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PROTOKÓŁ  NR XIII/2011 

SESJI RADY GMINY W ZALESZANACH 

odbytej w dniu 30 listopada  2011 r. 

 

W Sesji Rady Gminy w dniu 30 listopada 2011  roku uczestniczyło 14 radnych na ogólną liczbę 15 

radnych. Nieobecność radnego Mirosława Czerneckiego, została usprawiedliwiona.  

O godz. 9-tej Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiktor Przybysz dokonał otwarcia XIII Sesji Rady 

Gminy powitał radnych oraz zaproszonych gości jak na załączonej liście obecności. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił następujący porządek obrad 

1. Otwarcie XIII Sesji Rady Gminy, 

2. Przyjęcie porządku obrad, 

3. Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Gminy, 

4. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy, 

5. Informacje Wójta Gminy za okres od ostatniej Sesji, 

6. Informacja PODR nt. rolnictwa w Gminie. 

7. Ocena realizacji inwestycji prowadzonych na terenie Gminy w 2011 r. 

8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

      a). zmian w uchwale budżetowej Gminy Zaleszany na 2011 r.   

b).zmiany uchwały Nr IV/24/2011 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie 

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 

2011 r. 

c).uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 r.  

d). obniżenia ceny skupu żyta  przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na terenie 

gminy Zaleszany, 

e). określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, 

f). określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, 

g). zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na 

terenie Gminy, 

h). wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zaleszany. 

9. Interpelacje i oświadczenia radnych, 

10. Wolne wnioski i zapytania, 

11. Zamknięcie obrad Sesji. 
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Ad. 2 

Przewodniczący Rady Gminy zgłosił wniosek o wprowadzenie do  porządku obrad punktu w pkt.: 

 i). uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat pobieranych od właścicieli nieruchomości za 

odbiór odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych, 

j). uchwały w sprawie określenia wzoru formularza informacji w sprawie podatku leśnego, 

k). uchwały w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości, 

l). uchwały w sprawie określenia wzoru formularza w sprawie podatku od nieruchomości i rolnego, 

m). uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych wyłącznie dla zasobów 

Agencji Nieruchomości Rolnych, 

n). uchwała w sprawie przystapienia Gminy Zaleszany do realizacji projektu w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet IX Działanie 9.1.2 współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

Wniosek poddany został pod głosowanie i przyjęty został jednogłośnie. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie cały porządek obrad i  przyjęty został jednogłośnie w 

głosowaniu jawnym ( 14 głosów za) przy 14 radnych biorących udział w głosowaniu. 

Ad. 3 

Protokół z XII Sesji Rady Gminy Zaleszany przyjęty został jednogłośnie w głosowaniu jawnym ( 14 

głosów za) przy 14 radnych biorących udział w głosowaniu. 

 

Ad. 4 i 5 

Przewodniczący Rady Gminy, z powodu nieobecności na Sesji Rady Gminy – Wójta Gminy odczytał 

zaproszenie na szkolenie z zakresu Funduszu Sołeckiego organizowanego przez Stowarzyszenie 

Sołtysów. Szkolenie odbędzie się w dniu 9 grudnia 2011 r. o godz. 900 w GOK Zaleszany. 

 

Ad. 6 

Informacje dotyczące rolnictwa w Gminie przedstawione zostały przez:   Panią Jolantę Wiśniewską – 

Kierownika Powiatowego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Stalowej Woli, oraz Pana Ryszarda 

Sajeckiego – Zastępcę Kierownika Biura Terenowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa w Stalowej Woli. 

 

 

Ad. 7 

Informacje z  zakresu realizacji inwestycji prowadzonych na terenie Gminy przedstawione zostały 

przez: - Irenę Gorczycę , Ryszarda Łącznego oraz Jana Nowaka. 

Informacje te w formie pisemnej stanowią załączniki do niniejszego protokołu.  
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Ponadto Wójt Gminy Ryszard Łączny poinformował Radę Gminy o toczącym się postępowaniu 

sądowym w sprawie uiszczenia należności za wykonanie robót kanalizacyjnych dla wykonawcy 

WOD-BUD. 

Ad. 8  

a).  

Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Zaleszany na 2011 r. przedstawiła p. 

Monika Chałubiec - Skarbnik Gminy. 

Szczegółowych wyjaśnień w powyższej kwestii dokonała p. Monika Chałubiec -  Skarbnik Gminy. 

