
PROTOKÓŁ  Nr  XVI/2016 
Z  SESJI  RADYGMINY  W  ZALESZANACH 

odbytej w dniu 26lutego 2016 roku 
 

O godz. 14.00 Przewodniczący Rady Gminy Lucjan Kutyła dokonał otwarcia XVI Sesji Rady Gminy, powitał radnych 
oraz przybyłych gości. W sesji Rady Gminy w dniu 26 lutego 2016 roku uczestniczyło 15 radnych na ogólną liczbę 
15 radnych. 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie XVI Sesji Rady Gminy. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Gminy. 
4. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy. 
5. Informacje Wójta Gminy za okres od ostatniej sesji. 
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz stałych Komisji Rady Gminy z pracy za 2015 rok. 
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

a. zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Zaleszanach oraz 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaleszanach, 

b. powołania Komisji doraźnej do spraw opracowania zmian w statutach sołectw Gminy Zaleszany, 
c. upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaleszanach, 
d. przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Zaleszany na lata 2016-2025, 
e. zmian w uchwale budżetowej Gminy Zaleszany na 2016 rok, 
f. zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zaleszany, 
g. udzielenia pomocy finansowej Gminie Stalowa Wola na realizację zadania publicznego w 2016 roku, 
h. wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Zaleszany, 
i. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie na lata 2016-2020, 
j. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność 

Gminy Zaleszany x7, 
k. określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego 

przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zaleszany, 
określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla 
poszczególnych kryteriów, 

l. określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów, 
dla których organem prowadzącym jest Gmina Zaleszany, w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów 
zamieszkałych poza obwodem szkoły, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 
oraz określenia liczby punktów dla poszczególnych kryteriów. 

8. Interpelacje i oświadczenia radnych. 
9. Wolne wnioski i zapytania. 
10. Zamknięcie obrad Sesji. 

Ad. 2 
Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad, proponując, aby w punkcie 7 w podpunkcie e) wprowadzić drugą 
uchwałę w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Zaleszany oraz wprowadzić następujące podpunkty: 

ł. zawarcia przez Gminę Zaleszany porozumienia z Gminą Radomyśl nad Sanem w zakresie objęcia 
mieszkańców Gminy Zaleszany usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Radomyślu 
nad Sanem w podpunkcie 

m. zabezpieczenia środków finansowych jako wkład na realizację zadań ujętych w „Planie Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Gminy Zaleszany” a w podpunkcie 

n. uchwalenia „Planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie 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 XV 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 15 głosami za przy 15 radnych biorących udział 
w głosowaniu. 

Ad. 4 
Przewodniczący Rady Gminy nie miał żadnych informacji do przedstawienia Radzie Gminy. 
W punkcie tym swoje wystąpienie mieli przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji ze Stalowej Woli – oficer 
prasowy asp. sztab. Andrzej Walczyna i Naczelnik Wydziału Prewencji podinspektor Janusz Śnios, którzy przedstawili 
i omówili Krajową Mapę zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce. 
 

Radny Mariusz Foltarz pytał, dlaczego z Posterunku ze Zbydniowa zabrano jednego funkcjonariusza do Komendy 
w Stalowej Woli. 
Podinspektor Śnios odpowiedział, że jest 27 wakatów na chwilę obecną, a funkcjonariusz nie jest zabierany, jest tylko 
przeniesiony na jakiś czas, ponieważ większe obciążenie jest w Stalowej Woli. 
 

Radny Władysław Stilger zwrócił uwagę na to, że dużo samochodów jeździ na światłach diodowych, które są mało 
widoczne w ruchu. Radny prosił, aby przeprowadzać kontrole tych pojazdów. 
Podinspektor Śnios odpowiedział, że bardzo często te pojazdy mają legalizację świateł, więc nie można nałożyć kary 
za takie światła. 
 

Radna Anna Stelmach zwróciła uwagę na to, że przy Remizie OSP wieczorami spotykają się grupki młodzieży 
i dewastują budynek, dlatego radna prosiła o większe kontrole w godzinach wieczornych w tym regionie. 
 

Asp. sztab. Andrzej Walczyna wyjaśnił, że przeniesiony policjant ze Zbydniowa do Stalowej Woli będzie prowadził 
dochodzenia, które były w Gminie Zaleszany, aspirant dodał że jest wsparcie oddziału prewencji z Rzeszowa. 
 

Radny Mariusz Foltarz pytał, dlaczego tak długo toczy się sprawa, jeśli chodzi o dewastację budynku Remizy OSP 
w Kępiu Zaleszańskim, było nagranie, na którym widać osoby, które dewastują budynek. 
Kierownik Posterunku ze Zbydniowa Waldemar Różalski odpowiedział, że wezwane osoby nie wstawiły się na 
przesłuchanie, nagranie zostało dołączone do sprawy i będzie sprawa skierowana do Sądu. 
 

