
PROTOKÓŁ Nr XXXVII/2017 
Z  SESJI  RADY  GMINY  W  ZALESZANACH 

odbytej w dniu 30 listopada 2017 roku 
 

O godz. 14.00 Przewodniczący Rady Gminy Lucjan Kutyła dokonał otwarcia XXXVII Sesji Rady Gminy, powitał 
radnych oraz przybyłych gości. W sesji Rady Gminy w dniu 30 listopada 2017 roku uczestniczyło 14 radnych na 
ogólną liczbę 15 radnych. 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie XXXVI Sesji Rady Gminy. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Gminy. 
4. Informacje Wójta Gminy za okres od ostatniej sesji. 
5. Rolnictwo w Gminie. 
6. Ocena realizacji inwestycji prowadzonych na terenie Gminy. 
7. Przyjęcie informacji dotyczącej oświadczeń majątkowych za 2016 r. 

8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 
a. zmian w uchwale budżetowej Gminy Zaleszany na 2017 rok, 
b. obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na terenie gminy 

Zaleszany, 
c. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

d. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zaleszany, 
e. uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok, 
f. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Gmina Zaleszany oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, 
g. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowych 

stanowiących własność Gminy Zaleszany, 
h. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zaleszany, 
i. wyrażenia zgody na obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym nieruchomości gruntowej oznaczonej 

numerem 672/31 położonej w Obojnej stanowiącej własność Gminy Zaleszany, 
j. wyrażenia zgody na obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym nieruchomości gruntowej oznaczonej 

numerem 587/57 położonej w Obojnej stanowiącej własność Gminy Zaleszany, 
k. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zaleszany, 
l. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność 

Gminy Zaleszany. 

9. Interpelacje i oświadczenia radnych. 

10. Wolne wnioski i zapytania. 

11. Zamknięcie obrad Sesji.  

Ad. 2 
Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad i zaproponował wprowadzenie zmian. Ze względu na sesję 
nadzwyczajną odbytą w dniu 27 listopada br. zmianie ulegnie numer sesji na XXXVII, a z pkt. 8 zostanie usunięty 
ppkt a) zmian w uchwale budżetowej Gminy Zaleszany na 2017 rok, przez co kolejne podpunkty zostaną 
przenumerowane. 
Wójt prosił o wykreślenie punktu 5 z porządku obrad odnośnie rolnictwa w gminie Zaleszany, ponieważ kierownik 
ARiMR nie mógł przyjechać na Sesję. Wykreślenie punktu również spowoduje przesunięcie numeracji. 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie proponowane zmiany w porządku obrad. 
Rada Gminy 14 głosami za przyjęła zmiany porządku. 
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie cały porządek obrad, który Rada Gminy jednogłośnie 
przyjęła. 
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Ad. 3 
Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Gminy - Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do protokołu, nikt nie 
wniósł uwag więc przystąpiono do głosowania. 
Protokół został przyjęty 14 głosami za. 

Ad. 4 
Wójt poinformował, iż od ostatniej Sesji Rady Gminy podpisał 19 zarządzeń, które dotyczyły budżetu Gminy, 
powołania komisji odbioru robót budowlanych przedsięwzięcia „ Rozbudowa i przebudowa Ośrodka Pomocy 
Społecznej”, zmian w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zmian Regulaminu 
Międzyzakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, rozdysponowania rezerwy ogólnej w 2017 r., ustalenia cen 
wywoławczych nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zaleszany przeznaczonych do sprzedaży, powołania 
komisji odbioru końcowego robót pn. „Budowa parkingów wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną”, 
przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2018 r. oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej 
prognozy finansowej Gminy Zaleszany, powołania komisji przetargowej, zmian kwot dotacji celowych w budżecie 
Gminy, powołania komisji konkursowej. 
Wójt uczestniczył w wielu spotkaniach między innymi z panią Dankowską w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim, 
Nadleśniczym Nadleśnictwa Rozwadów, Firmą PROFIT Sport. Została podpisana umowa w Podkarpackim Centrum 
Nauczycieli oraz podpisanych zostało wiele aktów notarialnych. Odbyło się spotkanie Zarządu LGD w Nowej Dębie 
i w Regionalnej Izbie Gospodarczej. Wójt uczestniczył w uroczystościach z Okazji Święta Niepodległości 
w Zaleszanach i Kotowej Woli, Wieczornicy Patriotycznej w Domu Ludowym w Skowierzynie, Marchewkowym 
Zawrocie Głowy w PSP Pilchów oraz Kongresie 590 w Rzeszowie. 

