
PROTOKÓŁ Nr XXIII/2016 
Z  SESJI  RADY  GMINY  W  ZALESZANACH 

odbytej w dniu 25 listopada 2016 roku 
 

O godz. 14.00 Przewodniczący Rady Gminy Lucjan Kutyła dokonał otwarcia XXIII Sesji Rady Gminy, powitał 
radnych oraz przybyłych gości. W sesji Rady Gminy w dniu 25 listopada 2016 roku uczestniczyło 15 radnych na 
ogólną liczbę 15 radnych. 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie XXIII Sesji Rady Gminy. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Gminy. 
4. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy. 
5. Informacje Wójta Gminy za okres od ostatniej sesji. 
6. Zaspokojenie potrzeb komunalnych mieszkańców Gminy. 
7. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaleszanach w roku 2015. 
8. Przyjęcie informacji dotyczącej oświadczeń majątkowych za 2015 rok. 
9. Rolnictwo w Gminie. 
10. Ocena realizacji inwestycji prowadzonych na terenie Gminy. 
11. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

a. zmian w uchwale budżetowej Gminy Zaleszany na 2016 rok, 
b. zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie 

gminy Zaleszany, 
c. zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Zaleszanach oraz 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaleszanach, 
d. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Zaleszany x3, 
e. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność 

Gminy Zaleszany x2, 
f. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Zaleszany x2, 
g. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego wydzierżawienia nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Zaleszany x4, 
h. wyrażenia zgody na obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym nieruchomości gruntowych 

stanowiących własność Gminy Zaleszany x3, 
i. zmiany Uchwały nr XIV/139/2015 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie 

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego wydzierżawienia nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Zaleszany, 

j. utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Zaleszany - Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli 
w Zaleszanach,  

k. dokonania zmian w Statucie Sołectwa x13, 
l. uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok, 
m. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na 2016 r., 
n. zniesienia form przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody, 
o. obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na terenie gminy 

Zaleszany, 
p. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, 
q. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 

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

Ad. 2 
Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad i zapytał, czy są uwagi. Sekretarz Gminy Pan Sebastian Nabrzeski 
zgłosił autopoprawkę w pkt. 11, ppkt. j) – pierwszy wyraz „utworzenia” należy zamienić na „reorganizcji”. 
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Natomiast Przewodniczący Rady zaproponował, aby w pkt. 11, po ppkt. a) wprowadzić uchwałę w sprawie 
zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. „Przygotowanie wniosku aplikacyjnego wraz z wszystkimi 
niezbędnymi załącznikami dla przedsięwzięcia planowanego w ramach konkursu, który ogłoszony będzie przez 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego – Oś priorytetowa III- Czysta energia, Działanie 
3.1 – Rozwój OZE”, przez co dalsza numeracja ppkt. ulegnie zmianie. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wprowadzenie zmian do porządku obrad. 
Rada Gminy jednogłośnie była za wprowadzeniem zmian. 
Następnie przegłosowano jednogłośnie cały porządek obrad ze zmianami. 

Ad. 3 
Przyjęcie protokołu z XXII 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 o zaproszeniu jakie wpłynęło do Rady na Centralne Targi Rolnicze, 
które odbywać się będą w dniach 25-27 listopada 2016 r. w Nadarzynie.  
Istnieje możliwość wsparcia Ochotniczej Straży Pożarnej Zbydniów, poprzez zakup kalendarzy strażackich, które 
są do nabycia w sklepach obok gminy i u Prezesa OSP Zbydniów Sebastiana Nabrzeskiego. 

Ad. 5 
Wójt w swoich informacjach podkreślił, że podpisał 17 zarządzeń dotyczących budżetu Gminy Zaleszany, komisji 
przetargowej, ustalenia cen nieruchomości stanowiącej własność Gminy, powołania Kierownika Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Zaleszanach, jednorazowej opłaty za ustanowienie służebności drogowej do 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy. 
Ponadto uczestniczył w zarządzie LGD w Grębowie, Radzie Społecznej Ośrodka Zdrowia w Zbydniowie. 
Podpisywał również akty notarialne oraz umowy na termomodernizację. 
Wójt poinformował o naborze wniosków na odnawialne źródła energii dla mieszkańców gminy. 

Ad. 6 
Zaspokojenie potrzeb komunalnych mieszkańców Gminy - informację w tym temacie przedstawił Prezes GZGK 
Rafał Lechoszest.  
Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad. 7 
Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaleszanach w roku 2015 przedstawił Kierownik OPS 
Andrzej Szostek. 
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 8 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował o pismach, które wpłynęły z trzech Urzędów Skarbowych odnośnie 
złożonych oświadczeń majątkowych radnych i pracowników urzędu. Przewodniczący dodał, że kilku osobom 
Urząd Skarbowy wykazał nieprawidłowości w wypełnianiu oświadczeń. Przewodniczący prosił, aby przy kolejnym 
składaniu oświadczeń poprawnie wpisać te dane, w których były błędy. 

