
PROTOKÓŁ Nr XIV/2015 
Z  SESJI  RADY  GMINY  W  ZALESZANACH 

odbytej w dniu 26 listopada 2015 roku 
 

O godz. 13.00 Przewodniczący Rady Gminy Lucjan Kutyła dokonał otwarcia XIV Sesji Rady Gminy, powitał 
radnych oraz przybyłych gości. W sesji Rady Gminy w dniu 26 listopada 2015 roku uczestniczyło 15 radnych na 
ogólną liczbę 15 radnych. 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie XIV Sesji Rady Gminy. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Gminy. 
4. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy. 
5. Informacje Wójta Gminy za okres od ostatniej sesji. 
6. Przyjęcie informacji dotyczącej oświadczeń majątkowych za 2014 r. 
7. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaleszanach w roku 2014. 
8. Ocena realizacji inwestycji prowadzonych na terenie Gminy. 
9. Rolnictwo w Gminie. 
10. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

a. zmian w uchwale budżetowej Gminy Zaleszany na 2015 rok, 
b. uchylenia Uchwały Nr XIII/127/2015 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. 

„Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Zaleszany”, 
c. zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. „Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy 

Zaleszany”, 
d. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych 

oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, 
e. uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok,  
f. likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaleszanach w celu 

jego przekształcenia w spółkę prawa handlowego, 
g. zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie 

gminy Zaleszany, 
h. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego wydzierżawienia nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Zaleszany, 
i. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących 

własność Gminy Zaleszany x2, 
j. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej 

opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności, 
k. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właściciela nieruchomości,  
l. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  

m. określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, 

n. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zaleszany, 
o. określenia wysokości stawek podatkowych od nieruchomości, 
p. obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na terenie Gminy 

Zaleszany, 
q. zmiany uchwały Nr XXIX/285/2005 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie 

zwolnień z podatku od nieruchomości, 
r. opłaty targowej, 
s. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, 
t. określenia wzoru formularza deklaracji na podatek leśny, 
u. określenia wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości, 
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v. określenia wzoru formularza deklaracji na podatek rolny, 
w. określenia wzoru formularza informacji w sprawie podatku leśnego, 
x. określenia wzoru formularza informacji w sprawie podatku od nieruchomości i rolnego, 

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

Ad. 2 
Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad, proponując, aby w punkcie 10 po podpunkcie x) wprowadzić 
uchwałę zmieniającą Uchwałę Nr IV/28/2015 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie 
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 r. 
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 XIII 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 poinformował, że wpłynęło pismo o uwzględnienie w projekcie budżetu na 
przyszły rok wykonania asfaltu na ulicy Łączki w Zaleszanach. 
Radna Marzena Kuna zaprosiła nauczycieli z terenu całej gminy na szkolenie, które odbędzie się w Zespole 
Szkół w Turbi i będzie podzielone na 2 etapy. Pierwszy etap od 0-3, drugi etap klasy od 4 podstawówki do III 
gimnazjum. Radna nadmieniła, że dodatkowych informacji na ten temat udzieli Dyrektor Zespołu Szkół w Turbi 
Damian Biały. Szkolenie finansowane jest przez Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli. 

Ad. 5 
Wójt poinformował, że od ostatniej sesji podpisał 13 zarządzeń. Uczestniczył w spotkaniu w Urzędzie 
Marszałkowskim, które dotyczyło najbliższych programów, w Konwencie Wójtów w Gminie Pysznica gdzie 
tematyką była realizacji wspólnych zadań, o lokalizacji przepompowni na rzece Łęg - woda wówczas nie 
przeszkadzałaby mieszkańcom Kotowej Woli. Wójt uczestniczył również w otwarciu Boiska Wielofunkcyjnego 
przy Zespole Szkół w Zaleszanach. Wójt podziękował Radnym, pracownikom oraz wszystkim zaangażowanym 
w pomoc w realizację tej inwestycji. 
Wójt wraz z Przewodniczącym wręczyli zaświadczenia osobom powołanym w skład Rady Pożytku Publicznego, 
otrzymali je Sebastian Nabrzeski, Zofia Kieliszek, Barbara Domin, Jan Wawryk, Paweł Bizoń, Jan Karnat, 
Krzysztof Kwitkowski, Elżbieta Myszka, Adrian Wraga. 
Wójt życzył udanych obrad i ciekawych pomysłów. 

