
PROTOKÓŁ NR XXXIII/2013 

SESJI RADY GMINY W ZALESZANACH 

odbytej w dniu 7 czerwca 2013 r. 

 

 

W sesji Rady Gminy w dniu 7 czerwca 2013 roku uczestniczyło 15 radnych na ogólną liczbę 15 

radnych. 

 

Ad.1. 

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

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

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie XXXIII Sesji Rady Gminy, 

2. Przyjęcie porządku obrad, 

3. Przyjęcie protokołu XXXII Sesji Rady Gminy, 

4. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy, 

5. Sprawozdanie z działalności Wójta za okres od ostatniej sesji, 

6. Informacja o stanie bezrobocia na terenie Gminy oraz zakres i formy świadczonej pomocy, 

7. Sprawozdanie z działalności rzeczowo – finansowej za 2012 r. sołectwa: Kępie Zaleszańskie 

i Kotowa Wola, 

8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

a) zmian w uchwale budżetowej Gminy Zaleszany na 2013 rok, 

b) zmian w wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zaleszany na lata 2013-2022, 

c) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Zaleszany – 2 uchwały, 

d) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego wydzierżawienia 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zaleszany, 

e) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy 

Zaleszany, 

9) Interpelacje i oświadczenia radnych, 

10) Wolne wnioski i zapytania, 

11) Zamknięcie obrad Sesji. 

 

Ad.2. 



Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie porządek obrad, który został przyjęty 

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

głosowaniu. 

 

Ad. 3. 

Protokół z XXXII Sesji Rady Gminy Zaleszany przyjęty został jednogłośnie w głosowaniu 

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

 

Ad. 4. 

Informacje Przewodniczącego Rady Gminy: 

a) Pan Przewodniczący odczytał pismo, które otrzymał z posiedzenia OSP Majdan Zbydniowski 

odnośnie sprawy zdjęcia z kierowcy OSP Majdan Zbydniowski Pana Andrzeja Krawczyka.  

Z pisma wynika, iż Pan Andrzej Krawczyk nie zgadza się z tą decyzją. Zarząd OSP również 

się nie zgadza z tymi zarzutami i decyzją. 

 

W odpowiedzi, pan Wójt Gminy poinformował, że został zgłoszony nowy kandydat na 

stanowisko kierowcy OSP w Majdanie Zbydniowskim. 

 

b) Odczytane zostało również pismo Pani Małgorzaty Cygan w którym prosi o udzielenie 

urlopu na podratowanie zdrowia. 

 

W opdpowiedzi Pani Dyrektor PG w Turbi Urszula Kułaga przedstawiła  przebieg tej sprawy. 

 

Pan Dyrektor Jan Nowak zapytany o tę sprawę odpowiedziiał , że nie zna sprawy ponieważ 

zajmował się tym Pan Ryszard Łączny. 

 

Pani Dyrektor Urszula Kułaga powiedziała, że jeśli pan Jan Nowak będzie chciał wgłębić się w 

tą sprawę to udostępni wszelkie zebrane materiały. 

 

Pan Radny Lucjan Kutyłą zapytał Dyrektora Jana Nowaka jak dużo w ciągu roku jest 

udzielanych takich urlopów. 

 

Pan Dyrektor Jan Nowak odpowiedział, że w ciągu ostatnich lat był 1 udzielony taki urlop i 

został udzielony bez problemu. 

 



Pan Radny Lucjan Kutyła powiedział, że zmieniła się dyrektorka w gimnazjum w Turbi i już 

pojawia się problem. Drugi dyrektor zmienił się w Zbydniowie i coś zaczyna się dziać znowu 

dziwnego bo pojawiają się jakieś problemy. 

 

c) Przewodniczący zasygnalizował o sytuacji, która zaistniała po otwarciu Orlika w Turbi, 

jednak nic więcej na ten temat nie powiedział ponieważ tą sprawą zajmował się Pan Ryszard 

Łączny, który był nieobecny na sesji. 

