
PROTOKÓŁ  Nr XLI/2018 
Z  SESJI  RADY  GMINY  W  ZALESZANACH 

odbytej w dniu 27 marca 2018 roku 
 

O godz. 14.00 Przewodniczący Rady Gminy Lucjan Kutyła dokonał otwarcia XLI Sesji Rady Gminy, powitał 
radnych oraz przybyłych gości. W sesji Rady Gminy w dniu 27 marca 2018 roku uczestniczyło 15 radnych na 
ogólną liczbę 15 radnych. 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie XLI Sesji Rady Gminy. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji Rady Gminy. 
4. Przyjęcie protokołu z XL Sesji Rady Gminy. 
5. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii dotycząca zmiany rozporządzenia MRiRW w sprawie 

środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.  
6. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy. 
7. Informacje Wójta Gminy za okres od ostatniej sesji. 
8. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy w Zaleszanach za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 

2017 r.  
9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

a. zmian w uchwale budżetowej Gminy Zaleszany na 2018 rok, 
b. zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zaleszany, 
c. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek 

oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, 
d. szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty 

należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Zaleszany i jej 
jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych, 

e. utworzenia Zespołu Szkół w Turbi, 
f. określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach 

publicznych, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych 
przez Gminę Zaleszany, 

g. ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczyciela pedagoga, psychologa, 
logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego, 

h. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Zaleszany w 2018 roku”, 

i. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej 
własność Gminy Zaleszany x4, 

j. wyrażenia zgody na obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym nieruchomości gruntowej 
oznaczonej numerem 899/11 położonej w Turbi stanowiącej własność Gminy Zaleszany, 

k. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zaleszany x4, 
l. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej położonej w Motyczu Szlacheckim, 
m. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego wydzierżawienia nieruchomości 

gruntowych stanowiących własność Gminy Zaleszany x2, 
n. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia typu 

schronisko dla osób bezdomnych z terenu Gminy Zaleszany, 
o. zmiany Uchwały Nr VI/54/2011 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu 

i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych 
warunków jego funkcjonowania, 

p. podziału gminy Zaleszany na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych 
wybieranych w każdym okręgu wyborczym, 

q. podziału gminy Zaleszany na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib 
obwodowych komisji wyborczych. 

10. Interpelacje i oświadczenia radnych.  
11. Wolne wnioski i zapytania. 
12. Zamknięcie obrad Sesji. 
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Ad. 2 
Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad, proponując aby w punkcie 9 do ppkt. m) dodać trzecią 
uchwałę o tym samym tytule. 
Rada Gminy jednogłośnie przegłosowała zmianę, następnie 15 głosami za przegłosowano cały porządek 
obrad. 

Ad. 3 
Przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji Rady Gminy - Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do protokołu, nikt 
nie wniósł uwag więc przystąpiono do głosowania. 
Protokół został przyjęty 15 głosami za. 

Ad. 4 
Przyjęcie protokołu z XL Sesji Rady Gminy - Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do protokołu, nikt nie 
wniósł uwag więc przystąpiono do głosowania. 
Protokół został przyjęty 15 głosami za. 

Ad. 5 
Wystąpienie Powiatowego Lekarza Weterynarii dotyczące zmiany rozporządzenia MRiRW w sprawie środków 
podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. 

Rozporządzenie stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad. 6 
Przewodniczący Rady odczytał pismo przesłane od Posła na Sejm RP Pana Jarosława Sachajko. 
Rada Gminy nie była za podejmowaniem proponowanej w piśmie uchwały. 
Pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad. 7. 
Wójt poinformował, że od ostatniej Sesji podpisał 13 zarządzeń dotyczących: ustalenia założeń i kierunków 
działania w zakresie bezpieczeństwa zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej Gminy Zaleszany w 2018 r., 
zmian w zarządzeniu w sprawie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, zmian w budżecie, ustalenia 
Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych 
w Urzędzie Gminy, powołania Stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie 
zamówień publicznych w Urzędzie Gminy, ustalenia jednorazowej opłaty za ustanowienie służebności 
drogowej na nieruchomości stanowiące własność Gminy Zaleszany, ustalenia cen wywoławczych 
nieruchomości przeznaczonych pod sprzedaż, sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 r. 
Wójt w tym okresie wielokrotnie spotykał się z mieszkańcami, jak również uczestniczył w Zebraniach 
Sprawozdawczych jednostek OSP z terenu gminy, Zebraniach Wiejskich, uroczystościach oddania do użytku 
lądowiska w Szpitalu w Stalowej Woli, posiedzeniu Zarządu Lasowiacka Grupa Działania, spotkał się 
z Dyrektorami Szkół z terenu gminy. 
Ponadto uczestniczył w II Ogólnopolskim Forum Samorządów, I gali Orderu Rzeki Wisły, Powiatowym Dniu 
Animatora Kultury i Sportu, był obecny również przy podpisaniu umowy dot. powierzenia realizacji zadań ze 
środków Funduszu Sprawiedliwości, podpisaniu aktów notarialnych. 
Wójt wspomniał, że w tym roku w IV kwartale rozpocznie się budowa wału na rzece Osa, która stanowi 
poważne wyzwanie dla inwestora, jakim są Wody Polskie. Gmina pozyskała ze środków Funduszu 
Sprawiedliwości 60 tys. zł, za które zakupione zostanie 10 toreb medycznych, 2 defibrylatory niezbędne do 
prowadzenia działań ratowniczych podczas wypadków drogowych. Wójt poinformował również o kanalizacji, 
której wartość wynosi 40 mln zł, w tym dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego wyniesie prawie 26 mln. 

