
PROTOKÓŁ  NR XXV/2012 

SESJI RADY GMINY W ZALESZANACH 

odbytej w dniu 29 października  2012 r. 

W Sesji Rady Gminy w dniu 29 października 2012  roku uczestniczyło 15 radnych na ogólną liczbę 15 

radnych.  

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

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

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił następujący porządek obrad 

1. Otwarcie XXV Sesji Rady Gminy, 

2. Przyjęcie porządku obrad, 

3. Przyjęcie protokołu z XXIV  Sesji Rady Gminy, 

4. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy, 

5. Informacje Wójta Gminy za okres od ostatniej Sesji, 

6. Zaspokojenie potrzeb komunalnych mieszkańców Gminy, informacja Dyrektora GZGK, 

7. Sprawozdanie z działalności rzeczowo-finansowej sołectw: Obojna i Pilchów, 

8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

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

b). zmiany uchwały Nr XII/144/2008 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 19 lutego 2008 r. w 

sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Zaleszany, 

c). zmiany uchwały Nr XVI/137/2012 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 30 stycznia 2012 r. w 

sprawie  uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2012 r. 

d). podziału Gminy Zaleszany na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby 

radnych wybieranych w każdym okręgu, 

e) przyjęcia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Zbydniów”; 

f). wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Zaleszany- 2 

uchwały, 

g). rozpatrzenia skargi na Dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej, 

h). nadania nazw ulicom w Zaleszanach, 

i). określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina 

Zaleszany oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, 

9. Interpelacje i oświadczenia radnych, 

10. Wolne wnioski i zapytania, 

11. Zamknięcie obrad Sesji. 



 
Ad. 2 

Przewodniczący Rady Gminy zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w 

sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej gminy Zaleszany – do pkt. 82, 

Radny Mirosław Czernecki zgłosił wniosek w sprawie zmiany uchwały z pkt. 8 d, i wprowadzenie do 

porządku obrad wersji uchwały z poprzedniej Sesji. 

Radca Prawny Stanisław Kurlej stwierdził, że wniosek radnego jest niezgodny z Kodeksem 

Wyborczym. Uchwała ujęta w porządku obrad została wprowadzona przez Wójta Gminy a wniosek 

Radnego jest niezasadny. 

Wniosek Przewodniczącego Rady  poddany został pod głosowanie i przyjęty został jednogłośnie. 

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

głosowaniu jawnym ( 14 głosów za, przy 1 głosie wstrzymującym) przy 15 radnych biorących udział 

w głosowaniu. 

 

Ad. 3 

Protokół z XXIV  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 odczytał pismo p. Jana Fuca zam. Turbia, w sprawie wyszacowania 

szkody wyrządzonej przez zwierzynę lesną. 

Odpowiedzi w przedmiotowej kwestii udzielił Radny Władysław Stilger. 

Odczytane zostało pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w sprawie treści złożonych oświadczeń 

majątkowych radnych za rok 2011. 

Przewodniczący Rady odczytał pismo mieszkańców wsi Zbydniów cz. Borek w którym to piśmie 

mieszkańcy dziękują za kompleksowy remont dróg. 

 

Ad. 5 

Sekretarz Gminy w imieniu Wójta  przedstawił sprawozdanie za okres od ostatniej Sesji jak załącznik 

do protokołu. 

 

Ad. 6  

Dyrektor Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dzierdziówce przedstawił informacje nt. 

zaspokojenia potrzeb komunalnych mieszkańców Gminy. Informacja w wersji pisemnej stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu. 



Informacja ta analizowana była na posiedzeniu Komisji Budżetowej. Komisja nie wnosi uwag. 

Dyrektor PSP w Skowierzynie zwróciła się z zapytaniem do Dyrektora GZGK, czy nie zasadnym 

byłoby wyłączyć jednostki organizacyjne Gminy z systemu zapisów na wywóz nieczystości płynnych.  

Radna Maria Perła przypomniała o wniosku z komisji budżetowej dotyczącym wydobywającego się 

odoru ze studzienki kanalizacyjnej w miejscowości Turbia przy drodze do Wólki Turebskiej. 

 

Ad. 7 

Sprawozdanie z działalności rzeczowo- finansowej w 2011 r. sołectwa  Obojna przedstawił p. 

Waldemar Gimpel Sołtys wsi.  

Sprawozdanie z działalności rzeczowo- finansowej w 2011 r. sołectwa  Pilchów przedstawił p. Józef 

Dulapa Sołtys wsi. 

Powyższe informacje zostały przyjęte i stanowią załączniki do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 8 a1 

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.  

