
PROTOKÓŁ Nr XII/2015 
Z  SESJI  RADY  GMINY  W  ZALESZANACH 

odbytej w dniu 24 września 2015 roku. 
 

O godz. 14.00 Przewodniczący Rady Gminy Lucjan Kutyła dokonał otwarcia XII Sesji Rady Gminy, 
powitał radnych oraz przybyłych gości. W sesji Rady Gminy w dniu 24 września 2015 roku 
uczestniczyło 14 radnych na ogólną liczbę 15 radnych. 

Proponowany porządek obrad: 
1. Otwarcie XII Sesji Rady Gminy. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Gminy. 
4. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Gminy. 
5. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy. 
6. Informacje Wójta Gminy za okres od ostatniej sesji. 
7. Wręczenie nagród laureatom kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł” 2015. 
8. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2015 roku: 

a. wystąpienie Skarbnika Gminy, 
b. opinia Komisji Budżetowej, 
c. dyskusja. 

9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 
a. zmian w uchwale budżetowej Gminy Zaleszany na 2015 rok, 
b. zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zaleszany, 
c. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stalowowolskiemu, 
d. zaciągnięcia kredytu długoterminowego, 
e. przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Gminy Zaleszany, 
f. wyrażenia woli członkostwa Gminy Zaleszany w Stowarzyszeniu „Lokalna Grupa Rybacka 

Puszczy Sandomierskiej” z siedzibą w Nowej Dębie w okresie programowania 2014-2020, 
g. ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, 

przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych na terenie gminy Zaleszany, 
h. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, 
i. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy 

Zaleszany x2, 
j. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy 

Zaleszany. 
10. Interpelacje i oświadczenia radnych. 
11. Wolne wnioski i zapytania. 
12. Zamknięcie obrad Sesji. 

Ad. 2 
Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad. 
Rada Gminy jednogłośnie była za przedstawionym porządkiem obrad. 

Ad. 3 
Przyjęcie protokołu z X 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 
Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Gminy, Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do protokołu, 
nikt nie wniósł uwag więc przystąpiono do głosowania. 
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Protokół został przyjęty jednogłośnie w głosowaniu jawnym 14 głosami za przy 14 radnych biorących 
udział w głosowaniu.  

Ad. 5 
Przewodniczący Rady nie miał żadnych informacji do przekazania. 

Ad. 6 
Ze względu na nieobecność Wójta Gminy na Sesji nie było przedstawionych informacji od ostatniej 
sesji. 
Przewodniczący Rady odczytał list gratulacyjny za najlepszego dzielnicowego w Województwie 
Podkarpackim, który otrzymał wraz z drobnym upominkiem mł. asp. Marcin Kozłowski. 

Ad. 7 
Przewodniczący Rady wraz z Sekretarzem Gminy wręczyli nagrody laureatom kampanii „Zachowaj 
Trzeźwy Umysł”. Otrzymali je: 
- Sara Stadnik, 
- Patrycja Wtorek, 
- Filip Adamczyk, 
- Bartosz Górak,  
- Maksymilian Pawłowski, 
- Klaudia Kłapyta. 
Przewodniczący Rady wręczył na ręce Sekretarza Gminy Sebastiana Nabrzeskiego Złoty Certyfikat 
dla Gminy Zaleszany. 

Ad. 8 
a. Pomimo, że Radni sprawozdanie otrzymali w terminie wcześniejszym, gdyż było ono tematem 

obrad poszczególnych Komisji Rady Gminy, Skarbnik szczegółowo po raz kolejny je omówiła. 
b. Przewodniczący Komisji Budżetowej poinformował, że Komisja na posiedzeniu powyższe 

sprawozdanie zaopiniowała pozytywnie. 
c. W dyskusji głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Guźla twierdząc, że budżet 

oceniany jest całorocznie, w tej chwili dopiero niektóre inwestycje rozpoczynają się, dodał 
również, że jest to bardzo trudny budżet ze względu na zapłacone 2 mln zł dla Wod-Budu, 
gdyby nie to można by było zrobić dużo więcej inwestycji na terenie Gminy.  

d. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2015 roku zostało przyjęte 
jednogłośnie 14 głosami za przez Radę Gminy. 

