
PROTOKÓŁ  Nr  IV/2014 
Z  SESJI  RADY  GMINY  W  ZALESZANACH 

odbytej w dniu 30 stycznia 2015 roku. 
 

O godz. 13-tej Przewodniczący Rady Gminy Lucjan Kutyła dokonał otwarcia IV Sesji Rady 
Gminy, powitał radnych oraz przybyłych gości. 
W sesji Rady Gminy w dniu 30 stycznia 2015 roku uczestniczyło 14 radnych na ogólną liczbę 15 
radnych. 
Proponowany porządek obrad: 
1. Otwarcie IV Sesji Rady Gminy. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Gminy. 
4. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy. 
5. Informacje Wójta Gminy za okres od ostatniej Sesji Rady Gminy. 
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz stałych Komisji Rady Gminy z prac za 2014 rok. 
7. Uchwalenie budżetu Gminy na 2015 rok: 

a) odczytanie uchwały wraz z uzasadnieniem, 
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
c) przedstawienie opinii stałych Komisji Rady Gminy, 
d) stanowisko Wójta Gminy w sprawie opinii Komisji, 
e) dyskusja,  
f) głosowanie nad projektem uchwały. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zaleszany 
na lata 2015-2023. 

9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 
a) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok, 
b) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

na 2015 rok, 
c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stalowowolskiemu na realizację zadania 

publicznego, 
d) dopłaty dla odbiorców usług kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego odprowadzania 

ścieków na obszarze Gminy Zaleszany, 
e) zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, 
f) zmiany uchwały Nr XII/134/2008 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 19 lutego 2008 roku 

w sprawie przystąpienia Gminy Zaleszany do lokalnej grupy działania, 
g) zmiany Uchwały Nr VI/54/2011 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 27 kwietnia 2011 r. 

w sprawie trybu i sposobu powołania i odwołania członków zespołu interdyscyplinarnego 
oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 

10. Interpelacje i oświadczenia radnych. 
11. Wolne wnioski i zapytania. 
12. Zamknięcie obrad Sesji. 
 
Przewodniczący zaproponował, aby w punkcie 9 po podpunkcie g) wprowadzić następujące 
uchwały w sprawie: 

h) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stalowowolskiemu na realizację zadania 
publicznego, 

i) przystąpienia Gminy Zaleszany do Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów 
Terytorialnych, 

j) wyrażenia zgody na obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym nieruchomości 
gruntowej oznaczonej numerem 1283/1 położonej w Pilchowie stanowiącej własność 
Gminy Zaleszany, 

k) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Zaleszany. 

 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wprowadzenie zmian do porządku obrad. 
Rada Gminy jednogłośnie była za wprowadzeniem zmian. 
Następnie przegłosowano jednogłośnie cały porządek obrad. 
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Ad. 3 
Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Gminy, Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do 
protokołu, nikt nie wniósł uwag więc przystąpiono do głosowania. 
Protokół został przyjęty jednogłośnie w głosowaniu jawnym 14 głosami za przy 14 radnych 
biorących udział w głosowaniu.  
 
Ad. 4 
Przewodniczący Rady odczytał pismo jakie wpłynęło z Podkarpackiej Izby Rolniczej w sprawie 
zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń Izb Rolniczych zarządzonych na dzień 31 maja 
2015 r.  
 
Przewodniczący Rady poinformował, że na poprzedniej sesji nie były odczytane sprawozdania 
z działalności rzeczowo finansowej sołectw Wólka Turebska i Zaleszany, w związku z tym 
Przewodniczący poprosił o odczytanie w/w sprawozdań. 
Sprawozdanie z działalności rzeczowo-finansowej sołectwa Wólka Turebska odczytał radny 
a zarazem sołtys Wólki Turebskiej p.Władysław Stilger. 
Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
Rada gminy jednogłośnie przyjęła przedstawione sprawozdanie. 
 
Sprawozdanie z działalności rzeczowo-finansowej sołectwa Zaleszany odczytał sołtys Zaleszan 
p.Władysław Paterek. 
Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
Rada gminy jednogłośnie przyjęła przedstawione sprawozdanie. 
 
