kwestia wynagrodzenia.  
Kierownik ośrodka twierdziła, ze kolejki na rehabilitację nie są aż takie długie, w Radomyślu mają większy kontrakt 
to więcej mogą przyjąć pacjentów. 

Po długiej dyskusji na temat sytuacji i funkcjonowania ośrodka przystąpiono do odczytania uchwały. 

c. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego 
Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2016 rok odczytała Justyna Kuchno. 

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 XXXII/395/2017 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2016. 
 
Ad. 8 

a. omówienie sprawozdań przez Skarbnika Gminy 

Skarbnik Gminy przedstawiła szczegółowo informacje dotyczące realizacji budżetu za 2016 rok, informując Radę 
Gminy, iż planowane dochody zostały zrealizowane w 104,61 %, planowane wydatki zostały wykonane w 95,77 % 
zakładanego planu. Wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie 31.930.321,09 zł, co stanowi 95,83 % planu. 
Wydatki majątkowe wykonane w kwocie 3.030.681,70 zł, co stanowi 95,27 % planu wydatków. Szczegółowy opis 
zrealizowanych dochodów i wydatków zawiera opisowe sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.  
Planowany deficyt po dokonanych zmianach w trakcie roku budżetowego wynosił 40.167,83 zł, natomiast po 
podliczeniu ostatecznie budżet zamknął się nadwyżką 3.185.145,54 zł. Łącznie zobowiązania z tytułu zaciągniętych 
pożyczek i kredytów na koniec 2016 roku wynoszą 4.720.000,00 zł, w tym, kredyt zaciągnięty w ING Bank Śląski 
w wysokości 120.000,00 zł, kredyt w Mikołowskim Banku Spółdzielczym 1.200.000,00 zł, kredyt w mBank w kwocie 
2.600.000,00 zł i Bank Gospodarstwa Krajowego w kwocie 1.100.000,00 zł. Informacja o stanie mienia komunalnego 
została zaktualizowana o przyjęcie na stan działek m.in. przekazanych przez Wojewodę w wyniku komunalizacji oraz 
w wyniku sprzedaży działek. Sprawozdanie finansowe składa się z bilansu z wykonania budżetu i bilansu 
jednostkowego, czyli zbiorczego ze wszystkich jednostek, rachunku zysków i strat i zmian w funduszu jednostki. 
Bilans z wykonania budżetu odzwierciedla stan środków na rachunku podstawowym, stan należności po stronie 
aktywów. Po stronie pasywów stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, wynik wykonania budżetu za 2016 
rok, skumulowany wynik budżetu z lat ubiegłych oraz inne pasywa tj. kwota subwencji oświatowej przekazana przez 
ministerstwo na styczeń 2016 roku. Bilanse jednostkowe odzwierciedlają stan aktywów trwałych, w tym majątek 
netto po odliczeniu umorzenia tj. środki transportu, grunty, budynki, drogi, sieć kanalizacyjna i inne środki trwałe 
oraz stan inwestycji rozpoczętych. Aktywa obrotowe obrazują stan materiałów i towarów, stan wszystkich 
należności oraz stan środków na rachunkach bankowych poszczególnych jednostek oraz stan środków pieniężnych 
w drodze. Po stronie pasywów stan funduszu jednostki, wynik finansowy, stan zobowiązań z poszczególnych 
tytułów np. z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, stan kaucji gwarancyjnych oraz stan funduszu 
socjalnego. Rachunek zysków i strat przedstawia wyliczenia wyniku finansowego, który wylicza się odejmując koszty 
od przychodów poszczególnych jednostek. Zestawienie zmian w funduszu obrazuje poszczególne zmiany jakie 
wpływają na zmniejszenie i zwiększenie funduszu. 

 
b. przedstawienie opinii komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Gminy Zaleszany za 2016 rok. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej p. Barbara Domin przedstawiła Radzie Gminy opinię Komisji Rewizyjnej Rady 
Gminy Zaleszany. 

Opinia stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

c. zapoznanie się z Uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o przedłożonym 
przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok. 

Skarbnik Gminy Zaleszany odczytała Uchwałę Nr XVI/89/2016 z dnia 5 kwietnia 2017 r. Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Zaleszany 
sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 r. 

