
PROTOKÓŁ  Nr  XV/2015 

Z  SESJI  RADY  GMINY  W Z ALESZANACH 

odbytej w dniu 29 grudnia 2015 roku 

 

O godz. 9.00 Przewodniczący Rady Gminy Lucjan Kutyła dokonał otwarcia XV Sesji Rady Gminy, powitał radnych 

oraz przybyłych gości. W sesji Rady Gminy w dniu 29 grudnia 2015 roku uczestniczyło 14 radnych na ogólną 

liczbę 15 radnych. 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie XV Sesji Rady Gminy. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Gminy. 
4. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy. 
5. Informacje Wójta Gminy za okres od ostatniej sesji. 
6. Uchwalenie budżetu Gminy na 2016 rok: 

a) odczytanie uchwały wraz z uzasadnieniem, 
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
c) przedstawienie opinii stałych Komisji Rady Gminy, 
d) stanowisko Wójta Gminy w sprawie opinii Komisji, 
e) dyskusja, 
f) głosowanie nad projektem uchwały. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zaleszany. 
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

a. zmian w uchwale budżetowej Gminy Zaleszany na 2015 rok, 
b. dopłaty dla odbiorców usług kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na 

obszarze Gminy Zaleszany, 
c. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stalowowolskiemu na realizację zadania publicznego w 2016 

roku, 
d. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stalowowolskiemu na realizację zadania publicznego w 2016 

roku, 
e. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok, 
f. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok, 
g. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zaleszany x3, 
h. uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Zaleszanach na 2016 rok, 
i. uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej oraz stałych Komisji Rady Gminy na 2016 rok. 

9. Wolne wnioski i zapytania. 
10. Zamknięcie obrad Sesji. 

Ad. 2 
Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad, proponując, aby w punkcie 8 po podpunkcie i) wprowadzić 
podpunkt j) uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, a w podpunkcie k) uchwałę w sprawie metody opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik 
o określonej pojemności. 
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 XIV 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 14 głosami za przy 14 radnych biorących udział 

w głosowaniu. 
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Ad. 4 

Przewodniczący Rady Gminy nie miał żadnych informacji do przedstawienia Radzie Gminy. 

Ad. 5 
Wójt poinformował, że od ostatniej sesji podpisał 12 zarządzeń, uczestniczył w spotkaniu w Urzędzie 
Marszałkowskim odnośnie programowania na 2016 rok, w Konwencie Wójtów Powiatu Stalowowolskiego, na 
którym była omawiana współpraca na 2016 rok, w walnym zebraniu Lokalnej Grupy Działania na którym została 
uchwalona Strategia, która jest już złożona w Urzędzie Marszałkowskim. Wójt dodał, iż w Lokalnej Grupie 
Rybackiej odbędzie się walne zebranie o godz. 12.00 i również będzie przyjmowana Strategia, będą tam środki, 
po które będzie mogła sięgać Gmina. 

Ad. 6 
a) Skarbnik Gminy Monika Chałubiec odczytała projekt uchwały budżetowej Gminy Zaleszany na 2016 rok 

wraz z uzasadnieniem. 
b) Skarbnik odczytała opinię do budżetu jaka wpłynęła z Regionalnej Izby Obrachunkowej. 
c) Opinie stałych Komisji rady Gminy: 

 Komisja Rewizyjna - pozytywnie opiniowała przedstawiony budżet, 

 Komisja Rolnictwa - opiniowała pozytywnie, 

 Komisja Kultury - opiniowała pozytywnie, 

 Komisja Porządku - opiniowała pozytywnie, 

 Komisja Promocji - opiniowała pozytywnie, komisja wnioskowała o niewprowadzanie nowych zadań 
do budżetu. 

 Komisja Budżetowa – opiniowała przedstawiony budżet pozytywnie. 
d) Wójt powiedział, że chce, aby Gmina się rozwijała i gdyby nie te 2 mln zł, które trzeba było zapłacić na 

rzecz Wod-Budu to byłoby dużo więcej wykonanych inwestycji. Wójt dodał, że w projekcie budżetu jest 

wiele zadań strategicznych, których realizacja przyczyni się do zmniejszania kosztów np. 

