
Protokól NrX)12012
Sesji Rady Gminy w Zaleszanach

odbytej w dniu 2l maja 2011 roku

O godz. Stej Przewodniczqcy Rady Gminy otworzyl XX Sesjg Rady Gminy witaj4c radnych
i przybylych goéci .
W Sesji Rady Gminy uczestniczylo na pocz4tku obrad 14 radnych , a od kt.3 porzqdku obrad
uczestniczylo 15 radnych.
Przewodnicz4cy stwierdzil prawomocnoSó obrad.

Ad.2.
Przewodnicz4cy Rady Gminy zaproponowal zmianE porz4dku obrad Sesji w ten sposób aby
dodaó w pkt. 8 podpunkt j i k dotyczqcy rozpatrzenia projektów uchwal .Radni 14 glosami
za przy obecnoÉci 14 radnych jednogloénie przyjgli zmianq.
Radni jednogloénie 14 glosami za(przy obecnoÉci 14 radnych) przyjEli nastqpuj4cy
porz4dek obrad z wprowadzonq zmian4 :

1. Otwarcie XX Sesji Rady Gminy
2. PrzyjEcie porz4dku obrad.
3. Przyjqcie protokolu z XIX Sesji Rady Gminy.
4. Informacje Przewodnicz1cego Rady Gminy
5. Informacj e Wójta Gminy za okres od ostatniej Sesji.
6. Funkcjonowanie instytucji oSwiaty, ku1tury, kultury frzycznej oraz stuíby zdrowia w

Gminie.
7. Sprawozdanie z dzialalnoéci rzeczowo-frnansowej za 20ll rok solectw KQpie

Zaleszairskie i Kotowa Wola.
8. Rozpahzenie projektów uchwal w sprawie :
a) zmian w uchwale budZetowej Gminy Zaleszany na 2012 rok,
b) zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zaleszany nalata 2012-2023.
c) w sprawie zasad korzystanie z niektórych obiektów i urzqdzei u2ltecznoSci publicznej

sposobu ustalania oplat za ich korzysfanie oraz powierzenia wójtowi gminy
uprawnienia do stanowienia o ich wysokoéci,

d)) regulaminu korzystania z placów zabav¡ zlokalizowanych na terenie
Gminy Zaleszany,

e) regulaminu okeSlajqcego zasady i tryb korzystania ze éwietlic wiejskich
na te¡enie Gminy Zaleszany

f) wyraZenia zgody navuydzier2awienie nieruchomoSci stanowi4cej wlasnoéó Gminy
Zaleszany -2 uchwaly

g) wTraLizenia zgody na obciq2enie ograniczonym prawem rzeczowym nieruchomoéci
gruntowej oznaczonej numerem 44316 polozonej w Pilchowie stanowiqcej wlasnoéó
Gminy Zaleszany

h) wyru2enia zgody na sprzeda2 nieruchomoéci gruntowych stanowi4cych wlasnoSó
Gminy Zaleszany - 3 uchwaly,

i) uchwalenia" Wieloletniego planu rozwoju i modemizacji urzqdzeú wodoci4gowych
i kanalizacyjnych Gminnego Zñladu Gospodarki Komunalnej w Zaleszanach na lata
20t2-2013.

j) przyst4rienia Gminy Zaleszany do realizacji projektu pn."Gimnazj alista z klas4
w Turbi" w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki wspólfinansowanego
z Europej skiego Funduszu Spolecznego ,Piorltetu IX " Rozwój wyksáalcenia i
kompetencji w regionach", Dzialania 9. 1."Wyrównywanie szans edukacyjnych
uczniów z grup o utrudnionym dostQpie do edukacji oraz zmniejszenia óZnic
wjakoSci uslug edukacyjnych" , którego opis stanowi wniosek o dofinansowanie



o numeze KSI: WND-POKL.09.01.02.-18-292/ I I reahzowanego w partnerstwie
ze Stowarzyszeniem Wspierania Aktywnoéci Lokalnej Turbi ,,Pomocna Dloú".

k) zmieniaj4c4 uchwalg Nr XI)l 167 /2012 z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie
zmian w uchwale budZetowej Gminy Zaleszany na 2012 rok

9. Interpelacj e i oéwiadczenia radnych
10 Wolne wnioski i zapTfania
1 1. ZamkniEcie obrad Sesji.

4d .3 .
Protokól z XIX Sesji Rady Gminy zostal przyj qty jednogloénie - za glosowalo 14 radnych.

