
PROTOKÓŁ  NR XXI/2012 

SESJI RADY GMINY W ZALESZANACH 

odbytej w dniu 12 czerwca  2012 r. 

 

W Sesji Rady Gminy w dniu 12 czerwca 2012  roku uczestniczyło 15 radnych na ogólną liczbę 15 

radnych.  

O godz. 8-tej Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiktor Przybysz dokonał otwarcia XXI Sesji 

Rady Gminy powitał radnych oraz zaproszonych gości jak na załączonej liście obecności.  

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił następujący porządek obrad: 

Porządek obrad. 

1. Otwarcie XXI Sesji Rady Gminy, 

2. Przyjęcie porządku obrad, 

3. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Gminy, 

4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

a). zmian w uchwale budżetowej Gminy Zaleszany na 2012 r. 

b). zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zaleszany na lata 2012- 2023, 

c). wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia 

Gminie Stalowa Wola wykonywania zadania własnego Gminy Zaleszany polegającego na 

zapewnieniu budowy i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów 

komunalnych, 

d). przystąpienia Gminy Zaleszany do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki – Priorytet IX Działanie 9.1.2 współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego, 

e). upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaleszanach, 

f). wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zaleszany – 2 

uchwały, 

g). wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Zaleszany – 3 uchwały, 

h). wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Zaleszany 

– 2 uchwały, 

5. Interpelacje i oświadczenia radnych, 

6. Wolne wnioski i zapytania, 

7. Zamknięcie obrad Sesji. 

 



Ad. 2 

Przewodniczący rady Gminy Pan Wiktor Przybysz zawnioskował o wykreślenie z porządku obrad 

projektu  uchwały w sprawie „zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zaleszany na lata 

2012- 2023, 

Pod głosowanie poddana została zaproponowana zmiana do porządku obrad i została przyjęta 15 

głosami. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie cały porządek obrad i  przyjęty został jednogłośnie 

w głosowaniu jawnym ( 15 głosów za) przy 15 radnych biorących udział w głosowaniu. 

 

Ad. 3 

Protokół z XX Sesji Rady Gminy Zaleszany przyjęty został jednogłośnie w głosowaniu jawnym -  

( 15 głosów za) przy 15 radnych biorących udział w głosowaniu. 

 

Ad. 4  

Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Zaleszany na 2012 r. 

przedstawiła Pani Monika Chałubiec Skarbnik Gminy. 

Pani Skarbnik złożyła dodatkowe wyjaśnienia oraz udzieliła odpowiedzi na pytania radnych. 

 

Na wniosek Wójta Gminy, Rada Gminy 15 głosami za, przy 15 radnych biorących udział w 

głosowaniu podjęła : 

uchwałę Nr XXI/187/2012 

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Zaleszany na 2012 r. 

 

Ad. 4 b 

Projekt uchwały wycofany z porządku obrad. 
 

Ad. 4 c 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego 

dotyczącego powierzenia Gminie Stalowa Wola wykonywania zadania własnego Gminy Zaleszany 

polegającego na zapewnieniu budowy i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania 

odpadów komunalnych,, przedstawił p. Ryszard Łączny Zastępca Wójta Gminy. Złożone zostały 

również zostały dodatkowe wyjaśnienia jak również udzielono odpowiedzi na zadane pytania przez 

radnych.  

 



Na wniosek Wójta Gminy, Rada Gminy 15 głosami za, przy 15 radnych biorących udział w 

głosowaniu podjęła : 

uchwałę Nr XXI/188/2012 

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego 

powierzenia Gminie Stalowa Wola wykonywania zadania własnego Gminy Zaleszany 

polegającego na zapewnieniu budowy i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania 

odpadów komunalnych, 

 

Ad. 4 d 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Zaleszany do realizacji projektu w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet IX Działanie 9.1.2 współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego, przedstawił p. Ryszard Łączny Zastępca Wójta 

Gminy. 

 

Na wniosek Wójta Gminy, Rada Gminy 15 głosami za, przy 15 radnych biorących udział w 

głosowaniu podjęła : 

uchwałę Nr XXI/189/2012 

w sprawie: przystąpienia Gminy Zaleszany do realizacji projektu w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet IX Działanie 9.1.2 współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego, 

 

Ad. 4 e 

Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Zaleszanach,, przedstawił p. Ryszard Łączny Zastępca Wójta Gminy. 

 

Na wniosek Wójta Gminy, Rada Gminy 15 głosami za, przy 15 radnych biorących udział w 

głosowaniu podjęła : 

uchwałę Nr XXI/190/2012 

w sprawie: upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaleszanach, 

 

Ad. 4 f 1 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność 

Gminy Zaleszany, przedstawiła p. Izabela Rębisz insp. Urzędu Gminy. 