Uchwała ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

d. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o wykonaniu Budżetu Gminy za 2016 rok oraz wniosku 
o absolutorium dla Wójta Gminy. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej p. Barbara Domin przedstawiła wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia 
absolutorium Wójtowi Gminy Zaleszany z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. 

Komisja wnioskowała o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium. 

Wniosek Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  
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e. przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie 
absolutorium Wójtowi Gminy Zaleszany, 

Przewodniczący Rady Gminy p. Lucjan Kutyła odczytał Uchwałę Nr XVI/132/2017 z dnia 29 maja 2017 roku Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji 
Rewizyjnej Rady Gminy Zaleszany o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2016 
rok. 
Uchwała ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

f. dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 r. 

Jako pierwsza głos w dyskusji zabrała Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Barbara Domin zwróciła uwagę na to, iż 
Komisja szczegółowo analizowała dokumenty przedstawione przez Skarbnika Gminy, oceniany budżet został 
prawidłowo wykonany, dużo więcej było wykonanych prac aniżeli było zakładane, dlatego Radna dziękowała 
Wójtowi, Skarbnikowi i pracownikom Gminy za zaangażowanie w wykonanie budżetu.  

Wiceprzewodniczący Rady Jan Wawryk informował, iż Komisja Budżetu, Rozwoju Społecznego, Handlu i Spraw 
Samorządowych analizowała wykonanie budżetu za 2016 rok i oceniła go pozytywnie. Jak twierdzi Pan Wawryk 
budżet został wykonany w sposób oszczędny i poprawny. Wykonano wiele zadań takich jak np. drogi, chodniki, 
ścieżki rowerowe. Dużą dbałość położono na poprawę estetyki w sołectwach. Takim przykładem może być 
wyburzenie budynku byłej mleczarni w centrum wsi w Skowierzynie. W sposób wyraźny poprawiono jakość 
urządzeń melioracyjnych na terenie gminy i zbiorników wodnych np. zbiornik Motycze Szlacheckie i Skowierzyn. 
Zadania budżetowe zostały wykonane nie tylko z budżetu gminy, ale wiele zadań sfinansowano z pozyskanych 
funduszy zewnętrznych. Pan Wawryk dodał, że na sukces wykonania budżetu składa się wzorowa praca Wójta 
Gminy, pani skarbnik. Widoczny jest duży wkład pracy Włodarza Gminy przy pozyskiwanych funduszach 
zewnętrznych, wykonywaniu zadań najpotrzebniejszych w gminie, widać dużo zaczętych inwestycji, 
termomodernizacji i remontów. W imieniu Komisji Budżetowej Pan Wawryk dziękował Wójtowi za osiągnięty 
sukces i był za udzieleniem Wójtowi absolutorium.  

Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Guźla zwrócił uwagę na dochody od osób prawnych, które znacząco wzrosły, 
wiele jest wykonanych dróg na terenie gminy. Jest duży dochód ze sprzedaży działek gminnych, z których podatki 
wpływają do naszego budżetu co świadczy o dobrym gospodarzeniu, widoczne jest to również przy zadłużeniu, 
które zmniejsza się. Wiceprzewodniczący twierdził, że jest to kolejny rok dobrej zmiany przy udziale Radnych Gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy dodał, iż jest około 10% różnicy w dochodach i wydatkach a wszystkie zadania zostały 
zrealizowane, dlatego Przewodniczący również gratulował Wójtowi takiej sytuacji. 

Głos zabrał Wójt Gminy, który powiedział, że był to ciężki rok pracy, budżet ten to ogrom pracy włożony przez 
pracowników, którym Wójt podziękował. Dodał, że podziękowania należą się również radnym i sołtysom za pomoc 
w realizacji tego budżetu i zaplanowanych w nim różnych zadań. Jeśli jest zgoda to prace zmierzają w dobrym 
kierunku, jak się pojawiają środki z zewnątrz to należy z nich korzystać. Pozostali Radni nie mieli żadnych pytań 
i wątpliwości z uwagi na to, że wszystko zostało szeroko omówione przez Panią Skarbnik i Wójta Gminy na 
posiedzeniach komisji. 

g. projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu przedstawiła Skarbnik Gminy Monika Chałubiec. 

Przewodniczący 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 XXXII/396/2017 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu. 

h. projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Zaleszany odczytała Justyna Kuchno. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
Rada Gminy w głosowaniu jawnym 15 głosami za podjęła 
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Uchwałę Nr XXXII/397/2017 

w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Zaleszany. 

