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Protokół Nr VII/23/2016 

z XXIII Sesji Rady Gminy Rakszawa 

z 24 maja 2016 r. 
 

Obecni według załączonej listy obecności. 

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Paweł Przybyło stwierdził, 

że w sesji bierze udział 13 radnych, co stanowi quorum i Rada może podejmować wiążące 

uchwały. Pan Przewodniczący powitał radnych oraz zaproszonych gości, zapytał czy ktoś  

chciałby zaproponować zmiany do porządku obrad, w związku z tym, że radni nie zgłosili  zmian 

poddał pod głosowanie zaproponowany porządek obrad. 

Radni przyjęli porządek obrad jednogłośnie (13 głosów „za”) 

 

Zatwierdzony porządek obrad: 

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Gminy. 

4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z działań podejmowanych w okresie między 

sesjami. 

5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie od ostatniej sesji. 

6. Sprawozdanie Wójta z realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji Rady Gminy. 

7. Sprawozdanie z działalności klubów sportowych za rok 2015. 

8. Sprawozdanie z działalności GOKiC w Rakszawie za rok 2015, plany i zamierzenia w roku 

2016. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminami z terenu Powiatu 

Łańcuckiego oraz powiatem Łańcuckim porozumienia w sprawie wspólnego przygotowania                

i przeprowadzenia postepowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup i świadczenie 

usług dystrybucji energii elektrycznej. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Rakszawa. 

11. Wnioski i zapytania radnych. 

12. Sprawy różne. 

13. Zakończenie obrad. 

 

Ad. 3 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu trzeciego porządku obrad  

tj.  przyjęcia protokołu z XXII sesji Rady Gminy.  Pan Przewodniczący zapytał, czy radni mają 

uwagi do protokołu z XXII sesji Rady Gminy, w związku z tym, że radni nie zgłosili poprawek 

poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Gminy. 

Radni przyjęli protokół z XXII sesji jednogłośnie (13 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy uznał punkt trzeci porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 4 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu czwartego porządku obrad 

tj. sprawozdania Przewodniczącego Rady Gminy z działań podejmowanych od ostatniej sesji. Pan 
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Przewodniczący powiedział, iż brał udział w posiedzeniach komisji Rewizyjnej i Gospodarczej, 

w obchodach Dnia Strażaka, na którym zostały wręczone odznaczenia. Pan Przewodniczący wraz 

z Panią Wójt, Kierownikiem Referatu OŚG, Przewodniczącym Komisji Społecznej, 

Przewodniczącym Komisji Gospodarczej wziął udział w spotkaniu z Ks. Proboszczem oraz 

członkami Rady Parafialnej, które dotyczyło przejęcia gruntów na których znajduje się stadion  

KS Włókniarz, więcej na ten temat Pan Przewodniczący powie w sprawach różnych. 

Przewodniczący Rady Gminy uznał punkt czwarty porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 5 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu piątego porządku obrad 

tj. sprawozdania Wójta z działalności w okresie od ostatniej sesji. 

Pani Wójt poinformowała radnych, że oprócz prowadzenia Urzędu, uczestniczyła w targach Pracy 

zorganizowanych przez Urząd Pracy w Łańcucie, w zebraniu wiejskim sołectwa Rakszawa Górna, 

w Gminnym Konkursie Wiedzy o św. Janie Pawle II w Węgliskach, w kontrakcie notarialnym 

związanym z zamianą gruntów (zgodnie z Uchwałą Rady Gminy dotyczącą Pana Rejman). Pani 

Wójt wzięła udział w Święcie 3 Maja, w Święcie Strażaka, ponadto uczestniczyła w podpisaniu 

umowy trójstronnej pomiędzy Urzędem Marszałkowskim, Gminą Rakszawa i Spółką Energokom 

w sprawie przekazania do użytkowania kanalizacji Rakszawa Bieleckówka. Pani Wójt 

uczestniczyła w Powiatowym Dniu Strażaka w Łańcucie, brała udział w Komisji Rewizyjnej 

dotyczącej wykonania budżetu za rok poprzedni. Pani Wójt była na Ćwierćmaratonie,                                   

na przedstawieniu teatralnym wystawianym przez GOKiC w Rakszawie, uczestniczyła                                

w Powiatowym Dniu Matki w Dąbrówkach oraz w Festynie Rodzinnym w Rakszawie. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Pani Wójt, po czym uznał punkt piąty porządku obrad 

za wyczerpany. 