Ad. 6 
Przewodniczący Rady odczytał fragment pisma jakie wpłynęło z Urzędu Skarbowego odnośnie oświadczeń 
majątkowych Radnych składanych na zakończenie kadencji, na początek kadencji i za cały rok 2014. Dodał, że 
Radni popełniają co rok te same błędy, dlatego Przewodniczący proponuje, aby zrobić w marcu bądź kwietniu 
krótkie spotkanie z Radnymi w celu wyeliminowania powtarzających się błędów w oświadczeniach 
majątkowych. Przewodniczący prosił, aby nie wypełniać korekt oświadczeń na wcześniej przygotowanych 
drukach, ponieważ są ustalenia z Urzędem Skarbowym, że będzie tylko napisane pismo wyjaśniające a nie 
korekty, w związku z tym należy na kartkach, które otrzymali Radni z błędami napisać jak powinno być 
poprawnie i złożyć te kartki w biurze rady, z tego będą napisane wyjaśnienia do Urzędu Skarbowego. 

Ad. 7 
Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaleszanach w roku 2014 zostało przyjęte 
jednogłośnie. 
Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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Ad. 8 
Sprawozdanie z zadań inwestycyjnych realizowanych w 2015 roku omówiła Pani Irena Gorczyca. 
Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad. 9 
Informację na temat rolnictwa na terenie Gminy Zaleszany przedstawił Pan Ryszard Sajecki Kierownik Biura 
Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze Stalowej Woli. 
Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Wójt zwrócił uwagę, aby przeanalizować kwestię liczenia terminów dzierżaw, które powinny trwać 5 lat, 
a Agencja twierdzi, że umowa powinna być zawierana od pierwszego do pierwszego, ale wtedy nie ma tego 
okresu 5 lat tylko jest 5 lat i 1 dzień, dlatego należy to sprawdzić by rolnik nie stracił renty strukturalnej. 

Pan Sajecki odpowiedział, że w Agencji nie stwarzają nigdy problemu, Rolnik musi przynieść zaświadczenie 
z ZUS bądź KRUS. Jeśli nie jest dołączone zaświadczenie w ciągu miesiąca wówczas pomniejszana jest renta 
o 50% ale jeśli zostanie zaświadczenie dostarczone w późniejszym terminie to następuje wyrównanie wypłaty. 

Ad.10 

a. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Zaleszany na 2015 rok odczytała 
Skarbnik Gminy. 

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

Uchwałę Nr XIV/132/2015 

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

b. Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIII/127/2015 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania 
na realizację zadania pn. „Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Zaleszany” odczytała 
Skarbnik Gminy. 

Przewodniczący pytał z czego wynika ta zmiana uchwały. 

Skarbnik wyjaśniła, że Gmina nie mieściła się w kwocie, ponieważ było 400 000,00 zł a po przetargu jest 
408 000,00 zł, dlatego konieczna jest zmiana. 
Nie było więcej uwag więc przystąpiono do głosowania. 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
Rada Gminy w głosowaniu jawnym  15 głosami za podjęła 

Uchwałę Nr XIV/133/2015 

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIII/127/2015 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania 
pn. „Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Zaleszany”. 
 

c. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. „Odbiór odpadów 
komunalnych z terenu Gminy Zaleszany” odczytała Skarbnik Gminy. 

