
PROTOKÓŁ Nr XXI/2016 

Z  SESJI  RADY  GMINY  W  ZALESZANACH 

odbytej w dniu 22 sierpnia 2016 roku 

 

O godz. 14.00 Przewodniczący Rady Gminy Lucjan Kutyła dokonał otwarcia XXI Sesji Rady Gminy, powitał 

radnych oraz przybyłych gości. W sesji Rady Gminy w dniu 22 sierpnia 2016 roku uczestniczyło 15 radnych na 

ogólną liczbę 15 radnych. 

Proponowany porządek obrad: 

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

a) przyjęcia Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Stalowej Woli na lata 2014-2020, 
b) wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Zaleszany z Gminą Pysznica porozumienia o wspólnej realizacji 

projektu zintegrowanego pn.: „Rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy Pysznica i Zaleszany 
w celu ochrony wód zlewni Sanu”, 

c) przyjęcia do realizacji aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Zaleszany, 
d) przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Zaleszany na lata 2016-2019, 
e) utworzenia publicznego przedszkola w Zaleszanach, 
f) zmian w uchwale budżetowej Gminy Zaleszany na 2016 rok, 
g) zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zaleszany, 
h) dopłat do odbiorców usług kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze 

Gminy Zaleszany, 
i) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność 

Gminy Zaleszany. 
4. Zamknięcie obrad Sesji. 

Ad. 2 
Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad i zapytał, czy są uwagi. Wójt wnioskował, aby wykreślić 
z porządku obrad uchwałę z pkt-u 3, ppkt c) w sprawie przyjęcia do realizacji aktualizacji Planu gospodarki 
niskoemisyjnej dla Gminy Zaleszany, następne ppkt. przenumerować, i na końcu pkt-u 3 wprowadzić do 
porządku uchwałę w sprawie: i) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Zaleszany. Kolejną zmianą zaproponowaną przez Wójta było wprowadzenie po pkt. 2 pkt-u 3. Wystąpienie 
Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz przenumerowanie kolejnych punktów. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wprowadzenie zmian do porządku obrad. 
Rada Gminy jednogłośnie była za wprowadzeniem zmian. 
Następnie przegłosowano jednogłośnie cały porządek obrad ze zmianami. 

Ad. 3 

Powiatowy Lekarz Weterynarii p. Janusz Sudoł odczytał apel jaki skierowany jest do Rolników Powiatu Stalowa 

Wola utrzymujących trzodę chlewną oraz zamierzających rozpocząć utrzymywanie trzody chlewnej, a także 

szeroko omówił problem „afrykańskiego pomoru świń”. 

Apel stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

 

Radny Władysław Stilger pytał, czy można rejestrować świnie w biurze Powiatowym ARiMR telefonicznie. 

Lekarz Weterynarii odpowiedział, że nie ma możliwości rejestracji telefonicznie, ponieważ do Agencji należy 

zgłaszać się ze świadectwem. 

Radny Stilger pytał również o to, czy dziki, które żerują w kukurydzy mogą przenieść na nią włośnicę. 

Lekarz Weterynarii odpowiedział, że jest bardzo duże ryzyko zarażenia się włośnicą. 

Radna Dorota Stępień pytała, czy z uprawą ziemniaków jest tak samo jak z kukurydzą, że bardzo łatwo przenieść 

chorobę. 

Lekarz Sudoł odpowiedział, że jest podobnie, tyle że zazwyczaj surowe ziemniaki nie są spożywane więc jest 

mniejsze ryzyko. 
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Radna Barbara Domin pytała, czy należy za każdym razem rejestrować np. jedną świnię zakupioną na własny 

użytek. 

Lekarz Sudoł odpowiedział, że za każdym razem należy zarejestrować świnię. 

Sekretarz Gminy zwrócił uwagę na to, iż mięso można poddać długotrwałej obróbce. 

Lekarz Sudoł w tej kwestii twierdził, że jest to tylko teoria, a w praktyce może być zupełnie inaczej, mięso 

należałoby mrozić przynajmniej 30 dni. 

Ad. 4 
a. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Stalowej 

Woli na lata 2014-2020 odczytał i omówił Sekretarz Gminy. 

Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Guźla pytał, w jakim kierunku pójdzie kanalizacja. 
Wójt odpowiedział, że ograniczenia są w budżecie, wszystko zależy od tego ile będzie pieniędzy. Wójt dodał, że 
chciałby zrobić kanalizację w Kotowej Woli i w Obojnej, dokończyć Turbię – Kwiatową Łąkę oraz 
pozostałe budynki z Turbi, Agatówki i Pilchowa. Wójt zwrócił uwagę na to, iż w dalszym ciągu gmina ma problem 
z aglomeracją. 

Przewodniczący Rady pytał czy są uwagi do projektu uchwały. 

Nie było uwag więc przystąpiono do głosowania. 

Rada Gminy w głosowaniu jawnym 15 głosami za podjęła 

Uchwałę Nr XXI/238/2016 

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Stalowej Woli na lata 2014-2020. 
 

b. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Zaleszany z Gminą Pysznica 

porozumienia o wspólnej realizacji projektu zintegrowanego pn.: „Rozwój gospodarki ściekowej na 

terenie gminy Pysznica i Zaleszany w celu ochrony wód zlewni Sanu” odczytał Sekretarz Gminy. 