 

Pan Lucja Kutyła dopowiedział, że został oskarżony, że działa na szkodę szkół w Turbi. Wie, że 

Rada rodziców napisała pismo w tej sprawie. Powiedział również, że w protokole z ostatniego 

posiedzenia komisji są wypisywane głupoty. Przeczytał treść protokołu, który został podpisany, a 

później zapoznał zebranych z protokołem, który miał trochę inna treść. Odniósł się do niego 

mówiąc, że co innego jest na komisjach a co innego mówiono rodzicom na temat Orlika w Turbi. 

Poinformował również, że zebrane pieniądze pochodziły od sponsorów. Inna jest prawda, a inne 

fakty przekazywane. 

 

Ad. 5. 

Pan Wójt Andrzej Karaś przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności od ostatniej sesji. M.in. 

mówił o otwarciu Orlika, Mistrzostwach szybowców, które odbywały się na Lotnisku w Turbi , 

którym patronowała Gmina Zaleszany. Poinformował również o podpisanej umowie na altankę 

w Motyczu Szlacheckim. Powiedział, ze uczestniczył w posiedzeniu komisji na której Pan Radny 

Lucjan Kutyła i Paweł Gardy powiedzieli że nie chcą absolutorium dla Wójta. Uczestniczyłem 

również w zebraniu wiejskim w Zbydniowie, rozpoczęła się także sprawa sądowa z WOD-

BUDEM, podpisałem umowy o termomodernizację 9 obiektów na terenie gminy, wziąłem udział 

w  zawodach wędkarskich w Zbydniowie, a także w debacie oksfordzkiej z młodzieżą. 

 

Pan Lucjan Kutyła powiedział, że nie będzie absolutorium dla Wójta ponieważ zarzuciliśmy, że 

kanalizacja nie jest robiona a powinna być priorytetem. Stwierdził, iż komisja uważa że jest to 

zaniedbanie urzędnicze, że nie złożono wniosku. 

 

Pan Radny Paweł Gardy powiedział, że tylko on i Pan Radny Lucjan Kutyła głosowali przeciw, 

ale 2 głosy się wstrzymały i ja zdania nie zmienię. 

 

Ad. 6. 



Pani Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli Zofia Zielińska-Nędzyńska 

przedstawiła informację o stanie bezrobocia na terenie Gminy Zaleszany oraz zakres i formy 

świadczonej pomocy. 

Poinformowała m.in. o tym, że na koniec kwietnia w powiecie stalowowolskim osób 

bezrobotnych było 7150, z czego 10,9 % stanowili mieszkańcy Gminy Zaleszany, natomiast na 

koniec maja były to 6909 osoby bezrobotne w tym 738 osoby z gminy Zaleszany. Od stycznia do 

kwietnia tego roku liczba bezrobotnych była większa niż w 2012 roku. 

Liczba bezrobotnych na koniec kwietnia, którzy otrzymali zasiłki to 908 osób co stanowiło 

12,6% ogółu bezrobotnych. Większość to mężczyźni. 

Na koniec kwietnia br 91,4 % czyli 6537 osób to bezrobotni znajdujący się z trudnej sytuacji a 

więc bez wykształcenia średniego. 

Na terenie gminy 453 osoby to osoby bez wykształcenia średniego, natomiast 385 to długotrwale 

bezrobotni. 

Struktura bezrobotnych mieszkańców na koniec kwartału: 

- od 25 – 34 lat liczba osób to 231 i stanowiły 27,6% 

- od 35-44 lat stanowiły 22,5% 

- osoby do 34 lat stanowiły 51,1%. 

Poziom wykształcenia mieszkańców bezrobotnych: 

- zasadnicze zawodowe 239 osób 

- gimnazjalne i poniżej 214 osób 

- policealne i średnie zawodowe 173 osoby 

- wyższe 93 osoby. 

Jeśli chodzi o staż pracy to 152 osoby czyli 19,5%  zarejestrowane w PUP nie ma stażu pracy, 

227 osoby co stanowi 29,1% posiada staż pracy poniżej 5 lat i 84 osoby czyli 10,8 % posiada 

staż pracy do 1 roku. 

Na terenie Gminy Zaleszany i powiecie stalowowolskim 60% osób to osoby bez doświadczenia 

zawodowego lub posiadające mniej niż 5 lat. 

