
PROTOKÓŁ  Nr  XLIV/2018 
Z  NADZWYCZAJNEJ  SESJI  RADY  GMINY  W  ZALESZANACH 

odbytej w dniu 26 lipca 2018 roku 
 

O godz. 14.00 Przewodniczący Rady Gminy Lucjan Kutyła dokonał otwarcia XLIV Sesji Rady Gminy, 
powitał radnych. W sesji Rady Gminy w dniu 26 lipca 2018 roku uczestniczyło 14 radnych na ogólną 
liczbę 15 radnych. 
Proponowany porządek obrad: 

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

a. zmian w uchwale budżetowej Gminy Zaleszany na 2018 rok, 
b. zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zaleszany, 
c. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stalowowolskiemu na realizację zadania 

publicznego w 2018 roku, 
d. zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaleszanach, 
e. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego wydzierżawienia 

nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zaleszany x2.  
4. 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 

a. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Zaleszany na 2018 rok 

odczytała Skarbnik Monika Chałubiec. 

Przewodniczący Rady pytał czy są uwagi do projektu uchwały.  

Wójt Gminy Paweł Gardy po odczytaniu uchwały wyjaśnił czego dotyczą zmiany w uchwale. Kwota 
283 803,00 zł dotyczy uzyskania przez Powiat Stalowowolski dofinansowania w wysokości 50% na 
przebudowę drogi oraz wykonanie chodnika w msc. Kępie Zaleszańskie, taka jest procedura przyjęta 
z powiatem stalowowolskim, że jeżeli wykonujemy wszelakie zadania powiat i gmina ponoszą koszty 
po połowie. Kolejną pozycją z uchwały jest kwota 100 000,00 zł dotycząca remontu pomieszczeń 
w budynku Urzędu Gminy. Najniższa oferta wynosiła 240 000,00 zł, dlatego też Pani Skarbnik musiała 
przeznaczyć na ten cel większe środki, ponieważ jest problem z wykonawcami typowo do prac 
remontowych i wykończeniowych, ceny poszły w górę i ciężko o solidnego wykonawcę, prace będą 
obejmować zakres wymiany instalacji elektrycznej, założenie alarmu oraz szpachlowanie i malowanie 
pomieszczeń. Wójt poinformował, że gmina otrzymała promesę z tzw. powodziówek na remont 
zalanych pomieszczeń w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotowej Woli oraz na remont drogi na 
ul. Kalinowej w Agatówce, oraz że rozstrzygnięto przetarg na zagospodarowanie zbiornika wodnego 
w msc. Motycze Szlacheckie. Pan Wójt poinformował również, że punkt w uchwale budżetowej 
odnośnie kredytu dotyczy budowy kanalizacji na terenie gminy. Przekazał, że w dniu dzisiejszym wraz 
z Panią Skarbnik podpisali w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego umowę oraz, 
że trwają już prace w msc. Obojna. Dodał również, że w tych miejscowościach, w których będzie 
trwała budowa sieci kanalizacyjnej mieszkańcy będą ponosili koszt 1 500,00 zł za przyłącz do 
budynków mieszkalnych, tak jak to miało miejsce w poprzednich latach podczas budowy kanalizacji, 
a resztę kosztów będzie pokrywać gmina. W najbliższym czasie rozpoczną się również prace w msc. 
Kotowa Wola. Wykonawcy mają 2 lata na wykonanie tej inwestycji.  
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Przewodniczący Rady Gminy zwrócił uwagę na pojawiający się problem wśród mieszkańców Obojnej 
dotyczący przyłączania do sieci kanalizacyjnej.  
 

Radna Dorota Stępień zapytała czy w tym roku rozpoczną się prace związane z budową kanalizacji 
w msc. Turbia. 
 

Wójt poinformował , że IV etap budowy kanalizacji rozpocznie się w przyszłym roku. Termin realizacji 
uzależniony jest od wykonawcy, z którym została podpisana umowa na realizację zadania. 
 
Nie było uwag do projektu więc przystąpiono do głosowania. 
Rada Gminy w głosowaniu jawnym 14 głosami za podjęła 

Uchwałę Nr XLIV/532/2018 

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Zaleszany na 2018 rok. 

b. Projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zaleszany 
odczytała Skarbnik Gminy. 

Przewodniczący 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 XLIV/533/2018 

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zaleszany.  

c. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stalowowolskiemu na 
realizację zadania publicznego w 2018 roku 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 XLIV/534/2018 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stalowowolskiemu na realizację zadania 
publicznego w 2018 roku. 
 

d. Projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaleszanach 

odczytał Kierownik OPS Andrzej Szostek. 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaleszanach wyjaśnił, że zmiana w statucie dotyczy dodania 
kolejnego zadania „Dobry Start”, które realizujemy od 1 lipca 2018 roku, jest to jednorazowa 
wyprawka w wysokości 300 zł. 
 
Przewodniczący 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 XLIV/535/2018 

w sprawie zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaleszanach.  
 

e. Pierwszy projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy 

Zaleszany odczytała Pani Izabela Rębisz. 

Przewodniczący pytał czy są uwagi do projektu uchwały. 
Nie było uwag więc przystąpiono do głosowania. 
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Rada Gminy w głosowaniu jawnym 14 głosami za podjęła 

Uchwałę Nr XLIV/536/2018 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego wydzierżawienia 
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zaleszany. 
 
Kolejny projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 
wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zaleszany odczytała Pani 
Izabela Rębisz. 
 
Przewodniczący Rady Gminy zapytał czym jest uzależniony termin dzierżawy w uchwałach. 
Pani Izabela Rębisz odpowiedziała, że długość okresu dzierżawy zależy od wnioskodawcy. 
 
Przewodniczący 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 XLIV/536/2018 

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

Ad. 4 
Zamknięcie obrad Sesji.  

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Lucjan Kutyła 
 