Ad. 8 

Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy w Zaleszanach za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 
2017 r.  

Przewodniczący Rady pytał o opinię jaka jest do sprawozdania. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że komisja opiniowała sprawozdanie pozytywnie. 

Przewodniczący Komisji Budżetu również poinformował, że komisja opiniowała pozytywnie przedstawione 
sprawozdanie. 

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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Ad. 9 
a. Projekt uchwały z autopoprawką w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Zaleszany na 2018 

rok odczytała Skarbnik Gminy. 

Przewodniczący Rady pytał czy są uwagi do projektu uchwały. 
Radny Józef Sarna zwrócił uwagę na kwotę 40 tys. zł na altanę do Turbi, pytał dlaczego taka droga. 
Wójt poinformował, że to jest wstępna kalkulacja, altana będzie przy lotnisku w Turbi, o wymiarach około 
20x7, która pomieści około 100 osób, dlatego taka cena. 
Nie było więcej uwag więc przystąpiono do głosowania. 
Rada Gminy w głosowaniu jawnym 15 głosami za podjęła 

Uchwałę Nr XLI/484/2018 

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Zaleszany na 2018 rok. 

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

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

Uchwałę Nr XLI/485/2018 

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zaleszany. 

c. 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 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 XLI/486/2018 

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

d. Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu 
spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, 
przypadających Gminie Zaleszany i jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego 
uprawnionych odczytała Skarbnik Gminy. 

Przewodniczący Rady pytał czy są uwagi do projektu uchwały. 
Radna Małgorzata Stefańska pytała czy to chodzi o pomoc de minimnis. 
Skarbnik odpowiedziała, że to chodzi o tą pomoc. 
Nie było więcej uwag, więc przystąpiono do głosowania. 
Rada Gminy w głosowaniu jawnym 15 głosami za podjęła  

Uchwałę Nr XLI/487/2018 

w sprawie szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na 
raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Zaleszany i jej 
jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych. 

e. Projekt uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Turbi odczytał Dyrektor GZOSiP Jan Nowak.  

Przewodniczący Rady pytał czy są uwagi do projektu uchwały. 
Radna Marzena Kuna zwróciła uwagę na nazwę Zespół Szkół a Zespół Szkolno–Przedszkolny.  
Dyrektor odpowiedział, że nie ma żadnych konsekwencji jeśli chodzi o nazwę, może funkcjonować sam Zespół 
Szkół. 
Nie było więcej uwag więc przystąpiono do głosowania. 
Rada Gminy w głosowaniu jawnym 15 głosami za podjęła 
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Uchwałę Nr XLI/488/2018 

w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Turbi. 

f. Projekt uchwały  w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 
w przedszkolach publicznych, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania 
przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Zaleszany odczytał Dyrektor GZOSiP Jan Nowak. 

Przewodniczący Rady zwrócił uwagę na zapis w § 6 ust. 2 dotyczący rodziny wielodzietnej. 
Dyrektor odpowiedział, ze taki zapis wynika z ustawy. 

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

Uchwałę Nr XLI/489/2018 

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach 
publicznych, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez 
Gminę Zaleszany. 

g. Projekt uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczyciela 
pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego odczytał 
i wyjaśnił Dyrektor GZOSiP Jan Nowak. 

Przewodniczący Rady pytał czy są uwagi do projektu uchwały. 
Nie było uwag więc przystąpiono do głosowania. 
Rada Gminy w głosowaniu jawnym 14 głosami za (jeden radny na chwilę opuścił Salę Narad) podjęła 

Uchwałę Nr XLI/490/2018 

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczyciela pedagoga, psychologa, 
logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego. 

h. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zaleszany w 2018 roku” odczytała Kierownik 
Marta Nakielny. 