Wójt Gminy prosił, aby więcej patroli Policji było na weekendach, Wójt sugerował, aby przeprowadzać w szkołach 
akcje odnośnie używek. 
Podinspektor Śnios odpowiedział, że nie ma można przeprowadzać takich akcji w szkołach, ponieważ były protesty 
rodziców, aby nie przyprowadzać psów do szkół. Podinspektor dodał, że w tej chwili jeśli ktoś zgłasza telefonicznie 
jakieś zdarzenie to nie ma obowiązku przedstawiania się jak to było wcześniej. 

Ad. 5 
Wójt poinformował, że od ostatniej sesji podpisał 17 zarządzeń oraz uczestniczył w spotkaniach: z kierownikiem 
Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad odnośnie realizacji inwestycji przy drodze krajowej, zarządu Lasowiackiej Grupy 
Działania, z wiceprezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 
w kwestii azbestu, z wicedyrektorem Urzędu Pracy w kwestii realizowanych programów przez Urząd Pracy. Wójt 
uczestniczył również w zebraniach jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w zebraniu wiejskim sołectwa 
Zaleszany. Po wielu rozmowach został podpisany akt notarialny, z którego wynika, że Gmina Zaleszany jest 
właścicielem tzw. „Mleczarni” w Skowierzynie. 

Ad. 6 
Sprawozdania Komisji Rady Gminy z pracy za 2015 rok zostały odczytane przez Przewodniczących poszczególnych 
Komisji. 
Sprawozdania stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad. 7 

a) Projekt uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnego Ośrodka 
Kultury w Zaleszanach oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaleszanach odczytał Sekretarz Gminy. 

Wójt wyjaśnił, że planowana jest modernizacja obiektów, jeśli będą połączone te instytucje to będą większe 
możliwości finansowania. 
Przewodniczący pytał czy są uwagi do projektu uchwały. 
Nie było uwag więc przystąpiono do głosowania. 
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Rada Gminy w głosowaniu jawnym  15 głosami za podjęła 

Uchwałę Nr XVI/173/2016 

w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Zaleszanach oraz 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaleszanach. 
 

b) Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji doraźnej do spraw opracowania zmian w statutach sołectw 
Gminy Zaleszany odczytał i wyjaśnił Sekretarz Gminy, dodając, że spośród siebie Radni muszą wybrać co 
najmniej trzech Radnych, którzy będą powołani do komisji. 

Przewodniczący Rady zaproponował, aby w komisji była Barbara Domin, i dwóch radnych, którzy jednocześnie pełnią 
funkcję sołtysa- Jan Wawryk i Józef Dul. 
Przewodniczący pytał czy jeszcze któryś radny chce być w komisji. Nikt więcej nie wyraził chęci uczestnictwa, 
proponowani przez Przewodniczącego Radni wyrazili zgodę na udział w komisji. Przystąpiono do głosowania. 
Rada Gminy w głosowaniu jawnym 15 głosami za podjęła 

Uchwałę Nr XVI/174/2016 

w sprawie powołania Komisji doraźnej do spraw opracowania zmian w statutach sołectw Gminy Zaleszany. 
 

c) Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaleszanach odczytał 
Sekretarz Gminy. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
Rada Gminy w głosowaniu jawnym 15 głosami za podjęła 

Uchwałę Nr XVI/175/2016 

w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaleszanach. 
 

d) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Zaleszany na lata 2016-2025 odczytał 
i szczegółowo omówił Sekretarz Gminy. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
Rada Gminy w głosowaniu jawnym 15 głosami za podjęła 

Uchwałę Nr XVI/176/2016 

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Zaleszany na lata 2016-2025. 
 

e) Projekt uchwały z autopoprawką w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Zaleszany na 2016 rok 
odczytała Skarbnik Gminy. 

Przewodniczący pytał czy są jakieś uwagi do projektów uchwały. 
Nie było uwag więc przystąpiono do głosowania. 
Rada Gminy w głosowaniu jawnym 15 głosami za podjęła 

Uchwałę Nr XVI/177/2016 

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Zaleszany na 2016 rok. 
 

Kolejną uchwałę w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Zaleszany na 2016 rok odczytała Skarbnik Gminy. 
Przewodniczący pytał czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
Nie było uwag więc przystąpiono do głosowania. 
Rada Gminy w głosowaniu jawnym 15 głosami za podjęła 

Uchwałę Nr XVI/178/2016 

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Zaleszany na 2016 rok. 
 

f) 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 15 głosami za podjęła 

Uchwałę Nr XVI/179/2016 

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zaleszany. 
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g) Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Stalowa Wola na realizację zadania 
publicznego w 2016 roku odczytała Skarbnik Gminy. 