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

Uchwałę Nr XIV/134/2015 

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. „Odbiór odpadów komunalnych z terenu 
Gminy Zaleszany”. 
 

d. Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych 
i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania 
odczytała i omówiła Skarbnik Gminy. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
Rada Gminy w głosowaniu jawnym 15 głosami za podjęła 
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Uchwałę Nr XIV/135/2015 

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek 
oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. 
 

e. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok 
odczytał Sekretarz 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 XIV/136/2015 

w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok. 
 

f. Projekt uchwały w sprawie likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Gminny Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Zaleszanach w celu jego przekształcenia w spółkę prawa handlowego odczytał Sekretarz 
Gminy. 

Wójt poinformował, że było wiele rozmów z dyrektorem Zakładu Komunalnego i pracownikami w sprawie 
przekształcenia Zakładu w spółkę. Po przekształceniu spółka będzie mogła świadczyć wiele usług nie tylko na 
terenie gminy. 
Przewodniczący Rady dodał, że jest w tej chwili dobry czas na takie zmiany. 
Radna Dorota Stępień pytała, czy pracownicy zakładu zostaną przyjęci na nowych zasadach i czy nie będą oni 
pokrzywdzeni taką zmianą. 
Wójt odpowiedział, że zmiana stwarza wiele możliwości, dlatego pracownicy na pewno na tym nie stracą lecz 
nawet zyskają. 
Radny Krzysztof Kwitkowski pytał, jakie jest w tym temacie zdanie dyrektora Lechoszesta. 
Dyrektor Rafał Lechoszest odpowiedział, że nie jest pewne, że jak będą spółką to wejdą na duży rynek, ale 
nadal trzeba realizować swoje zadania i czas pokaże jak będzie, na pewno trzeba przyjąć wyzwanie ponieważ 
jak twierdzi dyrektor gra jest o wysoką stawkę. 
Przewodniczący Rady pytał czy w razie jakichkolwiek niepowodzeń będzie możliwość powrotu do punku 
wyjścia. 
Wójt odpowiedział, że nie ma co myśleć, że coś się nie uda, jest kreatywny dyrektor, są doświadczone osoby, 
które sobie z tym poradzą. Gmina będzie udziałowcem, Wójt dodał, że należy robić wszystko by spółka dobrze 
funkcjonowała i była konkurencyjna na rynku. 
Radny Mariusz Foltarz pytał, co będzie jeśli spółka będzie źle funkcjonowała. 
Skarbnik odpowiedziała, że można zawsze zrobić referat. 
Wójt dodał, że są specjaliści i należy życzyć, aby ta spółka jak najlepiej funkcjonowała. 
Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Guźla zwrócił uwagę na to, aby spojrzeć na parę lat do tyłu, jak GZGK 
rozpoczynał swoją działalność. Potencjał zakładu jest widoczny i jeżeli utrzyma te tendencje to będzie się 
rozwijał. Zakład po przekształceniu będzie mógł startować w przetargach i należy to wykorzystać. 
Wiceprzewodniczący zwrócił uwagę na to, co mówił Wójt, że ta decyzja na taką zmianę dojrzewała wiele 
miesięcy. Ten pomysł otwiera drzwi zadaniom, które będzie mogła realizować spółka, aby to przynosiło 
dochody, warto to wykorzystać. 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
Rada Gminy w głosowaniu jawnym 15 głosami za podjęła 

Uchwałę Nr XIV/137/2015 

w sprawie likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaleszanach 
w celu jego przekształcenia w spółkę prawa handlowego.  
 

g. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków na terenie gminy Zaleszany odczytał dyrektor Rafał Lechoszest. 
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Przewodniczący Rady zwrócił uwagę na to, iż stawki za wodę są te same, zmieniła się tylko opłata 
abonamentowa. 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
Rada Gminy w głosowaniu jawnym 15 głosami za podjęła 

Uchwałę Nr XIV/138/2015 

w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na 
terenie gminy Zaleszany. 
 