Ad. 5 
Sprawozdanie z realizacji inwestycji prowadzonych na terenie Gminy omówiła Kierownik Marta Nakielny. 
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.  
 
Ad. 6 
Przewodniczący Rady odczytał pismo przesłane z Urzędu Skarbowego ze Stalowej Woli odnośnie oświadczeń 
majątkowych radnych. Przewodniczący zwrócił uwagę na popełniane w nich błędy i prosił o uwzględnienie ich przy 
wypełnianiu oświadczeń za rok 2017. 
 
Ad. 7 

a. Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku 
rolnego na terenie gminy Zaleszany odczytała Kierownik Magdalena Małys. 

Przewodniczący Rady 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 XXXVII/440/2017 

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na terenie gminy 
Zaleszany. 

b. Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za 
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odczytała 
Pani Sylwia Rębisz. 

Przewodniczący Rady pytał czy są uwagi do projektu uchwały. 

Radny Krzysztof Kwitkowski zwrócił uwagę na § 4 pkt f) dotyczący odbioru odpadów z cmentarzy. 
Wójt twierdził, że jeśli księża nie radzą sobie z czystością i utrzymaniem cmentarzy, to jeśli będzie taka wola gmina 
może je przejąć. 

Przewodniczący Rady pytał co z osobami, które palą w piecach plastikiem, co najbardziej odczuwalne jest 
wieczorami. 
Pani Sylwia Rębisz odpowiedziała, że gmina nie jest w stanie sprawdzić tego, nawet jeśli jest zgłoszenie na policję, to 
policja zgłasza to gminie. 
Nie było więcej uwag do projektu więc przystąpiono do głosowania. 
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Rada Gminy w głosowaniu jawnym 14 głosami za podjęła 

Uchwałę Nr XXXVII/441/2017 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

c. Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zaleszany 
odczytała Pani Sylwia Rębisz. 

Przewodniczący Rady pytał czy są uwagi do projektu uchwały. 

Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Guźla zwrócił uwagę na segregację odpadów. 
Prezes GZGK poinformował, iż jest zmiana frakcji, do worków z plastikiem wrzuca się teraz również metal, 
mieszkańcy otrzymują w tej chwili nowe worki ze zmianą nadruku. 

Nie było więcej uwag więc przystąpiono do głosowania. 
Rada Gminy w głosowaniu jawnym 14 głosami za podjęła 

Uchwałę Nr XXXVII/442/2017 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zaleszany. 

d. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok odczytał Sekretarz 
Sebastian Nabrzeski. 

Przewodniczący Rady 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 XXXVII/443/2017 

w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok. 

e. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których 
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zaleszany oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 
odczytał Pan Robert Mączka. 

Przewodniczący Rady pytał czy są uwagi do projektu uchwały. 
Pan Robert Mączka wyjaśnił, iż zmiana uchwały wynika z powstania nowego przystanku Kępie Zaleszańskie-PKP. 
Nie było uwag, więc przystąpiono do głosowania. 
Rada Gminy w głosowaniu jawnym 14 głosami za podjęła  

Uchwałę Nr XXXVII/444/2017 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 
zarządzającym jest Gmina Zaleszany oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 

f. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego wydzierżawienia 
nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Zaleszany odczytała Pani Izabela Rębisz. 

Przewodniczący Rady pytał czy są uwagi do projektu uchwały. 

Radny Krzysztof Kwitkowski zwrócił uwagę na utrzymywanie czystości przy zbiorniku wodnym, żeby nie tylko sołtys 
sprzątał to miejsce, ale również Związek Wędkarski. 
Pani Izabela Rębisz poinformowała, że będzie podpisana umowa i w niej będzie wszystko zawarte. 
Wójt prosił, aby zgłaszać do gminy, jeśli dzierżawcy nie wywiązują się z umowy, wówczas umowa dzierżawy może 
być rozwiązana.  

