
PROTOKÓŁ Nr XXIX/2017 
Z  SESJI  RADY  GMINY  W  ZALESZANACH 

odbytej w dniu 27 kwietnia 2017 roku 
 

O godz. 14.00 Przewodniczący Rady Gminy Lucjan Kutyła dokonał otwarcia XXIX Sesji Rady Gminy, powitał radnych 
oraz przybyłych gości. W sesji Rady Gminy w dniu 27 kwietnia 2017 roku uczestniczyło 15 radnych na ogólną liczbę 
15radnych. 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie XXIX Sesji Rady Gminy. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Gminy. 
4. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy. 
5. Informacje Wójta Gminy. 
6. Ocena bezpieczeństwa publicznego, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej na terenie Gminy 

Zaleszany. 
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

a. zmian w uchwale budżetowej Gminy Zaleszany na 2017 rok, 
b. przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zaleszany na lata 2016-2025, 
c. utworzenia publicznego przedszkola w Obojnej, 
d. włączenia Publicznego Przedszkola w Zaleszanach do Zespołu Szkół w Zaleszanach, 
e. zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych, 
f. wyrażenia zgody na obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym nieruchomości gruntowej oznaczonej 

numerem 979/22 położonej w Kępiu Zaleszańskim stanowiącej własność Gminy Zaleszany, 
g. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Zaleszany, 
h. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej 

stanowiącej własność Gminy Zaleszany, 
i. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących 

własność Gminy Zaleszany x11. 
8. Interpelacje i oświadczenia radnych.  
9. Wolne wnioski i zapytania. 
10. Zamknięcie obrad Sesji. 

Ad. 2 
Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad i zaproponował wprowadzenie w pkt. 7 dwóch uchwał w sprawie: 

j. wyrażenia woli przystąpienia Gminy Zaleszany do Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata  
2017-2020, wskazania sołectwa do udziału w Programie, gminnego koordynatora Programu oraz 
zapewnienia finansowej partycypacji Gminy Zaleszany w kosztach realizacji Programu, 

k. przyjęcia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Zaleszany”. 

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 
Przyjęcie protokołu z XXVIII 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 15 głosami za. 

Ad. 4 
Przewodniczący Rady przypomniał o składaniu oświadczeń majątkowych do 30 kwietnia. Ze względu na fakt, iż 
30 wypada w dzień wolny od pracy dlatego ostateczny termin na złożenie oświadczenia upływa 2 maja. 

Ad. 5 
Wójt poinformował, że w ostatnim czasie podpisał 15 zarządzeń, które dotyczyły między innymi budżetu Gminy, 
ustalenia cen wywoławczych nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zaleszany przeznaczonych do sprzedaży, 
powołania komisji przetargowej, komisji konkursowej oceniającej oferty na realizację zadania publicznego, komisji 
do oceny dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania. 
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Ponadto Wójt podpisywał w tym czasie 4 akty notarialne, uczestniczył w spotkaniu z Dyrektorem Poczty Polskiej, 
ponieważ Poczta zmieni swoją siedzibę. Zostanie przeniesiona na drugą stronę budynku do pomieszczeń, które 
obecnie zajmowane są przez Orange i jednego pracownika urzędu. Wójt dodał, że serwerownie Orange będą 
przeniesione na zewnątrz budynku. 
Odbył również spotkanie z Burmistrzem Baranowa Sandomierskiego i z firmą, która w Naszej Gminie chce 
zamontować do testowania 50 lamp ledowych.  
 
Ad. 6 
W temacie oceny bezpieczeństwa publicznego, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej na terenie 
Gminy Zaleszany jako pierwszy głos zabrał Komendant Policji w Stalowej Woli inspektor Lucjan Maczkowski. 
Komendant dziękował za zaproszenie na Sesję, za dobrą współpracę, efektem tego jest wyremontowany 
Posterunek Policji w Zbydniowie, przez co Policjanci mają stworzone komfortowe warunki do pracy.  
Ponadto Komendant zwrócił uwagę na to, iż istnieje Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Jeśli ktoś chce 
powiadomić Policję o miejscu, gdzie występuje jakoś zagrożenie może dokonać tego dzięki stronie internetowej. 
Komendant poinformował również, że w Naszej Gminie dzielnicowym jest teraz sierżant Daniel Łyko, do którego 
można zgłaszać zaistniałe w Gminie problemy. 
Informacja o bezpieczeństwie publicznym na terenie Gminy Zaleszany stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

Radna Marzena Kuna prosiła o zwrócenie uwagi przez Policję na parkowanie samochodów na zakręcie przy Sklepie 
w Pilchowie na ul. Starowiejskiej. 
Radna Małgorzata Stefańska poinformowała, że na Zebraniu Wiejskim było zgłaszane, aby na tej ulicy zamontować 
próg zwalniający. 
Pan Robert Mączka pracownik Urzędu poinformował, że w czerwcu na tej ulicy będzie postawiony znak „zakaz 
zatrzymywania się” . 
Radna Małgorzata Stefańska twierdziła, ze ten znak nie uchroni od wypadków w tym miejscu.  
 