Ad. 9 
Informację na temat rolnictwa w Gminie Zaleszany przedstawił Kierownik Biura Powiatowego ARiMR Łukasz 
Durek. 
Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad. 10 
Informacja z realizacji inwestycji prowadzonych na terenie Gminy została wcześniej przesłana Radnym 
z materiałami na Sesję. 
Informacja stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. 11 

a. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Zaleszany na 2016 rok odczytała 
Skarbnik Gminy. 

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 XXIII/261/2016 

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

b. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. „Przygotowanie 
wniosku aplikacyjnego wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami dla przedsięwzięcia 
planowanego w ramach konkursu, który ogłoszony będzie przez Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Podkarpackiego – Oś priorytetowa III - Czysta energia, Działanie 3.1 – Rozwój OZE” 
odczytała Skarbnik Gminy. 

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 XXIII/262/2016 

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. „Przygotowanie wniosku aplikacyjnego wraz 
z wszystkimi niezbędnymi załącznikami dla przedsięwzięcia planowanego w ramach konkursu, który ogłoszony 
będzie przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego – Oś priorytetowa III - Czysta 
energia, Działanie 3.1 – Rozwój OZE”. 
 

c. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków na terenie gminy Zaleszany odczytał Pan Rafał Lechoszest. 

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 XXIII/263/2016 

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

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

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 XXII/264/2016 

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

e. Trzy projekt uchwał w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych 
stanowiących własność Gminy Zaleszany odczytała Pani Izabela Rębisz.  

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 XXIII/265/2016, 
Uchwałę Nr XXIII/266/2016, 



 -4 - 

Uchwałę Nr XXIII/267/2016 

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

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

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 XXIII/268/2016, 

Uchwałę Nr XXIII/269/2016 

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

g. Dwa projekty uchwał w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych 
na rzecz 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 XXIII/270/2016, 

Uchwałę Nr XXIII/271/2016 

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Zaleszany. 
 

h. Cztery projekty uchwał w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 
wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zaleszany odczytała również Pani 
Izabela Rębisz. 

Pierwszy projekt dotyczył wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości  
o pow. 0,0032ha na rzecz Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych. 

Przewodniczący Rady pytał czy są uwagi do projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa Józef Sarna proponował, aby wyrazić zgodę na 5 lat. 

Wójt zwrócił uwagę na to, iż ta dzierżawa jest tylko na postawienie garażu, zasadnym byłoby przyjęcie jej 
w takiej wersji jak projekt, ponieważ to jest dla pasjonatów gołębi. 

Przewodniczący Rady dodał, że należy poprzeć tę uchwałę. 
Nie było więcej uwag więc przystąpiono do głosowania. 
Rada Gminy w głosowaniu jawnym 13 głosami za przy 1 wstrzymującym i 1 przeciwnym podjęła 

Uchwałę Nr XXIII/272/2016 

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

Przy kolejnym projekcie uchwały również Przewodniczący Komisji Rolnictwa proponował, aby zmienić w uchwale 
okres dzierżawy na 5 lat. 

Radny Józef Dul zwrócił uwagę na to, iż teren ten to są tereny pocegielniane i zainteresowane osoby tą 
dzierżawą chcą zainwestować w ten teren duże pieniądze, dlatego radny prosił o pozostawienie projektu 
uchwały bez zmian. 
Głos zabrał Wójt, który również był za tym, aby wydzierżawić ten teren skoro są osoby chętne, aby w niego 
inwestować.  
Nie było więcej uwag więc przystąpiono do głosowania. 
Rada Gminy w głosowaniu jawnym 12 głosami za przy 2 wstrzymujących i 1 przeciwnym podjęła 
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Uchwałę Nr XXIII/273/2016 

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

Do kolejnego projektu uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego nie było uwag. 
Rada Gminy w głosowaniu jawnym 15 głosami za podjęła  

Uchwałę Nr XXIII/274/2016 

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

Ostatni projekt uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego dotyczył części działki 403/11 
położonej we wsi Wólka Turebska. 

Radny Władysław Stilger prosił, aby podjąć tę uchwałę bez zmian, ponieważ jest to działka przy samej posesji 
zainteresowanego dzierżawą i on sam ją porządkuje. 

Rada Gminy w głosowaniu jawnym 11 głosami za przy 2 wstrzymujących i 2 przeciwnych podjęła  

Uchwałę Nr XXIII/275/2016 

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

i. Trzy projekty uchwał w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym 
nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Zaleszany odczytała Pani Izabela Rębisz. 