Ad. 5 
Wójt Paweł Gardy w swojej informacji za okres od ostatniej Sesji poinformował, że podpisał 
5 zarządzeń, był na spotkaniu z dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych panem Śliwińskim 
odnośnie wspólnych inwestycji przy drogach powiatowych. Uczestniczył również w spotkaniu 
z dyrektorem PGN w sprawie podpisania umowy na konserwację oświetlenia. Dodał także, że 
potrzebne jest 20 tys. zł na wykonanie projektu do pompowni.  
Wójt obecny był również na szkoleniu u Wojewody Podkarpackiego, na spotkaniu Koła 
Wędkarskiego Nr 19 w Zaleszanach, jak również na Zebraniu Wiejskim w Pilchowie. Ponadto 
uczestniczył w spotkaniu z Komendantem Policji ze Stalowej Woli w sprawie bezpieczeństwa na 
terenie Gminy Zaleszany. Wójt odbył również spotkanie z konserwatorem zabytków 
w Tarnobrzegu wraz z panią sołtys Turbi. Uczestniczył także w spotkaniu u Starosty 
Stalowowolskiego odnośnie współpracy Lokalnej Grupy Działania. 
Wójt dodał, że uczestniczył w ogłoszeniu wyroku, który zapadł 22 stycznia w Sądzie 
Apelacyjnym, który jest niekorzystny dla Gminy Zaleszany. Gmina musi zapłacić ponad 2 mln zł, 
dlatego należało nanieść drobne zmiany w budżecie oraz dodał, że gdyby nie ta kara to można 
by było zrobić więcej inwestycji w Gminie.  
Wójt wyjaśnił, jak doszło do tego, że sprawa trafiła do Sądu. Zwrócił uwagę na niektóre 
fragmenty z uzasadnienia wyroku oraz dodał, że zamiast mówić o kanalizacji to w Sądzie cały 
czas się przewijało sformułowanie „wodociąg”. Wójt stwierdził, że powinien być powołany biegły, 
co nie zostało zrobione przez Gminę. 
 
Głos zabrał pan Wiktor Przybysz Przewodniczący Gminnego Komitetu Kanalizacyjnego, który 
również poinformował wszystkich obecnych jak doszło do tego, że sprawa trafiła do Sądu i teraz 
Gmina musi płacić taką dużą karę. Pan Przybysz nawiązał również do notatki podpisanej 
5 stycznia 2011 roku. 
 
Ad. 6 
Sprawozdanie z pracy Komisji za 2014 rok odczytali Przewodniczący poszczególnych Komisji. 
Sprawozdania stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 7 

a. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zaleszany na 2015 rok odczytała 
i wyjaśniła Skarbnik Gminy p.Monika Chałubiec. 
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Skarbnik Gminy dodała, że w związku z koniecznością zapłaty ponad 2 mln zł za przegraną 
rozprawę sądową z Wodbudem wprowadziła autopoprawki do budżetu. Między innymi 
rezygnację z zakupu koparko-ładowarki dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej. 

b. Skarbnik Gminy Monika Chałubiec odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

c. Opinie stałych Komisji rady Gminy: 

- Komisja Ładu pozytywnie opiniowała przedstawiony budżet, 
- Komisja Rolnictwa - opiniowała pozytywnie, 
- Komisja Rewizyjna - opiniowała pozytywnie, 
- Komisja Kultury - opiniowała pozytywnie, 
- Komisja Promocji - Przewodniczący Komisji poinformował, że komisja wnioskowała 

o zwiększenie o 20 tys. na promocji, co jest uwzględnione w projekcie budżetu, dlatego opinia 
komisji jest również pozytywna, 

- Komisja Budżetowa – opiniowała przedstawiony budżet pozytywnie. 

d. Wójt poinformował, że wnioski jakie wpływały są uwzględnione w przedstawionym 

projekcie budżetu na 2015 rok. 

e. Dyskusja: 

Radna Marzena Kuna zwróciła uwagę na to, aby wpisać konkretnie w inwestycjach tam gdzie 
drogi w Pilchowie, że chodzi o ulicę Kwiatową, ponieważ w projekcie jest, że ma być wykonana 
droga do cmentarza, a dróg do cmentarza w Pilchowie jest trzy. 

