
PROTOKÓŁ  NR XXX/2013  
SESJI RADY GMINY W ZALESZANACH  

odbytej w dniu 18 lutego  2013 r.  

 

W Sesji Rady Gminy w dniu 18 lutego  2013 roku uczestniczyło 15 radnych na ogólną liczbę 
15 radnych.  
O godz. 9-tej Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiktor Przybysz dokonał otwarcia XXX Sesji.  
Rady Gminy, powitał radnych oraz zaproszonych gości jak na załączonej liście obecności.  
 
Ad.2  
 
Przewodniczący Rady Gminy  przedstawił propozycję porządku obrad :  
1. Otwarcie XXX Sesji Rady Gminy,  
2. Przyjęcie porządku obrad,  
3. Przyjęcie protokołu z XXIX 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 2013 rok,  
b). zmieniająca Uchwałę nr XXIX/274/2013 rady Gminy w Zaleszanach z dnia 29 

stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania problemów Alkoholowych na 2013 rok,  

c). nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy 
Zaleszany roku 2014,  

d). podziału Gminy Zaleszany na stałe obwody głosowania,  
e). wyrażenia zgody  na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej  

           własność Gminy Zaleszany – 5 uchwał,  
     f). wyrażenia zgody na realizację projektu ” Technologie cyfrowe jako systemowe  
         narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące 
         jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia” współfinansowanego 
        ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 
        Kapitał Ludzki.  
    g). ustalenia wynagrodzenia Wójta,  
7. Interpelacje i oświadczenia radnych,  
8.  Wolne wnioski i zapytania,  
9. Zamknięcie obrad Sesji.   

Zaproponowany porządek obrad poddany został pod głosowanie i został przyjety 15 głosami 
za, przy 15 radnych biorących udział w głosowaniu.  
Ad. 3.  
 
Radny Paweł Gardy zgłosił wniosek o wniesienie poprawek do protokołu z XXIX Sesji Rady 
Gminy poprzez uszczegółowienie zapisu w pkt. 7 c, w którym  była mowa o dworku w 
Kotowej Woli. Radny Paweł Gardy poprosił o zamieszczenie słów p. Edwarda Paterka 
Przewodniczącego Stowarzyszenia WOLAN, popierających  jego wypowiedź. 
Wniosek Radnego poddany został pod głosowanie i przyjety został 14 głosami za, przy 1 
głosie wstrzymującym się.  
Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Gminy nastapi na kolejnej Sesji Rady Gminy. 
 
   
Ad.4.  



 
Sekretarz Gminy p. Sebastian Nabrzeski przedstawił informację dotyczącą możliwości 
pozyskiwania  środków finansowych na prowadzenie działalności gospodarczej. Informacja 
przygotowana została przez EFS Biuro w Tarnobrzegu. 
 
Przewodniczący Rady Gminy p. Wiktor Przybysz odczytał  artykuł jaki ukazał się w prasie 
pt. „Dlaczego radni kłamią”.    
Podsumowując treść artykułu stwierdził, że do Gminy wkroczyła niwidzialna ręka i psuje 
kontakty pomiędzy organem uchwałodawczym a wykonawczym, od tego artykułu nie 
przybył ani 1 m drogi czy też kanalizacji. Sprawa która dotyczyła działki w Kotowej Woli, to 
sama p. Dyrektor była wnioskodawcą sprzedazy tej działki, bo sytuacja w oświacie w tym 
okresie była trudna. 
Sprawa sprzedaży Działki w Zbydniowie obok Ośrodka Zdrowia, to p. Przewodniczący był 
wnioskodawcą o sprzedaz tej działki, a środki finansowe zostały wykozystane na rozpoczecie 
inwestycji przy Ośrodku Zdrowia tj. rozbudowa rehabilitacji. 
Przewodniczacy Rady zwrócił się z zapytaniem, komu i czemu takie artykuły mają służyć. 
 
Głos w dyskusji nad treścią artykułu odnoszącą się budowy nitki wodociągowej w 
Skowierzynie zabrał głos radny Jan Wawryk, odnosząc się do kwestti dotyczacej uzbrojenia 
działki dla kuzynostwa. Jak stwierdził radny Wawryk, działka należąca do jego szwagra 
została oddana osobie całkiem obcej. 
 
