
PROTOKÓŁ Nr XXXIX/2018 
Z  SESJI  RADY  GMINY  W  ZALESZANACH 

odbytej w dniu 7 lutego 2018 roku 
 

O godz. 14.00 Przewodniczący Rady Gminy Lucjan Kutyła dokonał otwarcia XXXIX Sesji Rady Gminy, powitał radnych 
oraz przybyłych gości. W sesji Rady Gminy w dniu 7 lutego 2018 roku uczestniczyło 14 radnych na ogólną liczbę 
15 radnych. 
Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie XXXIX Sesji Rady Gminy. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII Sesji Rady Gminy. 
4. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy. 
5. Informacje Wójta Gminy za okres od ostatniej sesji. 
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz stałych Komisji Rady Gminy z pracy za 2017 r. 
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

a. zmian w uchwale budżetowej Gminy Zaleszany na 2018 rok, 
b. zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zaleszany, 
c. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zaleszany, 
d. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia typu schronisko dla 

osób bezdomnych z terenu Gminy Zaleszany, 
e. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru usługowego 

w rejonie lotniska sportowego w Turbi, 
f. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność 

Gminy Zaleszany x3, 
g. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej 

stanowiącej własność Gminy Zaleszany, 
h. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Stalowej Woli 

na lata 2014-2020”, 
i. zniesienia formy ochrony przyrody z drzew uznanych za pomniki przyrody. 

8. Interpelacje i oświadczenia radnych.  
9. Wolne wnioski i zapytania. 
10. Zamknięcie obrad Sesji 

Ad. 2 
Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad, który następnie został poddany pod głosowanie. 
Rada Gminy 14 głosami za przyjęła porządek obrad.  

Ad. 3 
Przyjęcie protokołu z XXXVIII Sesji Rady Gminy - Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do protokołu, nikt nie 
wniósł uwag więc przystąpiono do głosowania. 
Protokół został przyjęty 14 głosami za. 

Ad. 4 
Przewodniczący Rady odczytał pismo przesłane od Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyl. 
Pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad. 5 
Wójt poinformował, iż od ostatniej Sesji Rady Gminy podpisał siedemnaście zarządzeń, które dotyczyły między innymi 
przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej, ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości stanowiących własność Gminy 
Zaleszany przeznaczonych na sprzedaż/zamiany, ustalenia jednorazowej opłaty za ustanowienie służebności drogowej 
na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zaleszany, zmian w budżecie gminy, opracowania planu finansowego 
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, realizacji zadań w zakresie 
upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w tym wśród dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem piłki 
siatkowej, zmian Regulaminu wynagrodzeń pracowników w Urzędzie Gminy, polityki bezpieczeństwa informacji oraz 
instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych, powołania komisji 
przetargowej, realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie Klubu Seniora” oraz planu potrzeb w zakresie 
wykonywania prac społecznie –użytecznych na rok 2018 w gminie. 
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Ponadto Wójt odbył wiele spotkań z mieszkańcami, Wójt spotkał się również z Prezesem PKS Stalowa Wola, 
Nadleśniczym Nadleśnictwa Rozwadów, Ministrem Infrastruktury Andrzejem Adamczykiem, Prezesem Gminnego 
Zakładu Komunalnego, uczestniczył także w szkoleniu PROW Lasowiacka Grupa Działania, konsultacjach w Urzędzie 
Marszałkowskim w sprawie kanalizacji, zarządzie Lasowiackiej Grupy Działania, walnym posiedzeniu spółek wodnych 
w Zaleszanach, konwencie Gmin w Starostwie w Stalowej Woli, Komisji budżetu, zebraniach sprawozdawczych OSP 
Skowierzyn i OSP Motycze Szlacheckie oraz w wielu spotkaniach opłatkowo-noworocznych.  

