
PROTOKÓŁ  NR XXII/2012 

SESJI RADY GMINY W ZALESZANACH 

odbytej w dniu 28 czerwca  2012 r. 

W Sesji Rady Gminy w dniu 28 czerwca 2012  roku uczestniczyło 15 radnych na ogólną liczbę 15 

radnych.  

O godz. 9-tej Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiktor Przybysz dokonał otwarcia XXII Sesji Rady 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił następujący porządek obrad 

Porządek obrad. 

1. Otwarcie XXII  Sesji Rady Gminy, 

2. Przyjęcie porządku obrad, 

3. Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Gminy, 

4. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy, 

5. Informacje Wójta Gminy za okres od ostatniej Sesji, 

6. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaleszanach za 2011 rok., 

7. Przyjęcie sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2011 rok.,  

a) informacja  Kierownika SPG ZOZ 

b) dyskusja 

c) podjęcie uchwały  

8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy 

Zaleszany za 2011 r.:       

a)  omówienie sprawozdań przez Skarbnika Gminy, 

b) przedstawienie opinii stałych komisji Rady Gminy, 

c) przedstawienie opinii komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Gminy Zaleszany za 2011 rok, 

d) zapoznanie się z Uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o 

przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011 rok, 

e) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Gminy Zaleszany za 2011 r. 

oraz o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy, 

f) przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku Komisji Rewizyjnej o 

udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Zaleszany, 

g) dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 r., 

h) podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu, 



i) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Zaleszany, 

9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

a) Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stalowowolskiemu w 2012 r. 

b) zmian w uchwale budżetowej Gminy Zaleszany na 2012 rok, 

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

d) nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w 

Zaleszanach z/s w Zbydniowie, 

e) uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaleszanach, 

10. Interpelacje i oświadczenia radnych, 

11. Wolne wnioski i zapytania, 

12. Zamknięcie obrad Sesji. 

Ad. 2 

Przewodniczący Rady Gminy zawnioskował o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie 

wyrażenia woli przystąpienie Gminy Zaleszany w charakterze Partnera do projektu „Trasy rowerowe 

wPolsce Wschodniej” realizowanego w ramach  Osi priorytetowej V: Zrównoważony rozwój 

potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, Działanie V.2 Trasy rowerowe Programu 

Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej w pkt. 9 f. 

 

Pod głosowanie poddany został wniosek p. Przewodniczącego który przyjęty został jednogłośnie w 

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

Pod głosowanie poddany został cały porządek obrad, który przyjęty został jednogłośnie w głosowaniu 

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

 

Ad. 3 

Protokół z XXI  Sesji Rady Gminy Zaleszany przyjęty został jednogłośnie w głosowaniu jawnym ( 15 

głosów za) przy 15 radnych biorących udział w głosowaniu. 

 

Ad. 4 

Przewodniczący Rady Gminy złożył gratulacje Pani Cecylii  Cygan -  Prezes Banku Spółdzielczego w 

Zaleszanach, za osiągnięcie tak dobrego wyniku finansowego za rok 2011. 

Ponadto Przewodniczący Rady Gminy, Radni oraz Wójt Gminy złożyli podziękowania za  długoletnią 

pracę Pani Genowefie Samołyk – Dyrektorowi PG Nr 2 w Zbydniowie oraz Pani Małgorzacie Cygan – 

Dyrektorowi PG Nr 3 w Turbi. 

Panie Genowefa Samołyk oraz Małgorzata Cygan, podziękowały za długoletnią współprace. 

 

Ad. 5 



Wójt Gminy Pan Andrzej Karaś złożył sprawozdanie za okres od ostatniej Sesji jak załącznik do 

protokołu. 

 

Ad. 6  

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaleszanach za 2011 rok przedstawił 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej p. Lucjan Idec. Sprawozdanie w wersji pisemnej stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu. Sprawozdanie przyjęte zostało w głosowaniu jawnym                  

15 głosami za.  

Ad. 7 

Przyjęcie sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2011 rok., 

Informacja w imieniu  Kierownika SPG ZOZ przedstawiła p. Ewa Kuczera – Główny Księgowy. 

Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

Przewodniczący Rady Społecznej SPGZOZ p. Ryszard Łączny przedstawił opinię do sprawozdania z 

wykonania planu finansowego przez SPG ZOZ za 2011 r. Przedstawił również projekt uchwały: 

uchwała Nr XXII/198/2012  

w sprawie: przyjęcie sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego 

Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2011 rok. 