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 XXIII/276/2016, 
Uchwałę Nr XXIII/277/2016, 

Uchwałę Nr XXIII/278/2016 (została podjęta 14 głosami za przy jednym chwilowo nieobecnym) 
 
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym nieruchomości gruntowych 
stanowiących własność Gminy Zaleszany. 
 

j. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XIV/139/2015 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia  

26 listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 

wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zaleszany odczytała Pani Izabela 

Rębisz. 

Przewodniczący Rady pytał czy są uwagi do projektu uchwały. 
Wójt wyjaśnił, dlaczego należałoby przyjąć tę uchwałę bez zmian. 
Nie było uwag więc przystąpiono do głosowania. 
Rada Gminy w głosowaniu jawnym 11 głosami za przy 2 wstrzymujących i 2 przeciwnych podjęła 

Uchwałę Nr XXIII/279/2016 

w sprawie zmiany Uchwały nr XIV/139/2015 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 26 listopada 2015 roku 
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego wydzierżawienia nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Zaleszany. 

k. Projekt uchwały w sprawie reorganizacji jednostki organizacyjnej Gminy Zaleszany - Gminnego 

Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Zaleszanach z poprawką odczytał Sekretarz Gminy.  

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 XXIII/280/2016 

w sprawie reorganizacji jednostki organizacyjnej Gminy Zaleszany - Gminnego Zespołu Obsługi Szkół 
i Przedszkoli w Zaleszanach. 

l. Trzynaście projektów uchwał w sprawie dokonania zmian w poszczególnych Statutach Sołectw 

odczytał Sekretarz Gminy. 

Radna Małgorzata Stefańska zwróciła uwagę na zapis z którego wynika, że nie może zasiadać w komisji najbliższa 
rodzina kandydata, stąd pytanie było jak komisja zweryfikuje czy to jest najbliższa rodzina. 
Sekretarz wyjaśnił, że komisja będzie posiadać wyjaśnienia kto stanowi najbliższą rodzinę. 
 
Nie było więcej uwag więc przystąpiono po odczytaniu uchwał do głosowania. 
Rada Gminy w głosowaniu jawnym 15 głosami za podjęła  

Uchwałę Nr XXIII/281/2016 w sprawie dokonania zmian w Statucie Sołectwa Agatówka, 
Uchwałę Nr XXIII/282/2016 w sprawie dokonania zmian w Statucie Sołectwa Dzierdziówka, 
Uchwałę Nr XXIII/283/2016 w sprawie dokonania zmian w Statucie Sołectwa Kępie Zaleszańskie, 
Uchwałę Nr XXIII/284/2016 w sprawie dokonania zmian w Statucie Sołectwa Kotowa Wola, 
Uchwałę Nr XXIII/285/2016 w sprawie dokonania zmian w Statucie Sołectwa Majdan Zbydniowski, 
Uchwałę Nr XXIII/286/2016 w sprawie dokonania zmian w Statucie Sołectwa Motycze Szlacheckie, 
Uchwałę Nr XXIII/287/2016 w sprawie dokonania zmian w Statucie Sołectwa Obojna, 
Uchwałę Nr XXIII/288/2016 w sprawie dokonania zmian w Statucie Sołectwa Pilchów, 
Uchwałę Nr XXIII/289/2016 w sprawie dokonania zmian w Statucie Sołectwa Skowierzyn, 
Uchwałę Nr XXIII/290/2016 w sprawie dokonania zmian w Statucie Sołectwa Turbia, 
Uchwałę Nr XXIII/291/2016 w sprawie dokonania zmian w Statucie Sołectwa Wólka Turebska, 
Uchwałę Nr XXIII/292/2016 w sprawie dokonania zmian w Statucie Sołectwa Zaleszany, 
Uchwałę Nr XXIII/293/2016 w sprawie dokonania zmian w Statucie Sołectwa Zbydniów. 
 

m. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok 
odczytał Sekretarz Gminy. 

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 XXIII/294/2016  

w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok. 

 
n. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 r. odczytał Sekretarz Gminy. 

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 XXIII/295/2016 

zmieniającą Uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2016 r. 

 
o. Projekt uchwały w sprawie zniesienia form przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody odczytał 

Sekretarz Gminy. 

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 XXIII/296/2016 

w sprawie zniesienia form przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody. 

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 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 XXIII/297/2016 

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

 
q. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości odczytała Pani 

Magdalena Małys. 

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 XXIII/298/2016 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 
 

r. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

odczytała Pani Magdalena Małys. 

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 XXIII/299/2016 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 

 
Ad. 12 

Interpelacje i oświadczenia radnych- nie było. 
 
Ad. 12 
Wolne wnioski i zapytania – nie było. 
 
Ad. 13 
Zamknięcie obrad Sesji.  

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

 Przewodniczący Rady Gminy 
 
 Lucjan Kutyła 