 

Ad. 6 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu szóstego porządku obrad 

tj. sprawozdania Wójta z realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji Rady Gminy,                                        

o przedstawienie tego tematu poprosił Panią Sekretarz. 

Pani Sekretarz powiedziała, iż na ostatniej sesji zostało podjęte 3 uchwały: 

 uchwała Nr XXII/103/16 Rady Gminy Rakszawa z dnia 20 kwietnia 2016 roku w sprawie 

przyjęcia „Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar 

przemocy w rodzinie na lata 2016 – 2020” – uchwała weszła w życie, jest w trakcie 

realizacji, 

 uchwała Nr XXII/104/16 Rady Gminy Rakszawa z dnia 20 kwietnia 2016 roku w sprawie 

określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania – uchwała 

podlega publikacji W Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, na dzień 

dzisiejszy nie została jeszcze opublikowana, 

 uchwała Nr XXII/105/16 Rady Gminy Rakszawa z dnia 20 kwietnia 2016 roku w sprawie 

zmiany budżetu na 2016 rok – uchwała weszła w życie, jest w trakcie realizacji. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Pani Sekretarz, po czym uznał punkt szósty porządku 

obrad za wyczerpany. 
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Ad. 7 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu siódmego porządku obrad                                 

tj. sprawozdania z działalności klubów sportowych za rok 2015. Pan Przewodniczący                                     

o przedstawienie sprawozdania poprosił Pana E. Boho – Prezesa KS TKF w Rakszawie. 

Pan E. Boho przedstawił informację z działalności Stowarzyszenia Klub Sportowy Towarzystwo 

Kultury Fizycznej w Rakszawie za okres obejmujący sezon 2015/2016 (załącznik nr 1                                 

do protokołu). 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Panu E. Boho, po czym o przedstawienie 

sprawozdania poprosił Pana K. Bolesławski – Prezesa KS Włókniarz. 

Pan K. Bolesławski przedstawił sprawozdanie z działalności KS Włókniarz Rakszawa za rok 2015 

(załącznik nr 2 do protokołu). 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Panu K. Bolesławski, po czym otworzył dyskusję                   

w tym temacie, zapytał jakie są oczekiwania Prezesów i Zarządów Klubów Sportowych od Wójta 

i Rady Gminy, ponadto zapytał Pana K. Bolesławski, czy są chętni i czy jest grupa wiekowa, którą 

KS Włókniarz chce stworzyć, czyli pomiędzy trampkarzem, a juniorem, gdzie jest cztery lata 

różnicy. Pan Przewodniczący zapytał Pana E. Boho odnośnie rozliczania kosztów dojazdów 

zawodników na mecze i treningi. 

Pan E. Boho powiedział, iż na temat zwrotu kosztów dojazdów rozmawiał z Panią Wójt i Panią 

Sekretarz, Statut mówi wyraźnie o zwrocie kosztów dojazdów na rozgrywki meczowe, Pan Prezes 

uważa, iż należałoby zmienić Statut, aby zwracać zawodnikom koszty dojazdów na treningi, 

zawodnicy dojeżdżają z Węglisk i z Wydrza. Jeżeli chodzi o oczekiwania Pan E. Boho powiedział, 

że te zawsze są duże, niemniej jednak trzeba zrozumieć drugą stronę. 

Pan K. Bolesławski odnośnie oczekiwań powiedział, iż chciałby, aby była dobra wola Rady                          

i Wójta do utrzymania tego poziomu dotacji, jaki jest w tej chwili, ponadto wszyscy w Klubie 

oczekują finału negocjacji w sprawie przejęcia stadionu, jeżeli Klub może pomóc w tej sprawie, 

np. poprzez przygotowanie petycji, to wystarczy powiedzieć. Jeżeli chodzi o utworzenie nowej 

drużyny, to są chętni, którzy przekraczają wiek trampkarza młodszego, a są za młodzi do juniora 

starszego. 

