
PROTOKÓŁ Nr XX/2016 
Z  SESJI  RADY  GMINY  W  ZALESZANACH 

odbytej w dniu 30 czerwca 2016 roku 
 

O godz. 13.00 Przewodniczący Rady Gminy Lucjan Kutyła dokonał otwarcia XX Sesji Rady Gminy, powitał radnych oraz 
przybyłych gości. W sesji Rady Gminy w dniu 30 czerwca 2016 roku uczestniczyło 14 radnych na ogólną liczbę 
15 radnych. 

Porządek obrad: 
1. Otwarcie XX Sesji Rady Gminy. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Gminy. 
4. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy. 
5. Informacje Wójta Gminy za okres od ostatniej sesji. 
6. Przyjęcie sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej za 2015 rok: 
a. informacja kierownika SPGZOZ, 
b. dyskusja, 
c. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego 

Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2015 rok. 
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu Gminy Zaleszany za 2015 

rok: 
a. omówienie sprawozdań przez Skarbnika Gminy, 
b. przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Gminy Zaleszany za 2015 rok, 
c. zapoznanie się z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez 

Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok, 
d. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o wykonaniu Budżetu Gminy za 2015 rok oraz wniosku 

o absolutorium dla Wójta Gminy, 
e. przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie 

absolutorium Wójta Gminy, 
f. dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania Budżetu za 2015 rok, 
g. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem 

z wykonania budżetu, 
h. podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Zaleszany. 

8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 
a. zmian w uchwale budżetowej Gminy Zaleszany na 2016 rok, 
b. zmieniająca Uchwałę Nr XV/163/2015 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stalowowolskiemu na realizację zadania publicznego w 2016 roku, 
c. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Zaleszany, 
d. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Zaleszany. 
9. Interpelacje i oświadczenia radnych. 
10. Wolne wnioski i zapytania. 
11. Zamknięcie obrad Sesji.  

Ad. 2 
Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad, proponując, aby w punkcie 8 w podpunkcie e) wprowadzić uchwałę 
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej oraz wprowadzić podpunkt f) 
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego wydzierżawienia 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. 

Ad. 3 
Przyjęcie protokołu z XIX 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. 4 
Przewodniczący Rady Gminy nie przedstawił żadnych informacji.  

Ad. 5 
Wójt wraz z Przewodniczącą Komisji Kultury Marzeną Kuna i Przewodniczącym Rady Gminy wręczyli uzdolnionej 
młodzieży z terenu Gminy Zaleszany dyplomy i nagrody pieniężne. 
Wyróżnione osoby to: 
Szkoła Podstawowa Zaleszany –Martyna Nabrzyska, Laura Bąk, Anna Myszka, Natalia Kita. 
Szkoła Podstawowa Zbydniów – Maciej Krajanowski, Gabriela Kwitkowska, Aleksandra Jurczyk, Sara Sarosiek, Emilia 
Cieśla, Patrycja Wiśniowska, Patrycja Kopeć, Joanna Margiel, Ewelina Merkiel. 
Szkoła Podstawowa Turbia – Kajetan Kowalski, Izabela Paterek, Ewelina Głowala, Natalia Wiśniewska. 
Szkoła Podstawowa Skowierzyn – Kamil Jaskowski, Wojciech Kieliszek, Natalia Woźniak. 
Gimnazjum Zaleszany – Wiktoria Dul, Sylwia Woźniak, Jadwiga Domin, Jakub Foltarz, Kamila Kułaga, Patrycja Wtorek, 
Karolina Partyka, Natalia Kwasek, Angelika Kiełbasa, Weronika Wróbel, Natalia Weryńska, Katarzyna Kopeć, 
Weronika Kisiel, Agata Kiełbasa, Patrycja Ryndak, Gabriela Krasoń, Małgorzata Buda, Jakub Mokrzak, Błażej Mokrzak, 
Weronika Zielińska. 
Gimnazjum Zbydniów – Weronika Drozd, Marcela Słomiany, Julia Jakubik, Dominika Ludwik, Nadia Kroker. 
Gimnazjum Turbia – Hubert Krawiec, Agata Pamuła, Weronika Latawiec, Katarzyna Karnat, Maria Fuc, Kamila Ziara, 
Klaudia Gorzula. 
 