W dyskusji nad projektem przedstawionej uchwały zabrał głos Przewodniczący Rady, który 

przedstawił propozycję aby nie przekazywać pieniędzy pozyskanych ze sprzedaży działek w sołectwie 

Dzierdziówka na tz. uzupełnienie wyposażenia Domu Ludowego. Powinno się oszczędzać a nie 

rozdrabniać wydatki.  Przewodniczący Rady zaproponował dokonanie zmiany w projekcie uchwały 

zmniejszyć o 20 000,00 zł, wydatki dla sołectwa Dzierdziówka. 

Wójt Gminy wyraził zgodę na wprowadzenie powyższej zmiany. 

Wniosek poddany został pod głosowanie i przyjęty : 11 głosami za, 1 głos przeciw i 2 głosy 

wstrzymujące. 

Na wniosek Wójta Gminy, Rada Gminy  11 głosami za, 1 głos przeciw i 2 głosy wstrzymujące.  przy 

14 radnych biorących udział w głosowaniu podjęła : 

uchwałę Nr XIII/110/2011 

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Zaleszany na 2011 rok. 

 

b).  

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/24/2011 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 11 

lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2011 r. przedstawił p. Sebastian Nabrzeski – Sekretarz Gminy. 

 

Na wniosek Wójta Gminy, Rada Gminy 14 głosami za, przy 14 radnych biorących udział w 

głosowaniu podjęła : 

uchwałę Nr XIII/111/2011 

w sprawie: zmiany uchwały Nr IV/24/2011 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 11 lutego 2011r. w 

sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2011 r. 

 

c). 
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Projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego o których mowa w art. 

3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 

2012 r.  przedstawił Sekretarz Gminy p. Sebastian Nabrzeski. 

 

Na wniosek Wójta Gminy, Rada Gminy 14 głosami za, przy 14 radnych biorących udział w 

głosowaniu podjęła : 

uchwałę Nr XIII/112/2011 

w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 r. 

 

d). 

Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta  przyjmowanej jako podstawa obliczania 

podatku rolnego na terenie gminy Zaleszany,, przedstawiła p. Krystyna Łukasiewicz  inspektor Urzędu 

Gminy 

Projekt uchwały przedstawiony został na posiedzeniach  poszczególnych Komisji Rady Gminy które 

opiniują powyższy projekt pozytywnie.  

Komisja Rolnictwa proponuje, aby cenę 1 q żyta jako podstawa obliczania podatku do nowych 

naliczeń uśrednić z trzech poprzednich lat począwszy od 2013 r. 

 

Na wniosek Wójta Gminy, Rada Gminy podjęła 14 głosami za, przy 14 radnych biorących udział w 

głosowaniu, podjęła  

uchwałę Nr XIII/113/2011 

w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta  przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego 

na terenie gminy Zaleszany, 

 

 

 

e). 

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, przedstawiła p. 

Krystyna Łukasiewicz   insp. Urzędu Gminy. 

Projekt uchwały przedstawiony został na posiedzeniach  poszczególnych Komisji Rady Gminy które 

opiniują powyższy projekt pozytywnie.  Natomiast Komisja Rewizyjna oraz Komisja Budżetowa 

zaproponowały dokonania zmniejszeń w stawkach w pkt. 2 lit. a,  z kwoty 0,30 zł. do kwoty 0,20 zł. 
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Poprawka poddana został pod głosowanie i przyjęta została 14 głosami za. 

 

Na wniosek Wójta Gminy, Rada Gminy podjęła 14 głosami za, przy 14 radnych biorących udział w 

głosowaniu, podjęła  

uchwałę Nr XIII/114/2011 

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, 

 

f ). 

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, 

przedstawiła p. Krystyna Łukasiwicz  insp. Urzędu Gminy. 

Projekt poddany został zaopiniowaniu Komisji Rolnictwa, która opiniuje go pozytywnie. Komisje 

Rewizyjna oraz Budżetowa zaproponowały zwiększenie stawek opłat o 10 % z zaokrągleniem do 

pełnych złoty. 

Wniosek poddany został pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie – 14 głosami za. 

  

Na wniosek Wójta Gminy, Rada Gminy 14 głosami za, przy 14 radnych biorących udział w 

głosowaniu podjęła : 

uchwałę Nr XIII/115/2011 

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

 

g). 

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków na terenie Gminy, przedstawił p. Rafał Lechoszest  - Dyrektor GZGK. 

Projekt uchwały poddany został zaopiniowaniu przez Komisję Rewizyjną i Budżetową. Komisje 

opiniują pozytywnie przedstawiony projekt.  