4d.4.
Przewodniczqcy Rady Gminy zapoznal radnych z treéci4 korespondencji otrzymanej od
mieszkanców Zbydniowa w sprawie lokalizacji stacji telefonii komórkowej firmy Playa.
Mieszkaúcy sole ctwa - pszczelarze wyralaj4sprzeciw w sprawie lokalizacj i wskazuj 4c 2e
przyjEte rozwiqzanie zagraZa ich pasiekom i pozbawi ich rodziny Lróüa ulrzymania.
Wójt wyja3nil, Ze do tej pory wydawane byly negatywne decyzje ale Samorzqdowe Kolegium
Odwolawcze do którego odwolyrvali sig inwestorzy nie uznawalo naszych racji, Poprosilem
mieszkaúców aby wylozyli inne racji i powody dla których nie mo2e byó tam zlokalizowana
stacja telefoni i komórkowej.
Czyrnik pszczelarski nie byl brany pod uwagq , musi byó potwierdzony opiniq fachowców z
tej bran2y.

Ad.5 .
Wójt Gminy zloZyl sprawozdanie z dzialalnoici za okes od ostatniej Sesji.
Zastqpca Wójta poinformowal o rozmowach i spotkaniach które siQ tbcz4 w sprawie
wybudowania zakladu selekcjonowania i skladowania odpadów przy wykorzystaniu érodków
unijnych. Zaklad ten obejmowal by gminy powiatu ni2añskiego, stalowowolskiego i
tamobrzeskiego . W tej chwili przygotowywane s4treéci uchwal oraz porozumienie
migdzygminne w tej sprawie.
Do sprawozdania uwag nie wniesiono.

4d.6.
Informacj q na temat funkcjonowania oéwiaty przedstawil Jan Nowak - Dyrektor GZOSiP.
Informacje poszerzyl ZastgpcaWójta Ryszard L4czny - poinformowal o utworzeniu w
Publicznym Gimnazjum w Zbydniowie 4 oddzialów , skutek finansowy to wyasygnowanie z
budZetu gminy w roku bz. dodatkowych 15 501 zl oraz 5 oddzialów Publicznym Gimnazjum
w Turbi i dofinansowaniu z bud2etu kwoty 23 215 21. Suma tych dofinansowaú bgdzie
przedmiotem zmian w büdZecie w postaci uchwaly na dzisiejszej Sesji. .
Ogloszono 3 konkursy na stanowisko dyrektorów szkól tj .: w PSP w Skowierzynie , PG
Zbydniowie i PG Turbi.
Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej ElZbieta Sabat przedstawila sprawozdanie z
dzialalnoéci bibliotek. Uwag nie wniesiono.
Informacjp o funkcjonowaniu niepublicznej sltrZby zdrowla zloZyl przedstawiciel tej placówki
p. Michal Stasiewicz.
Informacje z dzialalnoáci Samodzielnego Publicznego Gminnego ZakLadu Opieki Zdrowotnej
zloZyla kierownik SPGZOZ Malgorzata Szczykutowicz - Bryniak
Kierownik Referatu Spraw Obywateiskich, Spolecznych i ZarzqdzaniaKryzysowego
przedstawil krótkq informacje nt. funkcjonowania kultury fizycznej.
Informacje uzupelnil Sek¡etarz Gminy Sebastian Nabrzeski .



Dyrektor GOK Piotr Szpara przedstawil informacjg z dzialalnoéci GOK za ostatni rok
udokumentowan4 zdjgciami wykonanymi podczas uroczystoÉci i imprez .

Ad.7 .
Sprawozdanie z dzialalnoíci rzeczowo- finansowej solectwa Kgpie Zaleszaóskie przedstawit
soltys wsi Stanislaw Cygan. Sprawozdanie zostalo przyjEte jednogloénie 15 glosami za,przy
obecnoéci 15 radnych bior4cych udzial w glosowaniu.
Sprawozdanie z dzialalnoáci fzeczowo- finansowej solectwa Kotowa Wola przedstawil sohys
wsi Edward Paterek. Sprawozdanie zostalo przyjpte jednogloénie 15 glosami za , ptzy
obecnoúci 15 radnych biorqcych udzial w glosowaniu.

