
PROTOKÓŁ  Nr  XXXVIII/2017 
Z  SESJI  RADY  GMINY  W  ZALESZANACH 

odbytej w dniu 21 grudnia 2017 roku 
 

O godz. 14.00 Przewodniczący Rady Gminy Lucjan Kutyła dokonał otwarcia XXXVIII Sesji Rady Gminy, powitał radnych 
oraz przybyłych gości. W sesji Rady Gminy w dniu 21 grudnia 2017 roku uczestniczyło 15 radnych na ogólną liczbę 
15 radnych. 
Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie XXXVIII Sesji Rady Gminy. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Gminy. 
4. Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Gminy. 
5. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy. 
6. Informacje Wójta Gminy za okres od ostatniej sesji. 
7. Rolnictwo w Gminie. 
8. Uchwalenie budżetu Gminy na 2018 rok: 

a) odczytanie uchwały wraz z uzasadnieniem, 
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
c) przedstawienie opinii stałych Komisji Rady Gminy, 
d) stanowisko Wójta Gminy w sprawie opinii Komisji, 
e) dyskusja, 
f) głosowanie nad projektem uchwały. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zaleszany. 
10. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

a. zmian w uchwale budżetowej Gminy Zaleszany na 2017 rok, 
b. udzielenia pomocy finansowej Gminie Stalowa Wola na realizację zadania publicznego w 2018 roku, 
c. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stalowowolskiemu na realizację zadania publicznego w 2018 roku x2, 
d. ustalenia dopłaty do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków, 
e. zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. „Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy 

Zaleszany”, 
f. uchwalenia planu Pracy Rady Gminy w Zaleszanach na 2018 rok, 
g. uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej oraz stałych Komisji Rady Gminy na 2018 rok, 
h. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej 

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

Zaleszany, 
j. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, 
k. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok, 
l. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok. 

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

Ad. 2 
Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad i zaproponował wprowadzenie zmian, temat z pkt. 7 przenieść po pkt. 
4, w związku z tym ulegną przesunięciu kolejne tematy z porządku obrad, a w pkt. 10 dodać ppkt m) nadania nazw ulic 
w miejscowości Kępie Zaleszańskie i Turbia. 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie proponowane zmiany w porządku obrad. 
Rada Gminy 15 głosami za przyjęła zmiany porządku. 
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie cały porządek obrad, który Rada Gminy jednogłośnie przyjęła. 

Ad. 3 
Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Gminy - Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do protokołu, nikt nie wniósł 
uwag więc przystąpiono do głosowania. 
Protokół został przyjęty 15 głosami za. 
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Ad. 4 
Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Gminy - Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do protokołu, nikt nie wniósł 
uwag więc przystąpiono do głosowania. 
Protokół został przyjęty 15 głosami za. 

Ad. 5 
W temacie rolnictwa na terenie Gminy głos zabrał Kierownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Pan 
Łukasz Durek. 
Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
Radna Małgorzata Stefańska pytała, czy rolnik rejestrujący się na e-składka musi przyjechać do biura, żeby potwierdzić 
tożsamość. 
Kierownik odpowiedział, że nie ma potrzeby przyjazdu do biura w celu potwierdzania tożsamości.  
Nie było więcej pytań do kierownika, w związku z tym podziękował za zaproszenie na Sesję i złożył wszystkim Życzenia 
Świąteczne.  
 
Ad. 6 
Przewodniczący Rady odczytał pismo przesłane od Wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Pana Stanisława 
Tyszki. 
Pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Następnie zostało odczytane pismo z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa od pana Tomasza Żuchowskiego. 
Pismo również stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Kolejne pismo jakie odczytał przewodniczący przesłane było do Rady Gminy od pana Andrzeja Budzickiego Mincerza 
w Królewskim Wolnym Mieście Sanoku w sprawie współpracy w projekcie „100 monet na 100-lecie Odzyskania 
Niepodległości „ w wydaniu numizmatu pamiątkowego.  
 
