
PROTOKÓŁ Nr XXXIII/13 

z XXXIII sesji Rady Miejskiej w Leżajsku - nadzwyczajnej 

z dnia 31 grudnia 2013 r. 

 
 31 grudnia 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leżajsku odbyła się 

XXXIII sesja Rady Miejskiej w Leżajsku, która została zwołana w trybie nadzwyczajnym, 

w oparciu o art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, na wniosek Burmistrza Leżajska. 

Obrady rozpoczęły się o godz. 1500, a zakończyły o godz. 1507. W sesji uczestniczyło 

11 radnych oraz Burmistrz wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego. 

 Lista obecności radnych (Zał. nr 1) oraz osób zaproszonych (Zał. Nr 2) w załączeniu 

do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 1. 

 Obrady otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej p. Ireneusz 

Stefański. Po otwarciu obrad i powitaniu obecnych, Przewodniczący Rady na podstawie listy 

obecności stwierdził odpowiednie kworum do prowadzenia obrad i podejmowania 

prawomocnych uchwał. Następnie poinformował, że w dniu 30 grudnia br. wpłynął do niego 

wniosek Burmistrza Leżajska o zwołanie w trybie nadzwyczajnym sesji Rady Miejskiej. 

Burmistrz na wniosek Miejskiego Zakładu Komunalnego w Leżajsku wystąpił z wnioskiem 

o zwołanie sesji, celem poprawienia błędu zaistniałego w taryfie za zbiorowe zaopatrzenie w 

wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Miasto Leżajsk i podjęcia 

stosownej uchwały. Zgodnie z obowiązującymi przepisami została zwołana dzisiejsza sesja, 

na którą radni otrzymali zaproszenia wraz z projektem uchwały.  

Radni ani Burmistrz nie zgłosili wniosków do porządku obrad przesłanego 

w zawiadomieniach o sesji.  

Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad, który przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie obrad. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/201/13 z dnia 27 listopada 2013 r. 

w sprawie zatwierdzenia taryf Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Leżajsku 

za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy 

Miasto Leżajsk”. 

3. Zamknięcie obrad. 

 

Ad. 2. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/201/13 z dnia 27 listopada 

2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. 

w Leżajsku za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na 

terenie Gminy Miasto Leżajsk”. 

Sprawę zreferował Dyrektor p. Władysław Albrycht, stwierdził, że bardzo często 

zdarza się tak, że jak ktoś sam pisze i sam po sobie czyta, to po prostu nie zauważa 

wszystkich błędów. Tym razem tak się zdarzyło, że błąd został wychwycony przez inne 

osoby, a dotyczy on dosłownie jednej litery, która niestety diametralnie zmienia wartość 

przedstawioną w taryfie. Mianowicie w pkt 4 ppkt zostało napisane „Do cen i stawek opłat 

określonych wyżej doliczony jest podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującą 

stawką.” powinno być „Do cen i stawek opłat określonych wyżej doliczany jest podatek od 

towarów i usług zgodnie z obowiązującą stawką.” litera „a” została zamieniona na literę „o”, 

gdzie z kontekstu wynika, że stawki przedstawione w taryfie są stawkami brutto.  
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Zawsze stawki w taryfie były stawkami netto. Mówi o tym rozporządzenie w art. 2 

pkt 10 i 11, że wszystkie stawki opłaty wyszczególnione w taryfie są opłatami netto, 

do których należy doliczyć podatek VAT. Gdyby nie osoba, która to przeczytała i 

zastanawiała się, nie wiedząc o tym, że rozporządzenie mówi że stawki są stawkami netto, jak 

zakwalifikować, czytała dokładnie i znalazła błąd, błąd, który przed wejściem taryfy w życie, 

czyli przed dniem jutrzejszym należy poprawić. W innym przypadku czekałaby nas 

najprawdopodobniej sprawa sądowa z danym odbiorcą, albo czekanie w trybie dłuższym i 

pogodzenie się, że ta cena, do konkretnej poprawki na kolejnej sesji byłaby stawką brutto. 

Wobec powyższego zasięgnął w trybie pilnym opinii prawnej odnośnie tego, 

co można w chwili obecnej zrobić i w jaki sposób to należy zrobić. Otrzymał z kancelarii 

prawnej, z którą współpracuje już od dłuższego czasu informację, że poprawka jest 

dozwolona w tej formie, z tym że tej poprawki nie może zrobić Burmistrz, ponieważ o tym 

już stanowi ustawa, że nie może ingerować w samą taryfę. Może to zrobić akt prawny 

zmieniający akt prawny, czyli uchwała Rady Miejskiej może zmienić uchwałę Rady Miejskiej 

i nie ma innej możliwości, stąd dzisiejsze spotkanie na tej sali. 

Przewodniczący Rady p. Ireneusz Stefański poinformował, że z uwagi na 

nadzwyczajny charakter tej sesji, projekt uchwały nie był opiniowany przez Komisje. 

Dyskusja  

P. Przewodniczący Rady zauważył, że nie mamy szczęścia do uchwał dotyczących 

taryf. Już kilkakrotnie mówiliśmy o sytuacjach, które miały miejsce w ciągu ostatnich kilku 

lat. Może tylko prosić o wzmożenie sprawności w tym zakresie, żeby takie sytuacje 

w przyszłości nie występowały. 

Więcej głosów w tej sprawie nie było, wobec czego Przewodniczący Rady zamknął 

dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedstawionej formie. 

Rada Miejska w głosowaniu 11 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących podjęła 

uchwałę w przedstawionej formie. 

 

UCHWAŁA Nr XXXIII/214/13 zmiany uchwały Nr XXXI/201/13 z dnia 

27 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf Miejskiego Zakładu Komunalnego 

Sp. z o.o. w Leżajsku za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 

ścieków na terenie Gminy Miasto Leżajsk” - w załączeniu do niniejszego protokołu 

(Zał. Nr 3) i jest ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

Ad. 3. 

Zamknięcie obrad. 

 

Po zrealizowaniu porządku obrad Przewodniczący Rady p. Ireneusz Stefański 

zamknął obrady XXXIII sesji Rady Miejskiej w Leżajsku, zwołanej w trybie nadzwyczajnym, 

dziękując za uczestnictwo wszystkim radnym, burmistrzowi i pracownikom Urzędu 

Miejskiego. 

 

Protokołowała: Cecylia Turosz 

PRZEWODNICZĄCY RADY 

mgr inż. Ireneusz Stefański 

 