Ad. 6 
Sprawozdania Komisji Rady Gminy z pracy za 2016 rok zostały odczytane przez Przewodniczących poszczególnych 
Komisji. 
Sprawozdania stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad. 7 
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. 
Wójt poinformował o przystąpieniu Gminy do projektu „Osa” opiewającym na około 100 tys. zł, z którego będą 
wykonane w sołectwie Zaleszany, Kępie Zaleszańskie, Turbia i Agatówka siłownie na świeżym powietrzu. Wójt dodał, 
że w Majdanie Zbydniowskim będzie wykonane boisko sportowe z 50% dofinansowaniem. 
Radna Małgorzata Stefańska zwróciła uwagę na to, iż wiele razy na zebraniach wiejskich w Pilchowie poruszany był 
temat siłowni na świeżym powietrzu, stąd pytanie radnej było dlaczego wybrano do projektu Agatówkę a nie Pilchów. 
Wójt wyjaśnił, iż w projekcie biorą pod uwagę, czy siłownia będzie umiejscowiona w miejscu, wokół którego jest już 
jakieś centrum sportowo rekreacyjne typu plac zabaw, kręgielnia, boisko.  
Radna Marzena Kuna poinformowała, że był brany pod uwagę Pilchów, ale ze względu na obszar jaki ma być pod 
siłownie, w tym momencie w Pilchowie nie ma miejsca, żeby go umiejscowić. 

Nie było więcej uwag więc przystąpiono do głosowania. 
Rada Gminy w głosowaniu jawnym 14 głosami za podjęła 

Uchwałę Nr XXXIX/467/2018 

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

b. Projekt uchwały 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 14 głosami za podjęła 

Uchwałę Nr XXXIX/468/2018 

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zaleszany. 

c. Projekt uchwał w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zaleszany odczytała 
Pani Sylwia Rębisz. 

Przewodniczący Rady pytał czy możliwe jest obliczenie wskaźników. 

Pani Sylwia Rębisz odpowiedziała, że wskaźniki są osiągane, są one z góry narzucane.  

Przewodniczący Rady pytał również, czy dobrze są segregowane śmieci. 

Prezes GZGK Rafał Lechoszest odpowiedział, że sukcesywnie segregowanie jest coraz lepsze na terenie gminy. 

Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Guźla pytał czy osiągnięty jest efekt, o którym jest mowa w rozdziale 7 ppkt 1) 
dotyczącym objęcia wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów najpóźniej do 2015 roku. 

Pani Sylwia Rębisz odpowiedziała, że dużo osób zmienia deklaracje na odpady segregowane, ponieważ cena jest niższa. 

Padło jeszcze pytanie czy wszystkie gospodarstwa mają kosze i czy wszyscy płacą. 

Pani Sylwia Rębisz poinformowała, że trafiają się osoby co od 2013 roku nie płacą, a urząd skarbowy ściąga należności 
z różnym skutkiem, ponieważ największy problem jest z osobami starszymi, samotnie mieszkającymi, które nie mają 
dochodu, te osoby nie płacą i nie mają zawartych umów. 

Wójt poinformował, że na wiosnę będzie grupa interwencyjna, która będzie w pierwszej kolejności oczyszczać rowy 
z zalegających śmieci, które są wyrzucane najczęściej przez obcych mieszkańców przejeżdżających przez gminę. 
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Nie było więcej uwag więc przystąpiono do głosowania. 
Rada Gminy w głosowaniu jawnym 14 głosami za podjęła 

Uchwałę Nr XXXIX/469/2018 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zaleszany. 

d. Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach 
wsparcia typu schronisko dla osób bezdomnych z terenu Gminy Zaleszany odczytał i wyjaśnił Kierownik 
Ośrodka Pomocy Społecznej Andrzej Szostek. 

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 XXXIX/470/2018 

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia typu schronisko 
dla osób bezdomnych z terenu Gminy Zaleszany. 

e. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru usługowego w rejonie lotniska sportowego w Turbi odczytała Kierownik Marta 
Nakielny.  

Przewodniczący Rady pytał czy są uwagi do projektu uchwały. 
Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Guźla zapytał jaka jest to powierzchnia. 
Pani Marta wyjaśniła, że chodzi o działki przy drodze na lotnisko, które zajmują około 15 ha. 
Wójt wyjaśnił, ze przy obecnych przepisach, działkę powyżej 30 arów mógłby kupić tylko rolnik, a tak to przedsiębiorcy 
będą mieli możliwość zakupu działek. 
Nie było więcej uwag więc przystąpiono do głosowania. 
Rada Gminy w głosowaniu jawnym 14 głosami za podjęła 

Uchwałę Nr XXXIX/471/2018 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
usługowego w rejonie lotniska sportowego w Turbi. 

f. Trzy projekty uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości 
gruntowej stanowiącej własność Gminy Zaleszany odczytała Pani Izabela Rębisz. 

Wszystkie trzy projekty zostały odczytane. 