 

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

podjęła : 

uchwałę Nr XXV/223/2012 

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

 

Ad. 8 a2 

Projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zaleszany na 2012 r. 

przedstawiła p. Monika Chałubiec - Skarbnik Gminy, która złożyła również wyczerpujące wyjaśnienia 

w kwestiach wynikłych w trakcie dyskusji.  

 

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

podjęła : 

uchwałę Nr XXV/224/2012 

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Zaleszany. 

 

Ad. 8 b 



Projekt uchwały w sprawie zmian w Planie Odnowy Miejscowości Zaleszany przedstawiła p. 

Katarzyna Stawowa inspektor UG. 

Radny Mirosław Czernecki stwierdził, że w tej zmianie brakuje zadania dot. Remontu i modernizacji 

PSP Zaleszany. 

Radny Paweł Gardy zwróciła się z zapytaniem jaki jest koszt przygotowania wniosku aplikacyjnego, 

czy w to wliczono koszt projektu rozbudowy biblioteki, sprawa przebudowy ul. Topolowej, sprawa 

zatok autobusowych. Czy będzie nas stać na takie zadania i czy powiat będzie chciał to zadanie 

realizować.  

W trakcie trwającej dyskusji głos zabrał radca prawny który poinformował, że o ile są uwagi do 

zaproponowanej treści, to rada może nie podjąć  uchwały lub wycofać ją z porządku  obrad. 

 

Projekt powyższej uchwały poddany pod głosowanie, za podjęciem uchwały – 0 głosów, przeciw 

przyjęciu uchwały – 9 głosów, wstrzymało się od głosowania 6 radnych. 

 

Ad. 8  c  

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/137/2012 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 30 

stycznia 2012 r. w sprawie  uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na 2012 r. przedstawił Sekretarz Gminy. 

 

Na wniosek Wójta Gminy, Rada Gminy 14 głosami za,  na  14 radnych biorących udział w głosowaniu 

podjęła : 

uchwałę Nr XXIV/225/2012 

w sprawie:  zmiany uchwały Nr XVI/137/2012 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 30 stycznia 

2012 r. w sprawie  uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2012 r. 

 

Ad. 8 d  

Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Zaleszany na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i 

numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, przedstawił Sekretarz Gminy. 

 

W trakcie dyskusji na projektem uchwały kolejno głos zabrali: 

Radny Mirosław Czernecki, który stwierdził że Pani komisarz Wyborczy wybrała to co najłatwiejsze, 

p. Sekretarz przy sugestii radnego Stilgera dokonała przyłączenia do Kępia Zaleszańskiego i to do 

drugiej części. Mieszkańcy Kepia i Motycza są przeciwni takiemu podziałowi. 

Radny Paweł Gardy, stwierdził że nie ma żadnego powiązania między tymi dwoma sołectwami. 



Radny Władysław Stilger, nikt nie rozumie Waszych przekazów dot. Podziału Kępia, jaki jest sens aby 

Motycze posiadało swojego radnego. Poza tym mam w ręku treść odwołania i dowód nadania na 

poczcie.  

Radca Prawny – wniosek padł więc należy go przegłosować a na poprzedniej Sesji wypowiadałem na 

się na temat Zbydniowa.  Podjęta uchwała musi być zgodna z prawem bo w przeciwnym razie 

Komisarz Wyborczy wyda postanowienie o podziale Gminy na Okręgi Wyborcze 

Pod głosowanie poddany został wniosek Mirosława Czerneckiego. Za przyjęciem wniosku głosowało 

– 11 radnych, przeciw przyjęciu wniosku głosował – 1 radny, 3 radnych wstrzymało się od 

głosowania.  

 

Na wniosek Wójta Gminy, po zmianach wprowadzonych przez radnych Rada Gminy 11 głosami za,  1 

głosie przeciwnym i 3 głosami wstrzymującymi się , na  15 radnych biorących udział w głosowaniu 

podjęła : 

uchwałę Nr XXV/226/2012 

w sprawie:  podziału Gminy Zaleszany na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz 

liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, 

 

Ad. 8 e 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Zbydniów”;, przedstawił pan 

Sebastian Nabrzeski Sekretarz Gminy. 

 

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

radnych biorących udział w głosowaniu podjęła : 

uchwałę Nr XXV/227/2012 

w sprawie:  przyjęcia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Zbydniów”; 

 

Ad. 8 f1 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego stanowiącego własność 

Gminy Zaleszany, przedstawił pan Stefan Skrzydlak insp. Urzędu Gminy. 

 

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

podjęła : 

uchwałę Nr XXV/228/2012 

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

Zaleszany 



Ad. 8 f2 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego stanowiącego własność 

Gminy Zaleszany, przedstawił pan Stefan Skrzydlak insp. Urzędu Gminy. 

