
PROTOKÓŁ  Nr V/2015 
Z  SESJI  RADY  GMINY  W  ZALESZANACH 

odbytej w dniu 26 lutego 2015 roku. 
 

O godz. 14-tej Przewodniczący Rady Gminy Lucjan Kutyła dokonał otwarcia V Sesji Rady Gminy, powitał 
radnych oraz przybyłych gości. 
W sesji Rady Gminy w dniu 26 lutego 2015 roku uczestniczyło 14 radnych na ogólną liczbę 15 radnych. 
Proponowany porządek obrad: 
1. Otwarcie V Sesji Rady Gminy. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Wręczenie Nagród za osiągnięcia sportowe. 
4. Wręczenie Zaświadczeń potwierdzających wybór sołtysów. 
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

a) zmian w uchwale budżetowej Gminy Zaleszany na 2015 rok, 
b) zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zaleszany na lata 2015- 2023, 
c) zmiany Uchwały Nr IV/34/2015 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 30 stycznia 2015 roku 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stalowowolskiemu na realizację zadania 
publicznego, 

d) powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej w Zaleszanach z/s w Zbydniowie, 

e) przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zbydniowie, 
f) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność 

Gminy Zaleszany, 
g) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy 

Zaleszany, 
h) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zaleszany, 
i) wyrażenia zgody na przekazanie w drodze umowy osobie prawnej niebędącej jednostką 

samorządu terytorialnego prowadzenia Przedszkola Publicznego w Kotowej Woli, 
j) zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Zbydniowie, 
k) zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Zaleszanach, 
l) zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Turbi. 

6. Interpelacje i oświadczenia radnych. 
7. Wolne wnioski i zapytania. 
8. Zamknięcie obrad Sesji. 
 
Przewodniczący zaproponował, aby w punkcie 5 po podpunkcie l) wprowadzić następującą uchwałę: 
ł) zmieniająca Uchwałę Nr IV/33/2015 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie 
zmiany Uchwały Nr VI/54/2011  Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie  trybu 
i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych 
warunków jego funkcjonowania. 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wprowadzenie zmian do porządku obrad. 
Rada Gminy jednogłośnie była za wprowadzeniem zmian. 
Następnie przegłosowano jednogłośnie cały porządek obrad. 
 
Ad. 3 
Wójt Paweł Gardy, Przewodniczący Rady Gminy Lucjan Kutyła oraz Sekretarz Gminy Sebastian Nabrzeski 
wręczyli stypendia pomostowe, które są realizowane dzięki Fundacji Fundusz Lokalny SMK i Lokalnej 
Grupie Sponsorskiej. 
Stypendia otrzymali - Karolina Wydra oraz Michał Bałata, w ich imieniu stypendia odebrali członkowie 
rodzin. Przyznane stypendia były w kwocie 5 tys. zł dla każdego ze stypendystów. 
 
Ad. 4 
Wójt Paweł Gardy i Przewodniczący Rady Gminy Lucjan Kutyła złożyli gratulacje sołtysom i wręczyli im 
zaświadczenia potwierdzające wybór na Sołtysa, a także wręczyli zaświadczenia stwierdzające wybór 
członków Rad Sołeckich. 
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Głos zabrał sołtys Zbydniowa Piotr Bednarz, który zwrócił uwagę na to, aby nie zapominać o tych 
sołtysach, którzy byli wcześniej. 
 
Ad. 5 
 

a. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Zaleszany na 2015 rok odczytała 
i wyjaśniła Skarbnik Gminy Monika Chałubiec. 

 
Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do projektu uchwały. 
Nikt nie wniósł uwag do projektu, więc przystąpiono do głosowania. 
Rada Gminy 14 głosami za podjęła 

 
UchwałęNr V/38/2015 

 
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Zaleszany na 2015 rok. 
 

b. Projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zaleszany na lata 
2015-2023 odczytała Skarbnik Gminy. 