Ad. 7 
Wójt poinformował, iż od ostatniej Sesji Rady Gminy podpisał dziewięć zarządzeń, które dotyczyły między innymi 
budżetu gminy Zaleszany, powierzenia realizacji zadania publicznego tj. utworzenia i prowadzenia Gminnego Klubu 
Seniora pn. Jesień i wiosna wspólną porą roku, zmiany zarządzenia w sprawie powołania Gminnej Komisji 
Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ustalenia jej regulaminu, ustalenia cen wywoławczych nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Zaleszany przeznaczonych do sprzedaży, powołania komisji odbioru robót budowlanych 
związanych z remontem i modernizacją Sali gimnastycznej w Zaleszanach i Zbydniowie. 
Wójt brał udział w wielu spotkaniach i uroczystościach między innymi w Obchodach rocznicy Pacyfikacji KWK „Wujek”-
Bieg Górnika, otwarciu Publicznego Przedszkola w Obojnej, walnym zebraniu członków stowarzyszenia „Lokalna Grupa 
Rybacka Puszczy Sandomierskiej” – GOK Zaklików, posiedzeniu Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP 
w Zaleszanach, spotkaniu z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego, z Dyrektorem Rejonu Energetycznego 
w Stalowej Woli. Ponadto, Wójt uczestniczył w Wigilii w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Stalowej Woli, Mikołajkach dla Seniorów - GOK Zaleszany, Żywej Lekcji Historii w Domu Ludowym w Dzierdziówce, 
jak również w posiedzeniach Komisji Rady Gminy. 
Wójt dziękował wszystkim za współpracę, dodając, że rok 2017 był bardzo dobrym rokiem.  

Ad. 8 
a) Skarbnik Gminy Monika Chałubiec odczytała projekt uchwały budżetowej Gminy Zaleszany na 2018 rok wraz 

z uzasadnieniem. 

b) Skarbnik odczytała opinię do budżetu jaka wpłynęła z Regionalnej Izby Obrachunkowej, dodając, iż 
w przesłanej opinii jest pomyłka w treści uzasadnienia. 

c) Opinie stałych Komisji Rady Gminy: 
- Komisja Porządku - opiniowała pozytywnie, 
- Komisja Rolnictwa - opiniowała pozytywnie, 
- Komisja Rewizyjna – opiniowała pozytywnie, 
- Komisja Kultury - opiniowała pozytywnie, 
- Komisja Promocji - opiniowała pozytywnie, 
- Komisja Budżetowa – opiniowała przedstawiony budżet pozytywnie. 
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d) Wójt zwrócił uwagę na planowaną w 2018 roku dużą inwestycję jaką jest kanalizacja na terenie gminy, jest 
w chwili obecnej przygotowywany przetarg. Wójt dziękował przedstawicielom władz samorządowych Sejmiku 
Województwa oraz Radzie Ministrów za akceptację zmiany aglomeracji. Zadania, które są ujęte w budżecie, są 
głównie z dofinansowaniem. 
Wójt dodał, że późno wpłynęło pismo z Ośrodka Zdrowia ze Zbydniowa, już wszystkie komisje były po 
posiedzeniach, dlatego nie było już możliwości zmian w budżecie. W trakcie roku może uda się przystąpić do 
programu, aby wspomóc w jakimś stopniu rehabilitację w ośrodku. Po rozmowach z dyrektor szkoły 
w Majdanie Zbydniowskim planowane też jest boisko wielofunkcyjne z balonem pneumatycznym. 

e) Dyskusja  
Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Guźla twierdził, że jest to „wystrzałowy” budżet, jest trzykrotnie więcej na 
inwestycje, z tym też wiąże się dług, ze względu na to Radny twierdził, że trzeba pohamować duże ambicje. 
Oprócz kanalizacji jest jeszcze kilka inwestycji, przy których będą wykorzystane dostępne środki z zewnątrz, 
dlatego trzeba z tej możliwości skorzystać. Wiceprzewodniczący dodał, że jest to wszystko bardzo dobrze 
rozpisane w budżecie, dlatego trzeba wierzyć, że się wszystko uda zrobić.  

