
PROTOKÓŁ Nr XXXI/2017 
Z  SESJI  RADY  GMINY  W  ZALESZANACH 

odbytej w dniu 31 maja 2017 roku 
 

O godz. 14.00 Przewodniczący Rady Gminy Lucjan Kutyła dokonał otwarcia XXXI Sesji Rady Gminy, powitał radnych 
oraz przybyłych gości. W sesji Rady Gminy w dniu 31 maja 2017 roku uczestniczyło 15 radnych na ogólną liczbę 
15radnych. 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie XXXI Sesji Rady Gminy. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Gminy. 

4. Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Gminy 

5. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy. 

6. Informacje Wójta Gminy. 

7. Informacja o stanie bezrobocia na terenie Gminy oraz zakres i formy świadczonej pomocy. 

8. Ocena zasobów pomocy społecznej.  
9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

a. zmian w uchwale budżetowej Gminy Zaleszany na 2017 rok, 

b. zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zaleszany, 

c. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zaleszany, 

d. wyrażenia zgody na obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym nieruchomości gruntowej oznaczonej 
numerem 1283/44 położonej w Pilchowie stanowiącej własność Gminy Zaleszany. 

10. Interpelacje i oświadczenia radnych.  
11. Wolne wnioski i zapytania. 
12. Zamknięcie obrad Sesji. 

Ad. 2 
Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad i zaproponował wprowadzenie w pkt. 9 dwóch uchwał: 

e. uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Zaleszany na 
lata 2016-2025, 

f. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Stalowa Wola na realizację zadania publicznego w 2017 
roku. 

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 XXIX 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 
Przyjęcie protokołu z XXX 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. 5 
Przewodniczący Rady nie miał do przekazania żadnych informacji. 

Ad. 6 
Wójt poinformował, że w ostatnim czasie podpisał 14 zarządzeń, które dotyczyły między innymi budżetu Gminy, 
powołania komisji przetargowej, regulaminu wynagrodzenia pracowników, ustalenia cen wywoławczych 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zaleszany. 
Ponadto Wójt uczestniczył w spotkaniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Przemyślu, z Nadleśniczym 
panem Jackiem Pomykałą w związku z przejęciem przez niego obowiązków w Nadleśnictwie, spotkaniu w Urzędzie 
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Marszałkowskim, zebraniu wiejskim sołectwa Pilchów. Uczestniczył również w Powiatowym Święcie Strażaka OSP 
w Stalowej Woli, pikniku i zawodach wędkarskich organizowanych z okazji Dnia Dziecka w Zbydniowie, pikniku 
„Bawię się i pomagam” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zbydniowie, pikniku rodzinnym przy Zespole Szkół 
w Zaleszanach, konwencie Starosty, Prezydenta i Wójtów Powiatu Stalowowolskiego. Odbyło się także dyktando 
o Pióro Wójta Gminy. 

Ad. 7 
Informacja o stanie bezrobocia na terenie Gminy oraz zakres i formy świadczonej pomocy szczegółowo przedstawiła 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Pani Zofia Zielińska-Nędzyńska. 

Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Guźla pytał, co znaczy długotrwałe bezrobocie. 
Pani Dyrektor odpowiedziała, że są to osoby będące zarejestrowane na bezrobociu powyżej 12 miesięcy w okresie 
2 lat. Pani Dyrektor zwróciła uwagę na to, iż rejestrują się również osoby, które nie szukają pracy, nie chcą się 
aktywizować, chodzi im tylko o ubezpieczenie bądź pozyskanie zaświadczenia o bezrobociu. 
 

Przewodniczący Rady pytał, kto może być kierowany na staż. 
Pani Dyrektor odpowiedziała, że są kierowane osoby po Szkole, aby nabyć umiejętności, osoby starsze , które są 
zmuszone do zmiany zawodu, osoby z małym doświadczeniem zawodowym. 
 

Przewodniczący pytał, czy o staż można ubiegać się kilka razy. 
Pani dyrektor odpowiedziała, że raczej nie można, są to tylko pojedyncze przypadki. 

Ad. 8  
Ocenę zasobów pomocy społecznej omówił Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Pan Andrzej Szostek. 

Ocena stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Guźla prosił o wyjaśnienie, na czym polega kontrakt socjalny, zwrócił również 
uwagę na rodziny zastępcze i na wskaźniki z powodu bezdomności. 