Głos w dyskusji zabrał radny Józef Dul, który przedstawił w swojej wypowiedzi całość 
sprawy dotyczącej sprzedaży przedmiotowej działki w Kotowej Woli. 
 
Radny Lucjam Kutyła na zakończenie, zwrócił się z zapytaniem, czy autor artykułu 
przeprosi radnych. 
 
Przewodniczący Rady odczytała pismo mieszkańców wsi Kepie Zaleszańskie-Zajeziorze, w 
tórym to mieszkańcy domagają się remontu drogi dojazdowej do ich poseji. 
 
Ad. 5.  
 
Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie za okres od ostatniej Sesji jak załącznik do 
protokołu.  
   
Ad. 6 a 
 
Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy zaleszany na 2013 rok, 
przedstawiła p. Monika Chałubiec Skarbnik Gminy. 
 
Uchwała ta została zaopiniowana na posiedzeniu Komisji Budżetowej – pozytywnie. 
 
Radny Paweł Gardy poprosił o rozpatrzenie sprawy mieszkańców Kepia Zaleszańskiego a nie 
trzymania ich az do pkt. wnioski. 
Głos zabrał w tej sprawie radny, sołtys wsi p. Stanisław Cygan, przedstawiając w swojej 
wypowiedzi sprawę przedmiotowej drogi oraz innych dróg w sołectwie wymagających 
remontów, kolejność ta została zaproponowana przez zebranie wiejskie ale nie została ona 
uwzględniona. Remont drogi do Kółka Rolniczego była wnioskiem Gminy i radnego 
Władysława Stilgera. 
 
Wójt Gminy wyraził zgodę na remont drogi Kępie zaleszańskie-Zajeziorze zamiast do Kółka 
Rolniczego. 
 



Przewodniczący rady Gminy zawnioskował o dopisanie przedmiotowej drogi do zamierzeń na 
2013 r.. 
Wniosek ten poddany został pod głosowanie i został przyjety 13 głosami za, przy 2 głosach 
wstrzymujących się. 
 
Na wniosek Wójta Gminy, Rada Gminy 15 głosami za,  na  15 radnych biorących udział w 
głosowaniu podjęła :  
   

uchwałę Nr XXX/280/2013  
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Zaleszany na 2013 rok. 

Ad. 6. b.  

Projekt uchwały zmieniająca Uchwałę nr XXIX/274/2013 rady Gminy w Zaleszanach z  
dnia29 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania problemów Alkoholowych na 2013 rok, przedstawił Sekretarz Gminy p. 
Sebastian Nabrzeski. 

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

Uchwałę Nr XXX/281/2013 

zmieniająca Uchwałę nr XXIX/274/2013 rady Gminy w Zaleszanach z dnia 29 
stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania problemów Alkoholowych na 2013 rok, 

Ad.6.c.  

Projekt uchwały w sprawie Funduszu Sołeckiego, przedstawił Sekretarz Gminy p. Sebastian 
Nabrzeski. 

Radny Paweł Gardy zaproponował aby Fundusz Sołecki został przyjęty, ponieważ jest 
mozliwość ubiegania się o zwrot częsci wydatków realizowanych w ramach Funduszu 
Sołeckiego a dla naszej Gminy była by to kwota rzędu około 60 tyś. zł.  

Projekt uchwały został wycofany  i będzie rozpatrywany na kolejnej Sesji Rady Gminy. 

Ad. 6.d.  

Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy na stałe obwody głosowania przedstawił 
Sekretarz Gminy p. Sebastian Nabrzeski. 

Na wniosek Wójta Gminy, Rada Gminy 11 głosami za, przy 2 głosach przeciwnych i 2 
głosach wstrzymujących się, na  15 radnych biorących udział w głosowaniu podjęła :  

Uchwałę Nr XXX/282/2013 

W sprawie podziału Gminy Zaleszany na stałe obwody głosowania. 

 



Ad.6.e1 .  

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody  na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 
nieruchomości stanowiącej  własność Gminy Zaleszany ( dzierżawca p. Winiarski) 
przedstawiła P. Izabela Rębisz- prac d/s gospodarki gruntami.  

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

uchwałę Nr XXX/283/2013  
w sprawie wyrażenia zgody  na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości  

stanowiącej  własność Gminy Zaleszany  

Ad.6.e2 .  

