
PROTOKÓ Ł Nr  XXVI/2017 
Z  SESJI  RADY  GMINY  W  ZALESZANACH 

odbytej w dniu 13 lutego 2017 roku 
 

O godz. 14.00 Przewodniczący Rady Gminy Lucjan Kutyła dokonał otwarcia XXVI Nadzwyczajnej Sesji Rady 
Gminy, powitał radnych oraz przybyłych gości. W sesji Rady Gminy w dniu 13 lutego 2017 roku uczestniczyło 
15 radnych na ogólną liczbę 15 radnych. 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie XXVI Sesji Rady Gminy. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

a. projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 
wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe, 

b. wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Zaleszany, 
c. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego wydzierżawienia nieruchomości 

gruntowych stanowiących własność Gminy Zaleszany x2, 
d. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, 
e. ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się 

z nieruchomości nieczystości ciekłych, 
f. zmiany uchwały Nr XXIX/285/2005 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie 

zwolnień z podatku od nieruchomości. 
4. Interpelacje i oświadczenia radnych.  
5. Wolne wnioski i zapytania. 
6. Zamknięcie obrad Sesji.  

Ad. 2 
Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad i zapytał, czy są uwagi. Wójt wnioskował, aby wprowadzić jedną 
uchwałę w pkt. 3, ppkt g) w sprawie określenia zasad powoływania oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. 

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 
a) Projekt uchwały wraz z obszernymi wyjaśnieniami w sprawie projektu dostosowania sieci szkół 

podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe 
odczytał 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 15 głosami za podjęła 

Uchwałę Nr XXVI/322/2017 

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 
wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe. 

b) Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie 
Gminy Zaleszany odczytał i omówił Sekretarz Gminy Sebastian Nabrzeski. 

Przewodniczący Rady pytał czy są uwagi do projektu uchwały. 
Radna Marzena Kuna zwróciła uwagę na to, że były składane fiszki projektowe i tam była ujęta Turbia i Pilchów, 
głównie jeśli chodzi o edukację. Prośba była, żeby rozszerzyć program o zajęcia dodatkowe na pozostałe szkoły. 
Pan Jakub Minor reprezentujący Firmę, która opracowuje Gminny Program Rewitalizacji odpowiedział, że to nie 
jest tak, że jak program nie obejmuje danej miejscowości to ona jest całkowicie pominięta. Np. Turbia jest 
obszarem zdegradowanym ale nie obszarem rewitalizacji, wiąże się to z tym, że zalicza się do innych działań 
aniżeli działanie 6.3 związane z rewitalizacją obszarów zmarginalizowanych. Natomiast będzie możliwość 
dofinansowań z innych działań jakie są w RPO. 
Sekretarz pytał, czy w programie rewitalizacji znajdą się projekty, które wynikają z fiszek projektowych. 
Pan Jakub odpowiedział, że wszystko będzie zapisane w programie, będą to projekty komplementarne.  
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Nie było więcej pytań więc przystąpiono do głosowania. 
Rada Gminy w głosowaniu jawnym 15 głosami za podjęła 

Uchwałę Nr XXVI/323/2017 

w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Zaleszany. 
 

c) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 
wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Zaleszany odczytała Pani 
Izabela Rębisz. 

Przewodniczący Rady pytał czy są uwagi do projektu uchwały. 

Pan Bieniek odczytał przygotowane przez siebie pismo, które w większej części dotyczyło dzierżaw gruntów 
w sołectwie Skowierzyn przez samego zainteresowanego jak i innych dzierżawców. Pan Bieniek przytoczył słowa 
niektórych polityków, które w ostatnim czasie przewijały się w programach telewizyjnych czy prasie. Ponadto 
odczytał fragment artykułu zamieszczonego w Poradniku Rolniczym z 2.02.1017 r. dotyczący sprawowania 
władzy przez wójtów i burmistrzów. Pan Bieniek prosił, aby ww. fragment wpisać do protokołu, jak również 
dołączyć jako załączniki dokumenty, o których wspomniał czytając pismo. 