Wójt wyjaśnił, że w tym roku gminy wiejskie dofinansowują zadania Gminy Stalowa Wola, a w przyszłym roku Powiat 
Stalowowolski. 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
Rada Gminy w głosowaniu jawnym 15 głosami za podjęła 

Uchwałę Nr XVI/180/2016 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Stalowa Wola na realizację zadania publicznego w 2016. 
 

h) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy 
Zaleszany odczytała Pani Katarzyna Stawowa. 

Wójt wyjaśnił, że w ciągu tych trzech lat przez które będzie wynajem przez Orange powstanie szafa na zewnątrz 
i będzie możliwość zagospodarowania dwóch pomieszczeń przez Gminę.  
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
Rada Gminy w głosowaniu jawnym 15 głosami za podjęła 

Uchwałę Nr XVI/181/2016 

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Zaleszany. 
 

i) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 odczytał i omówił Kierownik Ośrodka Pomocy 
Społecznej. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
Rada Gminy w głosowaniu jawnym 15 głosami za podjęła 

Uchwałę Nr XVI/182/2016 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie na lata 2016-2020. 
 

j) Siedem projektów uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości 
gruntowej stanowiącej własność Gminy Zaleszany odczytała Pani Katarzyna Stawowa. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekty uchwał. 
Rada Gminy w głosowaniu jawnym 15 głosami za podjęła 
 

- Uchwałę Nr XVI/183/2016 – dotyczącą p. Włodarskiego, 
- Uchwałę Nr XVI/184/2016 – dotyczącą p.Zuba, 
- Uchwałę Nr XVI/185/2016 – dotyczącą p. Bera, 
- Uchwałę Nr XVI/186/2016 – dotyczącą p. P. Madej, 
- Uchwałę Nr XVI/187/2016 – dotyczącą p. A. Madej, 
- Uchwałę Nr XVI/188/2016 – dotyczącą p. Jach, 
- Uchwałę Nr XVI/189/2016 – dotyczącą p. Żurawski 

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

k) Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Zaleszany, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych 
kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów odczytał i omówił Dyrektor GZOSiP 
Jan Nowak. 

Wiceprzewodniczący rady Stanisław Guźla pytał jakie są realne problemy, że teraz musi być podejmowana taka 
uchwała. 
Dyrektor Nowak wyjaśnił, że dwa lata temu był problem w jednym z przedszkoli, musiało wtedy odbyć się losowanie 
dzieci, które mogą być przyjęte do przedszkola. 
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Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
Rada Gminy w głosowaniu jawnym 15 głosami za podjęła 

Uchwałę Nr XVI/190/2016 

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego 
przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zaleszany, 
określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla 
poszczególnych kryteriów. 
 

l) Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych 
i publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zaleszany, w postępowaniu 
rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, określenia dokumentów niezbędnych 
do potwierdzenia tych kryteriów oraz określenia liczby punktów dla poszczególnych kryteriów odczytał 
również dyrektor Jan Nowak. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
Rada Gminy w głosowaniu jawnym 15 głosami za podjęła 

Uchwałę Nr XVI/191/2016 

w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznych 
gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zaleszany, w postępowaniu rekrutacyjnym dla 
kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych 
kryteriów oraz określenia liczby punktów dla poszczególnych kryteriów. 
 

ł) Projekt uchwały w sprawie zawarcia przez Gminę Zaleszany porozumienia z Gminą Radomyśl nad Sanem 
w zakresie objęcia mieszkańców Gminy Zaleszany usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Radomyślu nad Sanem odczytał Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Andrzej Szostek. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
Rada Gminy w głosowaniu jawnym 15 głosami za podjęła 

Uchwałę Nr XVI/192/2016 

w sprawie zawarcia przez Gminę Zaleszany porozumienia z Gminą Radomyśl nad Sanem w zakresie objęcia 
mieszkańców Gminy Zaleszany usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Radomyślu nad 
Sanem. 
 

m) Projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkład na realizację zadań ujętych 
w „Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zaleszany” odczytała Pani Katarzyna Stawowa pracownik 
Urzędu Gminy. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
Rada Gminy w głosowaniu jawnym 15 głosami za podjęła 

Uchwałę Nr XVI/193/2016 

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkład na realizację zadań ujętych w „Planie Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Gminy Zaleszany”. 
 

n) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Zaleszany” odczytała Pani 
Katarzyna Stawowa. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
Rada Gminy w głosowaniu jawnym 15 głosami za podjęła 

Uchwałę Nr XVI/194/2016 

w sprawie uchwalenia „Planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Zaleszany”. 