Ad. 8 a.
Projekt uchwaly w sprawie zmian w uchwale budzetowej Gminy Zaleszany na 2012 rok
przedstawila p. Monika Chalubiec - Skarbnik Gminy.
Po dyskusji i wyjaÉnieniach na wniosek Wójta Gminy , Rada Gminy 14 glosami za,przy I
wshzymuj 4cym - podjgla

Uchwalg Nr X)(/17412012
w sprawie zmian w uchwale budietowej Gminy Zaleszany na 2012 rok

Ad. I b.
Projekf uchwaly w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zaleszany na
lafa 2072-2023 przedstawila Skarbnik Gminy.
Radny Pawel GNdy zapytal czyjest to realne obni2enie dlugu.
WyjaÉnieú udzielila Skarbnik Gminy.

Na wniosek Wójta Gminy , Rada Gminy jednogloSnie 15 glosami za - podjEla

Uchwalg Nr X)U175/2012
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zaleszany na lata

2012-2023

Ad. 8 c.
Projekt uchwaly w sprawie zasad korzystanie z nieklórych obiektów i urz4dzeí lu?rteczrroíci
publicmej sposobu ustalania oplat za ich korzystanre oraz powierzenia wójtowi gminy
uprawnienia do stanowienia o ich wysokoSci, przedstawil Stefan Skrzydlak - inspektor d/s
zarzqdu mieniem komunalnym
Na wniosek Wójta Gminy , Rada Gminy jednogloúnie 15 glosami za - podjEla

Uchwalg Nr X)V17612012
w sprawie zasad korrystanie z niektórych obiektów i urzqdzeñ uiryteczno5ci publicznej

sposobu ustal¿nia oplat za ich korzystanie oraz powierzenia wójtowi gminy
uprawnienia do stanowienia o ich wysoko5ci,

Ad. 8 d.
Projekt uchwaly w sprawie regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na
terenie Gminy Zaleszany, przedstawil Stefan Skrzydlak - inspektor d/s zarzedu mieniem
komunalnym



Radny Pawel Gardy zaproponowal aby w uchwale zmienió zapis z godz.6 na T.Poprawka
zostala przyefa jednoglosnie - 15 glosami za.
Na wniosek Wójta Gminy , Rada Gminy jednogloinie 15 glosami za - podjEla

Uchwalg Nr XX/17712012
w sprawie regulaminu korrystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie

Gminy Zaleszany

Ad.8.e.
Projekt uchwaly w sprawie regulaminu okreélaj4cego zasady i tryb korzystania ze éwietlic
wiejskich na terenie Gminy Zaleszany przedstawil Stefan Skrzydlak, udzielil wyjaSnieú i
odpowiedzi na zapltania radnych.
Radny Miroslaw Czemecki zglosil uwagi aby doprecyzowaó zapisy w kwestii okeélenia
Swietlicy, tak aby bylo wiadome czy dotycz4 Éwietlic w domach ludowych, czy w
straznicach OSP i zawnioskowal o nieprzyjgcie uchwaly.
Stanowisko poparl radny Józef Dulapa i zloZyl wniosek o odrzucenie projektu uchwaly.
Radni 14 glosami, zaprzy 1 glosie wstrzymuj4cym odrzucili projekt uchwaly.

Ad.8 f.

Projekt uchwaly w sprawie wyra2enia zgody na Wdzieúawienie nieruchomoéci stanowi4cej
wlasnoÉó Gminy Zaleszany (naneczp. Edwarda Paterka) przedstawila p. Izabela Rgbisz
inspektor üs gospodarki gruntami Urzgdu Gminy.
Na wniosek Wójta Gminy , Rada Gminy jednogloSnie 15 glosami za - podjgla

Uchwalp Nr X)117812012
w sprawie wyra2enia zgody na wTdzier¿awienie nieruchomoSci stanowi4cej wlasnoSó

Gminy Zaleszany

Projekt uchwaly w sprawie w¡ralenia zgody na wydzier1av,nenie nieruchomoéci stanowi4cej
wlasnoéó Gminy Zaleszany ( na rzecz p Genowefy Lebek ) przedstawila p. Izabela Rgbisz
inspektor d/s gospodarki gruntami Urzgdu Gminy.
Na wniosek Wójta Gminy , Rada Gminy jednogloSnie 15 glosami za - podjpla