termomodernizacja sześciu budynków, projekty są w trakcie dopracowywania, nabór jest ogłoszony do 

marca, więc jest czas na dokończenie dokumentacji, dofinansowanie jest w granicach 85%. Gmina 

przygotowana jest do złożenia kilkunastu wniosków, jest powołana komisja odnośnie potrzeb 

w oświacie, ponieważ projekty w oświacie będą pojawiać się takie, które będą podnosić jakość 

nauczania. Wójt poinformował również, że w trakcie realizacji jest projekt Przedszkola w Zaleszanach, 

na które trzeba zdobyć pieniądze, by dzieci nie uciekały poza Naszą gminę tylko miały stworzone dobre 

warunki na Naszym terenie. Jeśli chodzi o duże projekty to Gmina jest na etapie kończenia projektu 

kanalizacji dla miejscowości Obojna. Będzie to jeden duży projekt na kanalizację Kotowej Woli i Obojnej, 

najprawdopodobniej nabór będzie w połowie roku. Również spodziewać się można naboru z PROW-u 

na dokończenie kanalizacji miejscowości Turbia, Agatówka, Pilchów. Wójt dodał, że na pewno budżet 

ten w ciągu roku będzie zmieniany ze względu na te inwestycje. Będą również nabory z Lasowiackiej 

Grupy Działania, Lokalnej Grupy Rybackiej, gdzie przy zbiornikach będzie można wykonywać różne 

działania. W budżecie jest 100 tys. zł na budowę dwóch chodników, chodnik Zbydniów - Turbia, Gmina 

będzie ponosić koszty projektów a resztę będzie finansować Generalna Dyrekcja Dróg, kolejny chodnik 

to Agatówka - Turbia. Gmina chce stworzyć miejscowy plan zagospodarowania, ponieważ jest duże 

zainteresowanie kupnem działek Obojna – Zaosie, byłoby to osiedle około 70 domów. Jeśli chodzi 

o meliorację, to również w tym projekcie budżetu są środki na poprawę melioracji i oczek wodnych, 

ponieważ mieszkańcy upominają się o udrażnianie i poprawę melioracji. Wójt dodał, że jest dobra 

współpraca z powiatem, w planach jest chodnik przy drodze powiatowej od Zbydniowa do Dzierdziówki, 

jak również w Majdanie Zbydniowskim. 

e) Dyskusja: 

Sołtys Motycza Szlacheckiego Pani Agnieszka Mazur zwróciła uwagę na to, iż mieszkańcy Motycza 
interweniowali w sprawie zrobienia przejścia dla pieszych i zatoczki, ponieważ jest tam bardzo 
niebezpiecznie. 
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Wójt odpowiedział, że brakuje jeszcze dwóch zatok w Zbydniowie w Borku i w Motyczu Szlacheckim. Jeśli 
chodzi o Motycze to jest zrobiony projekt w ramach poprawy bezpieczeństwa, Wójt dodał, że ma 
informacje, że w tym roku powinno być to zrealizowane. 

Sołtys Zbydniowa Pan Piotr Bednarz, również prosił o wykonanie zatoczki na osiedlu Borek w Zbydniowie. 
Sołtys prosił również, aby dołożyć elementów na istniejącym już na placu zabaw. Sołtys prosił, aby gmina 
wydzierżawiła chociaż ar lasu w Borku na stworzenie placu zawab, również w tamtej części Zbydniowa 
ponieważ mieszkańcy chcieliby mały plac zabaw dla najmłodszych. 

Wójt odpowiedział, że jeśli chodzi o zatokę to będzie wykonana dokumentacja, ponieważ nigdzie nie została 
ujęta ta zatoka, natomiast w kwestii placu zabaw to zależy jakie oznaczenie ma ten teren. Wójt proponował, 
aby spotkać się na miejscu, gdzie by miał powstać ten plac zabaw.  

f) Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały budżetowej Gminy Zaleszany na 2016 

rok. Rada Gminy w głosowaniu jawnym  14 głosami za podjęła 

Uchwałę budżetową Gminy Zaleszany na 2016 rok Nr XV/158/2015 

Ad. 7 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zaleszany odczytała Skarbnik 

Gminy. 

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

Uchwałę Nr XV/159/2015 

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zaleszany. 

Ad. 8 

a) Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Zaleszany na 2015 rok 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 XV/160/2015 

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

b) Projekt uchwały w sprawie dopłaty dla odbiorców usług kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego 

odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Zaleszany. 