Sołtys Zbydniowa Piotr Bednarz zwrócił uwagę na radar w Zbydniowie, który według niego jest w złym miejscu, 
powinien być przy Szkole. Ponadto dziękował za współpracę z Policją i za szybkie interwencje w sołectwie 
Zbydniów. 

W temacie ochrony przeciwpożarowej wystąpił w zastępstwie Komendanta PSP st. kpt. Mariusz Sabat, który 
omówił sytuację Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy. 
Informacja o ochronie przeciwpożarowej stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

W temacie ochrony przeciwpowodziowej głos zabrał Pan Arkadiusz Perła. 
Informacja o sytuacji ochrony przeciwpowodziowej na terenie gminy Zaleszany stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu.  

Wójt dziękował wszystkim za współpracę. 

Przewodniczący Rady również dziękował za bardzo dobrą współpracę. Zwrócił również uwagę na to, iż 
w poprzednich latach ówczesne władze chciały likwidować Posterunek Policji w Zbydniowie, a teraz jest 
wyremontowany i wszystko idzie w bardzo dobrym kierunku. 

Ad. 7 

a) Projekt uchwały z autopoprawką w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Zaleszany na 2017 rok 
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 XXIX/365/2017 

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Zaleszany na 2017 rok. 

b) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 
Zaleszany na lata 2016-2025 odczytał i szczegółowo omówił Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Andrzej 
Szostek. 

Przewodniczący Rady pytał czy są uwagi do projektu uchwały. 
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Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Guźla zwrócił uwagę na obszar IV w projekcie dotyczący wykluczenia 
społecznego, jest tam zapis „ Praca za świadczenie”. 
Kierownik wyjaśnił, że chodzi o osoby, które zalegają z płatnościami, mają długi wówczas osoba taka może 
odpracować to przy pracach porządkowych. 
Nie było więcej uwag więc przystąpiono do głosowania. 
Rada Gminy w głosowaniu jawnym 15 głosami za podjęła 

Uchwałę Nr XXIX/366/2017 

w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zaleszany na lata  
2016-2025. 

c) Projekt uchwały w sprawie utworzenia publicznego przedszkola w Obojnej odczytał i omówił Dyrektor 
GZSiP Jan Nowak. 

Wójt poinformował, ze od 1 września w Obojnej będzie czynne już Przedszkole i Żłobek. 

Przewodniczący Rady pytał czy są uwagi do projektu uchwały. 
Nie było uwag do projektu więc przystąpiono do głosowania. 
Rada Gminy w głosowaniu jawnym 15 głosami za podjęła 

Uchwałę Nr XXIX/367/2017 

w sprawie utworzenia publicznego przedszkola w Obojnej. 

d) Projekt uchwały w sprawie włączenia Publicznego Przedszkola w Zaleszanach do Zespołu Szkół 
w Zaleszanach odczytał i omówił Dyrektor GZSiP Jan Nowak. 

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 XXIX/368/2017 

w sprawie włączenia Publicznego Przedszkola w Zaleszanach do Zespołu Szkół w Zaleszanach. 

e) Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych odczytał Pan Robert Mączka. 

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 XXIX/369/2017 

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. 

f) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym 
nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 979/22 położonej w Kępiu Zaleszańskim stanowiącej 
własność Gminy Zaleszany odczytała Pani Izabela Rębisz. 

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 XXIX/370/2017 

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym nieruchomości gruntowej 
oznaczonej numerem 979/22 położonej w Kępiu Zaleszańskim stanowiącej własność Gminy Zaleszany. 

g) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych stanowiących własność 
Gminy Zaleszany odczytała Pani Izabela Rębisz. 

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 XXIX/371/2017 

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Zaleszany. 
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h) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego wydzierżawienia 
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zaleszany odczytała Pani Izabela Rębisz. 

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 XXIX/372/2017 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego wydzierżawienia nieruchomości 
gruntowej stanowiącej własność Gminy Zaleszany. 

i) jedenaście projektów uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zaleszany odczytała Pani Izabela Rębisz. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekty uchwał. 