Ad. 8 
Interpelacje i oświadczenia radnych- nie było. 
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Ad. 9 
Pan Józef Karnat zwrócił uwagę na to, że w żadnym protokole nie ma informacji, że wypowiada się on jako 
przedstawiciel Stowarzyszenia „Wspólna Sprawa w Turbi” a nie jako zwykły mieszkaniec, stąd prośba pana Karnata, 
aby wpisywać, że jest przedstawicielem stowarzyszenia. Pan Karnat twierdził, że do chwili obecnej nie ma odpowiedzi 
na cztery pisma jakie wysłał do Wójta, cytował również fragment protokołu z wypowiedzią Wójta z sesji 26 listopada 
2015r. Następnie pytał wójta, co zostało zrobione w tym temacie od listopadowej Sesji oraz czy pan Przybysz Wiktor 
jest nadal Przewodniczącym Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji. Pan Karnat prosił również o to, aby 
Przewodniczący Rady nie zabierał mu ciągle głosu na Sesjach. 

Przewodniczący Rady odpowiedział, że tylko raz zabrał panu Karnatowi głos, co może uczynić zgodnie ze statutem 
gminy. 

Pan Karnat twierdził, że w rozpatrywanej w poprzedniej kadencji skardze na Wójta, komisja rewizyjna potwierdziła 
nieprawdę. Dodał również, że miał nadzieję, że problem pieniędzy zostanie załatwiony na spotkaniu jakie odbyło się 
w Turbi, na które przyszło kilka osób i które podpisały zobowiązania, że przekazują pieniądze na Kościół. Wg 
p.Karnata cel jest dobry, ale sposób przeprowadzenia był „fatalny”. Pan Karnat przesłał do pana Potęgi pismo, na 
które nie ma odpowiedzi do tej chwili i nie jest wiadome co dalej z wypłatami pieniędzy ludziom, którzy żądali 
zwrotu. Dlaczego pan Potęga, który jest skarbnikiem komitetu nie wypłaca pieniędzy osobiście. 
Pan Karnat zwrócił się również z pytaniem do Przewodniczącego Rady, czy widzi możliwość zweryfikowania protokołu 
poprzedniej komisji rewizyjnej i doprowadzenia do prawdy Pytał również, czy może otrzymać odpowiedź na piśmie.  

Przewodniczący Rady odpowiedział, że nie widzi potrzeby, aby odpowiadać na piśmie i nie ma możliwości 
rewidowania protokołu z komisji z kilku lat wstecz. 

Wójt odpowiedział, że Pan Przybysz nadal jest Przewodniczącym. Jeśli osoby w stowarzyszeniu zadecydują, że ma być 
kto inny, wówczas zostanie odwołany. W temacie pieniędzy z kanalizacji Wójt twierdził, że jedyne rozwiązanie jest 
chyba takie, że należy przekazać wszystkie dokumenty do Prokuratury. Wójt dodał, że pan Karnat chciał, żeby 
zablokować konta, ale Wójt nie ma możliwości zablokowania kont, ponieważ jest wykaz osób które mogą podpisywać 
dokumenty- taką informację podała Prezes Banku.  

Pan Karnat zwrócił jeszcze uwagę, że była powołana komisja doraźna, która miała zająć się rozwiązaniem tej sprawy. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod wątpliwość istnienie takiej komisji i zapytał, czy komisja doraźna była 
powołana uchwałą rady gminy. 

Pan Karnat zapytał, jaka jest przyczyna, że statuty sołectw zostaną poddane zmianom w związku z powołaniem na 
dzisiejszej sesji komisji doraźnej. 

Wójt odpowiedział, że komisja zajmie się zmianą statutów sołectw głownie w sprawach związanych z wyborami 
sołtysów. 

Pan Karnat twierdził, że wielkim nieporozumieniem jest podejmowanie uchwał na zebraniach wiejskich, ponieważ 
albo będzie to realizowane przez gminę albo nie. 

Wójt odpowiedział, że wszystkie uwagi pana Karnata są cenne, jeśli ma jakieś swoje do statutów to również może 
przekazać komisji. 

Radny Władysław Stilger zwrócił uwagę na to, że w poprzedniej kadencji rady był w komisji rewizyjnej, która 
zajmowała się skargą i przy analizowaniu dokumentów był sztab ludzi, którzy wspólnie rozpatrywali skargę. 

Pan Karnat dodał, że nie wypowiadał się przy rozpatrywaniu skargi Wójt Karaś. 

Ad.10 
Zamknięcie obrad Sesji. 
Przewodniczący Rady Gminy słowami, zamykam posiedzenie XVI Sesji Rady Gminy, zakończył obrady XVI Sesji Rady 
Gminy w Zaleszanach. 
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