 

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Stalowej Woli w 2012 roku było 1210 ofert pracy. Od 

stycznia do kwietnia 2012 roku ofert pracy było 195, natomiast w tych samych miesiącach w 

roku 2013 były to 360 oferty pracy z tego 238 z otwartego rynku pracy. Są to przede wszystkim 

oferty z branży mechanicznej i motoryzacyjnej brak ofert z branży budowlanej. 

W okresie do 31 maja br z Gminy Zaleszany było 32 oferty pracy. 

Na aktywizację zawodową bezrobotnych pozyskano prawie 10 mln zł. Został złożony również 

wniosek o dodatkowe środki dla bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji  dla 55 osób na 



kwotę około 400 tyś. zł – prace interwencyjne, szkolenia, wyposażenie stanowisk pracy. Na teren 

Gminy Zaleszany na staż skierowano 34 osoby, na szkolenia 6 osób, wyposażono stanowiska dla 

4 osób, oraz na prace interwencyjne skierowano 4 osoby. 

 

Pan Przewodniczący powiedział, że bezrobocie jest ważnym tematem, który nie maleje tylko 

rośnie. 

 

Pani Maria Perła powiedział, że jest pod wrażeniem że PUP w Stalowej Woli jest tak aktywny, 

stara się pozyskiwać dodatkowe środki dla bezrobotnych. Popieramy Pani starania i aby jak 

najwięcej Pani pozyskała środków. 

 

Pan Przybysz pytał czy Gmina Zaleszany może liczyć na zwiększenie grupy interwencyjnej. 

Pani Dyrektor PUP odpowiedziała, że wszystkie problemy wychodzą z gospodarki. Bardzo 

dziękuję robimy co możemy. 

 

Ad. 7. 

a) Sprawozdanie z działalności rzeczowo – finansowej za rok 2012 sołectwa Kępie Zaleszańskie 

przedstawił Pan sołtys Cygan Stanisław. 

 

Pan Przewodniczący pytał czy są uwagi. 

 

Pani Radna Maria Perła powiedziała, że przeczytała iż mieszkańcy podjęli uchwałę w sprawie 

pozyskiwanych pieniędzy dla sołectwa to znaczy że mieszkańcy będą o nich decydować. 

 

Pani Skarbnik Monika Chałubiec powiedziała, że krzywda się nie dzieje wsi. Dochody 

majątkowe są przenoszone na inwestycje. Gmina dokłada do inwestycji w sołectwach i wsie nie 

tracą. Na wieś jest więcej przekazywane niż dochody jakie ona pozyskuje ze sprzedaży działek.  

 

Pan Przewodniczący powiedział, że Rada nie jest ubezwłasnowolniona i nie musi głosować tak 

jak zebranie wiejskie. 

 

Pan Wójt Andrzej Karaś zwrócił się do sołtysów, że jeśli będą takie uchwały jak w Kępiu 

Zaleszańskim to nie będę realizował takich uchwał.  Najpierw priorytetem jest uzbrojenie 

sprzedawanych działek. Jest jeden budżet i są ustalone kryteria jego wydatkowania. 

 



Pan Radny Paweł Gardy powiedział, że zgadza się z Panem Wójtem, niestety sołectwa rządzą się 

swoimi prawami. Ktoś kupuje działkę, a my zakładamy żeby od razu zrobić na niej kanalizację. 

Są inne priorytety bo mieszkańcy sołectw też czekają na drogi czy na kanalizację. Gdzieś ten 

środek trzeba znaleźć ponieważ są mieszkańcy którzy czekają na asfalt czy przyłącza do sieci. 

 

Pan Radny Stanisław Cygan powiedział, że były zarzuty, które sołectwo za ile sprzedało działkę 

oraz są zarzuty do remizy w Kępiu Zaleszańskim. 

 

Pan Radny Dulapa Józef ustosunkowując się do wypowiedzi, że  pieniądze z działek powinny 

zostać w sołectwie, uważam, że te pieniądze wracają z budżetu gminy do sołectwa z czasem i 

nawet w większej kwocie. 