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

Radny Józef Sarna zwrócił uwagę na to, iż były ustalenia, że dzierżawy gruntów będą nie dłużej niż na 5 lat, 
a przy tej uchwale jest inna propozycja. Radny wnioskował, aby zmienić w uchwale na 5 lat. 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek radnego. 
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła wniosek radnego. 
Następnie pod głosowanie poddano uchwałę z naniesioną zmianą. 
Rada Gminy w głosowaniu jawnym 15 głosami za podjęła 

Uchwałę Nr XIV/139/2015 

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

i. Dwa projekty uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy 
nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Zaleszany odczytała pani Izabela Rębisz. 

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

Uchwałę Nr XIV/140/2015 

Uchwałę Nr XIV/157/2015 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych 
stanowiących własność Gminy Zaleszany. 
 

j. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności 
odczytała Sylwia Rębisz. 

Radny Krzysztof Kwitkowski zwrócił uwagę na § 4, pkt. 2, podpunkt d) i e), gdzie cena za pojemnik 
o pojemności 1,10m3 wynosi 220 zł a o pojemności 7m3 jest to 700 zł, i że nie jest podniesiona opłata o 100% 
tak jak w pozostałych pojemnościach. Radny twierdzi, że przedsiębiorcy będą zmniejszać pojemności 
pojemników, ponieważ ten wzrost jest duży. 
Pani Sylwia Rębisz odpowiedziała, że te duże pojemniki są pojedynczymi przypadkami na terenie gminy. 
Przewodniczący Rady zwrócił uwagę na to, iż w uchwale powinna być zmiana zamiast m2 winny być m3 i że 
podniesiona będzie stawka za odpady komunalne segregowane z 4,50 zł na 5,50 zł. 
Wójt dodał, że ustawa o odpadach kładzie nacisk na segregację śmieci, i że w Naszej gminie są najniższe stawki 
za odpady. Wynika to też z przeprowadzonego przetargu, gdzie nie ma żadnych ukrytych kosztów. 
Radna Małgorzata Stefańska zwróciła uwagę na to, iż nie wszyscy płacą za odpady, jak twierdzi radna wiele 
osób mieszka bez zameldowania i później wyrzucają śmiecie po rowach. 
Przewodniczący Rady pytał ile osób nie ma podpisanych deklaracji. 
Pani Sylwia Rębisz odpowiedziała, że są to pojedyncze przypadki, przeważnie osoby samotne. 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
Rada Gminy w głosowaniu jawnym 15 głosami za podjęła 

Uchwałę Nr XIV/141/2015 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności. 
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k. Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości odczytała Pani Sylwia Rębisz. 

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

Uchwałę Nr XIV/142/2015 

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właściciela nieruchomości. 
 

l. Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za 
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
odczytała Pani Sylwia Rębisz. 

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

Uchwałę Nr XIV/143/2015 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 

m. Projekt uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi odczytała Pani Sylwia Rębisz. 

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

Uchwałę Nr XIV/144/2015 

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

 
n. Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zaleszany 

odczytała Pani Sylwia Rębisz. 

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

Uchwałę Nr XIV/145/2015 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zaleszany. 
 

o. Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatkowych od nieruchomości odczytała Pani 
Magdalena Małys. 