Kierownik OPS odpowiedział, że jest to umowa między Ośrodkiem Pomocy Społecznej a osobą długotrwale 
korzystającą z OPS-u. Kierownik dodał, że jest 9 dzieci w placówkach opiekuńczych, koszt przebywania jednego 
dziecka w Domu Dziecka w Stalowej Woli wynosi miesięcznie 6 tys. zł. 

Wójt poruszył temat Domu Dziecka w Stalowej Woli, jest tam ogółem 30 dzieci i ponad 30 etatów, dlatego 
miesięczny koszt jest taki duży. Wójt dodał, że Starostwo będzie przyglądać się temu problemowi.  

Pani Sołtys Agnieszka Mazur, twierdziła, że jeśli żyją rodzice tych dzieci to oni powinny łożyć na utrzymanie ich. 

Wójt dodał, że rodzice jeżdżą tylko od czasu do czasu odwiedzić dzieci. 

Dyrektor GZOSiP Jan Nowak poinformował, że na komisji budżetowej w powiecie był poruszany problem Domu 
Dziecka. W chwili obecnej jest 28 dzieci a 33 etaty, a liczba etatów powinna wynosić 17 zgodnie z przepisami.  
W Domu Dziecka powinny przebywać dzieci do 3 roku życia a są przyjmowane nawet 18 letnie.  

Ad. 9 

a) Projekt uchwały z autopoprawką w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Zaleszany na 2017 rok 
odczytała Skarbnik Gminy. 

Wójt wyjaśnił, że kwota 2 tys. zł, która przekazywana jest dla Miasta Stalowej Woli wspomaga Politechnikę 
Dziecięcą. W tym roku pomagają gminy powiatu a w następnym sam powiat dołoży pieniądze.  

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 XXXI/389/2017 

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

b) Projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zaleszany odczytała Skarbnik 
Gminy. 

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

Uchwałę Nr XXXI/390/2017 

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zaleszany. 

c) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność 
Gminy Zaleszany odczytała pani Izabela Rębisz. 

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 XXXI/391/2017 

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

d) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym nieruchomości 
gruntowej oznaczonej numerem 1283/44 położonej w Pilchowie stanowiącej własność Gminy Zaleszany 
odczytała pani Izabela Rębisz. 

Przewodniczący Rady pytał dlaczego taka szeroka jest ta droga. 
Pani Izabela Rębisz odpowiedziała, że tak chciał wnioskodawca, a zebranie wiejskie wyraziło zgodę. 

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

Uchwałę Nr XXXI/392/2017 

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym nieruchomości gruntowej 
oznaczonej numerem 1283/44 położonej w Pilchowie stanowiącej własność Gminy Zaleszany. 

e) Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy 
Zaleszany na lata 2016-2025 odczytała pani Irena 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 XXXI/393/2017 

zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Zaleszany na lata 2016-2025. 

f) Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Stalowa Wola na realizację zadania 
publicznego w 2017 roku 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 XXXI/394/2017 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Stalowa Wola na realizację zadania publicznego w 2017 roku. 

 
Ad. 10 
Interpelacje i oświadczenia radnych- nie było. 
 
Ad. 11 
Wolne wnioski i zapytania. 
Pani sołtys Motycza Szlacheckiego pytała, jakie trzeba spełniać kryteria, żeby została wykonana zatoczka 
autobusowa w Motyczu Szlacheckim.  
Wójt odpowiedział, że nie zna kryteriów jakie bierze pod uwagę Krajowa Dyrekcja Dróg i Autostrad. Wójt twierdził, 
że jest duże prawdopodobieństwo, że w przyszłym roku zostanie ona wykonana. 
 
Radna Marzena Kuna pytała jak wygląda sytuacja z Przedszkolem w Obojnej. 
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Dyrektor GZOSiP Jan Nowak odpowiedział, że przetarg w najbliższym tygodniu prawdopodobnie będzie ogłoszony. 
W chwili obecnej trwają uzgodnienia, ponieważ wyszło kilka dodatkowych robót, kosztorys opiewa na 600 tys. zł. 
Wójt również wyjaśnił obecną sytuację, jaka jest związana z Przedszkolem i Żłobkiem w Obojnej. 
 
Radna Anna Stelmach zwróciła się z prośbą, aby rowy melioracyjne były koszone wcześniej, a nie tak jak co rok na 
jesieni, ponieważ nie przepływa woda. 
 

Wójt wyjaśnił, że jest już wybrana firma i najpewniej we wrześniu będą koszone rowy melioracyjne.  
 
Ad. 12 
Zamknięcie obrad Sesji.  

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Lucjan Kutyła 