 

Ad. 8  Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

Gminy Zaleszany za 2011 r.:       

a). omówienie sprawozdań przez Skarbnika Gminy, 

Skarbnik Gminy Pani Monika Chałubiec dokonała szczegółowego omówienia przedłożonego 

sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaleszany za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia 

oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej, Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej .  Wersja pisemna 

wystąpienia stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

b). przedstawienie opinii stałych komisji Rady Gminy, 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zaleszany za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia 

oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej, Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej było tematem 

posiedzenia  stałych Komisji Rady Gminy. 

-Komisja  Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Ochrony Środowiska.  



Przewodniczący Komisji p. Józef Dulapa przedstawił opinię do przedłożonego sprawozdania. Komisja 

opiniuje pozytywne przedłożone sprawozdanie. 

- Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalno – Bytowych. 

Przewodnicząca Komisji p. Maria Perła przedstawiło stanowisko Komisji, która opiniuje przedłożone 

sprawozdanie pozytywnie.  

- Komisja Budżetu, Rozwoju Społeczno – Gospodarczego, Handlu i Spraw Samorządowych. 

Przewodniczący Komisji p. Mirosław Czernecki przedstawił stanowisko Komisji, która opiniuje 

przedłożone sprawozdanie pozytywnie. 

c). przedstawienie opinii komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Gminy Zaleszany za 2011 

rok, 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Lucjan Kutyła przedstawił Radzie Gminy  Opinię Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy Zaleszany. Opinia  powyższa  w wersji pisemnej stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu. 

d). zapoznanie się z Uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o 

przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011 rok, 

Skarbnik Gminy p. Monika Chałubiec odczytała Uchwałę Nr XVI/92/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r. 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o 

przedłożonym przez Wójta Gminy Zaleszany sprawozdania budżetu za 2011 r.  Uchwała ta stanowi 

załącznik do mniejszego protokołu. 

e). przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Gminy Zaleszany za 2011 

r. oraz o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy, 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Lucjan Kutyła przedstawił wniosek Komisji Rewizyjnej w 

sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Zaleszany z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok. 

f). przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku Komisji Rewizyjnej o 

udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Zaleszany, 

Przewodniczący Rady Gminy p. Wiktor Przybysz odczytał Uchwałę Nr XVI/153/2012 z dnia 11 

czerwca  2012 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie 

opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej rady Gminy w Zaleszanach z dnia 6 czerwca 



2012 roku o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2011 r.   

Uchwała ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

g). dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 r., 

Podczas dyskusji nad przedłożonym sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 r. głos zabrał 

Radny Paweł Gardy który uznał, że w jego opinii budżet jest wykonany pozytywnie i będzie 

wnioskował o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy. 

h). podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu, 

Rada Gminy  w głosowaniu jawnym,  jednogłośnie (15 głosami za )  podjęła  

u c h w a ł ę  Nr  XXII/198/2012 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok wraz ze sprawozdaniem                                                                                   

z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok. 

i). podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Zaleszany, 

Rada Gminy po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 r, sprawozdaniem 

finansowym za 2011 r., opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, informacją o stanie 

mienia jednostki samorządu terytorialnego i stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, na wniosek Komisji 

Rewizyjnej, Rada Gminy w głosowaniu jawnym, jednogłośnie ( 15 głosami za) podjęła: 

u c h w a ł ę Nr XXII/200/2012 

w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Zaleszany absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 

2011 rok.  

Ad. 9 a) 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi 

Stalowowolskiemu w 2012 r. przedstawiła Monika Chałubiec - Skarbnik Gminy.  

 

Na wniosek Wójta Gminy, Rada Gminy 13 głosami za,  na  13 radnych biorących udział w głosowaniu 

podjęła : 

uchwałę Nr XXII/201/2012 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Stalowowolskiemu w 

2012 r. 



 

Ad. 9 b) 

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

Monika Chałubiec - Skarbnik Gminy, która złożyła również wyczerpujące wyjaśnienia w kwestiach 

wynikłych w trakcie dyskusji.  