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 XV/161/2015 

w sprawie dopłaty dla odbiorców usług kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na 

obszarze Gminy Zaleszany. 

c) Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stalowowolskiemu na realizację 

zadania publicznego w 2016 roku odczytała Skarbnik Gminy. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Rada Gminy w głosowaniu jawnym 14 głosami za podjęła 

Uchwałę Nr XV/162/2015 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stalowowolskiemu na realizację zadania publicznego 
w 2016 roku. 
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d) Kolejny projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Stalowowolskiemu na realizację 

zadania publicznego w 2016 roku odczytała Skarbnik Gminy. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Rada Gminy w głosowaniu jawnym 14 głosami za podjęła 

Uchwałę Nr XV/163/2015 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stalowowolskiemu na realizację zadania publicznego 
w 2016 roku. 

e) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2016 rok odczytała Małgorzata Janusz - Przewodnicząca GKRPA. 

Przewodniczący pytał czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 

Nie było uwag więc przystąpiono do głosowania. 

Rada Gminy w głosowaniu jawnym 14 głosami za podjęła 

Uchwałę Nr XV/164/2015 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 
rok. 

f) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok 

odczytała Małgorzata Janusz - Przewodnicząca GKRPA. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Rada Gminy w głosowaniu jawnym 14 głosami za podjęła 

Uchwałę Nr XV/165/2015 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok. 

g) Trzy projekty uchwał w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej 

własność Gminy Zaleszany odczytała Pani Izabela Rębisz. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekty uchwał. 

Rada Gminy w głosowaniu jawnym 14 głosami za podjęła 

- Uchwałę Nr XV/166/2015 dotyczącą działki nr 1199 w Kępiu Zaleszańskim, 

- Uchwałę Nr XV/167/2015 dotyczącą gruntów w Kępiu Zaleszańskim, 

- Uchwałę Nr XV/168/2015 dotyczącą działki nr 672/2 w Majdanie Zbydniowskim 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zaleszany. 

h) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Zaleszanach na 2016 rok odczytał 

Przewodniczący Rady Gminy wprowadzając w planie pracy w miesiącu Kwietniu drugi punkt: 

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2015. 

Następnie pod głosowanie poddano uchwałę z naniesioną zmianą. 

Rada Gminy w głosowaniu jawnym 14 głosami za podjęła 

Uchwałę Nr XV/169/2015 

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Zaleszanach na 2016 rok. 

i) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej oraz stałych Komisji Rady Gminy 

na 2016 rok. 

Poszczególne Komisje Rady Gminy odczytały plany pracy bez wprowadzenia zmian. 
Przewodniczący Rady zaproponował, aby komisja kultury w miesiącu kwietniu wprowadziła do swojego planu 
temat – Analiza informacji z realizacji Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za rok 
2015. 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały ze zmianą w planie pracy komisji kultury. 

Rada Gminy w głosowaniu jawnym 14 głosami za podjęła 
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Uchwałę Nr XV/170/2015 

w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej oraz stałych Komisji Rady Gminy na 2016 rok. 

j) Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości odczytała Sylwia Rębisz. 

Radny Krzysztof Kwitkowski zwrócił uwagę na zapis, że uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym. Radny pytał co będzie jeśli osoba przyjdzie na początku stycznia złożyć 
deklarację, gdy jeszcze nie będzie obowiązywać ta uchwała. 
Pani Sylwia Rębisz odpowiedziała, że jeśli przyjdzie taka osoba to złoży deklarację, która obowiązywała do tej 
pory. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Rada Gminy w głosowaniu jawnym 14 głosami za podjęła 

Uchwałę Nr XV/171/2015 

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właścicieli nieruchomości. 

k) Projekt uchwały w sprawie metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności odczytała Pani Sylwia Rębisz. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Rada Gminy w głosowaniu jawnym 14 głosami za podjęła 

Uchwałę Nr XV/172/2015 

w sprawie metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty oraz 
stawki za pojemnik o określonej pojemności. 
 

Ad. 9 

Wolne wnioski- nie było. 

Sekretarz Gminy Sebastian Nabrzeski zaprosił wszystkich obecnych na Galę Stypendialną, która odbędzie się 

o godzinie 16. 00 w Sali Narad Urzędu Gminy. 

Ad. 10 

Przed zamknięciem Sesji Przewodniczący Rady złożył wszystkim obecnym życzenia Noworoczne.  

Następnie Przewodniczący Rady Gminy słowami, zamykam posiedzenie XV Sesji Rady Gminy, zakończył obrady 

XV Sesji Rady Gminy w Zaleszanach. 

 

 

 Przewodniczący Rady Gminy 

 

 Lucjan Kutyła 


