
PROTOKÓŁ Nr VI/2015 
Z  SESJI  RADY  GMINY  W  ZALESZANACH 

odbytej w dniu 27 marca 2015 roku. 
 

O godz. 14-tej Przewodniczący Rady Gminy Lucjan Kutyła dokonał otwarcia VI Sesji Rady Gminy, powitał 
radnych oraz przybyłych gości. 
W sesji Rady Gminy w dniu 27 marca 2015 roku uczestniczyło 13 radnych na ogólną liczbę 15 radnych. 
Proponowany porządek obrad: 
1. Otwarcie VI Sesji Rady Gminy. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Gminy. 
4. Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Gminy. 
5. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy. 
6. Informacje Wójta Gminy za okres od ostatniej Sesji Rady Gminy. 
7. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.  
8. 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 postanowienia Nr 49/2012 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 30 listopada 

2012 r. w sprawie podziału Gminy Zaleszany na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów 
oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, 

d) ustalenia limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Zaleszany, 
e) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Zaleszany w 2015 roku”, 
f) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność 

Gminy Zaleszany x10, 
g) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego wydzierżawienia nieruchomości 

stanowiących własność Gminy Zaleszany x2, 
9. Interpelacje i oświadczenia radnych. 
10. Wolne wnioski i zapytania. 
11. Zamknięcie obrad Sesji. 
 
Przewodniczący zaproponował, aby w punkcie 8 po podpunkcie g) wprowadzić następujące uchwały 
w sprawie: 

h) uchylenia uchwały o wyrażeniu zgody na przekazanie w drodze umowy osobie prawnej 

niebędącej jednostką samorządu terytorialnego prowadzenia Przedszkola Publicznego w Kotowej 

Woli,  

i) zamiaru wyrażenia zgody na przekazanie w drodze umowy osobie prawnej niebędącej jednostką 

samorządu terytorialnego prowadzenia Przedszkola Publicznego w Kotowej Woli. 

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 
Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Gminy, Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do protokołu, nikt 
nie wniósł uwag więc przystąpiono do głosowania. 
Protokół został przyjęty jednogłośnie w głosowaniu jawnym 13 głosami za przy 13 radnych biorących 
udział w głosowaniu.  
 
Ad. 4 
Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Gminy, Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do protokołu, nikt nie 
wniósł uwag więc przystąpiono do głosowania. 
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Protokół został przyjęty jednogłośnie w głosowaniu jawnym 13 głosami za przy 13 radnych biorących 
udział w głosowaniu. 
 
Ad. 5 
Przewodniczący Rady Lucjan Kutyła poinformował, że w poprzednim roku była podejmowana uchwała 
dotycząca funduszu sołeckiego na rok 2015. Przewodniczący dodał, iż uchwała ta obowiązuje na kolejne 
lata, chyba, że rada zdecyduje inaczej. 
 
Ad. 6 
Wójt przekazał informację, iż odbył się konkurs na kartkę Wielkanocną w trzech kategoriach wiekowych: 
Przedszkole, Klasy I-III, Klasy IV-VI. 
Do konkursu zostało zgłoszonych około 200 kartek, komisja konkursowa postanowiła nagrodzić 
następujących uczniów: 
- w kategorii „Przedszkola”- Macieja Kowalskiego zam. Turbia, 
- w kategorii „Klasy I-III”- Roksanę Drozd zam. Agatówka, 
- w kategorii „ Klasy IV-VI” – Gabrielę Ozga zam. Skowierzyn. 
Wójt dodał, że wyłonione kartki zostaną oficjalnymi kartkami wielkanocnymi Wójta Gminy Zaleszany. 

Kolejny konkurs jaki się odbył nosił nazwę „Bezpieczeństwo i Rozwaga - tego od Ciebie każdy wymaga”.  
Do tego konkursu wpłynęło 105 prac z terenu szkół Gminy Zaleszany w trzech grupach wiekowych: 
- I grupa- klasy 1-3, 
- II grupa- klasy 4-6, 
- III grupa- uczniowie gimnazjów. 