Przewodniczący Rady pytał czy są uwagi do projektu uchwały. 

Nie było uwag więc przystąpiono do głosowania. 

Rada Gminy w głosowaniu jawnym 15 głosami za podjęła 

Uchwałę Nr XXI/239/2016 

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Stalowej Woli na lata 2014-2020. 
 

c. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Zaleszany na 

lata 2016-2019 odczytała Pani Irena Gorczyca. 

Przewodniczący Rady pytał czy są uwagi do projektu uchwały. 

Nie było uwag więc przystąpiono do głosowania. 

Rada Gminy w głosowaniu jawnym 15 głosami za podjęła 

Uchwałę Nr XXI/240/2016 

w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Zaleszany na lata 2016-2019. 
 

d. Projekt uchwały w sprawie utworzenia publicznego przedszkola w Zaleszanach odczytał i omówił 

dyrektor GZOSiP Jan Nowak. 

Wójt poinformował, że Przedszkole jest przygotowane dla 5 latków, jest na nie dofinansowanie w kwocie prawie 
400 tys. zł przy udziale 10% wkładu własnego. W przyszłym roku są duże szanse na to, aby przedszkole powstało 
również w Obojnej.  

Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Guźla pytał, jak jest z ubezpieczeniem dzieci w przedszkolu. 

Dyrektor Jan Nowak odpowiedział, że ubezpieczenie jest dobrowolne i zależne od rodziców, ale zawsze jest tak, 
że każde dziecko jest ubezpieczone. 
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Przewodniczący Rady pytał czy są uwagi do projektu uchwały. 

Nie było uwag więc przystąpiono do głosowania. 

Rada Gminy w głosowaniu jawnym  15 głosami za podjęła 

Uchwałę Nr XXI/241/2016 

w sprawie utworzenia publicznego przedszkola w Zaleszanach. 
e. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Zaleszany na 2016 rok odczytała 

Skarbnik Gminy. 

Przewodniczący Rady zwrócił uwagę na kwotę 23 tys. zł na kosiarkę, stąd pytanie było dla jakiego sołectwa jest 

kosiarka. 

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że na kosiarkę z tej kwoty jest przeznaczone 10 tys. zł  

Wójt dodał, że kosiarka ta będzie zakupiona dla potrzeb Kępia Zaleszańskiego, ponieważ w chwili obecnej 

sportowcy do koszenia pożyczają kosiarkę od prywatnej osoby z Kotowej Woli. 

Przewodniczący Rady pytał, czy braknie pieniędzy na oświetlenie. 

Skarbnik odpowiedziała, że najprawdopodobniej braknie tylko w tej chwili nie wiadomo ile. 

Przewodniczący Rady pytał czy są uwagi do projektu uchwały. 

Nie było uwag więc przystąpiono do głosowania. 

Rada Gminy w głosowaniu jawnym 15 głosami za podjęła 

Uchwałę Nr XXI/242/2016 

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Zaleszany na 2016 rok. 
 

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

Skarbnik Gminy. 

Przewodniczący Rady pytał czy są uwagi do projektu uchwały. 

Nie było uwag więc przystąpiono do głosowania. 

Rada Gminy w głosowaniu jawnym 15 głosami za podjęła 

Uchwałę Nr XXI/243/2016 

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zaleszany.  
 

g. Projekt uchwały w sprawie dopłat do odbiorców usług kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego 

odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Zaleszany odczytała Skarbnik Gminy.  

Przewodniczący Rady pytał czy są uwagi do projektu uchwały. 

Nie było uwag więc przystąpiono do głosowania. 

Rada Gminy w głosowaniu jawnym 15 głosami za podjęła 

Uchwałę Nr XXI/244/2016 

w sprawie dopłat do odbiorców usług kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na 
obszarze Gminy Zaleszany.  
 

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

gruntowej stanowiącej własność Gminy Zaleszany odczytał Sekretarz Gminy. 

Przewodniczący Rady pytał czy są uwagi do projektu uchwały. 

Nie było uwag więc przystąpiono do głosowania. 

Rada Gminy w głosowaniu jawnym  15 głosami za podjęła 

Uchwałę Nr XXI/245/2016 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej 
własność Gminy Zaleszany. 
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i. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej 

własność Gminy Zaleszany odczytał Sekretarz Gminy. 

Przewodniczący Rady pytał czy są uwagi do projektu uchwały. 

Nie było uwag więc przystąpiono do głosowania. 

Rada Gminy w głosowaniu jawnym 15 głosami za podjęła 

Uchwałę Nr XXI/246/2016 

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

Ad. 5 

Zamknięcie obrad Sesji.  

Przewodniczący Rady Gminy słowami zamykam posiedzenie XXI Sesji Rady Gminy, zakończył obrady XXI Sesji 

Rady Gminy w Zaleszanach. 

 

 

 Przewodniczący Rady Gminy 

 

 Lucjan Kutyła 