 
Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do projektu uchwały.  
Nie było uwag, więc przystąpiono do głosowania. 
Rada Gminy 14 głosami za podjęła  

 
Uchwałę Nr V/39/2015 

 
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zaleszany na lata 2015-2023. 
 

c. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/34/2015 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 30 

stycznia 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stalowowolskiemu na 

realizację zadania publicznego odczytała Skarbnik Gminy Monika Chałubiec. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
Rada Gminy 14 głosami za podjęła 
 

Uchwałę Nr V/40/2015 
 

w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/34/2015 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 30 stycznia 2015 roku 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stalowowolskiemu na realizację zadania 
publicznego. 
 

d. Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Gminnym 

Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Zaleszanach z/s w Zbydniowie odczytał i wyjaśnił Sekretarz Gminy 

Sebastian Nabrzeski. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
Rada Gminy 14 głosami za podjęła  

 
Uchwałę Nr V/41/2015 

 
w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej w Zaleszanach z/s w Zbydniowie. 
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e. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych w Zbydniowie odczytał dyrektor Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Rafał 

Lechoszest. 

Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Guźla pytał dyrektora czy przywiezione na PSZOK odpady będą 
zabierane nieodpłatnie. 
Dyrektor odpowiedział, że wszystko będzie przyjmowane nieodpłatnie. 
Wiceprzewodniczący Stanisław Guźla zwrócił uwagę na zapis w regulaminie „GZGK może przekazać 
odpady innym podmiotom prawnie umocowanym”. 
Dyrektor odpowiedział, że zapis ten jest po to, aby zrobić sobie ”furtkę„ i nie blokować się na wypadek, 
gdyby firma, która odbiera odpady nie mogła przyjąć w danym momencie większej ilości, dlatego z takim 
zapisem jest możliwość przekazania odpadów innej firmie.  
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
Rada Gminy 14 głosami za podjęła 
 

Uchwałę Nr V/42/2015 
 

w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zbydniowie. 
 

f. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych 

stanowiących własność Gminy Zaleszany odczytała pani Katarzyna Stawowa. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
Rada Gminy 14 głosami za podjęła  
 

Uchwałę Nr V/43/2015 
 

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych stanowiących własność 
Gminy Zaleszany. 
 

g. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zaleszany odczytała pani Izabela Rębisz. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
Rada Gminy 14 głosami za podjęła 
 

Uchwałę Nr V/44/2015 
 

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

h. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej 

własność Gminy Zaleszany odczytała pani Izabela Rębisz. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
Rada Gminy 14 głosami za podjęła 

 
Uchwałę Nr V/45/2015 

 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy 
Zaleszany. 
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i. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze umowy osobie prawnej 

niebędącej jednostką samorządu terytorialnego prowadzenia Przedszkola Publicznego w Kotowej 

Woli odczytał dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Jan Nowak. 

Dyrektor wyjaśnił, że zgodnie z ustawą dopuszcza się taką zmianę, dyrektor dodał, że z wnioskiem 
o przejęcie Przedszkola w Kotowej Woli wystąpiło Stowarzyszenie Integracji Edukacyjnej PiKoMa, które 
prowadzi w Kotowej Woli Publiczną Szkołę Podstawową. 
Dyrektor nadmienił, że od 2016 roku każde 3 letnie dziecko będzie musiało mieć zapewnione miejsce 
w przedszkolu oraz, że Szkoła w Kotowej Woli przez 2 lata z rzędu miała najlepsze wyniki nauczania. 
 
Wójt wyjaśnił, że na terenie Gminy funkcjonuje 9 placówek oświatowych i koszty utrzymania są bardzo 
duże, dlatego należy podjąć działania w tym kierunku, aby zmniejszyć koszty. 
Wójt wyjaśnił, że w Kotowej Woli powstałaby świetlica, biblioteka, ze stołówki mogłyby korzystać dzieci 
ze szkoły. 
Przewodniczący Rady Gminy poprosił Przewodniczącą Komisji Kultury Marzenę Kuna o przedstawienie 
opinii komisji kultury. 
Przewodnicząca Komisji Marzena Kuna przedstawiła jakie jest stanowisko komisji po posiedzeniu. 
Głos zabrał Radny Krzysztof Kwitkowski, który zwrócił uwagę na to, iż poświęcił dwa tygodnie na 
sprawdzenie i weryfikację czy z tych proponowanych zmian będą oszczędności. Radny pytał dyrektora na 
jakiej podstawie są wykonane wyliczenia. Radny twierdził, że w przedstawionych projektach uchwał jest 
wiele uchybień, brak jest konkretnych wyliczeń. Radny dodał, że oszczędności w edukacji w Gminie nigdy 
nie przyniosły dobrych rozwiązań. 
 