 
Sołtys Zbigniew Bieniek, zwrócił uwagę na to, iż młodsze pokolenie jest bardziej obyte 
z komputerem i z łatwością może sobie odnaleźć materiały, które są zamieszczane np. na Sesje, 
a starsi mają z tym problem. Dlatego sołtys prosił, aby pani Skarbnik odczytała inwestycje jakie 
są przewidziane na 2015 rok w Gminie Zaleszany. 
 
Skarbnik Gminy odczytała inwestycje na 2015 rok. 

 
Wójt dodał, że przedstawione inwestycje mogą być realizowane w tej chwili, a dodatkowo 
w trakcie przygotowania jest dokumentacja na przepust w Dzierdziówce, projekty chodników 
Majdan Zbydniowski-Wólka, w Zbydniowie od cmentarza do drogi krajowej, droga powodziowa 
Obojna-Zaosie, droga Wiśniowa w Pilchowie, droga Kępie Zaleszańskie-Zajeziorze, droga 
powiatowa Pasternik Skowierski-Skowierzyn. 
 
Radna Dorota Stępień stwierdziła, że martwi fakt, iż nie ma w projekcie zakupu koparki tak jak to 
było planowane wcześniej. 
 
Wójt odpowiedział, że w tej chwili najważniejsze jest, aby zapłacić dług, a zakup koparki nie jest 
całkowicie przekreślony, tylko raczej przesunięty w czasie. 
 
Sołtys Zbigniew Bieniek zwrócił uwagę na drogę na „Podsadziu”. Jest tam do wykonania około 
100 m, natomiast ulica Wólka jest wspólną drogą z Zaleszanami, Skowierzyna terenu jest tylko 
1/3 z tego. 

 
Sołtys Piotr Bednarz zwrócił uwagę na ul. Piaski w Zbydniowie za sklepem Spar. Sołtys 
poinformował, że mieszkańcy wnioskują o wykonanie tam nawierzchni asfaltowej, ponieważ 
droga w tym miejscu jest w bardzo złym stanie. 

 
f. Głosowanie nad projektem. 

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do projektu budżetu. 
Nikt nie wniósł uwag do projektu, więc przystąpiono do głosowania. 
Rada Gminy 14 głosami podjęła 

 
Uchwałę budżetową na 2015 rok 

 Nr IV/25/2015 
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Ad. 8 
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zaleszany na lata 
2015-2023 odczytała Skarbnik Gminy. 
 
Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do projektu uchwały.  
Nie było uwag, więc przystąpiono do głosowania. 
Rada Gminy 14 głosami za podjęła  

 
Uchwałę Nr IV/26/2015 

 
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zaleszany na lata  
2015-2023. 
 
Ad. 9 

a. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 
na 2015 rok odczytała Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych p.Małgorzata Janusz. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
Rada Gminy 14 głosami za podjęła 
 

Uchwałę Nr IV/27/2015 
 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok. 
 

b. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 2015 rok odczytała Przewodnicząca Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych p.Małgorzata Janusz. 

 
Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Guźla zapytał dlaczego nie są ujęte w programie szkoły 
w Majdanie Zbydniowskim, Kotowej Woli i Pilchowie.. 
Przewodnicząca odpowiedziała, że wniosek był od Stowarzyszenia PiKoMa, w którym są ujęte 
trzy szkoły. 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
Rada Gminy 14 głosami za podjęła  

 
Uchwałę Nr IV/28/2015 

 
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2015 rok. 
 

c. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stalowowolskiemu 
na realizację zadania publicznego. 

 
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
Rada Gminy 14 głosami za podjęła 
 

Uchwałę Nr IV/29/2015 
 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stalowowolskiemu na realizację 
zadania publicznego. 
 

d. Projekt uchwały w sprawie dopłaty dla odbiorców usług kanalizacyjnych w zakresie 

zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Zaleszany odczytała Skarbnik 

Gminy. 