Przewodniczący Rady pytał jaka jest opinia komisji co do tego projektu uchwały. 
Radny Józef Sarna poinformował, iż na komisji rolnictwa były propozycje, aby podnieść stawki od budynku 
mieszkalnego z 0,25 zł do 0,30 zł i od budynków związanych z działalnością gospodarczą z 16,50 zł na 17,50 zł 
z czego byłoby 15 tys. zł zysku - jak twierdziła na komisji pani Małys. 
Radna Barbara Domin poinformowała, że komisja rewizyjna nie wnioskowała o zmianę. 
Wiceprzewodniczący Rady Jan Wawryk przekazał, że komisja budżetu również nie wnioskowała o zmianę. 
Wójt poinformował, że gmina chce obniżyć stawkę od środków transportowych po to, aby więcej samochodów 
rejestrowało się w powiecie, z czego powiat miałby zysk i zarazem gmina. 
Radny Józef Sarna twierdził, że stracimy 15 tys. zysku co też jest jakimiś dodatkowymi środkami dla gminy. 
Wójt odpowiedział, że wówczas będą większe zyski ponieważ przedsiębiorcy zaczną rejestrować więcej 
samochodów na terenie naszego powiatu. 
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Radny Krzysztof Kwitkowski pytał czy te 15 tys. to jest tylko z działalności gospodarczej, bo to wychodzi, że jest 
tylko 15 tys. m2 opodatkowane powierzchni od działalności. 
Pani Magdalena Małys odpowiedziała, że jest około 290 tys.m2 powierzchni. 
Sekretarz powiedział, że to wychodzi ponad 200 tys. a nie 15 tys. 
Radna Barbara Domin poinformowała, że na komisji rewizyjnej prosili radni o symulację zysków i przeliczana 
była każda kwota, jak podała pani Małys miało to być 15 tys. zysku jeśli podniesiemy przy działalności 
gospodarczej z 16,50 zł na 17,50 zł - tak komisja została poinformowana. 
Pani Małys wyjaśniła jak były przeliczane kwoty.  
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
Rada Gminy w głosowaniu jawnym 8 głosami za przy 3 przeciw i 4 wstrzymujących się podjęła 

Uchwałę Nr XIV/146/2015 

w sprawie określenia stawek podatkowych od nieruchomości. 
 

p. Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku 
rolnego na terenie Gminy Zaleszany odczytała Pani Magdalena Małys. 

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

Uchwałę Nr XIV/147/2015 

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na terenie 
Gminy Zaleszany. 
 

q. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/285/2005 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 
2 grudnia 2005 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości odczytała Pani Magdalena Małys.  

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

Uchwałę Nr XIV/148/2015 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/285/2005 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie 
zwolnień z podatku od nieruchomości. 
 

r. Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej odczytała Pani Magdalena Małys dodając, że z projektu 
uchwały jaki otrzymali radni w materiałach należy usunąć § 3. 

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

Uchwałę Nr XIV/149/2015 

w sprawie opłaty targowej. 
 

s. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 
odczytała Pani Magdalena Małys. 

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

Uchwałę Nr XIV/150/2015 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 
 

t. Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek leśny odczytała Pani 
Magdalena Małys. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
Rada Gminy w głosowaniu jawnym 15 głosami za podjęła 
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Uchwałę Nr XIV/151/2015 

w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek leśny. 
 

u. Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości 
odczytała Pani Magdalena Małys. 

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

Uchwałę Nr XIV/152/2015 

w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości. 
 

v. Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek rolny odczytała Pani 
Magdalena Małys. 

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

Uchwałę Nr XIV/153/2015 

w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości. 
 

w. Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru formularza informacji w sprawie podatku leśnego 
odczytała Pani Magdalena Małys. 

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

Uchwałę Nr XIV/154/2015 

w sprawie określenia wzoru formularza informacji w sprawie podatku leśnego. 
 

x. Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru formularza informacji w sprawie podatku od 
nieruchomości i rolnego odczytała Pani Magdalena Małys. 

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

Uchwałę Nr XIV/155/2015 

w sprawie określenia wzoru formularza informacji w sprawie podatku od nieruchomości i rolnego. 
 

y. Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr IV/28/2015 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 30 stycznia 
2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2015 r. odczytał Sekretarz Gminy Sebastian Nabrzeski. 

