
PROTOKÓŁ  NR XXVII/2012 

SESJI RADY GMINY W ZALESZANACH 

odbytej w dniu 28 grudnia  2012 r. 

 

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

radnych.  

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

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

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił następujący porządek obrad: 

Porządek obrad. 
1. Otwarcie XXVIII Sesji Rady Gminy, 

2. Przyjęcie porządku obrad, 

3. Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Gminy, 

4. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy, 

5. Informacje Wójta Gminy za okres od ostatniej Sesji, 

6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

a). zmian w uchwale budżetowej Gminy Zaleszany na 2012 rok, 

b). zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zaleszany, 

c). zmiany uchwały  Nr XXIV/220/2012 z dnia 28 wrzesnia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego, 

d). uchwalenia planu pracu Rady Gminy na 2013 r. 

e). uchwalenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2013 r. 

f). uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zaleszany, 

      g). wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej 

           własność Gminy Zaleszany – 4 uchwały, 

      h). określenia  zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz  

           użyczenie aktywów trwałych samodzielnego publicznego gminnego zakładu opieki  

           zdrowotnej dla którego Gmina Zaleszany jest podmiotem tworzącym,  

7. Interpelacje i oświadczenia radnych, 

8. Wolne wnioski i zapytania, 

9. Zamknięcie obrad Sesji. 

 

Ad. 2 

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 XXVII Sesji Rady Gminy Zaleszany przyjęty został jednogłośnie w głosowaniu jawnym -  

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

 

Ad. 4  

Brak informacji. 

 

Ad. 5 

Pan Wójt Andrzej Karaś przedstawił sprawozdanie za okres od ostatniej Sesji Rady Gminy, jak 

załącznik do protokołu. 

 

Ad. 6 a 

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 XXVIII/255/2012 

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

 

Ad. 6 b 

Projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zaleszany, 

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 XXVIII/256/2012 

w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zaleszany. 
 

Ad. 6 c 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/220/2012 z dnia 28 września 2012 roku w 

sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, 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 XXVIII/257/2012 

zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/220/2012 z dnia 28 września 2012 roku w sprawie zaciągnięcia 

kredytu długoterminowego. 

 

Ad. 6 d 

Projekt uchwały wraz z planem pracy Rady Gminy na 2013 r. przedstawił Przewodniczący rady 

Gminy. 

Na wniosek Przewodniczącego Rady, Rada Gminy 15 głosami za, przy 15 radnych biorących udział 

w głosowaniu podjęła : 

uchwałę Nr XXVIII/258/2012 

w sprawie: uchwalenia planu pracy rady Gminy na 2013 r. 

 

Ad. 6 e 

Plany Pracy poszczegołnych komisji przedstawili Przewodniczący Komisji. Plany pracy zostały 

poddane pod głosowanie i zostały przyjete. 

Na wniosek Przewodniczącego Rady, Rada Gminy 15 głosami za, przy 15 radnych biorących udział 

w głosowaniu podjęła : 

uchwałę Nr XXVIII/259/2012 

w sprawie: uchwalenia planów pracy Komisji Rewizyjnej oraz stałych Komisji Rady Gminy na 2013 r. 

 

Ad. 6 f 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Zaleszany wraz z  Opinią Sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stalowej Woli z 

dnia 18 grudnia 2012 r. przedstawiona została przez p. Sylwię Rębisz inspektora UG. 
Na wniosek Wójta Gminy, Rada Gminy 15 głosami za, przy 15 radnych biorących udział w 

głosowaniu podjęła : 

uchwałę Nr XXVIII/260/2012 
w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zaleszany 

 

Ad. 6 g1 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 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 XXVIII/261/2012 

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Zaleszany 

 

Ad 6 g2 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 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 XXVIII/262/2012 

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Zaleszany 

 

Ad 6 g3 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 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 XXVIII/263/2012 

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Zaleszany 

 

Ad 6 g4 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 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 XXVIII/264/2012 

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Zaleszany 

 



Ad. 6 h 

Projekt  uchwały w sprawie określenia  zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz 

użyczenie aktywów trwałych samodzielnego publicznego gminnego zakładu opieki zdrowotnej dla którego 

Gmina Zaleszany jest podmiotem tworzącym, przedstawił p. Sebastiam Nabrzeski Sekretarz Gminy. 

 

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

głosowaniu podjęła : 

uchwałę Nr XXVIII/265/2012 
w sprawie: określenia  zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz  użyczenie 

aktywów trwałych samodzielnego publicznego gminnego zakładu opieki  zdrowotnej dla którego Gmina 

Zaleszany jest podmiotem tworzącym,  

Ad. 7 

Brak 

Ad. 8 

Radny Paweł Gardy, podzielił się swoją uwagą dotyczącą  przeprowadzonych przetargów na 

dzierżawę gruntów od Gminy, gdzie stawki czynszów dzierżawnych wzrosły parokrotnie. 

 

Głos zabrał p. Karnat mieszkaniec Turbi, który poruszył kwestię nierozliczonej inwestycji budowy 

kanalizacji wsi Turbia. Rozliczenia takiego nie dokonała Społeczny Komitet budowy kanalizacji. Jak 

twierdzi p. Karnat sprawy dotyczące finansów komitetu są ukrywane przez Społeczny Komitet. 

W powyzszej kwestii odpowiedzi udzielili p. Wójt Gminy oraz Przewodniczący Rady Gminy. 

Zostało podjete stanowisko w kwestii przekazania powyższej sprawy  do rozpatrzenia przez Komisję 

Rewizyjną  przy Gminnym Komitecie Budowy kanalizacji w Gminie Zaleszany. 

 

Ad. 9 

O godz. 1040 , Przewodniczący Rady Gminy słowami, zamykam posiedzenie XXVIII Sesji Rady 

Gminy, zakończył XXVIII   Sesję Rady Gminy w Zaleszanach. 

 

 

Protokołowała:                                                                             Przewodniczący Rady Gminy 

mgr Wiesława Kornafel 

Kierownik Referatu Organizacyjnego       Wiktor Przybysz  
 
 