 

Pan Radny Władysław Stilger powiedział, że zgadza się z Panem Radnym Pawłem Gardy, że w 

pierwszej kolejności trzeba podłączyć media, tam gdzie są mieszkańcy. Jednak jeśli działki nie 

uzbroimy to nikt nie kupi i nie przyjdzie na teren Gminy. 

 

Pan Radny Paweł Gardy powiedział, że na osiedlu Kwiatowa Łąka deweloper złożył pismo żeby 

gmina zrobiła im drogi, ale co z mieszkańcami sołectw trzeba o nich pamiętać i o nich zadbać. 

Znajdźmy złoty środek. 

 

Rada Gminy 15 głosami za, przy 15 radnych biorących udział w głosowaniu przyjęła 

sprawozdanie. 

 

b) Sprawozdanie z działalności rzeczowo – finansowej za 2012 rok sołectwa Kotowa Wola 

przedstawił Pan sołtys Edward Paterek. 

 

Pan Przewodniczący pytał czy są jakieś uwagi. 

 

Pan Radny Paweł Gardy poinformował, że w ostatnim czasie na terenie Grębowa i Jamnicy jest 

robiony przepust. Nie wiem czy te remonty nie spowodują w naszej gminie problemów w 

Kotowej Woli i Kępiu Zaleszańskim. Prosiłbym to sprawdzić. 

 

Pan Przewodniczący powiedział, że zakopali rurę. Dzisiaj robią przesmyki. Na pewno skutki 

będą odczuwalne dla naszej gminy. 

 



Pan sołtys Edward Paterek poinformował, że złożył pismo do Urzędu Gminy aby poinformować, 

że mieszkańcom Kotowej Woli grozi powódź, ponieważ w Grębowie i Jamnicy są prowadzone 

prace i budowa przepustów o większej średnicy. Wszystko jest skierowane do Osy . 

Miejscowość Kotowa Wola jest bardzo podtopiona, mieszkańcy się skarżą, że mają wodę w 

piwnicach. 

Proszę o powołanie komisji, aby sprawdziła kto wydał na to decyzję i pozwolenie. Ta cała woda 

będzie spływała do Kotowej Woli, nie ma miejsca suchego w Kotowej Woli, cały rok będzie 

zatopiona. Ktoś źle traktuje naszą gminę proszę o interwencję.  

 

Pan Przewodniczący powiedział, że takie prace powinny być uzgadniane z nami. 

 

Pan Wójt Andrzej Karaś powiedział, że podejmiemy natychmiast działania zaraz po sesji. 

 

Pan Radny Dul Józef poinformował, że uszkodzony jest przepust w Kotowej Woli. 

 

Pan Przewodniczący powiedział, że nie ulega wątpliwości, że dodatkowe ilości wody wpłyną do 

Kotowej Woli. 

 

Pan Radny Paweł Gardy mówił, że trzeba sprawdzić czy uzyskali pozwolenie i dlaczego nas nie 

poinformowano. 

 

Rada Gminy 15 głosami za, przy 15 radnych biorących udział w głosowaniu przyjęła 

sprawozdanie. 

 

Ad. 8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

a)Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Zaleszany na 2013 rok 

przedstawiła Pani skarbnik Monika Chałubiec.  

Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Pan Przewodniczący pytał czy ktoś chce zabrać głos i czy te zmiany opiniowała Komisja 

Budżetowa. 

 

Pan Radny Mirosław Czernecki powiedział, że niestety plan posiedzenia komisji wskazuje że 

komisja będzie później. Pan Czernecki zapytał Panią Skarbnik czy podjęcie uchwały jest pilne na 

dzisiejszej sesji, bo myślę że Komisja powinna się tym dogłębnie zająć skąd takie zmiany. Dlaczego 



na placu zabaw są kłudki. Urząd Gminy ma atesty ja nie mam. Huśtawki nie mają atestów są 

założone kłudki. Jest problem z grzybkiem. Chodzi też o termomodernizację, bo czy tynki będą 

dobre skoro zmniejszono kwotę na termomodernizację. 