Przewodniczący Rady pytał czy są uwagi do projektu uchwały. 
Radny Władysław Stilger zapytał, dlaczego pieniądze trafiły do Skowierzyna. 
Sekretarz odpowiedział, że wpłynął wniosek Stowarzyszenia i zgodnie z decyzją Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pieniądze zostały przyznane dla Stowarzyszenia w Skowierzynie. 
Wiceprzewodniczący Rady Jan Wawryk potwierdził, że wpłynął wniosek do gminy. 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
Rada Gminy w głosowaniu jawnym 15 głosami za podjęła 

Uchwałę Nr XIV/156/2015 

zmieniającą Uchwałę Nr IV/28/2015 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 30stycznia 2015 r. w sprawie 
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 r. 
 
Ad. 11 
Interpelacje i oświadczenia radnych – nie było. 
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Ad. 12 
Przewodniczący Rady zaapelował do uczestników sesji, a w szczególności do Pana Karnata, aby się nie 
powtórzyła sytuacja jaka miała miejsce podczas poprzedniej sesji w wolnych wnioskach. Mianowicie jeśli 
Przewodniczący uznał, że dalsze wystąpienie rozmówcy nic nowego nie wnosi do tematu i odbiera mu głos to 
należy się dostosować a nie przekrzykiwać. 

Radny Mariusz Foltarz wnioskował, aby powrócić do tematu uchwały dotyczącej podatku od nieruchomości, 
ponieważ jak twierdzi Radny na komisji zostały przekazane radnym inne dane co wprowadziło radnych w błąd. 
Pani Magdalena Małys przeprosiła radnych za błędne informacje, ale te 290 tys. to miał być dochód gminy 
a nie powierzchnia z działalności gospodarczej. 

Głos zabrał Pan Józef Karnat mieszkaniec sołectwa Turbia, który poinformował na początku że jednak warto 
walczyć do końca, ponieważ po dwóch latach odbyło się spotkanie odnośnie wypłaty pieniędzy z lokat 
komitetu kanalizacyjnego, więc z tego wynika, że „warto walczyć do końca”. Pan Karnat pytał czy po 
przekształceniu Zakładu Komunalnego w Spółkę gmina będzie jedynym udziałowcem i czy przewidywane są 
konsultacje z mieszkańcami sołectw. Pan Karnat twierdził, że 20.05.2013 roku radni otrzymali pismo pana 
Karnata, które było na 20 stron w związku z tym pan Karnat pytał Przewodniczącego Rady, dlaczego nie było to 
załatwione tylko przemilczano temat. 

Przewodniczący Rady Gminy odpowiedział, że pism od Pana Karnata było wiele, Przewodniczący pytał Pana 
Karnata, co jako radny mógł mu odpowiedzieć na to pismo, skoro temat nadal jest poruszany. 

Wójt odpowiedział, że jeśli chodzi o Zakład Komunalny to gmina po przejściu w spółkę nie planuje innych 
udziałowców. 

Wójt przeprosił za pomyłkę jaka zaistniała przy przeliczaniu kwot przy podatku od nieruchomości, których 
powierzchnia wynosi około 17 tys. m2. 

Dyrektor GOK Piotr Szpara zapraszał wszystkich obecnych na sesji na uroczystości związane z obchodami 
upamiętniającymi 34 rocznicę wprowadzenia Stanu Wojennego i Pacyfikacji Kopalni „WUJEK”, które odbędą 
się 13 grudnia o godzinie 11.00 w Kościele Parafialnym w Zaleszanach. 
Wójt dodał, że jest potwierdzony przyjazd na te uroczystości Górników z Katowic i prezydenta Stalowej Woli. 

Przewodniczący Rady na zakończenie sesji przypomniał Radnym o oświadczeniach majątkowych, o których 
mówił na początku obrad. 

Ad.13 
Zamknięcie obrad Sesji Rady Gminy. 
Przewodniczący Rady Gminy słowami, zamykam posiedzenie XIV Sesji Rady Gminy, zakończył obrady XIV Sesji 
Rady Gminy w Zaleszanach. 
 
 

 Przewodniczący Rady Gminy 
 
 Lucjan Kutyła 