Przewodniczący Rady Gminy podkreślił, że projekt przedmiotowej uchwały był procedowany zgodnie 
z obowiązującym prawem oraz została potwierdzona zgodność pod względem formalno-prawnym przez Radcę 
Prawnego. Zebranie Wiejskie podjęło decyzję, która ma odzwierciedlenie w przygotowanym projekcie uchwały. 
Z uwagi na to, że wystąpienie Pana Bieńka nie wniosło niczego, co by mogło mieć wpływ na projekt uchwały 
Przewodniczący Rady Gminy nie wyraził zgody na wpis całości wypowiedzi jak i na dołączenie innych 
dokumentów do protokołu. 
Nie było więcej uwag więc przystąpiono do głosowania. 
Rada Gminy w głosowaniu jawnym 15 głosami za podjęła 

Uchwałę Nr XXVI/324/2017 

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

Kolejny projekt uchwały dotyczył również wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 
wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Zaleszany, który odczytany został 
przez Panią Izabelę 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 XXVI/325/2017 

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

d) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych odczytała i wyjaśniła 
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 XXVI/326/2017 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych. 
 

e) Projekt uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, 
którzy pozbywają się z nieruchomości nieczystości ciekłych odczytała Pani Katarzyna Stawowa. 

Przewodniczący Rady zwrócił uwagę na poprzednią stawkę jaka była do tej pory i pytał czy dolne stawki ustala 
sam Prezes GZGK. 
Pani Stawowa odpowiedziała, że prezes sam ustala dolne stawki. Nadmieniła również, że jest ciągły problem 
z zapisywaniem na odbiór nieczystości ponieważ są konkurencyjne ceny.  

Wójt poinformował na jakim etapie jest budowa kanalizacji w miejscowości Kotowa Wola i Obojna, jak tylko 
będzie ogłoszony nabór to będzie składany wniosek. 
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Prezes GZGK Rafał Lechoszest wyjaśnił, dlaczego zwiększane są górne stawki opłat za nieczystości ciekłe, zwrócił 
uwagę głównie na osoby, które mogą podłączyć się do kanalizacji a nie chcą.  
Radny Władysław Stilger pytał czym różnią się mieszkańcy Majdanu Zbydniowskiego czy Wólki Turebskiej od tych 
z Obojnej czy Kotowej Woli, ponieważ ci którzy mają kanalizację mają dofinansowanie a do wywozu nieczystości 
ciekłych nie ma dofinansowania i nawet nie mówi się o planach wykonania kanalizacji w tych miejscowościach. 
Przewodniczący odpowiedział, że mieszkańcy niczym się nie różnią, jak tylko będą możliwości to pozostałe 
miejscowości na terenie gminy będą na pewno stopniowo kanalizowane, tylko to wymaga czasu. 
Przewodniczący pytał czy ktoś ma jeszcze uwagi do projektu uchwały. 
Nie było uwag więc przystąpiono do głosowania.  
Rada Gminy w głosowaniu jawnym 12 głosami za przy 3 wstrzymujących podjęła 

Uchwałę Nr XXVI/327/2017 

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się 
z nieruchomości nieczystości ciekłych. 
 

f) Projekt uchwały z autopoprawką 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 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 XXVI/328/2017 

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. 
 

g) Projekt uchwały w sprawie określenia zasad powoływania oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji 
odczytał Sekretarz Gminy Sebastian Nabrzeski. 

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 XXVI/329/2017 

w sprawie określenia zasad powoływania oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. 
 

Ad. 4 
Interpelacje i oświadczenia radnych- nie było. 
 

Ad. 5 
Wolne wnioski i zapytania. 
Sekretarz Gminy Sebastian Nabrzeski poinformował, że trwa nabór członków do Komitetu Rewitalizacji, dlatego 
prosił chętne osoby o zgłaszanie się w dniach od 14 do 27 lutego 2017 r. poprzez wypełnienie deklaracji, której 
wzór dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Zaleszany oraz w sekretariacie Urzędu. 
Sekretarz nadmienił, że członkami Komitetu mogą być osoby fizyczne zameldowane na pobyt stały lub czasowy 
na terenie Gminy, będące przedstawicielami: Rady Gminy, podmiotów prywatnych, organizacji pozarządowych, 
Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych i innych mieszkańców nie wymienionych wyżej. 
 

Ad. 6 
Zamknięcie obrad Sesji.  

Przewodniczący Rady Gminy słowami zamykam posiedzenie XXVI Sesji Rady Gminy zakończył obrady XXVI Sesji 
Rady Gminy w Zaleszanach. 
 
 Przewodniczący Rady Gminy 
 
 Lucjan Kutyła 