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody  na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 
nieruchomości stanowiącej  własność Gminy Zaleszany ( dzierżawca p. A.Madej) 
przedstawiła P. Izabela Rębisz- prac d/s gospodarki gruntami.  

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

uchwałę Nr XXX/284/2013  
w sprawie wyrażenia zgody  na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości 

stanowiącej  własność Gminy Zaleszany  

 Ad.6.e3 .  

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody  na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 
nieruchomości stanowiącej  własność Gminy Zaleszany ( dzierżawca p. P.Madej) 
przedstawiła P. Izabela Rębisz- prac d/s gospodarki gruntami.  

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

uchwałę Nr XXX/285/2013  
w sprawie wyrażenia zgody  na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości 

stanowiącej  własność Gminy Zaleszany  

Ad.6.e2 .  

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody  na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 
nieruchomości stanowiącej  własność Gminy Zaleszany ( dzierżawca p. A.Żurawski) 
przedstawiła P. Izabela Rębisz- prac d/s gospodarki gruntami.  

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

uchwałę Nr XXX/286/2013  
w sprawie wyrażenia zgody  na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości 

stanowiącej  własność Gminy Zaleszany  
 



Ad.6. f.  

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody wyrażenia zgody na realizację projektu ” 
Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów 
rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia” 
współfinansowanegoze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. przedstawił P. Ryszard Łączny Zastępca Wójta.  

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

uchwałę Nr XXX/287/2013  
 

w sparwie wyrażenia zgody na realizację projektu ” Technologie cyfrowe jako 
systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz 
podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia” 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki.  
 
Ad. 6. g 
 
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy przedstawił P. Ryszard 
Łączny Zastępca Wójta, który złożył w tej sprawie dodatkowe wyjasnienia. 
 
Głos w dyskusji zabrał Przewodniczacy Rady p. Wiktor Przybysz, twierdząc że zabrakło 
powagi traktowania radnych i niedostarczenia im odpowiedni wczesnie projektu uchwały na 
porzedniej Sesji. Porównując wynagrodzenia Wójtów sąsiednich gmin to należałao by 
wynagrodzenie podnieśc. Odnosząc się do porzedniej kadencji to Zastepca Wójta był na ¼ 
etatu a w obecnej mamy na cały etat i tak nie dopilnowano złożenia wniosku na kanalizacje. 
 
Radny Mirosław Czernecki, poinformował iż projekt uchwały był rozpatrywany na Komisji 
Budżetowej i komisja wnioskuje o utrzymanie wynagrodzenia na obecnym poziomie.. 
 
Głos w dyskusji zabrała radna p. Maria Perła, twierdząc że praca Wójta oceniana jest 
globalnie i p. Wójt zasługuje na podwyzkę. Nie ma ludzi idealnych, każdy z nas popełnia 
błedy. 
  
W dyskusji zabrał głos również p. Wójt Gminy, składając stosowne wyjasnienia do 
przedstawionych kwestii.   
 
Wniosek w sprawie podwyzki dla Wójta Gminy poddany został pod głosowanie. Za 
przyjeciem wniosku – 4 głosy, przeciw – 9 , wstrzymujących – 2 głosy. Wniosek nie 
przeszedł. 

   
Ad.7  
 
Interpelacji i oświadczeń nie było.  
   
Ad.8.  
 
Radny Władysław Stilger  zwrócił się z zapytaniem czy zostały złożone pozostałe 3 
sprawozdania z LZS, i co z pieniędzmi które zostały przeznaczone na IV Ligę. 



 
Radna Maria Perła zwróciła się z zapytanie, dlaczego pieniądze ze sprzedazy działek w 
sołectwie nie wracaja do sołectwa.  
 
Odpowiedzi na przedmiotowe pytania udzielił p. Sebastian Nabrzeski i Radca Prawny.  
 
   
   
   
Ad. 9  
O godz. 11 25 , Przewodniczący Rady Gminy słowami, zamykam posiedzenie XXX Sesji Rady 
Gminy, zakończył XXX Sesję Rady Gminy w Zaleszanach.  
   
   
Protokołowała:                                                             Przewodniczący Rady Gminy  
mgr Wiesława Kornafel – Kierownik 

Referatu Organizacyjnego.      Wiktor Przybysz 

 