 

Na wniosek Wójta Gminy, Rada Gminy 14 głosami za, przy 14 radnych biorących udział w 

głosowaniu podjęła : 

uchwałę Nr XIII/116/2011 

w sprawie: zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków na terenie Gminy 

 

h). 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność 

Gminy Zaleszany , przedstawiła p. Izabela Rębisz insp. Urzędu Gminy. 
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Na wniosek Wójta Gminy, Rada Gminy 14 głosami za, przy 14 radnych biorących udział w 

głosowaniu podjęła : 

uchwałę Nr XIII/117/2011 

w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Zaleszany. 

 

i).  

Projekt uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat pobieranych od właścicieli nieruchomości 

za odbiór odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zaleszany , przedstawił p. Rafał 

Lechoszest Dyrektor GZGK. 

 

Na wniosek Wójta Gminy, Rada Gminy 13 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym przy 14 radnych 

biorących udział w głosowaniu podjęła : 

uchwałę Nr XIII/118/2011 

w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat pobieranych od właścicieli nieruchomości za odbiór 

odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych . 

 

j). 

Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru formularza informacji w sprawie podatku leśnego,, 

przedstawiła p. Krystyna Łukasiwicz insp. Urzędu Gminy. 

 

Na wniosek Wójta Gminy, Rada Gminy 14 głosami za, przy 14 radnych biorących udział w 

głosowaniu podjęła : 

uchwałę Nr XIII/119/2011 

w sprawie: określenia wzoru formularza informacji w sprawie podatku leśnego, 

 

k). 

Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości, 

przedstawiła p. Krystyna Łukasiwicz insp. Urzędu Gminy. 

 

Na wniosek Wójta Gminy, Rada Gminy 14 głosami za, przy 14 radnych biorących udział w 

głosowaniu podjęła : 

uchwałę Nr XIII/120/2011 
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w sprawie: określenia wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości, 

 

l). 

Projekt uchwały w sprawie  określenia wzoru formularza w sprawie podatku od nieruchomości i 

rolnego, przedstawiła p. Krystyna Łukasiwicz insp. Urzędu Gminy. 

 

Na wniosek Wójta Gminy, Rada Gminy 14 głosami za, przy 14 radnych biorących udział w 

głosowaniu podjęła : 

uchwałę Nr XIII/121/2011 

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

  

m).  

Projekt uchwały w sprawie uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych 

wyłącznie dla zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych, przedstawiła p. Krystyna Łukasiwicz insp. 

Urzędu Gminy. 

 

Na wniosek Wójta Gminy, Rada Gminy 14 głosami za, przy 14 radnych biorących udział w 

głosowaniu podjęła : 

uchwałę Nr XIII/122/2011 

w sprawie: uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych wyłącznie 

dla zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych, 

 

n). 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Zaleszany do realizacji projektu w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet IX Działanie 9.1.2 współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego, przedstawił p. Ryszard Łączny – Zastępca Wójta Gminy. 

 

Na wniosek Wójta Gminy, Rada Gminy 14 głosami za, przy 14 radnych biorących udział w 

głosowaniu podjęła : 

uchwałę Nr XIII/123/2011 

w sprawie: przystąpienia Gminy Zaleszany do realizacji projektu w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet IX Działanie 9.1.2 współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego, 

 

Ad. 9 
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Interpelacje i oświadczenia radnych – nie było. 

 

Ad. 10 

Radny Władysław Stilger  w swojej wypowiedzi powrócił do kwestii „zabranych” pieniędzy Sołectwu 

Dzierdziówka, pieniądze te są inwestowane w sołectwo co przynosi jakieś efekty. Pieniądze te nie idą 

na inną gminę.  

 

Radny Grzegorz Garanty stwierdziła, że zabranie tych 20 000,00 zł. zawaliło jego koncepcję 

sołtysowania, a jeżeli będzie takie podejście rady, to sołectwo wycofa się ze sprzedaży działek.  

 

Przewodniczący Rady, zaprosił radnych oraz wszystkich obecnych na 16 grudnia, na obchody 

rocznicowe wydarzeń z 1981 r. tj. pacyfikacji Kopalni „Wujek”.  

 

Zwrócił się również z propozycją powołania Społecznego Komitetu Ratowania Zabytkowych 

nagrobków na cmentarzu w Zaleszanach  jak również wybudowania obelisku upamiętniającego 

poległych na wschodzie. 

 

Ad.  11 

O godz. 1230 , Przewodniczący Rady Gminy słowami, zamykam posiedzenie XIII Sesji Rady Gminy, 

zakończył XIII  Sesję Rady Gminy w Zaleszanach. 

 

 

Protokołowała:                                                                             Przewodniczący Rady Gminy 

mgr Wiesława Kornafel          Wiktor Przybysz 

Kierownik Referatu Organizacyjnego   