 Radny Paweł Gardy zakwestionowała zwiększenie środków na promocję, jaki jest sens wywożenia 

delegacji do Zakopanego jak w pobliżu mamy wiele do pokazania. 

Dotowanie  Policji jak też finansowanie remontu dla Policji jest z ich strony szantażem, zrobicie to 

może będziecie mieć Posterunek Policji. 

Radna Maria Perła stwierdziła, że warto powalczyć o utrzymanie Posterunku Policji, przecież jest to 

dla dobra lokalnej społeczności. 

 

Na wniosek Wójta Gminy, Rada Gminy 14 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się na  15 

radnych biorących udział w głosowaniu podjęła : 

uchwałę Nr XXII/202/2012 

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

 

Ad. 9 c 

Projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zaleszany na lata 2012-

2023  przedstawiła p. Monika Chałubiec - Skarbnik Gminy 

 

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

głosowaniu podjęła : 

uchwałę Nr XXII/203/2012 

w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zaleszany na lata 2012-2023 r. 

 

Ad. 9 d  

Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Gminnemu Zakładowi 
Opieki Zdrowotnej w Zaleszanach z/s w Zbydniowie, przedstawił p. Ryszard Łączny Zastępca Wójta 
Gminy. 
 

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

podjęła : 

uchwałę Nr XXII/204/2012 

w sprawie:  nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Gminnemu Zakładowi Opieki 
Zdrowotnej w Zaleszanach z/s w Zbydniowie, 
 

Ad. 9 e 



Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaleszanach, 
 Przedstawił  Pan Lucjan Idec - Kierownik OPS 

 

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

podjęła : 

uchwałę Nr XXII/205/2012 

w sprawie:  uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaleszanach, 
 

Ad. 9 f  

Projekt uchwały w sprawie wytyczenia tras rowerowych przedstawił p. Sebastian Nabrzeski Sekretarz 

Gminy. 

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

podjęła : 

uchwałę Nr XXII/206/2012 

w sprawie:  wyrażenia woli przystąpienie Gminy Zaleszany w charakterze Partnera do projektu 

„Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” realizowanego w ramach  Osi priorytetowej V: 

Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, Działanie V.2 

Trasy rowerowe Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 

 

Ad. 10 

Interpelacje i oświadczenia radnych – nie było. 

 

Ad. 11 

Pan Piotr Szpara Dyrektor GOK przedstawił sprawę dożynek Gminy Zaleszany, które w roku 

bieżącym nie będą organizowane ze względu na braki finansowe, które spowodowane są poniekąd 

obciążeniem jakim jest Kręgielnia  

Sołtys wsi Skowierzyn p. Zbigniew Bieniek , oświadczył że w Skowierzynie już 20 lat nie było 

dożynek. Uciecha organizacją była krótkotrwała gdyż po rozmowach okazało się, że dożynek nie 

będzie.  Dzisiejsza sesja absolutoryjna pokazała szczególną troskę o finanse Gminy i realizację zadań 

inwestycyjnych.  Zrealizowanych zostało bardzo wiele zadań za tak małe środki. 

Radny Jan Wawryk, oświadczył że jest bardzo zaskoczony faktem, że dożynek gminnych nie będzie. 

Na wszystkie zadania pieniądze są dawane więc dlaczego ma nie być na dożynki. W związku z tym 

zgłaszam wniosek o dofinansowanie organizacji dożynek.  

Przewodniczący Rady Gminy  oświadczył, że takiego wniosku przyjąć nie może.  

Pan Wójt Andrzej Karaś zwrócił się  zapytaniem, czy jest sens zadłużania się na organizację dożynek 

poprzez zwiększenie deficytu. 



Skarbnik Gminy p. Monika Chałubiec oświadczyła, że każda instytucja otrzymała  dotację po          

300 tyś. zł, GOK nie złożył żadnego wniosku o zwiększenie dotacji. 

Przewodniczący Rady zaproponował aby zrezygnować z organizacji Dni Zaleszan a zorganizować 

dożynki. 

Ad.  14 

O godz. 1115 , Przewodniczący Rady Gminy słowami, zamykam posiedzenie XXII Sesji Rady Gminy, 

zakończył XXII  Sesję Rady Gminy w Zaleszanach. 

 

 

Protokołowała:                                                                             Przewodniczący Rady Gminy 

mgr Wiesława Kornafel 

Kierownik Referatu Organizacyjnego   