Pan R. Leja powiedział, iż chętnych zawodników jest dużo, dlatego też pojawiła się propozycja 

utworzenia dodatkowej drużyny, optymalna liczba zawodników w drużynie wynosi 18 osób, 

wyszkolenie jednego zawodnika do drużyny seniorów przez kilka lat to kwota około 30.000,00 zł, 

są Kluby, które starają się podbierać i podbierają Włókniarzowi zawodników. 

Pani Wójt powiedziała, iż dotacje dla klubów sportowych są jedne z wyższych w gminach Powiatu 

Łańcuckiego. Jeżeli chodzi o zwrot kosztów dojazdów zawodników na treningi, to zawodnicy 

chcąc ćwiczyć swoje rzemiosło mają zapewnionego trenera. Dojazd z Węglisk, czy Wydrza                     

nie powinien stanowić problemu, dla przykładu Pani Wójt podała GOKiC, gdzie w zespołach                     

są dzieci i nikt im za dojazdy nie płaci. Pani Wójt powiedziała, iż wcześniej rozliczane były 

dojazdy zawodników, które pochłaniały sporą część dotacji, gdyż były to również dojazdy                          

z Rzeszowa, a rozliczane są one na zasadach rozliczania podróży służbowych – delegacji. Pani 

Wójt podziękowała przedstawicielom klubów sportowych za dobrą współpracę, poprosiła                         

aby informacje dotyczące klubów były zamieszczane w Biuletynie Informacyjnym wydawanym 

przez Urząd Gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy powitał przybyłych na sesję przedstawicieli LUKS Zieloni                             

z Łańcuta w osobach Pan A. Bielecki, M. Sroczyk oraz M. Sroczyk. Pan Przewodniczący 

powiedział, iż Gmina Rakszawa również dotuje LUKS Zieloni, po czym poprosił Pana A. Bielecki 

o przedstawienie informacji. 

Pan A. Bielecki powiedział, iż w związku z tym, że dopiero wczoraj drużyna wróciła z Mistrzostw 

Świata Juniorów do lat 18, 23 i Seniorów w Wyciskaniu Sztangi Leżąc techniką klasyczną                            

z Republiki Południowej Afryki, nie zdążył przygotować sprawozdania. Pan trener powiedział,               
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iż jego drużyna na tych Mistrzostwach zdobyła cztery medale, dwa złote i dwa srebrne.                               

W rywalizacji pań nasz region i kraj reprezentowały obecne na sali siostry Marta i Monika 

Sroczyk, które poza szkoleniem prowadzonym w klubie uczestniczyły w obozie szkoleniowym 

kadry Polski w Spale. Dla zawodników z Łańcuta wyjazd na te mistrzostwa był marzeniem 

i przygodą życia, początkowo niewiele osób wierzyło w to, że uda się zdobyć środki finansowe      

na ten wyjazd, niemniej jednak się udało. Pan A. Bielecki powiedział, iż Siostry Sroczyk to klasa 

sama w sobie, startują już od kilku lat i tym razem nie zawiodły. Marta zdobyła swój trzeci złoty 

medal Mistrzostw Świata w wadze do 52 kg w grupie wiekowej juniorek do lat 23. Osiągniętym 

wynikiem 87,5 kg wyrównała swój rekord Polski i zajęła pierwsze miejsce w klasyfikacji OPEN 

w grupie wiekowej juniorek do lat 23. Monika zdobyła swój pierwszy srebrny medal w kategorii 

wagowej do 57kg w grupie wiekowej seniorek wynikiem 100 kg, wyprzedziła ją tylko Litwinka, 

która dominuje na arenach światowych od 20 lat. Pan A. Bielecki podziękował Pani Wójt                             

za okazane wsparcie. 

Pani Wójt przekazała podziękowanie Radzie Gminy. 