Wiceprzewodniczący Rady Jan Wawryk pytał co z wywozem beczkowozem, czy będą zniżki. 
Dyrektor Gminnego Zakładu Komunalnego odpowiedział, że nie ma takiej możliwości, aby były 
zniżki ponieważ w chwili obecnej jest 9 zł, a to jest najtaniej. 
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Przewodniczący Rady zwrócił uwagę na to, iż powinni się podłączyć wszyscy co mają możliwość 
korzystania z kanalizacji, a na tą chwilę niektórzy nie chcą się podłączać.  
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
Rada Gminy 14 głosami za podjęła  
 

Uchwałę Nr IV/30/2015 
 

w sprawie dopłaty dla odbiorców usług kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego 
odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Zaleszany. 
 

e. Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

odczytał i omówił Sekretarz Gminy p.Sebastian Nabrzeski. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
Rada Gminy 14 głosami za podjęła 
 

Uchwałę Nr IV/31/2015 
 

w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 
 

f. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/134/2008 Rady Gminy w Zaleszanach 

z dnia 19 lutego 2008 roku w sprawie przystąpienia Gminy Zaleszany do lokalnej grupy 

działania odczytała p.Justyna Kuchno pracownik Urzędu Gminy. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
Rada Gminy 14 głosami za podjęła 

 
Uchwałę Nr IV/32/2015 

 
w sprawie zmiany uchwały Nr XII/134/2008 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 19 lutego 

2008 roku w sprawie przystąpienia Gminy Zaleszany do lokalnej grupy działania. 
 

g. Projekt uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Nr VI/54/2011 Rady Gminy w Zaleszanach 

z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powołania i odwołania członków 

zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 

odczytał i wyjaśnił p.Lucjan Idec Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
Rada Gminy 14 głosami za podjęła  

 
Uchwałę Nr IV/33/2015 

 
w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/54/2011 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 27 kwietnia 
2011 r. w sprawie trybu i sposobu powołania i odwołania członków zespołu 
interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 
 

h. Projekt uchwały  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stalowowolskiemu 

na realizację zadania publicznego odczytała Skarbnik Gminy Monika Chałubiec. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
Rada Gminy 14 głosami za podjęła  
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Uchwałę Nr IV/34/2015 
 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stalowowolskiemu na 
realizację zadania publicznego. 
 

i. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Zaleszany do Podkarpackiego 

Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych odczytał i omówił Sekretarz Gminy 

p.Sebastian Naberzeski. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
Rada Gminy 14 głosami za podjęła  

 
Uchwałę Nr IV/35/2015 

 

w sprawie przystąpienia Gminy Zaleszany do Podkarpackiego Stowarzyszenia 
Samorządów Terytorialnych. 
 

j. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie ograniczonym prawem 

rzeczowym nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 1283/1 położonej w Pilchowie 

stanowiącej własność Gminy Zaleszany odczytała pani Izabela Rębisz. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
Rada Gminy 14 głosami za podjęła 

 
Uchwałę Nr IV/36/2015 

 
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym 
nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 1283/1 położonej w Pilchowie stanowiącej 
własność Gminy Zaleszany. 
 

k. Projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zaleszany odczytała pani Izabela Rębisz. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
Rada Gminy 14 głosami za podjęła  

 
Uchwałę Nr IV/37/2015 

 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Zaleszany. 

 
Ad. 10 
Interpelacje i oświadczenia radnych – nie było. 
 
Ad. 11  
Wolne wnioski i zapytania. 
 
Przewodniczący Rady Gminy wnioskował do Wójta o wystąpienie do właściwych organów 
o sprawdzenie, czy niektóre czynności byłego Wójta Gminy Zaleszany i jego zastępcy w związku 
z postępowaniem procesowym z WodBudem nie były działaniem na szkodę Gminy Zaleszany 
i spowodowały, że Sąd w Rzeszowie wyrokiem z 22 stycznia wskazał zapłatę zasądzonej kwoty 
na rzecz firmy WodBud. 
 
Wiktor Przybysz Przewodniczący Gminnego Komitetu Kanalizacyjnego poinformował, że firma 
WodBud wygrała przetarg na kanalizację w miejscowościach Pilchów, Turbia i Agatówka za 10 
mln zł. W chwili gdy podniosły się wody gruntowe ze względu na powódź było wykonane 80% 
robót, zostało tylko do wykonania 20% robót. 
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Przewodniczący Rady dziwił się jak można było podpisać tak ważny dokument po dwóch 
tygodniach urzędowania, nie mając rozeznania (notatkę z 5 stycznia 2011 r.). 
 
Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Guźla dodał, że w kadencji 2006-2010 był to największy 
realizowany projekt w Gminie, wiceprzewodniczący zwrócił również uwagę na to, że na 
spotkaniach z przedstawicielami WodBudu nigdy nie było mowy o dodatkowych pieniądzach za 
wykonane roboty. Wiceprzewodniczący dodał, że w poprzedniej kadencji była możliwość 
wykonania kanalizacji w Kotowej Woli, był przygotowany projekt, można było korzystać 
z PROWu na dofinansowanie kanalizacji tylko trzeba było złożyć wniosek, ale Gmina nie 
skorzystała z tej możliwości. Wiceprzewodniczący dodał, że uważa za zasadne, aby podjąć w tej 
chwili wszystkie możliwe kroki prawne, żeby te pieniądze odzyskać. 
 
Głos zabrał Wiktor Przybysz, który poinformował, że o podpisanej notatce z dnia 5 stycznia 2011 
roku dowiedział się dopiero w Sądzie na przesłuchaniu. 
 
Mieszkaniec Turbi Zbigniew Potęga zwrócił się do Przewodniczącego Gminnego Komitetu 
Kanalizacyjnego pana Wiktora Przybysz, czy pamięta jak było spotkanie z firmą WodBud, było 
wtedy zadane pytanie, dlaczego firma za wykonaną robotę nie brała pieniędzy i odpowiedzieli, że 
nie były im potrzebne, pan Potęga pytał, czy to pamięta Przewodniczący Gminnego Komitetu, 
dlaczego z opóźnieniem żądali pieniędzy.  
 
Przewodniczący Gminnego Komitetu Kanalizacyjnego, odpowiedział, że nie wie o czym pan 
Potęga mówi. 
 
Sołtys Skowierzyna Zbigniew Bieniek zwrócił uwagę na ustalenie pensji dla Wójta, dodał, że 20 
lat pracował jako mistrz z dużą grupą pracowników i dzielił podwyżki na stołówce, sołtys dodał, 
że wszystkie pensje uzasadniał tym, kto jakie ma wykształcenie i jakie ponosi koszty z tym 
związane.  
Sołtys odczytał pismo jakie napisał w sprawie sprawozdania sołectwa za 2013 rok, 
wygłoszonego na poprzedniej Sesji Rady Gminy, w którym odnosi się do wypowiedzi 
Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu pana Tadeusza Samołyka. 
Sołtys zaprosił Wójta na niedzielne zebranie wiejskie. 
Pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
Przewodniczący Rady kilka razy zwrócił uwagę sołtysowi, aby nie czytał „takich bzdur”, 
Przewodniczący dodał, że nie ma za co sołtys dziękować Radzie, ponieważ Rada przegłosowała 
sprawozdanie tylko w części, w której odnosiło się do formalnych wydatków. 
Przewodniczący pytał sołtysa, kto mu zabiera godność. 
 
Sołtys chciał odczytać ulotkę wyborczą pani Joanny G. 
Przewodniczący Rady przerwał sołtysa wystąpienie, mówiąc, że nie jest to kampania wyborcza.  
 
Wójt powiedział, że nigdy nie pisał takich rzeczy i to są tylko pomówienia, Wójt dodał, że 
przyjedzie na Zebranie Wiejskie tylko na zasadzie dialogu. Wójt stwierdził, że jeśli sołtys ma 
jakieś dowody to niech zgłosi to do odpowiednich służb. 
 
Głos zabrał pan Maciuch właściciel Firmy Alt-Bit w Skowierzynie, którego wystąpienie stanowi 
załącznik do niniejszego protokołu. 
 
Wójt Paweł Gardy złożył wyjaśnienia dotyczące sprawy związanej z firmą Alt- Bit. 
 
Głos zabrał również mieszkaniec Turbi pan Cierpisz, który zwrócił uwagę na drogę „ostrówek”, 
przy której mieszka. Droga ta jest w bardzo złym stanie, dlatego pan Cierpisz prosił 
o zainteresowanie się tą drogą. P.Cierpisz zwrócił również uwagę na to, że nie ma kanalizacji. 
 
Przewodniczący Rady stwierdził, że poprzedni Wójt obiecywał dokończenie kanalizacji, stąd 
pytanie Przewodniczącego było, dlaczego nie wpisał takiej inwestycji w projekcie uchwały. 
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Pan Zbigniew Potęga twierdził, że radny Józef Sarna nie wiedział o przepompowni. 
Radny Józef sarna odpowiedział. 
 
Przewodniczący Rady pytał pana Cierpisza jakie były wnioski na Zebraniach wiejskich. 
 