Ponadto Wójt poinformował, iż w okresie od ostatniej Sesji podpisał 11 zarządzeń, dotyczących między innymi zmian 
kwot dotacji celowych w budżecie Gminy i przeniesień planu wydatków w 2016 r., ustalenia cen wywoławczych 
nieruchomości stanowiących własność Gminy Zaleszany przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, 
ogłoszenia konkursu i powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Skowierzynie. Wójt dodał, że uczestniczył w dwóch spotkaniach w sprawie Miejskich 
Obszarów Funkcjonalnych. Gmina otrzymała dofinansowanie do przystosowania mieszkania przy Szkole 
w Zaleszanach na Przedszkole, Gmina otrzyma również około 200 tys. zł w ramach Lokalnej Grupy Rybackiej. 
Wniosek, który był składany na termomodernizację Ośrodka Pomocy Społecznej przeszedł do drugiego etapu, co 
zwiększa szanse na pozytywne rozpatrzenie. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Guźla zwrócił uwagę na problem jaki jest z przedszkolami w okresie 
wakacyjnym. Sugerował, aby na przyszłość było któreś przedszkole czynne, bądź, żeby zastanowić się nad 
zorganizowaniem w innej formie zajęć dla przedszkolaków. 
Radna Marzena Kuna poinformowała, że w Pilchowie przedszkole pracuje do 15 lipca i później od 15 sierpnia. 
Dyrektor GZOSiP Jan Nowak poinformował, żeby było uruchomione Przedszkole to musi być zapisane co najmniej 
10 dzieci, bo tak to się nie opłaca, ponieważ są to bardzo duże koszty. 
Wójt odpowiedział, że w przyszłym roku postara się uruchomić np. półkolonie dla dzieci, których rodzice pracują. 

Ad. 6 
a. Informacje na temat sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2015 r. przedstawiła Pani Ewa Kuczera. 

b. W dyskusji nikt nie zabrał głosu. 

c. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego 

Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2015 rok odczytał Przewodniczący Rady Gminy. 

Przewodniczący pytał czy są uwagi do projektu uchwały. 
Nie było uwag więc przystąpiono do głosowania. 
Rada Gminy w głosowaniu jawnym 14 głosami za podjęła 

Uchwałę Nr XX/229/2016 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej za 2015 rok. 
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Ad. 7 
a. Skarbnik Gminy przedstawiła szczegółowo informacje dotyczące realizacji budżetu za 2015 rok, informując 

Radę Gminy, iż planowane dochody zostały zrealizowane w 102,62 %, planowane wydatki zostały wykonane 

w 96,11 % zakładanego planu. Wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie 25.095.756,87 zł, co stanowi 

95,79 % planu. Wydatki majątkowe wykonane w kwocie 5.891.958,30 zł, co stanowi 97,51 % planu 

wydatków. Szczegółowy opis zrealizowanych dochodów i wydatków zawiera opisowe sprawozdanie 

z wykonania budżetu gminy za 2015 rok. Planowany deficyt po dokonanych zmianach w trakcie roku 

budżetowego wynosił 2.721.748,54 zł, natomiast po podliczeniu ostatecznie budżet zamknął się deficytem 

694.092,77 zł. Gmina na pokrycie deficytu zaciągnęła kredyt w wysokości 1.200.000,00 zł.Łącznie 

zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  na koniec 2015 roku wynoszą 5.760.000,00 zł, 

w tym pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu ochrony Środowiska 500.000,00 zł, kredyt bankowy 

zaciągnięty w BRE BANK Oddział Korporacyjny Rzeszów w wysokości 1.700.000,00 zł, kredyt w ING Bank 

Śląski w wysokości 160.000,00 zł, kredyt w Mikołowskim Banku Spółdzielczym 1.300.000,00 zł, kredyt 

w mBank w kwocie 900.000,00 zł i Bank Gospodarstwa Krajowego w kwocie 1.200.000,00 zł.Informacja 

o stanie mienia komunalnego została zaktualizowana o przyjęcie na stan działek m.in. przekazanych przez 

Wojewodę w wyniku komunalizacji oraz w wyniku sprzedaży działek. Sprawozdanie finansowe składa się 

z bilansu z wykonania budżetu i bilansu jednostkowego, czyli zbiorczego ze wszystkich jednostek, rachunku 

zysków i strat i zmian w funduszu jednostki. Bilans z wykonania budżetu odzwierciedla stan środków na 

rachunku podstawowym, stan należności po stronie aktywów. Po stronie pasywów stan zobowiązań z tytułu 

kredytów i pożyczek, wynik wykonania budżetu za 2015 rok, skumulowany wynik budżetu z lat ubiegłych oraz 

inne pasywa tj. kwota subwencji oświatowej przekazana przez ministerstwo na styczeń 2015 roku.Bilanse 

jednostkowe odzwierciedlają stan aktywów trwałych, w tym majątek netto po odliczeniu umorzenia tj. środki 

transportu, grunty, budynki, drogi, sieć kanalizacyjna i inne środki trwałe oraz stan inwestycji rozpoczętych. 