Uchwalg Nr X)U179 12012
w sprawie wyraircnia zgody na wydzierLawienie nieruchomo5ci stanowiqcej wlasnoSé

Gminy Zaleszany

A d .  8  g .
Projekt uchwaly w sprawie wyrahenia zgody na obci4Zenie ograniczonym prawem
rzeczowm nieruchomoéci gruntowej oznaczonq numerem 44316 polo2onej w Pilchowie
stanowi4cej wlasnoÉó Gminy Zaleszany przedstawila p. Izabela Rgbisz inspektor d/s
gospodarki gruntami Urzqdu Gminy.
Na wniosek Wójta Gminy, Rada Gminy jednogloénie 15 glosami za - podjpNa

Uchwalg Nr XX/180 12012
w sprawie wyraircnia zgody na obci4¿enie ograniczonym prawem rzeczowym

nieruchomoéci gruntowej oznaczonej numerem 44316 poloíonei w Pilchowie stanowi4cej
wlasnoSó Gminv Zaleszany



Ad.8 h.
Projekt uchwaly w sprawie wyru2enta zgody na sprzedat2 nieruchomo3ci gruntowych
stanowi4cych wlasno5ó Gminy Zaleszany ( w KEpiu Zaleszaúskim) przedstawila p. Izabela
Rqbisz inspekfor d/s gospodarki gruntami Urzgdu Gminy.
Na wniosek Wójta Gminy , Rada Gminy jednogloÉnie 15 glosami za - podjpla

Uchwalp Nr X)V181 /2012
w sprawie wyraúenia zgody na sprzedaZ nieruchomoSci gruntowych stanowi4cych

wlasnoSó Gminy Zaleszany

Projekt uchwaly w sprawie wyra:2enia zgody na sprzedaZ nieruchomoéci gruntowej
stanowi4cej wlasnoóó Gminy Zaleszany ( w Maj danie Zbydniowskim) przedstawila p.
Izabela Rgbisz inspektor d/s gospodarki gruntami Urzgdu Gminy.
Na wniosek Wójta Gminy , Rada Gminy jednogloénie 15 glosami za - podjpla

Uchwalg Nr X)1182 12012
w sprawie wyrailenia zgody na sprzeda2 nieruchomo5ci gruntowej stanowi4cej

wlasnoéó Gminy Zaleszany

Projekt uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaZ nieruchomoéci gruntowych
stanowiqcych wlasnoéó Gminy Zaleszany ( w Pilchowie) przedstawila p. Izabela Rqbisz
inspektor d/s gospodarki gruntami Urzqdu Gminy.
Na wniosek Wójta Gminy , Rada Gminy jednoglodnie 15 glosami za - podigla

Uchwalq Nr XX/I83 /2012
w sprawie wyraLenia zgody na spneda2 nieruchomo5ci gruntowych stanowi4cych

wlasnoió Gminy Zaleszany

Ad.8 i.
Projekt uchwaly w sprawie uchwalenia" Wieloletniego planu rozwoju i modemizacji
urzqdzeú wodoci4gowych i kanalizacyjnych Gminnego Zakladu Gospodarki Komunalnej w
Zaleszatnch nalata 2012-2013." przedstawila p. Katarzyna Stawowa - inspektor d/s
inwestycji infrastrukturalnych ochrony érodowiska UrzEdu Gminy.
Wyjaí;nilatez zapytania zgloszone przez radnego L. Kutlq i J Wawryka.

Na wniosek Wójta Gminy , Rada Gminy jednogloénie 15 glosami za - podjEta

Uchwalg Nr XX/184 /2012
w sprawie uchwalenia" Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urz4dzeit'

wodoci4gorrych i kanalizacyjnych Gminnego Zaklad:u Gospodarki Komunalnej w
Zaleszanach na lata 2012-2013."

Ad.8 j.

