
PROTOKÓŁ Nr XXXVI/2017 
Z  NADZWYCZAJNEJ  SESJI  RADY  GMINY  W  ZALESZANACH 

odbytej w dniu 27 listopada 2017 roku 
 

O godz. 16.00 Przewodniczący Rady Gminy Lucjan Kutyła dokonał otwarcia XXXVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy, 
powitał radnych oraz Wójta Gminy wraz z obecnymi pracownikami. W sesji Rady Gminy w dniu 27 listopada 2017 
roku uczestniczyło 13 radnych na ogólną liczbę 15 radnych. 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie XXXVI Sesji Rady Gminy. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 
a. zmian w uchwale budżetowej Gminy Zaleszany na 2017 rok. 

4. Zamknięcie obrad Sesji. 

Ad. 2 
Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad, który następnie poddał pod głosowanie. 
Rada Gminy 13 głosami za przyjęła przedstawiony porządek obrad. 
Wójt wyjaśnił, że sesja nadzwyczajna zwołana jest głównie przez wprowadzone zmiany w budżecie, dotyczące 
remontów sal gimnastycznych i melioracji na terenie gminy.  

Ad. 3 

a. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Zaleszany na 2017 rok odczytała i dokładnie 
omówiła Skarbnik Gminy. 

Przewodniczący Rady pytał czy są uwagi do projektu uchwały. 

Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Guźla zwrócił uwagę na kwotę 380 tys. zł, jaka jest przekazywana na dzieci 
z terenu gminy, które rodzice wożą do przedszkoli poza terenem gminy. 

Wójt potwierdził, że to są bardzo duże koszty, ale nie można zmusić rodziców, żeby pozostawili u nas na terenie 
gminy dzieci, choć przedszkola nasze są równie dobrze wyposażone a nawet niekiedy lepiej od innych.  

Wiceprzewodniczący Stanisław Guźla zwrócił również uwag na kwotę 8 tys. zł, jaka jest dodawana na bezdomne 
zwierzęta. 

Skarbnik poinformowała, że kwota ta może jeszcze ulec zmianie, bo bardzo dużo ludzi wyrzuca zwierzęta na terenie 
gminy i trzeba zapewnić im lokum. 

Wójt również zabrał głos w temacie zwierząt bezdomnych, prosił, aby radni i sołtysi również włączyli się do tego, 
aby szukać wśród swoich znajomych domu tym zwierzętom. Gmina na własny koszt sterylizuje, daje worek suchej 
karmy, szczepi zwierzęta, żeby mogły trafić do nowych domów. 

Przewodniczący pytał czy ma ktoś jeszcze jakieś uwagi. 
Nie było więcej uwag więc przystąpiono do głosowania. 
Rada Gminy w głosowaniu jawnym 13 głosami za podjęła 

Uchwałę Nr XXXVI/439/2017 

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Zaleszany na 2017 rok. 
 
Ad. 4 
Zamknięcie obrad Sesji.  

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Lucjan Kutyła 