Aktywa obrotowe obrazują stan materiałów i towarów, stan wszystkich należności oraz stan środków na 

rachunkach bankowych poszczególnych jednostek oraz stan środków pieniężnych w drodze. Po stronie 

pasywów stan funduszu jednostki, wynik finansowy, stan zobowiązań z poszczególnych tytułów np. z tytułu 

wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, stan kaucji gwarancyjnych oraz stan funduszu socjalnego. 

Rachunek zysków i strat przedstawia wynik finansowy, który wylicza się odejmując koszty od przychodów 

poszczególnych jednostek. Zestawienie zmian w funduszu obrazuje poszczególne zmiany jakie wpływają na 

zmniejszenie i zwiększenie funduszu. 

b. przedstawienie opinii komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Gminy Zaleszany za 2015 rok. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej p. Barbara Domin przedstawiła Radzie Gminy opinię Komisji Rewizyjnej Rady 
Gminy Zaleszany. 
Opinia stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

c. zapoznanie się z Uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez 
Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok. 

Skarbnik Gminy Zaleszany odczytała Uchwałę Nr XVI/66/2016 z dnia 8 kwietnia 2016 r. Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Zaleszany 
sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 r. 
Uchwała ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

d. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o wykonaniu Budżetu Gminy za 2015 rok oraz wniosku 
o absolutorium dla Wójta Gminy. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej p. Barbara Domin przedstawiła wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia 
absolutorium Wójtowi Gminy Zaleszany z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok. 
Komisja wnioskowała o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium. 
Wniosek Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  
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e. przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie 
absolutorium Wójtowi Gminy Zaleszany, 

Przewodniczący Rady Gminy p. Lucjan Kutyła odczytał Uchwałę Nr XVI/110/2016 z dnia 18maja 2016 roku Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji 
Rewizyjnej Rady Gminy Zaleszany o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok. 

Uchwała ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

f. dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 r. 

Jako pierwszy głos w dyskusji zabrał Wiceprzewodniczący Rady Jan Wawryk informując, iż Komisja Budżetu, Rozwoju 
Społecznego, Handlu i Spraw Samorządowych analizowała wykonanie budżetu za 2015 rok i oceniła pozytywnie. Jak 
twierdzi Pan Wawryk budżet został wykonany w sposób oszczędny, wykonano wiele zadań takich jak np. drogi, 
chodniki, ścieżki rowerowe. Dużą dbałość położono na poprawę estetyki w sołectwach. W sposób wyraźny 
poprawiono jakość urządzeń melioracyjnych na terenie gminy. Zadania budżetowe zostały wykonane nie tylko 
z budżetu gminy, ale wiele zadań sfinansowano z pozyskanych funduszy zewnętrznych. Pan Wawryk dodał, że w tych 
działaniach widać wyraźnie gospodarską rękę Włodarza Gminy. 

Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Guźla zwrócił uwagę na dzierżawy gruntów, z których pieniądze są właściwie 
wykorzystywane. Jest duże zainteresowanie kupnem działek gminnych, z których podatki wpływają do naszego 
budżetu co świadczy o dobrym gospodarzeniu. Pan Guźla zauważył, że rowy melioracyjne i wały na terenie gminy 
znacznie się poprawiły co stwarza większe bezpieczeństwo np. podczas podtopień bądź powodzi. Wiele pieniędzy 
pozyskiwanych jest z zewnątrz co jest bardzo pozytywnym elementem, widocznym przy różnych inwestycjach na 
terenie gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy dodał, że wielką sztuką jest aby wykonać wszystkie zaplanowane zadania w dodatku 
w pojedynkę, bez zastępcy. 

Radna Barbara Domin zwróciła uwagę na to, iż oceniany budżet jest pierwszy jaki wspólnie został w całości 
zrealizowany. Radna dodała, iż bardzo dobrze został ten budżet przedstawiony w przygotowanych przez Skarbnika 
Gminy sprawozdaniach. 

Głos zabrał Wójt Gminy, który powiedział, że budżet ten to ogrom pracy włożony przez pracowników, którym Wójt 
podziękował. Dodał, że podziękowania należą się również radnym i sołtysom za pomoc w realizacji tego budżetu 
i zaplanowanych w nim różnych zadań. Cieszy fakt, iż wskaźniki są większe. 

 
Pozostali Radni nie mieli żadnych pytań i wątpliwości z uwagi na to, że wszystko zostało szeroko omówione przez 
Panią Skarbnik i Wójta Gminy na posiedzeniach komisji. 

g. projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu przedstawiła Skarbnik Gminy Monika Chałubiec. 

Przewodniczący pytał czy są uwagi do projektu uchwały. 
Nie było uwag więc przystąpiono do głosowania. 
Rada Gminy w głosowaniu jawnym 14 głosami za podjęła 

Uchwałę Nr XX/230/2016 

w sprawiezatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu. 

h. projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Zaleszany odczytała Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej Barbara Domin. 

