
PROTOKÓŁ Nr XXXIV/2017 
Z  SESJI  RADY  GMINY  W  ZALESZANACH 

odbytej w dniu 19 września 2017 roku 
 

O godz. 14.00 Przewodniczący Rady Gminy Lucjan Kutyła dokonał otwarcia XXXIV Sesji Rady Gminy, powitał radnych 
oraz przybyłych gości. W sesji Rady Gminy w dniu 19 września 2017 roku uczestniczyło 15 radnych na ogólną liczbę 
15 radnych. 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie XXXIV Sesji Rady Gminy. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Gminy. 
4. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Gminy. 
5. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy. 
6. Informacje Wójta Gminy za okres od ostatniej sesji. 

7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 
a. zmian w uchwale budżetowej Gminy Zaleszany na 2017 rok, 
b. zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zaleszany, 
c. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz 

zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, 
d. zaciągnięcia kredytu długoterminowego, 
e. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Stalowej 

Woli na lata 2014-2020”.  

8. Interpelacje i oświadczenia radnych. 

9. Wolne wnioski i zapytania. 

10. Zamknięcie obrad Sesji. 

Ad. 2 
Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad, który następnie poddał pod głosowanie. 
Rada Gminy jednogłośnie była za proponowanym porządkiem. 

Ad. 3 
Przyjęcie protokołu z XXXII 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 XXXIII 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, iż od ostatniej Sesji Rady Gminy podpisał 41 zarządzeń, które dotyczyły budżetu Gminy, 
powołania komisji przetargowej, ustalenia cen wywoławczych nieruchomości stanowiących własność Gminy 
przeznaczonych do sprzedaży, powołania komisji odbioru końcowego robót związanych z przebudową drogi 
gminnej w Kępiu Zaleszańskim, opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2018 r., zmian 
w rejestrze jednostek organizacyjnych, powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminu po 
zakończeniu służby przygotowawczej i powołania komisji odbioru końcowego robót budowlanych związanych 
z przebudową budynku oświatowo- mieszkalnego.  

Wójt uczestniczył w wielu spotkaniach między innymi w sprawie podpisania aktów notarialnych, odebrania Promesy 
w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, organizacji imprezy „Konie Nasza Pasja”, Przedszkola 
Piłkarskiego Legii Warszawa, które będzie utworzone na terenie Gminy Zaleszany. Ponadto Wójt brał udział w wielu 
imprezach odbywających się na terenie Gminy tj. Przegląd Kapel i Zespołów Ludowych i Turniej Piłkarski w Kępiu 
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Zaleszańskim, Dożynki Gminne w Kotowej Woli oraz Powiatowe zawody Sportowo- Pożarnicze w Turbi. Spotkania 
odbyły się również z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych, z Prezesem Przedsiębiorstwa Komunikacji 
Samochodowej w Stalowej Woli, Podkarpackim Kuratorem Oświaty, Przedstawicielem Mostostal Warszawa 
w sprawie budowy obwodnicy na terenie Gminy Zaleszany. Wójt obecny był również na Forum Ekonomicznym 
w Krynicy Zdrój. 

Ad. 7 
a. Projekt uchwały z autopoprawkami 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 XXXIV/418/2017 

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

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

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 XXXIV/419/2017 

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zaleszany. 

c. Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych 
jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania 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 XXXIV/420/2017 

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych 
oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. 

d. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego odczytała Skarbnik Gminy. 

Wójt wyjaśnił, że uchwała ta podejmowana jest wcześniej, gdyby zaistniała taka sytuacja, że trzeba wziąć kredyt, 
jednak na tą chwilę nie ma takiej potrzeby.  

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 XXXIV/421/2017 

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

e. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego Stalowej Woli na lata 2014-2020”. 