Nagrodzeni uczniowie to: 

- w grupie 1-3 
I miejsce Weronika Główka – Publiczna Szkoła Podstawowa w Turbi, 
II miejsce Wiktoria Piwowar –Publiczna Szkoła Podstawowa Zaleszany, 
III miejsce Julia Piwowar –Publiczna Szkoła Podstawowa Zbydniów, 

- w grupie 4-6 
I miejsce Bartosz Górak – Publiczna Szkoła Podstawowa w Turbi, 
II miejsce Natalia Kłapyta – Publiczna Szkoła Podstawowa w Skowierzynie, 
III miejsce Julia Mączka – Publiczna Szkoła Podstawowa w Majdanie Zbydniowskim - Wólce Turebskiej, 

-w grupie gimnazja 
I miejsce Karolina Szwedo –Publiczne Gimnazjum w Turbi, 
II miejsce Weronika Szewc – Publiczne Gimnazjum w Zbydniowie, 
III miejsce Ewelina Bajda – Publiczne Gimnazjum w Zaleszanach. 
Wójt wraz z Przewodniczącym Rady wręczyli w/w uczniom dyplomy i skromne nagrody rzeczowe. 

Wójt w swoich informacja dodał, że od ostatniej sesji podpisał 7 zarządzeń, 6 aktów notarialnych, 
uczestniczył w wielu spotkaniach w Urzędzie Marszałkowskim, w Urzędzie Wojewódzkim odnośnie 
aglomeracji, aby uniknąć płacenia kar za nieskanalizowaną całą gminę. Wójt dodał, że będą wykonane 
projekty kanalizacyjne na kolejne miejscowości, aby można było sięgać po dodatkowe środki jak będą 
nabory. Wójt wspomniał również o lotnisku w Turbi, na którym był Marszałek Województwa 
Podkarpackiego, rozmowy były o terenach inwestycyjnych jakie są przy lotnisku, tereny wkoło lotniska 
będą prezentowane na targach lotniczych w Paryżu. Wójt uczestniczył również w konwencie Wójtów 
z całego powiatu w temacie między innymi dróg, dożynek powiatowych, uczestniczył również w Zebraniu 
Wiejskim sołectwa Zbydniów, Skowierzyn i Motycze Szlacheckie, w spotkaniach OSP, spotkaniu Wójtów 
z Lokalnej Grupy Działania, aby stworzyć silne grupy, które będą funkcjonowały na rynku. Wójt 
poinformował, że trwają rozmowy dyrektora GZGK z dyrekcją MZK Stalowa Wola odnośnie współpracy, 
jest wstępna akceptacja, aby śmieciarka GZGK obsługiwała gminę Zaleszany. Jest również propozycja 
zmiany harmonogramu, aby odpady zmieszane i segregowane były odpierane w jeden dzień. Odbyło się 
również spotkanie w Podkarpackim Zarządzie Urządzeń Wodnych i Melioracji odnośnie projektu rzeki 
Osa, wykonane będzie częściowe obwałowanie w Kępiu Zaleszańskim i Kotowej Woli. 
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Ad. 7 
 
Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. – 
zostało przyjęte przez Radę Gminy jednogłośnie. 
 
Ad. 8 
 

a. Projekt uchwały z autopoprawką w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Zaleszany na 
2015 rok przedstawiła Skarbnik Gminy. 

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do projektu uchwały. Nie było uwag, więc przystąpiono do 
głosowania. 
Rada Gminy 13 głosami za podjęła 
 

Uchwałę Nr VI/51/2015 
 

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 13 głosami za podjęła  

 
Uchwałę Nr VI/52/2015 

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

c. Projekt uchwały w sprawie zmiany postanowienia Nr 49/2012 Komisarza Wyborczego 
w Tarnobrzegu z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Zaleszany na okręgi 
wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 
wyborczym odczytała Justyna Kuchno pracownik Urzędu Gminy. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
Rada Gminy 13 głosami za podjęła 
 

Uchwałę Nr VI/53/2015 
 

w sprawie zmiany postanowienia Nr 49/2012 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 30 listopada 
2012 r. w sprawie podziału Gminy Zaleszany na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz 
liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. 
 

d. Projekt uchwały w sprawie ustalenia limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie 
Gminy Zaleszany odczytała Justyna Kuchno. 

Radny Krzysztof Kwitkowski pytał, jaka jest opinia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. 
Na Sesję poproszono panią Zofię Kieliszek, która odpowiedziała, że opinia Komisji jest pozytywna. 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Rada Gminy 13 głosami za podjęła 
 

Uchwałę Nr VI/54/2015 
 

w sprawie ustalenia limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Zaleszany. 
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e. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zaleszany w 2015 roku” odczytała 
i wyjaśniła Katarzyna Stawowy. 

Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
Rada Gminy 13 głosami za podjęła 
 

Uchwałę Nr VI/55/2015 
 

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Zaleszany w 2015 roku”. 
 

f. Dziesięć projektów uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 
nieruchomości stanowiące własność Gminy Zaleszany odczytała pani Izabela Rębisz. 