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

Uchwałę Nr XX/231/2016 

w sprawieabsolutorium dla Wójta Gminy Zaleszany. 
 
Wójt podziękował Radnym za otrzymane absolutorium. 
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Ad. 8 

a. Projekt uchwały z autopoprawką w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Zaleszany na 2015 rok 
przedstawiła Skarbnik Gminy. 

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

Uchwałę Nr XX/232/2016 

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Zaleszany na 2015 rok. 

b. Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XV/163/2015 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 29 grudnia 2015 
roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stalowowolskiemu na realizację zadania 
publicznego w 2016 roku 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 XX/233/2016 

zmieniającą Uchwałę Nr XV/163/2015 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stalowowolskiemu na realizację zadania publicznego w 2016 roku. 

c. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność 
Gminy Zaleszany odczytała Pani Izabela Rębisz. 

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do projektu uchwały.  
Nie było uwag, więc przystąpiono do głosowania. 
Rada Gminy 14 głosami za podjęła  

Uchwałę Nr XX/234/2016 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Zaleszany. 

d. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego wydzierżawienia 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zaleszany odczytała Pani Izabela Rębisz. 

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do projektu uchwały.  
Nie było uwag, więc przystąpiono do głosowania. 
Rada Gminy 14 głosami za podjęła  

Uchwałę Nr XX/235/2016 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego wydzierżawienia nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Zaleszany. 

e. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej odczytała 
Pani Izabela Rębisz. 

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do projektu uchwały.  
Nie było uwag, więc przystąpiono do głosowania. 
Rada Gminy 14 głosami za podjęła  

Uchwałę Nr XX/236/2016 

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej. 

f. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego wydzierżawienia 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zaleszany odczytała Pani Izabela Rębisz.  

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do projektu uchwały.  
Nie było uwag, więc przystąpiono do głosowania. 
Rada Gminy 14 głosami za podjęła  

Uchwałę Nr XX/237/2016 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego wydzierżawienia nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Zaleszany. 
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Ad. 9 
Interpelacje i oświadczenia radnych- nie było. 

Ad. 10 
Wolne wnioski i zapytania. 

Radny Władysław Stilger proponował, by zastanowić się nad tym, aby nagradzać również Szkoły, w taki sposób jak to 
było na początku Sesji z uczniami. Radny twierdził, że należałoby się wyróżnienie dla Szkoły w Majdanie 
Zbydniowskim.   
 

Wójt odpowiedział, że trzeba nad tym się zastanowić, kompetentna w tym byłaby Komisja Kultury, która musi ten 
temat poruszyć na swoim posiedzeniu. 
 

Radna Marzena Kuna twierdziła, że to są dodatkowe koszty dla gminy, bo jeśli byłyby wyróżnione Szkoły Podstawowe 
to musiałby być również brane pod uwagę Gimnazja. 
 
Radny Krzysztof Kwitkowski wnioskował o doposażenie jednostek OSP w drabiny, które są bardzo pomocne przy 
usuwaniu skutków klęsk żywiołowych.  
 
Radny Mariusz Foltarz zapraszał wszystkich obecnych na „Turniej Pokoleń”, który odbędzie się w Kępiu Zaleszańskim 
10 lipca 2016 r. o godzinie 13.00. 
 
Sołtys Obojni Waldemar Gimpel zapraszał na biesiadę „Konie Nasza Pasja”, która zaplanowana jest na 17 lipca 2016 r. 
od godziny 15.00. 
 
Radna Anna Stelmach zwróciła uwagę na to, iż w Turbi odnawiana była Figura Floriana i w tym momencie jak są 
opady deszczu to woda spływa do Figury, dlatego Radna prosiła o poprawę otoczenia w tym miejscu.  
Radna również zwróciła się z prośbą o uwzględnienie w budżecie pieniędzy dla Ośrodka Zdrowia w Zbydniowie.  
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Radnego Krzysztofa Kwitkowskiego dotyczący zakupu drabin 
dla jednostek OSP.  
 
Rada Gminy 14 głosami za poparła w/w wniosek. 

Wójt odpowiedział, że jeśli tylko znajdą się w budżecie środki to drabiny będą zakupione. 
Skarbnik Gminy dodała, że zmiany w budżecie były robione na tej sesji, więc na tę chwilę nie można zakupić drabin. 
A z rezerwy też jest to niemożliwe, ponieważ rezerwa może być uruchomiona tylko wówczas, gdy jest jakaś np. 
nawałnica. 

Ad.11 
Zamknięcie obrad Sesji. 
Przewodniczący Rady Gminy słowami, zamykam posiedzenie XX Sesji Rady Gminy zakończył obrady XX Sesji Rady 
Gminy w Zaleszanach. 
 
 

 Przewodniczący Rady Gminy 
 
 Lucjan Kutyła 

 