Przewodniczący Rady pytał czy są uwagi do projektów uchwał. 
Nie było uwag więc przystąpiono do głosowania. 
Rada Gminy w głosowaniu jawnym 14 głosami za podjęła 
Uchwałę Nr XXXIX/472/2018 – dotyczącą działki nr 727/12 położoną w Kępiu Zaleszańskim, 
Uchwałę Nr XXXIX/473/2018 – dotyczącą działki 2011/4 położoną w Turbi, 
Uchwałę Nr XXXIX/474/2018 – dotyczącą działki 82 położoną w Wólce Turebskiej 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność 
Gminy Zaleszany. 

g. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego wydzierżawienia 
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 14 głosami za podjęła 

Uchwałę Nr XXXIX/475/2018 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej 
stanowiącej własność Gminy Zaleszany. 

h. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego Stalowej Woli na lata 2014-2020”odczytała i wyjaśniła, że zmiany te są wprowadzane na 
wniosek Gminy Stalowa Wola Kierownik Marta Nakielny. 



-4- 

Przewodniczący Rady pytał czy są uwagi do projektu uchwały. 

Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Guźla, zwrócił uwagę na tabelkę załączoną na str.60 dotyczącą zestawienia 
terenów inwestycyjnych w gminach MOF, należy się zastanowić, jak dobrze wykorzystać te tereny. 

Wójt dodał, że pan Guźla ma rację, ale żeby uzbroić pozostałe tereny w gminie to są duże koszty i jak na razie nie ma 
gmina tyle środków na ten cel. 
Nie było więcej uwag więc przystąpiono do głosowania. 
Rada Gminy w głosowaniu jawnym 14 głosami za podjęła 

Uchwałę Nr XXXVIII/476/2018 

zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Stalowej Woli na 
lata 2014-2020”. 

i. Projekt uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzew uznanych za pomniki przyrody odczytała 
Pani Marta Szpilczyńska. 

Przewodniczący Rady pytał czy są uwagi do projektu uchwały. 

Radny Władysław Stilger zwrócił uwagę, aby sprawdzić czy w pobliżu gdzie występują pomniki przyrody nie ma 
młodego orzecha czarnego czy to tylko są samosiejki.   
Nie było więcej uwag więc przystąpiono do głosowania. 
Rada Gminy w głosowaniu jawnym 14 głosami za podjęła 

Uchwałę Nr XXXIX/477/2018 

w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzew uznanych za pomniki przyrody. 

Ad. 8 
Interpelacje i oświadczenia radnych- nie było. 

Ad. 9 
Wolne wnioski i zapytania. 
Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Guźla poruszył sprawy, które omawiane były na posiedzeniu komisji strategii, na 
której nie mógł być Wójt, pytał między innymi o to, kiedy ruszy rewitalizacja, jak wygląda sytuacja z polderami 
powodziowymi i na jakim etapie są kolektory. 
Sołtys Obojnej Waldemar Gimpel pytał o dopłaty do pieców C.O.  
Wójt odpowiedział, że rewitalizacja jest procesem niezależnym, jeśli chodzi o poldery to temat jest zakończony. 
W temacie kolektorów, Wójt poinformował, że było 106 wniosków, gmina jest na 50 miejscu, przetargi są ogłaszane, 
ale część mieszkańców wypisuje się z tego, ponieważ trzeba ponieść duże koszty. 
Jeśli chodzi o dopłaty do pieców, to nie ma zgłoszeń do urzędu od mieszkańców, nabór prowadzony jest 
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie z projektu „Przyjazny Dom”, więcej informacji można 
uzyskać dzwoniąc do Funduszu. 
Radny Józef Sarna pytał, czy nie ma możliwości połączenia mieszkańców Obojnej z Agatówką oświetleniem ulicznym, 
jest to odcinek ok 300 m.  
Sołtys Motycza Szlacheckiego Pani Agnieszka Mazur pytała, czy z urzędu można wystąpić o odszczał bobrów, ponieważ 
zalewane są pola. 
Wójt odpowiedział, że z odszczałem bobrów jest problem.  
Radny Władysław Stilger dodał, że on jest na terenie innego koła, ale zmieniły się teraz przepisy, że za odstrzał nie musi 
płacić ten kto odszczał robi, więc może będzie łatwiej.  

Ad. 10 
Zamknięcie obrad Sesji.  

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Lucjan Kutyła 