Nikt z Rady Gminy nie wniósł uwag do przedstawionych projektów, więc przystąpiono do głosowania. 

- projekt uchwały dotyczący p. Kochańczyk – podjęto 13 głosami za- Uchwała Nr VI/56/2015, 

- projekt uchwały dotyczący p. Paterek – podjęto 13 głosami za- Uchwała Nr VI/57/2015, 

- projekt uchwały dotyczący p. Kuziora – podjęto 13 głosami za- Uchwała Nr VI/58/2015, 

- projekt uchwały dotyczący p. Samołyk – podjęto 13 głosami za- Uchwała Nr VI/59/2015, 

- projekt uchwały dotyczący p. Kowalczyk – podjęto 13 głosami za- Uchwała Nr VI/60/2015, 

- projekt uchwały dotyczący p. Stilger – podjęto 13 głosami za- Uchwała Nr VI/61/2015, 

- projekt uchwały dotyczący p. Woźniak – podjęto 13 głosami za- Uchwała Nr VI/62/2015, 

- projekt uchwały dotyczący p. Chciuk – podjęto 13 głosami za- Uchwała Nr VI/63/2015, 

- projekt uchwały dotyczący p. Myszka – podjęto 13 głosami za- Uchwała Nr VI/64/2015, 

- projekt uchwały dotyczący Stowarzyszenia TUR  – podjęto 13 głosami za- Uchwała Nr VI/65/2015, 

 
g. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 

wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Zaleszany odczytała 
pani Izabela Rębisz. 

Przewodniczący Rady pytał, czy są uwagi do projektu uchwały. 

Radny Józef Sarna wnioskował, aby dzierżawy były tylko na 5 lat, nie dłużej. 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Radnego. 

Rada Gminy jednogłośnie była za wnioskiem Radnego. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały z poprawką. 

Rada Gminy 13 głosami za podjęła  

Uchwałę Nr VI/66/2015 
 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego wydzierżawienia 
nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Zaleszany. 
 

Kolejny projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 
wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Zaleszany odczytała pani 
Izabela Rębisz. 

Przewodniczący Rady pytał czy są uwagi do projektu uchwały. 
Radny Józef Sarna również wnioskował o to, aby dzierżawa była tylko na 5 lat. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Radnego. 
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Rada Gminy jednogłośnie była za wnioskiem Radnego. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały z poprawką. 

Rada Gminy 13 głosami za podjęła  

Uchwałę Nr VI/67/2015 
 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego wydzierżawienia 
nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Zaleszany. 
 

h. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały o wyrażeniu zgody na przekazanie w drodze 
umowy osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego prowadzenia Przedszkola 
Publicznego w Kotowej Woli odczytał i wyjaśnił dyrektor GZOSiP Jan Nowak. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
Rada Gminy 12 głosami za przy 1 wstrzymującym podjęła 

 
Uchwałę Nr VI/68/2015 

 
w sprawie uchylenia uchwały o wyrażeniu zgody na przekazanie w drodze umowy osobie prawnej 
niebędącej jednostką samorządu terytorialnego prowadzenia Przedszkola Publicznego w Kotowej Woli. 
 

i. Projekt uchwały w sprawie zamiaru wyrażenia zgody na przekazanie w drodze umowy osobie 
prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego prowadzenia Przedszkola Publicznego 
w Kotowej Woli odczytał i wyjaśnił dyrektor Jan Nowak. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
Rada Gminy 12 głosami za przy 1 wstrzymującym podjęła  

 
Uchwałę Nr VI/69/2015 

 
w sprawie zamiaru wyrażenia zgody na przekazanie w drodze umowy osobie prawnej niebędącej 
jednostką samorządu terytorialnego prowadzenia Przedszkola Publicznego w Kotowej Woli. 
 
Ad. 9 
Interpelacje i oświadczenia radnych – nie było. 
 
Ad. 10 
Wolne wnioski i zapytania. 
 
Radna Małgorzata Stefańska zwróciła uwagę na to, iż w Sztafecie ukazał się artykuł o Hospicjum na 
terenie Gminy Zaleszany, Radna prosiła o bliższe informacje na ten temat. 

Wójt odpowiedział, że jest dwa stowarzyszenia, które chcą utworzyć hospicjum dla dzieci chorych na raka, 
lokalizacja tego hospicjum najlepiej, gdyby była w zacisznym miejscu z dala od zgiełku, konkretne miejsce 
nie jest jeszcze wskazane. Wójt dodał, że do powstania tego hospicjum chce się dołączyć Ewa Błaszczyk. 
 