 

Pani Skarbnik Monika Chałubiec poinformowała, że te zmiany wynikają z wyniku przetargu 

przeprowadzonego zgodnie z przepisami. Takie zostały złożone oferty, na taką kwotę i nic nie 

zrobimy. 

 

Pan Radny Mirosław Czernecki pytał z jakich materiałów będzie robiona termomodernizacja. 

 

Pan Przewodniczący pytał o dział 801 ,,Oświata i Wychowanie,,. 

 

Pani Skarbnik Monika Chałubiec odpowiedział, że są to środki na gimnazjum Zbydniów i Turbia. 

Otrzymaliśmy pisma w których dopiero teraz nauczyciele chcą odejść na emeryturę. 

 

Pan Przewodniczący pytał również o dział 700 ,,Gospodarka mieszkaniowa,,. 

 

Pani Skarbnik Monika Chałubiec odpowiedziała, że są to środki przeznaczone na adaptację 

pomieszczeń dla policji w Zbydniowie. 

 

Pan Przewodniczący – bez żadnej opinii mam się przychylić? Czy te 50 000 załatwi sprawę i 

wystarczy. Takie zmiany powinny być zaopiniowane. 

 

Pani Skarbnik Monika Chałubiec powiedział, że dzisiaj została dopisana tylko dotacja, a 

Przewodniczący powinien zwołać komisję. 

 

Pan Czernecki powiedział, że nie była przewidziana komisja budżetowa, dlatego nie została 

zwołana. Komisja będzie zwołana pod koniec czerwca. 

 

Pan Radny Lucjan Kutyła powiedział, że wymiana dachu na remizie w Zbydniowie, czy nie mogło 

to być przy termomodernizacji. Radny pytał również o dział odnośnie dróg. 

 

Pani Skarbnik Monika Chałubiec poinformowała, że są to wydatki na znaki i inne usługi. 

 



Pan Radny Lucjan Kutyła pytał czy ktoś przewiduje końcową kwotę na ten budynek policji w 

Zbydniowie i czy w ogóle ta policja będzie. 

 

Pani Irena Gorczyca powiedział, że w tej chwili są wykonane ścianki działowe, podłogi, kanalizacja. 

Trzeba zrobić wykończeniówkę, płytki, malowanie ścian i płytki w łazience. 50 000 wydaliśmy na 

stan surowy. 

 

Pan Przewodniczący powiedział, że w tym temacie komisja porządku i ładu powinna się tym zająć. 

 

Pan Radny Paweł Gardy powiedział, że jest przeciwny dawaniu tych pieniędzy na policję. Taniej 

będzie zrobić straż wiejską. Nie ma pieniędzy na łazienki dla szkół, gdzie sanepid pisze pisma, a daje 

się środki na policję gdzie nie wiemy ile tam będzie istniała. 

 

Pan Przewodniczący powiedział, że trzeba jednak to zadanie ukończyć. 

 

Pan Sekretarz Sebastian Nabrzeski powiedział, że komisja budżetowa nie dostosowała swoich 

posiedzeń do sesji Rady Gminy. Po to się państwo spotykacie na sesji aby na ten temat 

porozmawiać. 

 

Pan Przewodniczący mówił, że ta kwota 50 000 było wiadomo że nie wystarczy. Dlatego komisja 

miała pół roku aby się z tym zapoznać. 

 

Pani Radna Maria Perła mówiła – mam wrażenie że gdy są pieniądze to źle, pieniędzy nie ma też źle. 

Jeśli są pieniądze z nadwyżki z przetargu na termomodernizację My jako Rada powinniśmy się 

cieszyć z tych pieniędzy. 

Pracownicy Urzędu Gminy i Wójt wiedz a na co przeznaczyć te pieniądze. Dajmy też władzę tej 

władzy, która ją posiada. Musi mieć coś Wójt i pracownicy do powiedzenia. Jeśli budynek został 

rozpoczęty to trzeba to skończyć. 

 

Pan Przewodniczący powiedział – niech Pani się nie stawia ponad Radnych. Rada Gminy nie może 

sprowadzać się do maszynki do głosowania. Ta informacja nie urodziła się wczoraj. Powinniśmy 

mieć pewność, że tyle pieniędzy wystarczy i nie trzeba będzie dokładać. 