Pan Cierpisz twierdził, że droga była obiecywana po wykonaniu kanalizacji. 
 
Wójt poinformował, że chce w trzech miejscowościach w tej kadencji dokończyć kanalizację. 
 
Radna Małgorzata Stefańska wnioskowała, aby w przypadku pojawienia się dodatkowych 
środków w budżecie, wykonać w Pilchowie drogę na ulicy Widok. 
 
Sołtys Pilchowa Józef Dulapa twierdził, że w poprzednim roku obecny Przewodniczący nie chciał 
robić dróg w Pilchowie. 
 
Przewodniczący odpowiedział, że nie można wszystkiego robić w jednej miejscowości. 
 
Sołtys Zbigniew Bieniek stwierdził, że kolejny raz zabiera się mu głos, sołtys dodał, że 
przewodniczący komisji budżetowej też nie dopuścił go do głosu na komisji. 
Sołtys zwrócił uwagę na to, iż trzyma wszystkie dokumenty w sołtysówce i nie ma pewności, że 
ktoś nie dorobi klucza, ponieważ „krąży” on po całej wsi i nie sprawdza dokumentów. 
 
Przewodniczący Rady odczytał fragment Statutu Urzędu i prosił Radcę o wypowiedzenie się 
w tej kwestii. 
 
Radca Prawny odpowiedział, że zgodnie z § 19 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym 
przewodniczący może udzielić komuś głosu, jak również go odebrać, radca dodał, że każdy 
może przyjść na sesję czy komisje Rady Gminy, natomiast przewodniczący decyduje o tym kogo 
dopuści do głosu. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Guźla zwrócił uwagę na to, co sołtys Bieniek czytał na 
temat pana Samołyka, wiceprzewodniczący dodał, że wymaga to kultury ponieważ nie ma pana 
Samołyka na Sesji i nie może odnieść się do tego. Wiceprzewodniczący zwrócił się do sołtysa 
Bieńka z pytaniem czy wyobraża sobie jak by wyglądały sesje czy spotkania, jeśli wszyscy by się 
zachowywali tak jak sołtys, czytając swoje przemyślenia bądź refleksje. 
 
Przewodniczący Rady dodał, że nie życzy sobie, aby na Sesjach sołtys Bieniek swoim 
wystąpieniem robił  „wielki śmiech” na sali. 
 
Sołtys Zbigniew Bieniek wyjaśnił, dlaczego ma konflikt z Radnym Guźlą, dodając, że jeśli ktoś się 
chce zapoznać z podłożem konfliktu, to należy zapoznać się z protokołem z zebrania wiejskiego 
z 21 czerwca 2009 r. Sołtys nawiązał do tego, że gdy Wójtem był pan Guźla to w 2009 roku 
podał sołtysa do prokuratury. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Guźla odniósł się do wypowiedzi sołtysa Bieńka, twierdząc, 
że sołtys postawił wobec niego zarzut, ponieważ był to rok 2007 i chodziło o to, że sołtys zbierał 
spaśne, które nie przebiegało poprzez budżet gminy, tylko różnymi innymi „kanałami” i chodziło 
o sprawdzenie tego. 
 
Sołtys Zbigniew Bieniek odpowiedział, że to było spaśne z jego dzierżawy, jeśli było mienie 
gminne to spaśne było odprowadzane do Gminy. 
 
Dyrektor Nowak stwierdził, że ta dyskusja jest bezproduktywna i należy ją zakończyć. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek, jaki przedstawił wcześniej. 
Rada Gminy przy 11 głosach za i 3 wstrzymujących była za wnioskiem. 
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Radna Małgorzata Stefańska dodała, że na zebraniach wiejskich mieszkańcy proszą 
o wykonanie tej drogi, o którą wnioskowała wcześniej Radna. 
 
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Radnej Małgorzaty 
Stefańskiej. 
Rada Gminy przy 12 głosach za i 2 wstrzymujących była za wnioskiem Radnej. 
 
Ad. 12 
 
Zamknięcie obrad Sesji Rady Gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy słowami, zamykam posiedzenie IV Sesji Rady Gminy, zakończył 
obrady IV Sesji Rady Gminy w Zaleszanach. 
 

 

 
 Przewodniczący Rady Gminy 
 
 Lucjan Kutyła 


