
PROTOKÓŁ Nr XXXIII/2017 
Z  SESJI  RADY  GMINY  W  ZALESZANACH 

odbytej w dniu 21 lipca 2017 roku 
 

O godz. 9.00 Przewodniczący Rady Gminy Lucjan Kutyła dokonał otwarcia XXXIII Nadzwyczajnej Sesji Rady 
Gminy. W sesji Rady Gminy w dniu 21 lipca 2017 roku uczestniczyło 14 radnych na ogólną liczbę 15radnych. 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie XXXIII Sesji Rady Gminy. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

a. zmian w uchwale budżetowej Gminy Zaleszany na rok 2017, 
b. uchylenia uchwały nr XXXII/404/2017 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie 

ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych 
oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, 

c. zmian uchwały nr XXIV/303/2016 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stalowowolskiemu na realizację zadania publicznego w 2017 r. 

4. Zamknięcie obrad Sesji.  

Ad. 2 
Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad, który następnie poddał pod głosowanie. Rada Gminy 14 głosami 
za była za proponowanym porządkiem obrad. 

Ad. 3 
a) Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Zaleszany na rok 2017 odczytała 

Skarbnik Gminy. 
 

Przewodniczący Rady pytał, czy kwota 475.434,92 zł dla Przedszkola to jest tylko na Przedszkole w Obojnej czy 
również na Zaleszany. 
Skarbnik Gminy odpowiedziała, że w tej kwocie mieści się też Przedszkole w Zaleszanach, są to wydatki tego 
roku, w przyszłym roku będą konieczne zmiany. 
Wójt wyjaśnił, że dokładane też są pieniądze na chodnik, był tylko jeden oferent, który złożył ofertę dużo wyższą 
i przetarg był unieważniony. Obecnie zmniejszony jest zakres, żeby w tym roku zrealizować tę inwestycję. 
Starostwo dokłada do tego 30 tys. zł i my, jako gmina również 30 tys. zł. 
Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Guźla pytał jaki jest zakres i długość chodnika. 
Wójt odpowiedział, że chodnik będzie wykonywany od przystanku w Wólce Turebskiej do przystanku 
w Majdanie Zbydniowskim. 
 

Przewodniczący Rady pytał czy są jeszcze pytania do projektu uchwały. 
Nie było więcej pytań więc przystąpiono do głosowania. 
Rada Gminy w głosowaniu jawnym 14 głosami za podjęła 

Uchwałę Nr XXXIII/415/2017 

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

b) Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXXII/404/2017 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 28 
czerwca 2017 r. 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 14 głosami za podjęła 
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Uchwałę Nr XXXIII/416/2017 

w sprawie uchylenia uchwały nr XXXII/404/2017 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 28 czerwca 2017 r. w 
sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek 
oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. 
 

c) Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały nr XXIV/303/2016 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 22 
grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stalowowolskiemu na realizację 
zadania publicznego w 2017 r. 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 XXXIII/417/2017 

w sprawie zmian uchwały nr XXIV/303/2016 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stalowowolskiemu na realizację zadania publicznego w 2017 r. 

 
Ad. 4 
Zamknięcie obrad Sesji.  

Przewodniczący Rady Gminy słowami zamykam posiedzenie XXXIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy zakończył 
obrady XXXIII Sesji Rady Gminy w Zaleszanach. 
 
 
 Przewodniczący Rady Gminy 
  
 Lucjan Kutyła 