 



Pan Radny Lucjan Kutyła powiedział, że ,,mamy pieniądze,, pięknie się mówi, owszem wydajemy 

mniej, ale mniej dostaniemy dotacji. Zmniejszamy deficyt ale mało. Ja chcę być radnym aktywnym i 

o wszystkim wiedzieć. 

 

Pan Radny Mirosław Czernecki powiedział, że chodzi o pieniądze i opinie. Chodzi również o jakość 

wykonywanych inwestycji. Pani Irena Gorczyca wie, że źle został wykonany plac zabaw w Motyczu 

Szlacheckim. 

 

Pan Wójt Andrzej Karaś – chciałem zapytać co się zmieni jeśli ta uchwała nie zostanie przyjęta i czy 

chcecie zmienić kwotę na termomodernizację. Nie miejcie do mnie pretensji, to nie ja ustalałem 

ustawę o zamówieniach publicznych to posłowie nic nie poradzimy, że są takie przepisy. 

Mam pytania: przecież wiecie, że chcemy dokończyć budynek w Zbydniowie, według nas te 50 000 

wystarczy. Jeśli dokonacie zmian to odwleczemy uchwałę, ale jeśli nie zamierzacie nic zmieniać to 

nieprzyjęci jest bez zasadne. 

 

Pan Przewodniczący powiedział, że my nie znamy zakresu prac remontowych w budynku. Skoro 

było wiadomo że braknie pieniędzy to powinniśmy wiedzieć wcześniej. 

 

Pan Radny Lucjan Kutyła powiedział, że nie można mówić, że mamy pieniądze. Bo mamy 

zadłużenie i deficyt.  Pan Wójt ma racje skoro SA przepisy to tak musi być z ta termomodernizacją. 

Czy ten budynek można potem jakoś wykorzystać. 

 

Pan Wójt Andrzej Karaś odpowiedział, że oczywiście. 

 

Pani Irena Gorczyca powiedział, że różnice pomiędzy kosztorysami i przetargiem wynikają z tego, iż 

kosztorys sporządzał Rzeszów po cenach krajowych, gdy my robiliśmy kosztorysy to wtedy po 

cenach regionalnych. Dlatego jest taka różnica. U nas ceny są niższe niż np. w Warszawie. 

 

Pan Radny Paweł Gardy – my nie mamy wpływu na tę ustawę bo z góry została ustalona. Uważam, 

że mamy większe potrzeby. Dział 852 ,,pomoc społeczna,, co to jest za kwota. 

 

Pan Kierownik OPS Lucjan Idec powiedział, że chodzi o mieszkańca Gminy, który został 

skierowany do domu dziecka. 

 



Rada Gminy 12 głosami za i przy 2 głosach wstrzymujących przy 15 radnych biorących udział w 

głosowaniu podjęła: 

 

uchwałę Nr XXXIII/301/2013 

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Zaleszany na 2013 rok. 

 

b) Projekt uchwały w sprawie w wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zaleszany na lata 2013-

2022 przedstawiła Pani skarbnik Monika Chałubiec.  

Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Pan Przewodniczący – czy są uwagi? 

 

Rada Gminy15 głosami za przy 15 radnych biorących udział w głosowaniu podjęła: 

uchwałę Nr XXXIII/302/2013 

w sprawie zmian w wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zaleszany na lata 2013-2022. 

 

Ad. c) 

- Projekt Uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zaleszany przedstawiła Pani Izabela Rębisz. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Rada Gminy15 głosami za przy 15 radnych biorących udział w głosowaniu podjeła:  

 

uchwałę Nr XXXIII/303/2013 

w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy  

Zaleszany. 

 

- Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zaleszany przedstawiła Pani Izabela Rębisz. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Rada Gminy15 głosami za przy 15 radnych biorących udział w głosowaniu podjeła 

uchwałę Nr XXXIII/304/2013 

w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy  

Zaleszany. 



 d)Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 

wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zaleszany przedstawiła Pani Izabela 

Rębisz. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Pan Radny Dutka Dariusz powiedział, aby przy podpisywaniu umowy nie została ta działka 

zablokowana. 