Radna Marzena Kuna poinformowała, że na posiedzeniu Komisji Kultury i Oświaty, komisja zajmowała się 
opracowaniem Regulaminu w sprawie stypendiów dla dzieci wybitnie zdolnych. 

Wójt dodał, że należy nagradzać uzdolnionych uczniów, dlatego trzeba opracować taki regulamin. 
 
Głos zabrał pan Józef Karnat mieszkaniec Turbi, który przedstawił radzie problem, jaki ciągnie się od kilku 
lat w sprawie rozliczenia kanalizacji w miejscowości Turbia. Pan Karnat twierdził, że są nowe dokumenty, 
które potwierdzają wiele uwag. 
Pan Karnat pytał Wójta, jakie widzi możliwości wyjaśnienia wszystkich spraw finansowo organizacyjnych 
społecznego komitetu kanalizacyjnego, czy przejął wszystkie dokumenty i pisma od poprzedniego Wójta 
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dotyczące kanalizacji i spraw finansowo organizacyjnych, czy podejmie się wspólnego wyjaśnienia tego 
problemu tak jak proponował to pan Samołyk, co jest zapisane w protokole z 21.04.2013 r. 
Pan Karnat zwrócił się również z pytaniami do Przewodniczącego Rady, czy przejął dokumenty od pana 
Przybysza, czy podejmie temat dotyczący skargi na Wójta Karasia, czy widzi jakieś wspólne rozwiązanie tej 
sprawy. Pan Karnat prosił, aby wrócić do tematu kanalizacji i aby udzielić mu odpowiedzi na 
przedstawione pytania na piśmie. 
Wójt odpowiedział, że jest gotowy do rozmów w tym temacie, dodał, że spotka się w tej sprawie 
z dyrektor Banku i będzie rozmawiał z członkami komitetu. 
Przewodniczący odpowiedział, że wszystkie dokumenty znajdują się w Urzędzie Gminy, Przewodniczący 
dodał, że porozmawia z Radczynią, która jest w Urzędzie odnośnie tego na ile Rada Gminy może brać 
udział w temacie społecznego komitetu kanalizacji. 
Pan Wiktor Przybysz sugerował, aby pan Karnat zapoznał z tym tematem Radne z Turbi, ponieważ 
konkretne wnioski mogą składać tylko Radni. Pan Przybysz dodał, że przed sesją pan Karnat pokazał mu 
nowe dokumenty, których nigdy wcześniej nie widział. 
Pan Karnat proponował, aby radne powiedziały czy deklarują chęć zapoznania się z tą sprawą w celu 
przedstawienia konkretnych wniosków na radzie.  
Radna Anna Stelmach odpowiedziała, że temat kanalizacji jest poruszany na każdym zebraniu wiejskim 
w Turbi. Radna dodała, że nie jest możliwe, aby rozliczyć odsetki z wyliczeniem na każdą osobę, ponieważ 
pieniądze te były wpłacane przez wiele lat w różnych kwotach. 
Pan Karnat twierdził, że z dodatkowych dokumentów wynika, że cały protokół z 21.04.2013 komisji 
rewizyjnej jest w 78% do wyrzucenia do kosza, a w chwili obecnej z dodatkowymi dokumentami byłby 
w całości do odrzucenia, do dokumentów przedstawionych przez pana Samołyka jest wiele uwag. 
Pan Karnat prosił, aby załatwić tę sprawę we własnym gronie. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Jan Wawryk zapraszał wszystkich obecnych na 29 marca na godzinę 18.00 do 
Domu Ludowego na Misterium Wielkanocne.  
 
Pani Agnieszka Mazur sołtys Motycza Szlacheckiego zwróciła uwagę na problem, jaki jest w Ośrodku 
Zdrowia, lekarz przyjmuje tylko półtorej godziny przed południem, sołtys pytała dlaczego nie ma 
w Ośrodku pediatry. 
 
Wójt odpowiedział, że podziela uwagi pani sołtys i że będą szukane lepsze rozwiązania, o których już 
wstępnie dyskutowano na posiedzeniu Rady Społecznej. 
 
Ad. 11 
Zamknięcie obrad Sesji Rady Gminy. 
Przewodniczący Rady Gminy słowami, zamykam posiedzenie VI Sesji Rady Gminy, zakończył obrady VI 
Sesji Rady Gminy w Zaleszanach. 
 
 
 Przewodniczący Rady Gminy 
 
 Lucjan Kutyła 