Rada Gminy w głosowaniu jawnym 15 głosami za podjęła 

- Uchwałę Nr XXIX/373/2017 – dotyczącą części działki nr 1394/49 o pow. 0,40 ha w Agatówce, 

- Uchwałę Nr XXIX/374/2017 – dotyczącą części działki nr 1413/96 o pow. 0,0060 ha w Agatówce, 

- Uchwałę Nr XXIX/375/2017 – dotyczącą części działki nr 1488/16 o pow. 6,00 ha w Agatówce i cześć działki  
nr 1622/3 o pow. 14,00 w Kotowej Woli, 

- Uchwałę Nr XXIX/376/2017 – dotyczącą części działki nr 304/50 o pow. 0,0100 ha w Kępiu Zaleszańskim, 

- Uchwałę Nr XXIX/377/2017 – dotyczącą działki nr 1355 o pow. 0,3948 ha w Kępiu Zaleszańskim i część działki  
nr 403/11 o pow. 1,00 ha w Wólce Turebskiej, 

- Uchwałę Nr XXIX/378/2017 – dotyczącą części działki nr 1038 o pow. 0,0250 ha w Skowierzynie, 

- Uchwałę Nr XXIX/379/2017 – dotyczącą części działki nr 403/13 o pow. 0,15 ha w Wólce Turebskiej, 

- Uchwałę Nr XXIX/380/2017 – dotyczącą części działki nr 403/13 o pow. 0,0540 ha w Wólce Turebskiej, 

- Uchwałę Nr XXIX/381/2017 – dotyczącą części działki nr 403/13 o pow. 0,08 ha w Wólce Turebskiej, 

- Uchwałę Nr XXIX/382/2017 – dotyczącą części działki nr 731/1 i 733/10 o łącznej pow. 4,50 w Zaleszanach, 

- Uchwałę Nr XXIX/383/2017 – dotyczącą części działki nr 9/2 i 324/1 o łącznej pow. 9,94 ha w Zbydniowie. 

j) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Zaleszany do Podkarpackiego Programu 
Odnowy Wsi na lata 2017-2020, wskazania sołectwa do udziału w Programie, gminnego koordynatora 
Programu oraz zapewnienia finansowej partycypacji Gminy Zaleszany w kosztach realizacji Programu 
odczytał i wyjaśnił Sekretarz Gminy Sebastian Nabrzeski. 

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 XXIX/384/2017 

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Zaleszany do Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 
2017-2020, wskazania sołectwa do udziału w Programie, gminnego koordynatora Programu oraz zapewnienia 
finansowej partycypacji Gminy Zaleszany w kosztach realizacji Programu. 
 

k) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi 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 XXIX/385/2017 

w sprawie przyjęcia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Zaleszany”. 
 
Ad. 8 
Interpelacje i oświadczenia radnych- nie było. 
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Ad. 9 
Wolne wnioski i zapytania. 
Radny Władysław Stilger prosił o interwencję w sprawie zrzucania szczepionek dla lisów, ponieważ w Zaleszanach 
zdarzyło się, że dwie szczepionki spadły na posesję, jedna uderzyła kobietę przebywającą na podwórku, a drugą 
znalazło małe dziecko. 
Radny prosił również o rozwiązanie problemu jaki jest z p.Jachem, który niszczy ciężkim sprzętem drogi gminne 
i wywozi nieczystości płynne związane z rolnictwem na pola. 
Wójt poinformował, że będzie interweniował w tych sprawach zgłoszonych przez Radnego. 
Radna Marzena Kuna dziękowała za wkład finansowy na I Gminny Konkurs Czytelniczy, który odbył się w Zespole 
Szkół w Turbi. Uczestniczyło w tym konkursie 37 uczniów, każdy uczeń otrzymał drobny upominek. 

Wójt przypominał o wyszukiwaniu przez Dyrektorów Szkół uzdolnionych dzieci do stypendiów.  

Dyrektor GOK-u wraz z Przewodniczącym Rady zapraszali na Obchody 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go 
maja, które rozpoczną się o godz. 10.00 w Kościele parafialnym w Zaleszanach a następnie nastąpi przemarsz do 
Gminnego Ośrodka Kultury w Zaleszanach. Przewodniczący również zapraszał na Mszę Św. w intencji ojczyzny do 
Kotowej Woli na godz. 7.30. 

Ad. 10 
Zamknięcie obrad Sesji.  

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Lucjan Kutyła 