 

Pan Radny Mirosław Czernecki poinformował, że zwrócono się o wydzierżawienie do Wójta, chodzi 

o to, ze płatność z dzierżawy i podatku będzie uruchomiona po wyposażeniu farmy. Bo oni mogą w 

ogóle nie płacić bo w piśmie napisali, że będą płacić po uruchomieniu farmy. 

 

Pan Sekretarz Sebastian Nabrzeski powiedział, że opłata będzie wynosić 5 000 zł, do uruchomienia 

farmy opłaty z dzierżawy i podatki będą płacone. Jeśli nie będą płacić to rozwiążemy umowę. 

 

Pan Dyrektor Jan Nowak pytał, czy naprawdę nie ma innych terenów inwestycyjnych tylko tam, nie 

można aby była tam inna działalność. 

 

Pani sołtys Magdalena Górak powiedziała, że nie można innych działalności ze względu na nie 

daleką odległość  lotniska. A zebranie wiejskie chciało aby było to wydzierżawione. 

 

Pan Radny Paweł Gardy powiedział, ze to jest w sąsiedztwie lotniska więc nie mamy pewności czy 

ta firma otrzyma pozwolenie. Pozbywamy się terenów koło lotniska. 

 

Pani Izabela Rębisz powiedziała, że dla tych terenów nie ma zagospodarowania przestrzennego. 

Dobrze jest dla gminy, że inwestor wygospodaruje ten grunt. Musimy opracować przestrzenny plan 

zagospodarowania wtedy można by było co innego tam zrobić. 

 

Rada Gminy15 głosami za przy 15 radnych biorących udział w głosowaniu podjeła:  

 

uchwałę Nr XXXIII/305/2013 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego wydzierżawienia 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zaleszany. 

 

Ad. e)Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych 

stanowiących własność Gminy Zaleszany przedstawiła Pani Izabela Rębisz. 



Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Rada Gminy14 głosami za przy 1 głosie wstrzymanym na 15 radnych biorących udział w 

głosowaniu podjeła: 

 

uchwałę Nr XXXIII/306/2013 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność 

Gminy Zaleszany. 

 

Ad 9. 

Interpelacje i oświadczenia radnych. 

 

Brak 

 

Ad.10.  

Wolne wnioski i zapytania. 

 

Pan Przewodniczący powiedział, że źle trochę wydajemy pieniądze. Sołtysowi w Zbydniowie kapie 

na głowę. 

 

Pan Radny Mirosław Czernecki powiedział, że szkoła w Turbi będzie termomodernizowana, a w 

szkole jest grzyb. Trzeba zacząć od środka. Czy ktoś przewidział, że trzeba będzie zrobić 

odgrzybianie. I znowu źle będzie wykonana robota.  

 

Pan Radny Lucjan Kutyła pytał co jest istotniejsze budynek policji w Zbydniowie czy grzyb w 

szkole w Turbi. Szkołę trzeba najpierw odgrzybić a potem robić resztę. 

 

Pan Sołtys Bieniek Zbigniew poinformował, że zamówił drzwi do świetlicy w Skowierzynie. 

Zwrócił się także do Pana Wójta, iż rodzi się projekt pn ,,Zielona Dolina,,. Dlatego potrzebuję 

komplet dokumentów, aby te ceny były realne. 

Powiedział również, że jest kuratorem dla osoby ubezwłasnowolnionej, która posiada gospodarstwo 

rolne. Wszystkie opłaty pokrywam z własnej kieszeni, zwróciłem się do Kierownika OPS o stówkę. 

Czym się Pan kieruje, że jednym daje innym nie. 

 



Pan Kierownik Lucjan Idec odpowiedział, że kieruje się obowiązującym prawem. Błędne jest 

myślenie, że posiadanie gospodarstwa niedochodowego to jest że go nie ma. Ponosimy ogromne 

koszty pobytu osób w domach pomocy. Od każdej decyzji odmownej można się odwoływać. Nie 

dostałem zaświadczenia od lekarza specjalisty o konieczności specjalnych leków. 