Projekt uchwaly w sprawie przystqpienia Gminy Zaleszany do realizacji projektu
pn."Gimnazjalista z klas4 w Turbi" w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki
wspólfinansowanego z Europejskiego Funduszu Spolecznego ,Piorytetu IX " Rozwój
wyksztalcenia i kompetencj i w regionach", Dzialania 9 .7 ,"Wyrównywanie szans



edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostEpie do edukacji oraz zmniejszenia róZntc
wjakoÉci uslug edukacyjnych" , którego opis stanowi wniosek o dofinansowa¡ie
o numerze KSI: WND-POKL.O9.01.02.-18-292111 realizowanego w partnerstwie ze
Stowarzyszeniem Wspierania Aktywnoéci Lokalnej Turbi ,,Pomocna Dlon" przedstawil
Sekretarz Gminy Sebastian Nab¡zeski.
Na wniosek Wójta Gminy , Rada Gminy jednogloénie 15 glosami za - podjpla

Uchwalg Nr XXl85 120L2
w sprawie prrystqpienia Gminy Zaleszany do realizacji projektu pn."Gimnazjalista z

klasq w Turbi" w ramach Programu Operaryjnego Kapital Ludzki
wspótfinansowanego z Europejskiego Funduszu Spolecznego,Piorytetu IX

" Rozwój wyksztalcenia i kompetencji w regionach", Dzialania 9.1,n'Wyrównywanie
szans edukacyjnyeh uczniów z grup o utrudnionym dostgpie do edukacji oraz

zmniejszenia ré2nic w jakoéci uslug edukacyjnych" ,
którego opis stanowi wniosek o dofinansowanie o numelze KSI: WND-POKL.

09.01.02.-18-292lll reahzowanego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wspierania
Aktywno5ci Lokalnej Turbi ,,Pomocna Dloú"

Ad. 8 k.
Projekt uchwaly zmieniajqcej uchwalp Nr XI)l 16712012 z dnia 30 kwietnia 2012 roku w
sprawie zmian w uchwale budZetowej Gminy Zaleszany na20l2 rok przedstawila Skarbnik
Gminy Monika Chalubiec.
Na wniosek Wójta Gminy , Rada Gminy jednogloénie 15 glosami za - podjpla

Uchwalg Nr X)0186 12012
zmieniaj4c4 uchwalg Nr XIX|6712012 z dnia 30 krvietnia 2012 roku w sprawie zmian w

uchwale budZetowej Gminy Zaleszany na 2012 rok

Ad.9 .
Interpelacji i oéwiadczeú radnych nie bylo.

Ad. 10.
Przewodnicz4cy Rady Gminy zgiosil wniosek d otyczqcy ubltku w asfalcie drogi w kierunku
dworku w Zbydniowie naprzeciw posesji p Cubera. Uby.tek asfaltu jest doéó znaczny .
Druga sprawa to skladowanie przez nadleénictwo ok. 50 m 3 drewna przy drodze gminnej w
Zbydniowie obok posesji Sibigi, Guza, w ramach rekompensaty napra\^ia drogi przez
nadleénictwo od przejazdu kolejowego do. p J.Puzio.
Kolejna sprawa do zdemontowanie podczas nieobecnoéci wlaúciciela Posesji Ktzysüofa
Szelest przydomowej oczyszczalni écieków.
Pan Wladyslaw Stilger - w zwi4zku z trudnoéciami usltuowania stacji komórkowej Play
zaproponowal lokalizacjg obok stacji uzdatniania wody w Kotowej Woli.
Radny Lucjan Kutyla zapytal o remont dróg.
Pan Zbigniew Bieniek Soltys Skowierzyna przedstawil wstgpny projekt podzialu Érodków
finansowych uzyskanych ze sprzedaZy dziaLki.
Pan Wladyslaw Paterek - zglosil problem z zaslpaniem kanalu melioracyjnego w
Skowierzynie przez Pana Ró2yckiego.



Radny Pawel Gmdy zglosil wniosek do ufrrndowanie od Wójta nagrody dla najlepszej
uczennicy gimnazjum oraz dla zawodnika który zaj4l wysokie miejsce w zawodach
modelarskich .
Odpowiedzi na p owyhsze sprawy udzielil Wójf Gminy oraz p. Katarz¡ma Stawowa i Rafal
Lechoszest w sprawie dotycz4cej przydomowej oczyszczalni.

Ad. l t .
Przewodnicz4cy Rady Gminy o godz I I 25 zamkn{ obrady )O( Sesji Rady Gminy.

Protokolowala: Przewodniczqcy Rady Gminy
ZoftaMadej - inspektor d/s kadr
I samorzqdów wsi Wiktor PrzYbYsz