Przewodniczący zwrócił uwagę na to, że nie robi się reformy dla zwolnień tylko dla oszczędności. 
Głos w dyskusji zabrała również Skarbnik Gminy informując o sytuacji jaka jest teraz w oświacie, obszerne 
wyjaśnienia przedstawił również dyrektor Nowak. 
 
Radna Barbara Domin pytała jakie będą korzyści z przekazania Przedszkola w Kotowej Woli pod 
stowarzyszenie PiKoMa i czy będą podniesione opłaty w przedszkolu za godziny płatne. 
Dyrektor odpowiedział, że nie będzie dodatkowych opłat w przedszkolu. 
 
Radna Stelmach Anna pytała, czy będzie przez tą zmianę możliwość stworzenia dodatkowych miejsc 
w przedszkolu dla dzieci. 
Dyrektor odpowiedział, że tworząc oddział jest i miejsce dla dzieci. 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
Rada Gminy 9 głosami za, przy 1 przeciw i 4 wstrzymujących podjęła  

 
Uchwałę Nr V/46/2015 

 
w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze umowy osobie prawnej niebędącej jednostką 
samorządu terytorialnego prowadzenia Przedszkola Publicznego w Kotowej Woli. 
 

j. Projekt uchwały w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Zbydniowie 

odczytał dyrektor GZOSiP Jan Nowak. 

Dyrektor Nowak zwrócił uwagę na to, iż w Skowierzynie nie jest w planie utworzenie zespołu, 
ponieważ nie ma możliwości na jego utworzenie. 
 
Radny Władysław Stilger pytał, czy dyrektor będzie prowadził księgowość, czy będzie zatrudniona 
osoba. 
 
Dyrektor odpowiedział, że jest trzy formy dopuszczalne: przez zespół, gminę i księgowość w szkole 
oraz dodał, że w tym momencie księgowa z zespołu obsługuje 9 placówek. 
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Radna Stelmach Anna stwierdziła, że na komisji kultury były rozbieżne informacje, stąd jej pytanie 
było, czy wiąże się to ze zwolnieniami. 
Dyrektor odpowiedział, że jeśli będzie zespół to będzie jeden dyrektor i będą musiały być zwolnienia. 
Wójt dodał, że należy dzieciom zapewnić lepsze warunki nauczania oraz stwierdził, że nie można 
mówić tylko o zwolnieniach i że wszędzie są zespoły utworzone. 
Wójt mówił, że jest grupa nauczycieli, którzy bardziej się starają, dlatego trzeb ich docenić. 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
Rada Gminy 11 głosami za przy 3 wstrzymujących podjęła 

 
Uchwałę Nr V/47/2015 

 
w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zbydniowie. 
 

k. Projekt uchwały w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Zaleszanach odczytał dyrektor 

Jan Nowak. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
Rada Gminy 11 głosami za przy 3 wstrzymujących podjęła  

 
Uchwałę Nr V/48/2015 

 
w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Zaleszanach. 
 

l. Projekt uchwały w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Turbi odczytał dyrektor Jan 

Nowak. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
Rada Gminy 11 głosami za przy 3 wstrzymujących podjęła 

 
Uchwałę Nr V/49/2015 

 
w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Turbi. 
 

ł. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/33/2015 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 30 
stycznia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/54/2011  Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 27 kwietnia 
2011 r. w sprawie  trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego 
oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania odczytał i wyjaśnił Sekretarz Gminy Sebastian 
Nabrzeski. 