Nie było więcej uwag więc przystąpiono do głosowania. 
Rada Gminy w głosowaniu jawnym 14 głosami za podjęła 

Uchwałę Nr XXXVII/445/2017 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego wydzierżawienia nieruchomości 
gruntowych stanowiących własność Gminy Zaleszany. 
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g. Projekt uchwały w 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 więc przystąpiono do głosowania. 
Rada Gminy w głosowaniu jawnym 13 głosami za przy 1 głosie wstrzymującym podjęła 

Uchwałę Nr XXXVII/446/2017 

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

h. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym 
nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 672/31 położonej w Obojnej 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 14 głosami za podjęła 

Uchwałę Nr XXXVII/447/2017 

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym nieruchomości gruntowej 
oznaczonej numerem 672/31 położonej w Obojnej stanowiącej własność Gminy Zaleszany. 

i. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym 
nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 587/57 położonej w Obojnej 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 14 głosami za podjęła 

Uchwałę Nr XXXVII/448/2017 

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym nieruchomości gruntowej 
oznaczonej numerem 587/57 położonej w Obojnej stanowiącej własność Gminy Zaleszany. 

j. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność 
Gminy Zaleszany odczytała Pani Izabela Rębisz. 

Przewodniczący Rady pytał czy są uwagi do projektu uchwały. 

Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Guźla pytał co jest powodem zamiany nieruchomości. 
Wójt odpowiedział, że zgłosiło się kilkanaście osób, którzy nie mają dojazdu do swoich gruntów, dzięki tej zamianie, 
będzie możliwa w tym rejonie zabudowa. 

Nie było więcej uwag więc przystąpiono do głosowania. 
Rada Gminy w głosowaniu jawnym 14 głosami za podjęła 

Uchwałę Nr XXXVII/449/2017 

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

k. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 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 14 głosami za podjęła 

Uchwałę Nr XXXVII/450/2017 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej 
własność Gminy Zaleszany. 
 
Ad. 8 
Interpelacje i oświadczenia radnych- nie było. 
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Ad. 9 
Wolne wnioski i zapytania. 

Radna Małgorzata Stefańska zwróciła uwagę na wyrastające w drodze na ul. Widok chwasty. 
Pani Marta Nakielny odpowiedziała, że tę drogę robiła gmina Stalowa Wola, będzie wysłane w tej sprawie pismo.   

Radny Władysław Stilger pytał, jak są informowani mieszkańcy o zmianie segregacji odpadów. 
Prezes GZGK Rafał Lechoszest odpowiedział, że są dostarczane mieszkańcom worki już z nowymi nadrukami, będzie 
również broszura informacyjna z referatu. Prezes dodał, że teraz do plastiku można wrzucać między innymi kartony 
po mleku czyli opakowania wielomateriałowe. 

Radny Mariusz Foltarz pytał, czy są jakieś informacje o dofinansowaniach do pieców węglowych. 
Wójt odpowiedział, że jest program „Przyjazny Dom” ale nie jest on obsługiwany w gminie. O więcej informacji 
należy dowiadywać się w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. 

Sołtys Obojnej Waldemar Gimpel zwrócił uwagę na to, iż w sołectwie jest wiele osób, które twierdzą, że nie mają 
śmieci i nie jest to przez gminę egzekwowane. 

Sołtys Motycza Szlacheckiego Agnieszka Mazur zwróciła uwagę na bardzo duże ilości wyrzucanych w sołectwie 
butelek niezwrotnych po piwie Perła. 

Sołtys Pilchowa Jan Latawiec prosił o zabranie kontenera z odzieżą używaną, ponieważ ludzie wyrzucają tam 
przeróżne odpady, a nie tylko ubrania najczęściej nie nadające się do niczego. 
Sekretarz odpowiedział, iż udało się ściągnąć przedstawiciela firmy i kontener będzie zabrany. Sekretarz dodał, że 
także sołectwo Dzierdziówka nie chce kontenera. 

Sołtys Waldemar Gimpel prosił o interweniowanie w Urzędzie Marszałkowskim w sprawie dokończenia oczyszczenia 
rzeki Osa i wykonanie jednego przepustu. 

Wójt poinformował o programie ministerialnym na place zabaw, będą ogłaszane kryteria, więc należy monitorować 
program. 
Pani Marta Nakielny powiadomiła wszystkich o dwóch wariantach programu Osa. 

Pani Agnieszka Mazur pytała czy jest możliwość wyznaczenia przez geodetę dróg gminnych, ponieważ są ciągle 
przyorywane przez rolników. 
Pan Robert Mączka odpowiedział, że są to bardzo duże koszty. 

Radny Władysław Stilger po raz kolejny poruszył temat niszczonych dróg przez Pana Jacha, radny twierdził, że należy 
ten problem jakoś rozwiązać. 
Wójt prosił, żeby zgłaszać na policję, jeśli ktoś zauważy jakieś naruszenia. 
 
Ad. 10 
Zamknięcie obrad Sesji.  

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Lucjan Kutyła 