 

Sołtys Bednarz Piotr powiedział, że na zebraniu wiejskim mieszkańcy mówili o tym, że maja 

zalewane piwnice. Mamy tą samą sytuację co w Kotowej Woli. Mamy podwyższony poziom wody. 

Prośba o to, aby rowy melioracyjne udrożnić. 

Druga sprawa – zawody wędkarskie odbyły się w niedzielę. Wiata, która jest pod ,,wysokim wałem,, 

przystanek rowerowy był 2 razy remontowany i zwracam się z prośba o naprawę dachu. 

 

Pani sołtys Magdalena Górak powiedziała, że o otwarciu Orlika i przedstawiła pismo Rady 

Rodziców. Rodzice szkół w Turbi chcieli zorganizować to otwarcie i zszokowani są takim 

postępowaniem. 

 

Pan Przewodniczący powiedział, że nie ulega wątpliwości iż ta zbiórka komuś się podoba a komuś 

nie. 

Pan Radny Wawryk Jan   powiedział, że otrzymał pismo dotyczące oświetlenia w Skowierzynie. 

 

Pan Sołtys Bieniek Zbigniew powiedział, że on również otrzymał pismo w tej sprawie, jest zgoda od 

właścicieli działek. 

 

Pan Wójt Andrzej Karaś powiedział, …Panie sołtysie Bednarz pochylę się nad tymi wnioskami, 

oczyszczanie rowu jak najbardziej, co do wiaty to może przełożymy na 2014 rok. Panie 

Przewodniczący odpowiadam. Że cały budynek Urzędu Gminy jest zagrzybiony. Robiliśmy 

ekspertyzę przed położeniem dachu. Ja zdaję sobie, że grzyb śmierdzi. Składam podziękowania za 

przegłosowanie zmian w uchwale. 

 

Pan Karnat  przedstawił swoje spostrzeżenia na temat rozliczenia kanalizacji. 

 

Pani Radna Maria Perła powiedział, że ..ponieważ temat wystąpienia „Pana Karnata jest znany 

dlatego jestem dumna że dostałam pismo. Jak Pan by się czuł gdyby wobec Pana prowadzono 

dochodzenie. Pan szuka dokumentów z 2000 roku, dokumenty się nie zmienią. Nas Radnych to 

przestało interesować i mieszkańców Turbi też. Dlaczego nie można Pana przekonać, dlatego niech 

Pan przestanie nas ośmieszać. 



 

Pan Wójt Andrzej Karaś powiedział, że ze zdumieniem słucha wypowiedzi Pana Karnata. Odnosząc 

się do Pana informacji powiem., …dlaczego Pan uwłacza pracy komisji rewizyjnej, próbuje pan 

mnie wmontować w intrygę. Dla mnie Panie Karnat problemem jest rozpoczęty problem w sądzie z 

kanalizacją. 

 

Pani Radna Maria Perła powiedział, że tłumaczyliśmy na czym polega rozliczenie komitetu 

mieszkańcom w Turbi. Wszystko wyjaśniliśmy. 

 

Pan Sekretarz Sebastian Nabrzeski podziękował Panu dyrektorowi Szczepańskiemu za pozyskanie 

170 000 zł – gmina otrzymała z projektu kapitał ludzki, projekt będzie realizowany w PG w 

Zaleszanach. 

 

Poinformował również o dniu sołtysa, który odbędzie się w Radomyślu. Natomiast 7 lipca odbędzie 

się konkurs ,, Zaleszański przysmak 2013,, na dniach Zaleszan. 

Zapraszamy również do Zbydniowa na lokalne święto w niedzielę. Zapraszamy również do Kępia 

Zaleszańskiego.  

 

Ad. 11 

Przewodniczący Rady Gminy słowami, zamykam obrady XXXIII Sesji Rady Gminy, zamknął 

obrady XXXIII Sesji Rady Gminy o godz. 1215 . 

 

Protokołowała:      Przewodniczący Rady Gminy 

Marta Szpilczyńska       Wiktor Przybysz 

Podinspektor UG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