Przewodniczący Rady pytał czy są uwagi do projektu uchwały. 

Wójt zwrócił uwagę na koszty związane z bezdomnymi zwierzętami, problem ten z roku na rok narasta jeszcze 
bardziej. 
Nie było więcej uwag więc przystąpiono do głosowania. 
Rada Gminy w głosowaniu jawnym 15 głosami za podjęła 

Uchwałę Nr XLI/491/2018 

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Zaleszany w 2018 roku”. 

i. Cztery projekty uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zaleszany odczytała Pani Izabela Rębisz. 

Wszystkie cztery projekty zostały odczytane. 
Przewodniczący Rady pytał czy są uwagi do projektów uchwał. 
Nie było uwag więc przystąpiono do głosowania. 
Rada Gminy w głosowaniu jawnym 15 głosami za podjęła 
Uchwałę Nr XLI/492/2018 – dotyczącą działki nr 259/6 położonej w Skowierzynie, 
Uchwałę Nr XLI/493/2018 – dotyczącą działki nr 965/6 położonej w Skowierzynie, 
Uchwałę Nr XLI/494/2018 – dotyczącą działki nr 1856/66 i części działek 407, 1566/2, 1856/64, 2065 
położonych w Turbi, 
Uchwałę Nr XLI/495/2018 – dotyczącą działki nr 791/3 położonej w Obojnej. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej 
własność Gminy Zaleszany. 
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j. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym 
nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 899/11 położonej w Turbi stanowiącej własność 
Gminy Zaleszany odczytała Pani Izabela Rębisz. 

Przewodniczący Rady 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 XLI/496/2018 

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym nieruchomości gruntowej 
oznaczonej numerem 899/11 położonej w Turbi stanowiącej własność Gminy Zaleszany. 

k. Cztery projekty uchwał w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej 
własność Gminy Zaleszany odczytała Pani Izabela Rębisz. 

Wszystkie cztery projekty zostały odczytane. 
Przewodniczący Rady pytał czy są uwagi do projektów uchwał. 
Nie było uwag więc przystąpiono do głosowania. 
Rada Gminy w głosowaniu jawnym 15 głosami za podjęła 
Uchwałę Nr XLI/497/2018 – dotyczącą działki nr 807 położonej w Majdanie Zbydniowskim, 
Uchwałę Nr XLI/498/2018 – dotyczącą działki nr 723/2 położonej w Majdanie Zbydniowskim, 
Uchwałę Nr XLI/499/2018 – dotyczącą działki nr 662/6 położonej w Turbi, 
Uchwałę Nr XLI/500/2018 – dotyczącą działek nr 71/3 i 72/11 położonych w Obojnej. 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy 
Zaleszany. 

l. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej położonej 
w Motyczu Szlacheckim odczytała Pani Izabela Rębisz. 

Przewodniczący Rady pytał czy są uwagi do projektu uchwały. 
Wójt wyjaśnił, że chodzi o pomieszczenia po Sklepie GS, które będą zaadoptowane pod świetlicę. 
Nie było uwag, więc przystąpiono do głosowania. 
Rada Gminy w głosowaniu jawnym 15 głosami za podjęła  

Uchwałę Nr XLI/501/2018 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej położonej w Motyczu Szlacheckim. 

m. Trzy projekty uchwał w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 
wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Zaleszany odczytała Pani 
Izabela Rębisz. 

Wszystkie trzy projekty zostały odczytane. 
Przewodniczący Rady pytał czy są uwagi do projektów uchwał. 
Nie było uwag więc przystąpiono do głosowania. 
Rada Gminy w głosowaniu jawnym 15 głosami za podjęła 
Uchwałę Nr XLI/502/2018 – dotyczącą działki nr 344 i części działki nr 346/13 położonych w Skowierzynie, 
Uchwałę Nr XLI/503/2018 – dotyczącą działki nr 259/6 i części działki nr 346/13 położonych w Skowierzynie, 
Uchwałę Nr XLI/504/2018 – dotyczącą działki nr 1218/42 położonej w Kotowej Woli, 

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

n. Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 
w ośrodkach wsparcia typu schronisko dla osób bezdomnych z terenu Gminy Zaleszany odczytał 
i wyjaśnił Kierownik OPS Andrzej Szostek. 