 

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

podjęła : 

uchwałę Nr XXV/229/2012 

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

Zaleszany 

 

Ad. 8 g   

Treść skargi p. Stanisławy Kwitkowskiej odczytał przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Lucjan 

Kutyła.  

Sprawa była rozpatrywana na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, która swoje ustalenia zawarła w 

przedstawionym protokole. Komisja uznała skargę za bezzasadną/ 

 

Rada Gminy 15 głosami za,  na  15 radnych biorących udział w głosowaniu podjęła : 

uchwałę Nr XXV/230/2012 

w sprawie:  rozpatrzenia skargi na Dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej. 

 

Ad. 8 h 

Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w Zbydniowie, przedstawił  Hawryło Kazimierz 

inspektor UG. 

W trakcie dyskusji głos zabrali kolejno: 

Przewodniczący Rady Gminy p. Wiktor Przybysz, który stwierdził że nazwy ulic nadawane są raz, 

odczytał pismo mieszkańców wsi Zbydniów w przedmiotowej sprawie.  

Radna Zofia Paziuka w swojej wypowiedzi stwierdziła, że przedstawione w powyższej uchwale nazwy 

ulic są bardzo kontrowersyjne i nazwy ulic powinny być uniwersalne, proszę również o rozważenie 

przyłączenia ul. Kowalczyka do ulicy Piaski. 

Sołtys wsi Zbydniów, pan Piotr Bednarz poinformował radnych, że co najmniej dwie ulice mają 

kontrowersyjne nazwy. 

Mieczysław Paterek  stwierdził, że chciał uczestniczyć w dzisiejszej Sesji ze względu na pamięć o jego 

ojcu „Lwie” Paterku, którego imię ma nosić jedna z ulic. 

Całość wystapienia p. Mieczysława Paterka stanowi nagranie cyfrowe z Sesji.  



Mieszkańcy Zbydniowa poprosili o utrzymanie nazw ulic takicj jakie były zaproponowane przez 

mieszkańców. 

Wniosek w sprawie zmiany nazwy ulicy „Kapeli” Wianeckiego na ulicę  „Zacisze” przyjety został 14 

głosami na 14 radnych obecnych w oradach. 

Wniosek w spr. ulicy Inia Horodyńskiego na ul.Horodyńskich, przyjęto 14 głosami. 

Wniosek w spr. ulicy Feliksa Kowalczyka na ul.Piaski, przyjęto 13 głosami za, przy 1 głosie 

wstrzymującym, 

Wniosek w sprawie ul. Dęba Bekiesza na ul. ( w całości) Armii Krajowej, przyjęto 15 głosami. 

Wniosek w sprawie ul. Lwa Paterka na ulicę „Leśną” przyjęto 11 głosami za, przy 3 głosach 

wstrzymujących się.  

Pod głosowanie poddany został projekt uchwały, który Rada Gminy przyjęła w głosowaniu jawnym  

13 głosami za, przy jednym głosie wstrzymującym się.  

 

uchwała Nr XXV/231/2012 

w sprawie:  nadania nazw ulicom w Zbydniowie. 

 

Ad. 8 i 

Projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub 

zarządzającym jest Gmina Zaleszany oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,, 

przedstawił pan Kazimierz Hawryło  insp. Urzędu Gminy. 

 

Na wniosek Wójta Gminy, Rada Gminy 14 głosami za,  na  14 radnych biorących udział w głosowaniu 

podjęła : 

uchwałę Nr XXV/232/2012 

w sprawie:  określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym 

jest Gmina Zaleszany oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, 

 

Ad. 9 

Interpelacje i oświadczenia radnych – nie było. 

 

Ad. 10 

Radny Paweł Gardy ponowił swój wniosek w sprawie uzupełnienia kratki ściekowej przy drodze 

powiatowej w Kępiu Zaleszańskim. 

Ponowiony zostaje wniosek Radnego Jana Wawryka w sprawie remontu drogi powiatowej w kierunku 

Pasternika obok żwirowni p. Różyckiego. 



Radny Józef Dulapa wnioskuje o zamieszczenie lampy oświetleniowej w miejscowości Pilchów obok 

posesji  p. Pamuła.  

 

Ad.  11 

O godz. 1235 , Przewodniczący Rady Gminy słowami, zamykam posiedzenie XXV Sesji Rady Gminy, 

zakończył XXV  Sesję Rady Gminy w Zaleszanach. 

 

 

Protokołowała:                                                                             Przewodniczący Rady Gminy 

mgr Wiesława Kornafel 

Kierownik Referatu Organizacyjnego  