 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
Rada Gminy 14 głosami za podjęła  

 
Uchwałę Nr V/50/2015 

 
zmieniającą Uchwałę Nr IV/33/2015 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie 
zmiany Uchwały Nr VI/54/2011  Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie  trybu 
i sposobu powoływania i  odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych 
warunków jego funkcjonowania. 
 
Ad. 6 
Interpelacje i oświadczenia radnych – nie było. 
 
Ad. 7 
Wolne wnioski i zapytania. 
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Radna Marzena Kuna zwróciła uwagę na to, że jeśli nie będzie 12 oddziałów to nie będzie wówczas 
w szkołach zastępcy dyrektora, a tak to jest planowany. 
 
Sołtys Agatówki Paterek Jacenty pytał, czy będą pracownicy do porządkowania Gminy. Sołtys zwrócił 
również uwagę na to, iż w Agatówce kończy się kurs MKS i wysiadający z autobusu nie idą na przejście dla 
pieszych, tylko przechodzą przy zatoce , dlatego sołtys prosił o interwencję w tej sprawie, żeby zwiększyć 
bezpieczeństwo osób wysiadających z MKS-u. 
Wójt odpowiedział, że grupa interwencyjna będzie, tylko nie tak jak w ubiegłym roku jedna osoba na 
każde sołectwo tylko np. grupa 10 osób, którzy będą w miarę potrzeb rozdysponowani na sołectwo 
i Zakład Komunalny będzie nadzorował tych pracowników. Natomiast jeśli chodzi o kursy MKS Wójt 
poinformował, że zmienił się dyrektor MZK i będą te problemy poruszane. 
 
Przewodniczący Rady zwrócił uwagę na to, że są prowadzone rozmowy w sprawie ulgowych biletów. 
Wójt odpowiedział, że rozmawia z dyrektorem, więc wszystko jest na dobrej drodze, żeby jak najszybciej 
wdrożyć ulgowe bilety.  
 
Radna Małgorzata Stefańska proponowała, aby przenieść przystanek w Pilchowie na ulicę Widok, 
wówczas byłaby to strefa miejska i skończył by się problem z biletami. 
 
Głos zabrał pan Zbigniew Bieniek, który pokazał kserokopię zdjęcia z jego szkolnych lat, na którym jest 
wraz z kolegami na bosaka i bez koszuli. Pan Bieniek przekazał tę kserokopie Pani dyrektor szkoły ze 
Skowierzyna, aby pokazała tę fotografię dzieciom w szkole. 
 
Sołtys Motycza Szlacheckiego Agnieszka Mazur prosiła o interwencję w Motyczu, gdzie zatrzymuje się 
autobus, ponieważ jest tam dwie ciągłe linie i wysiadający z autobusu wychodzą wprost na jezdnię, co 
stwarza ogromne zagrożenie.  
Wójt odpowiedział, że poruszany był ten problem w Generalnej Dyrekcji w Rzeszowie, rozmowy były 
również w sprawie dokończenia wspólnie z Gminą Gorzyce chodnika. Wójt dodał, że jest deklaracja ze 
strony Wójta Gorzyc, aby wspólnie dokończyć tę inwestycję, która jest już wpisana na listę realizacji. 
 
Sołtys Zbydniowa Piotr Bednarz prosił o zwrócenie się do Krajowej Dyrekcji Dróg i Autostrad o wykonanie 
większej ilości przejść dla pieszych, ponieważ jest tylko w chwili obecnej trzy przejścia dla pieszych: obok 
„Karczmy”, Szkoły i przy przystanku, a miejscowość jest bardzo duża. Sołtys zwrócił też uwagę na 
wykonanie zatok autobusowych, prosił także, aby umyć słupki po zimie, które znajdują się obok szkoły. 
Zwrócił również uwagę na zatoki autobusowe i ścieżkę rowerową, Sołtys prosił również o lepsze 
oznakowanie przejścia dla pieszych przy szkole, sugerował, aby było większego formatu.  
 
Ad. 8 
 
Zamknięcie obrad Sesji Rady Gminy. 

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

 
 Przewodniczący Rady Gminy 
 
 Lucjan Kutyła 