Przewodniczący Rady pytał czy są uwagi do projektu uchwały. 
Nie było uwag, więc przystąpiono do głosowania. 
Rada Gminy w głosowaniu jawnym 15 głosami za podjęła  
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Uchwałę Nr XLI/505/2018 

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia typu 
schronisko dla osób bezdomnych z terenu Gminy Zaleszany. 

o. 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 powoływania i odwoływania członków zespołu 
interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania odczytał Kierownik OPS 
Andrzej Szostek. 

Przewodniczący Rady 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 XLI/506/2018 

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

p. Projekt uchwały w sprawie podziału gminy Zaleszany na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic 
i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym odczytała Pani Justyna 
Kuchno. 

Przewodniczący Rady pytał czy są uwagi do projektu uchwały. 
Nie było uwag, więc przystąpiono do głosowania. 
Rada Gminy w głosowaniu jawnym 14 głosami za, przy 1 przeciw podjęła  

Uchwałę Nr XLI/507/2018 

w sprawie podziału gminy Zaleszany na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych 
wybieranych w każdym okręgu wyborczym. 

q. Projekt uchwały w sprawie podziału gminy Zaleszany na stałe obwody głosowania, ustalenia ich 
numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych odczytała Pani Justyna Kuchno. 

Przewodniczący Rady pytał czy są uwagi do projektu uchwały. 
Nie było uwag, więc przystąpiono do głosowania. 
Rada Gminy w głosowaniu jawnym 14 głosami za, przy 1 wstrzymującym podjęła  

Uchwałę Nr XLI/508/2018 

w sprawie podziału gminy Zaleszany na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz 
siedzib obwodowych komisji wyborczych. 

Ad. 10 
Interpelacje i oświadczenia radnych- nie było. 

Ad. 11 
Wolne wnioski i zapytania. 

Radny Władysław Stilger podniósł temat pism w sprawie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 
terenie Gminy, które wpłynęły do sołtysów celem wyrażenia opinii przez Zebrania Wiejskie. 
Wójt wyjaśnił, że to jest wymóg ustawodawcy. 

Radna Małgorzata Stefańska zwróciła uwagę na ul. Polnych Wiatrów w Pilchowie, że mieszkańcy proszą 
o wysypanie jej kamieniem. 
Wójt wyjaśnił, że kamieniem dysponują sołtysi. 
Sołtys Pilchowa odpowiedział, ze wszystkie drogi były na jesień wyrównywane, na tę drogę o której mówi 
radna był wywieziony samochód kamienia. 

Sołtys z Turbi Magdalena Górak poruszyła problem, jaki był z roznoszeniem nakazów podatkowych wraz 
z dodatkowymi zawiadomieniami o ulicach i drukach opłat za śmieci. Pani sołtys twierdziła, że nikt nie ustalał 
z nią wcześniej, że będzie miała tyle dodatkowych dokumentów do rozniesienia. Według pani sołtys, sołtysi 
powinni być traktowani inaczej, pani sołtys prosiła o wynagrodzenie za wykonanie dodatkowo pracy. 
Sołtys Obojnej Waldemar Gimpel, również przychylał się do tego co pani sołtys powiedziała. 
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Wójt zwrócił uwagę pani sołtys, że gdy ona wyjeżdżała na dłużej w okresie zbierania podatku to podatek był 
zbierany przez urząd i inne osoby za panią sołtys wykonywały obowiązki i nikt nie prosił o zwrócenie 
wynagrodzenia do urzędu. 
Wójt dodał, że zmieniają się przepisy i w przyszłości nie będą roznosić sołtysi nakazów podatkowych. 
Pani sołtys twierdziła, że nie chodzi jej tak bardzo o kwestie finansowe jak o to, że nie było ze strony urzędu 
żadnej informacji o dodatkowych dokumentach, które były przekazane na ostatnią chwilę. 
Pan Wójt odpowiedział, że nikt z sołtysów nie miał i nie zgłaszał problemów, niektórzy sołtysi jak np. sołtys 
Kotowej Woli roznieśli nakazy w dwa dni. 
Sołtys Kotowej Woli Józef Dul potwierdził, że w swoim sołectwie rozniósł w przeciągu dwóch dni nakazy. 
Sołtys Obojnej Waldemar Gimpel twierdził, że jest niemożliwe rozniesienie w przeciągu dwóch dni wszystkich 
nakazów. 
Wójt dodał, że problemy były z ulicówką, dlatego mogła pani sołtys dostać troszkę później dokumenty, za co 
Wójt przepraszał. 

Przewodniczący Rady złożył wszystkim życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych. 
 

Ad. 10 
Zamknięcie obrad Sesji.  

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Lucjan Kutyła 