Przewodniczący Rady zwrócił uwagę na planowany deficyt w kwocie ponad 8 mln, który jat twierdził, może się 
zmniejszyć. Przewodniczący pytał również o wskaźniki. 
Skarbnik odpowiedziała, że na tą chwilę wskaźniki są bardzo dobre, Skarbnik zwróciła uwagę na asystenta rodziny 
i obecność dzieci w domach dziecka, z którymi nic nie można zrobić ponieważ to narzuca ustawa na gminy. 

Radny Władysław Stilger zwrócił uwagę na 120 tys. zł dla powiatu, pytał czy to chodzi o drogę i chodnik 
w Majdanie Zbydniowskim. 
Wójt odpowiedział, że jest to dokończenie inwestycji w Majdanie Zbydniowskim, poinformował również 
o planowanych remontach dróg w gminie. 

Sołtys Pilchowa Jan Latawiec, zwrócił uwagę na drogę w Pilchowie i problem z podtopieniami przy kościele. 
Wójt poinformował, że w 2018 roku będzie wykonany projekt na kanalizację przeciwdeszczową, a realizacja będzie 
w 2019 roku. 
Nikt już z Radnych nie podjął dyskusji w sprawie budżetu na przyszły rok, ponieważ wszystkie Komisje opiniowały 
budżet pozytywnie bez jakichkolwiek uwag.  

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedstawiony projekt budżetu na 2018 rok. 
Rada Gminy w głosowaniu jawnym 15 głosami za podjęła 

Uchwałę Budżetową na 2018 rok  Nr XXVIII/451/2017 

Ad. 9 
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 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 XXXVIII/452/2017 

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zaleszany. 

Ad. 10 

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 XXXVIII/453/2017 

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

b. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Stalowa Wola na realizację zadania 
publicznego w 2018 roku odczytała Skarbnik Gminy. 

Przewodniczący Rady pytał czy są uwagi do projektu uchwały. 
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Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Guźla pytał jak dużo dzieci z terenu gminy korzysta z zajęć na Politechnice 
Dziecięcej. 

Wójt odpowiedział, że jest dla dzieci z naszego terenu 25 miejsc i dzieci korzystają z tego.  
Nie było więcej uwag do projektu więc przystąpiono do głosowania. 
Rada Gminy w głosowaniu jawnym 15 głosami za podjęła 

Uchwałę Nr XXXVIII/454/2017 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Stalowa Wola na realizację zadania publicznego w 2018 roku. 

c. Dwa projekty uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stalowowolskiemu na realizację 
zadania publicznego w 2018 roku odczytała Skarbnik Gminy. 

Pierwszy projekt dotyczył pomocy w kwocie 120 tys. zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1013R w zakresie budowy 
chodnika. 

Przewodniczący Rady pytał czy są uwagi do projektu uchwały. 

Radny Józef Sarna pytał, o który chodnik chodzi. 
Wójt odpowiedział, że chodzi o dokończenie chodnika w Majdanie Zbydniowskim. 

Nie było więcej uwag więc przystąpiono do głosowania. 
Rada Gminy w głosowaniu jawnym 15 głosami za podjęła 

Uchwałę Nr XXXVIII/455/2017 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stalowowolskiemu na realizację zadania publicznego w 2018 
roku. 

Kolejna uchwała dotyczyła pomocy w kwocie 4 tys. zł na realizację programu zdrowotnego.  

Przewodniczący Rady pytał czy są uwagi do projektu uchwały. 