Wójt podziękował Radnym za otrzymane absolutorium. 
 
Ad. 9 

a. Projekt uchwały z autopoprawkami 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 XXXI/398/2017 

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

b. 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 do projektu więc przystąpiono do głosowania. 
Rada Gminy w głosowaniu jawnym 15 głosami za podjęła 

Uchwałę Nr XXXII/399/2017 

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zaleszany. 

c. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. „Miejscowy Plan 
Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Zaleszany – część I „Topolowa” 
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 XXXII/400/2017 

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. „Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Zaleszany – część I „Topolowa”. 

d. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. „Miejscowy Plan 
Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Obojna – część I „Magnolia” 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 XXXII/401/2017 

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. „Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Obojna – część I „Magnolia”. 

e. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. „Opracowanie projektu 
studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego 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 XXXII/402/2017 

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. „Opracowanie projektu studium i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Zaleszany”. 

f. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stalowowolskiemu na realizację 
zadania publicznego w 2017 roku odczytała Skarbnik Gminy. 
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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 15 głosami za podjęła 

Uchwałę Nr XXXII/403/2017 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stalowowolskiemu na realizację zadania publicznego w 2017 
roku. 

g. Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych 
jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania odczytała i wyjaśniła 
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 XXXII/404/2017 
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych 
oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. 

h. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Zaleszany do realizacji projektu pn. „Bajkowe Przedszkola” 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś Priorytetowa IX – Jakość 
edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 – Rozwój edukacji przedszkolnej odczytał 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 XXXII/405/2017 

w sprawie przystąpienia Gminy Zaleszany do realizacji projektu pn. „Bajkowe Przedszkola” w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś Priorytetowa IX – Jakość edukacji 
i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 – Rozwój edukacji przedszkolnej. 

i. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 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 XXXII/406/2017 

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. 

j. Dwa projekty uchwał w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej 
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 XXXII/407/2017 
Uchwałę Nr XXXII/408/2017 

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

k. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy 
Zaleszany na lata 2016-2025 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 XXXII/409/2017 

zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Zaleszany na lata 2016-2025. 
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l. 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 15 głosami za podjęła 

Uchwałę Nr XXXII/410/2017 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej. 

m. Projekt uchwały w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 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 XXXII/411/2017 

w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Zaleszany. 

n. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 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 XXXII/412/2017 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Zaleszany. 

o. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Zaleszany- część I „Topolowa” 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 XXXII/413/2017 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
położonego w obrębie Zaleszany- część I „Topolowa”. 

p. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Obojna – część I „Magnolia” 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 XXXII/414/2017 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
położonego w obrębie Obojna – część I „Magnolia”. 
 
Ad. 10 
Interpelacje i oświadczenia radnych- nie było. 
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Ad. 11 
Wolne wnioski i zapytania 

Sołtys Obojnej Waldemar Gimpel zaprosił wszystkich obecnych na Sesji na Biesiadę folkloru „Konie Nasza Pasja”, 
która odbędzie się 16 lipca 2018 r. w Obojnej. 

Radny Józef Dul pytał jak wygląda sytuacja z instalacjami solarnymi, na które składane były wnioski. 
Wójt odpowiedział, że wpłynęło dużo wniosków, Urząd Wojewódzki miał przewidziane 250 mln zł na ten cel 
a wniosków jest na około 600 mln dlatego jest wszystko trochę odłożone w czasie i jeszcze trzeba będzie poczekać. 

Przewodniczący Rady zwrócił uwagę na sytuację jaka jest teraz w powstającym przedszkolu w Obojnej, dodał że 
trzeba wszystko robić, aby zostało ono uruchomione od 1 września. 
Wójt odpowiedział, że wszystko idzie w dobrym kierunku, rozmowy są w Straży, Sanepidzie, Nadzorze Budowlanym, 
aby były odbiory i od 1 września dzieci mogły być przyprowadzane do Przedszkola i Żłobka. 

Wójt zapraszał wszystkich na Zawody Sportowo-Pożarnicze, które odbędą się na Lotnisku w Turbi 2 lipca, 
organizatorem zawodów jest OSP Zbydniów wspólnie z Gminą. 

Ad. 12 
Zamknięcie obrad Sesji.  

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Lucjan Kutyła 