Ad. 9 
a. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Zaleszany na 2015 rok 

z autopoprawką odczytała Skarbnik Gminy. 
Przewodniczący Rady Gminy pytał, czy nie było zmian w funduszu sołeckim sołectwa Pilchów. 
Skarbnik odpowiedziała, że protokół z zebrania wpłynął dopiero po przygotowanych już materiałach 
na Sesję, dlatego będą zmiany naniesione na Sesji październikowej, ponieważ jest jeszcze kilka 
innych sołectw, które chcą zrobić zmiany funduszu.  
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
Rada Gminy w głosowaniu jawnym  14 głosami za podjęła 

Uchwałę Nr XII/114/2015 
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Zaleszany na 2015 rok.  

b. Projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zaleszany 
odczytała Skarbnik Gminy. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
Rada Gminy w głosowaniu jawnym  14 głosami za podjęła 
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Uchwałę Nr XII/115/2015 
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zaleszany. 

c. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stalowowolskiemu 
odczytała Skarbnik Gminy. 

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

Uchwałę Nr XII/116/2015 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stalowowolskiemu. 

d. Projekt uchwały z autopoprawką w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego odczytała 
Skarbnik Gminy. 

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

Uchwałę Nr XII/117/2015 
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

e. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zaleszany odczytała pełniąca 
obowiązki kierownika OPS Joanna Gąska. 

Radna Dorota Stępień pytała dlaczego jest zmiana. 
Joanna Gąska odpowiedziała, że musiała być zmiana w §21 Regulaminu. 
Przewodniczący pytał czy są jeszcze jakieś uwagi do projektów uchwały. 
Nie było więcej uwag więc przystąpiono do głosowania. 
Rada Gminy w głosowaniu jawnym 14 głosami za podjęła 

Uchwałę Nr XII/118/2015 
w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zaleszany. 

f. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli członkostwa Gminy Zaleszany w Stowarzyszeniu 
„Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” z siedzibą w Nowej Dębie w okresie 
programowania 2014-2020 odczytał Sekretarz Gminy Sebastian Nabrzeski. 

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

Uchwałę Nr XII/119/2015 
w sprawie wyrażenia woli członkostwa Gminy Zaleszany w Stowarzyszeniu „Lokalna Grupa 
Rybacka Puszczy Sandomierskiej” z siedzibą w Nowej Dębie w okresie programowania  
2014-2020. 

g. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego na cele 
niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych na 
terenie gminy Zaleszany odczytała Irena Gorczyca Kierownik Referatu. 

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

Uchwałę Nr XII/120/2015 
w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane 
z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych na terenie gminy 
Zaleszany. 



 -4 - 

h. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej odczytała 
Irena Gorczyca. 

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

Uchwałę Nr XII/121/2015 
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej. 

i. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych 
stanowiących własność Gminy Zaleszany odczytała Irena Gorczyca. 

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

Uchwałę Nr XII/122/2015 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność 
Gminy Zaleszany.  

Kolejny projekt uchwały, który również dotyczył wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 
gruntowych stanowiących własność Gminy Zaleszany odczytała Irena Gorczyca. 

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

Uchwałę Nr XII/123/2015 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność 
Gminy Zaleszany.  

j. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej stanowiącej 
własność Gminy Zaleszany odczytała Irena Gorczyca. 

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

Uchwałę Nr XII/124/2015 
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy 
Zaleszany. 

Ad. 10 
Interpelacje i oświadczenia radnych – nie było. 

Ad. 11 
Jako pierwszy głos zabrał pan Józef Karnat mieszkaniec Turbi pytając, czy prawdą jest że Firma 
Wod-Bud upomina się od Gminy o kolejne 2 mln zł. Pan Karnat twierdził, że ta inwestycja jest 
pechowa oraz dodał, że w Turbi jest ciągle problem z rozliczeniem kanalizacji. Pytał również, czy 
prawdą jest, że to pan Guźla podpisał umowę z tą firmą i stąd pytanie, czy w tej umowie zostało coś 
pominięte lub było niedokładnie doprecyzowane. Pan Karnat dodał jeszcze, że w 2010 roku 
w budżecie Gminy była wprowadzona kwota jako darowizna, stąd pytanie było na jakiej podstawie 
było to wpisane jak z uchwały z 99 roku wynika, że te pieniądze miały być na budowę kanalizacji. 
Skarbnik odpowiedziała, że prawdą jest, że Firma Wod Bud upomina się o kasację wyroku i żąda 
kwoty 1,7 mln zł plus odsetki. Skarbnik dodała, że gdy były wykonywane prace w 2010 r. przy 
kanalizacji była wówczas powódź i były wykonywane dodatkowe roboty, które Wod Bud wycenił na 
3,5 mln zł, z czym Gmina się nie zgadzała. 

Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Guźla dodał, że do czasu gdy był Wójtem nie było informacji od 
Wod-Budu odnośnie dodatkowych roszczeń, dopiero gdy Wójtem został Pan Karaś Andrzej, podpisał 
on notatkę, która była podstawą do działań Sądu. Jak twierdzi Wiceprzewodniczący Gmina nie zrobiła 
wówczas kolejnych ekspertyz, ani w żaden sposób nie broniła się, można by twierdzić, że wygląda to 
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na działanie powodujące załatwienie interesu jednej ze stron, ówczesny Wójt powinien bronić Gminy. 
Była to wtedy największa inwestycja Gminy Zaleszany. 
Przewodniczący Rady Lucjan Kutyła dodał, że tak jest gdy gospodarz jest z poza swojej Gminy. 

Pan Wiktor Przybysz potwierdził, że notatka została podpisana przez ówczesnego Wójta Karasia, pan 
Przybysz przedstawił jak przebiegały kolejne sprawy w sądzie z Firmą Wod-Bud. 

Skarbnik Gminy dodała, że darowizny były wpisane na podstawie wpłat, nikt z kontrolujących tego nie 
kwestionował. 

Pan Karnat pytał kto zadecydował za Komitet, że ma być to darowizna. 

Skarbnik odpowiedziała, że wynika to z przepisów prawa, ta kategoria dochodów dobrowolnych wpłat 
mieszkańców bądź instytucji jest traktowana jako darowizna na rzecz Gminy. 

Pan Karnat twierdził, że zna przepisy o darowiźnie, od 2000 roku do 2014 r. nikt nie powiedział, że 
jest to darowizna, nikt z komitetu nie był poinformowany o tym, gdyby mieszkańcy wiedzieli to mogliby 
sobie odliczyć to z pitów. 

Skarbnik twierdziła, że wszyscy wiedzieli o tym, były osoby co sobie odliczały to i Gmina z tego tytułu 
nie wzbogaciła się. Gmina nie ma obowiązku robić mieszkańcom przyłączy, dlatego było zawarte 
porozumienie z mieszkańcami sołectwa i ta darowizna jest na poczet tego przyłącza.  
Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Guźla potwierdził, że była umowa z mieszkańcami. 

Pan Karnat twierdził, że pomijana jest uchwała z 98 roku o działaniach komitetu, dodał, że Gmina 
ukrywała ten temat.  
Skarbnik pytała pana Karnata na co według niego poszły te pieniądze. 
Pan Karnat odpowiedział, że właśnie tego nie wie.  

Pani Irena Gorczyca Kierownik Referatu wyjaśniła jak były liczone koszty przyłącza. 

Radna Małgorzata Stefańska stwierdziła, że u pana Karnata jest nieznajomość przepisów, ponieważ 
do 2016 r. można rozliczyć pit, wszyscy o tym wiedzą. Radna dodała, że nie ma to sensu bo na 
każdej sesji Rada krócej obraduje, a niżeli odpowiada Panu Karnatowi na pytania. 

Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Guźla dodał, że inwestycja kanalizacji trwa już kilka lat, jeśli 
ktoś w trakcie chciał mieć kanalizację to mógł się dopisać, wszystko było robione z korzyścią dla 
mieszkańców. 

Pan Karnat zapraszał do zapoznania się z dokumentacją pana Samołyka, którą dostał komitet 
dopiero 6 marca tego roku. 
 
Sekretarz Gminy Sebastian Nabrzeski poinformował, że 29 września od godziny 8 do 11.30 będzie 
przy GOKu autobus ekologiczny Miejskiego Zakładu Komunalnego, który mogą zwiedzać dzieci ze 
Szkół, natomiast o 10.45 odbędzie się spotkanie w temacie ekologii w GOKu, na które Sekretarz 
zaprasza Radnych i Sołtysów. 

Ad.12 
Zamknięcie obrad Sesji Rady Gminy. 
Przewodniczący Rady Gminy słowami, zamykam posiedzenie XII Sesji Rady Gminy, zakończył 
obrady XII Sesji Rady Gminy w Zaleszanach. 
 
 
  
 