Radna Dorota Stępień pytała o jaką pomoc chodzi. 
Skarbnik odpowiedziała, że chodzi o mieszkańców gminy, którzy przebywają w placówkach na terenie Stalowej Woli. 
Nie było więcej uwag więc przystąpiono do głosowania. 
Rada Gminy w głosowaniu jawnym 15 głosami za podjęła 

Uchwałę Nr XXXVIII/456/2017 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stalowowolskiemu na realizację zadania publicznego w 2018 
roku. 

d. Projekt uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do taryf za zbiorowe odprowadzanie ściekówodczytała 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 XXXVIII/457/2017 

w sprawie ustalenia dopłaty do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków. 

e. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. „Odbiór odpadów komunalnych 
z terenu 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 XXXVIII/458/2017 

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. „Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy 
Zaleszany”. 

f. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu Pracy Rady Gminy w Zaleszanach na 2018 rok odczytał 
Przewodniczący Rady Lucjan Kutyła. 

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 XXXVIII/459/2017 

w sprawie uchwalenia planu Pracy Rady Gminy w Zaleszanach na 2018 rok. 

g. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej oraz stałych Komisji Rady Gminy na 
2018 rok odczytała Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Barbara Domin. 

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 XXXVIII/460/2017 

w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej oraz stałych Komisji Rady Gminy na 2018 rok. 

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 XXXVIII/461/2017 

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

i. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości 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 XXXVIII/462/2017 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Zaleszany. 

j. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej 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 XXXVIII/463/2017 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej. 

k. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2018 rok odczytał Zastępca Przewodniczącego Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych Pan Wiktor Przybysz. 

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 XXXVIII/464/2017 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok. 

l. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok odczytał 
również Pan Wiktor Przybysz. 

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

Uchwałę Nr XXXVIII/465/2017 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok. 

m. Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kępie Zaleszańskie i Turbia 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 XXXVIII/465/2017 

w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kępie Zaleszańskie i Turbia. 
 
Ad. 11 
Interpelacje i oświadczenia radnych- nie było. 
 
Ad. 12 
Wolne wnioski i zapytania. 
Radny Władysław Stilger zwrócił uwagę na Dom Ludowy w Wólce Turebskiej, który jest w bardzo złym stanie, prosił, 
aby wziąć pod uwagę remont tego budynku. 

Pan Robert Mączka przedstawił informację dotyczącą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego – Pilchów 
– Gościniec, prosił, aby Rada Gminy podjęła decyzję czy jest za zmianą miejscowego planu, czy ma zostać bez zmian. 
Głos zabrał w tej sprawie Wójt Gminy, zwracając uwagę na fakt, iż małe jest zainteresowanie tym tematem przez 
osoby, które mają działki objęte planem zagospodarowania. Było wystosowane pismo do wszystkich właścicieli 
nieruchomości wchodzących w skład ww. Miejscowego Planu, do pisma był załączony wzór oświadczenia w sprawie 
zajęcia stanowiska w sprawie akceptacji, zmiany lub uchylenia planu miejscowego. Wysłano łącznie 93 pisma, 14 pism 
zostało nie odebranych, w odpowiedzi wpłynęło tylko 28 oświadczeń: 14-tu właścicieli złożyło oświadczenia 
o akceptacji planu, 4 właścicieli o zmianę planu, a 10 właścicieli wnioskowało o uchylenie planu. Pozostałych 65 
właścicieli nie złożyło oświadczenia, stąd można wnioskować, że nie są oni zainteresowani zmianami Miejscowego 
Planu Zagospodarowania Przestrzennego, dlatego też Wójt widząc, że nie ma woli mieszkańców jest za tym, aby 
zostało wszystko tak jak jest w tym momencie.  
Przewodniczący Rady również twierdził, że nie ma co zmieniać planu, jeśli sami zainteresowani zlekceważyli tę sprawę. 

Wójt złożył wszystkim obecnym życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia, zapraszając jednocześnie na II Gminny 
Koncert Kolęd i Pastorałek, który odbędzie się 6 stycznia 2018 r. w Kościele pw. św. Mikołaja Biskupa w Zaleszanach. 
Życzenia złożył również obecnym Przewodniczący Rady Gminy. 
 
Ad. 13 
Zamknięcie obrad Sesji.  

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