 



Na wniosek Wójta Gminy, Rada Gminy 15 głosami za, przy 15 radnych biorących udział w 

głosowaniu podjęła : 

uchwałę Nr XXI/191/2012 

w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Zaleszany 

 

Ad. 4 f 2 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność 

Gminy Zaleszany, przedstawiła p. Izabela Rębisz insp. Urzędu Gminy. 

 

Na wniosek Wójta Gminy, Rada Gminy 15 głosami za, przy 15 radnych biorących udział w 

głosowaniu podjęła : 

uchwałę Nr XXI/192/2012 

w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Zaleszany 

 

Ad. 4 g1 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Zaleszany , przedstawiła p. Izabela Rębisz insp. Urzędu Gminy. 

 

Na wniosek Wójta Gminy, Rada Gminy 15 głosami za, przy 15 radnych biorących udział w 

głosowaniu podjęła : 

uchwałę Nr XXI/193/2012 

w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Zaleszany. 

 

Ad. 4 g2 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Zaleszany , przedstawiła p. Izabela Rębisz insp. Urzędu Gminy. 

 

Na wniosek Wójta Gminy, Rada Gminy 15 głosami za, przy 15 radnych biorących udział w 

głosowaniu podjęła : 

uchwałę Nr XXI/194/2012 

w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Zaleszany. 



 

Ad. 4 g3 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Zaleszany , przedstawiła p. Izabela Rębisz insp. Urzędu Gminy. 

 

Na wniosek Wójta Gminy, Rada Gminy 15 głosami za, przy 15 radnych biorących udział w 

głosowaniu podjęła : 

uchwałę Nr XXI/195/2012 

w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Zaleszany. 

 

Ad. 4 h1 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego stanowiącego 

własność Gminy Zaleszany, przedstawił p. Stefan Skrzydlak  insp. Urzędu Gminy. 

 

Na wniosek Wójta Gminy, Rada Gminy 15 głosami za, przy 15 radnych biorących udział w 

głosowaniu podjęła : 

uchwałę Nr XXI/196/2012 

w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy 

Zaleszany 

 

Ad. 4 h2 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego stanowiącego 

własność Gminy Zaleszany, przedstawił p. Stefan Skrzydlak  insp. Urzędu Gminy. 

 

Na wniosek Wójta Gminy, Rada Gminy 15 głosami za, przy 15 radnych biorących udział w 

głosowaniu podjęła : 

uchwałę Nr XXI/197/2012 

w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy 

Zaleszany 

 

Ad. 5 

Brak 

 

 



Ad. 6 

Przewodniczący Rady Gminy p. Wiktor Przybysz złożył gratulacje dla Pani Cecylii Cygan Prezes 

BS Zaleszany za bardzo dobry wynik finansowy Banku Spółdzielczego za 2011 r. 

 

Pani Wioletta Grobel Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Majdanie Zbydniowskim 

zwróciła się  do p. Wójta Gminy z zapytaniem dotyczącym przeprowadzenia remontów w szkole 

zgodnie do zaleceń SANEPIDU. 

 

Sołtys wsi Skowierzyn Zbigniew Bieniek podziękował za bardzo dobre rozwiązanie sprawy z 

naprawą dróg kamieniem. Pojawił się nowy problem koszenia użytków zielonych w sołectwach. 

Proponuje zakup kosiarki samojezdnej dla potrzeb sołectw z terenu Gminy. 

 

Radny Paweł Gardy zgłosił fakt kradzieży kratki z kanalizacji burzowej przy ul. Jana Pawła II. 

Radny Lucjan Kutyła zgłosił problem oczyszczenia poboczy dróg z krzewów i traw. 

Radny Józef Dulapa zgłosił problem związany ze szkodami wyrządzanymi przez zwierzynę łowną 

w uprawach. 

 

Odpowiedzi na powyższe pytania udzielił p. Ryszard Łączny Zastępca Wójta Gminy oraz p. 

Andrzej Karaś Wójt Gminy. 

 

Ad. 7 

O godz. 900 , Przewodniczący Rady Gminy słowami, zamykam posiedzenie XXI Sesji Rady 

Gminy, zakończył XXI   Sesję Rady Gminy w Zaleszanach. 

 

 

Protokołowała:                                                                             Przewodniczący Rady Gminy 

mgr Wiesława Kornafel 

Kierownik Referatu Organizacyjnego    Wiktor Przybysz  
 