Pani Stawowa wyjaśniła, dlaczego pierwotna wersja uchwały musi być zmieniona, wiąże się to między innymi 
z rozbudową sieci kanalizacyjnej, będzie ogłaszany nabór dlatego należy przygotować do niego wszystkie 
dokumenty. 
Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Guźla pytał, czy są szanse na realizację tego zadania. 
Wójt odpowiedział, że to jest konkurs, nie należy zakładać, że to jest pewne, ale szanse są bardzo duże. 
Rozstrzygnięcie konkursu będzie prawdopodobnie w maju. 
Przewodniczący Rady pytał, co z nieskończonymi odcinkami kanalizacji w miejscowości Turbia, Agatówka i Pilchów. 
Wójt odpowiedział, że szanse są na dokończenie tych odcinków, tylko w Turbi i Agatówce, osiedle Sochy na tę 
chwilę nie będzie dokończone. 
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Przewodniczący Rady pytał czy są jeszcze jakieś uwagi do projektu uchwały. 
Nie było więcej uwag więc przystąpiono do głosowania. 
Rada Gminy w głosowaniu jawnym 15 głosami za podjęła 

Uchwałę Nr XXXIV/422/2017 

zmieniającą chwałę w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Stalowej Woli  
na lata 2014-2020”. 
 
Ad. 8 
Interpelacje i oświadczenia radnych- nie było. 
 
Ad. 9 
Wolne wnioski i zapytania 

Radny Władysław Stilger zwrócił uwagę na nowo wykonane drogi w gminie, według niego nie są one dobrze 
zrobione, stąd prośba radnego, aby mógł być obecny przy odbiorze drogi w Wólce Turebskiej, radny poruszył jeszcze 
temat zarośniętych ścieżek rowerowych.  
Wójt odpowiedział, że Pan Stilger może być obecny przy odbiorze, jeśli chodzi o drogi to nie są źle wykonane, firma 
jeszcze nie skończyła prac na nich, nie są wykonane wszystkie pobocza, dlatego trzeba poczekać na koniec robót. 

Radna Anna Stelmach również zwróciła uwagę na zarośnięte ścieżki rowerowe pomiędzy Turbią a Zbydniowem, 
pytała także kiedy będą czyszczone rowy melioracyjne. 
Wójt odpowiedział, że w przeciągu paru dni będą wykonywane prace przy rowach melioracyjnych. 

Sołtys Zbydniowa Piotr Bednarz prosił o przycięcie zakrzaczeń wrastających w jezdnię przy ulicy Parkowej 
w Zbydniowie. Sołtys twierdził, że mieszkańcy przy ulicy Łęki domagają się modernizacji przepompowni, ponieważ 
przelewają się ścieki. 
Pani Katarzyna Stawowa odpowiedziała, że jest zamiar włączenia przepompowni tej do wniosku o kanalizację. 

Radna Marzena Kuna dziękowała za zajęcia dodatkowe, które są w Szkołach, zwróciła również uwagę na ogrom 
projektów, jakie są dla Szkół, na które warto zwrócić uwagę.  
Radna dziękowała również Pani Marcie Nakielny, nowej kierownik Referatu Ochrony Środowiska, która jak 
twierdziła radna poświęciła dużo swojego czasu nawet po godzinach pracy, nadzorując prace przy Przedszkolu 
w Obojnej.  
Wójt przedstawił sytuację, jaka jest w tej chwili z przedszkolem i żłobkiem w Obojnej.  

Radny Józef Bąk pytał, jaki jest termin budowy chodnika w Zaleszanach. 

Przewodniczący Rady omówił w szczegółach przebieg i sposób prowadzenia ostatniej imprezy „Konie Nasza Pasja” 
organizowanej w Obojnej na konkretnych przykładach. Podczas tej imprezy prowadzący zmarginalizował funkcję 
Przewodniczącego i całkowicie zignorował kompetencje Rady Gminy Zaleszany. Dlatego też impreza ta wg 
Przewodniczącego staje się bardziej prywatna a nawet „rodzinna”, a nie gminna. 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady wnioskował o wykazanie Radzie Gminy przez dyrektora GOK Piotra Szparę 
kosztów, jakie poniesione były w 2016 i 2017 roku na imprezę „Konie Nasza Pasja” organizowaną w Obojnej. 

Wójt wyjaśnił zaistniałą sytuację i prosił, aby temat ten poddać dyskusjom na komisjach Rady. 

Ad. 10 
Zamknięcie obrad Sesji.  

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Lucjan Kutyła 