Panie M. i M. Sroczyk zaprezentowały zdobyte medale. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował, zapytał czy radni chcą zabrać głos w temacie sportu. 

Pani I. Cieślicka powiedziała, iż Jej zależy bardziej na masowym sporcie, aby zachęcać dzieci                     

i młodzież do udziału w zajęciach sportowych. Pani radna zapytała Pana E. Boho ilu jest stałych 

uczestników zajęć sportowych w Klubie. 

Pan E. Boho powiedział, iż wcześniej były szkolone dzieci z klas I-III szkół podstawowych, 

niestety ze względu na małą frekwencję ta działalność od 1 marca została zawieszona. Szkolona 

jest grupa około 20 osobowa chłopców i dziewcząt z klas IV – VI oraz od kwietnia 15 osobowa 

grupa młodzieży gimnazjalnej i z I klasy szkoły średniej. Pan Prezes wyraził nadzieję,                                  

że od września liczebność tej ostatniej grupy się podniesie. W grupie seniorskiej jest około                        

20 zawodników. 

Pani I. Cieślicka zapytała odnośnie kwestii finansowych.  

Pan E. Boho powiedział, iż Klub siatkarski ponosi koszty związane z wynajmem hali, transportem, 

opłatami do Związku, koszty sędziów i wiele innych. 

Pani I. Cieślicka zapytała, czy trenerzy pracuję społecznie. 

Pan E. Boho powiedział, iż trenerzy biorą wynagrodzenie, tylko część pracuje jako wolontariusze. 

Pan K. Bolesławski powiedział, iż około 50 % budżetu Klubu to koszty trenerskie i przejazdy                   

na zawody sportowe, reszta to m. in. sprzęt sportowy, utrzymanie stadionu. Pan Prezes powiedział, 

iż KS Włókniarz ma trenera z Rzeszowa, gdyż w okolicy nie ma takiego, a ta osoba musi mieć 

odpowiednie uprawnienia. Trzeba będzie jeszcze poczekać, aż Pan R. Leja takie uprawnienia 

zdobędzie. 

Pani I. Cieślicka zapytała, czy Pan Leja pracuje społecznie. 

Pan K. Bolesławski powiedział, iż Pan R. Leja pobiera wynagrodzenie. 

Pan  P. Frączek przypomniał, iż Pan R. Leja powiedział, że inne kluby podkupują Włókniarzowi 

zawodników, zapytał, jaka jest skala tego procederu i czy są sposoby przeciwdziałania temu. 

Pan K. Bolesławski powiedział, iż nie jest to masowa sytuacja, niemniej jednak, co sezon,                          

co najmniej 1-2 zawodników jest podbieranych. Pan Prezes powiedział, iż zapobieganie                             

tej sytuacji jest trudne, jeżeli chodzi o zawodników niepełnoletnich, to nimi zarządzają ich rodzice, 

jeżeli zawodnicy są zarejestrowani w Podkarpackim Związku Piłki Nożnej, to obowiązują                            

ich pewne przepisy np. o młodzieżowcu do 21 roku życia, gdzie nie może on odejść do innego 

klubu bez zgody swojego klubu i bez zapłaty ekwiwalentu za wyszkolenie, jest to 600,00 zł                        

za zawodnika rocznie, jeżeli np. zawodnik trenuje przez 4 lata, jest to kwota 2.400,00 zł. Kluby 

starają się obchodzić przepisy, w sytuacji kiedy dwa kluby nie mogą się porozumieć wówczas, 

jako rozjemca wchodzi Podkarpacki Związek Piłki Nożnej. 

Pan P. Frączek zastanawia się, czy jest możliwość, aby kluby zawierały umowy cywilno – prawne, 

które uzupełniłyby lukę w przepisach. 
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Pan R. Leja powiedział, iż jest taka możliwość, niemniej jednak jest to blokowanie zawodnika, 

trzymanie go na siłę. 

Pan J. Panek powiedział, iż nowy prezes Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej zapowiadał duże 

ulgi w opłatach dla klubów oraz pomoc w zakupie sprzętu, zapytał czy to dotarło do KS Włókniarz. 

Pan K. Bolesławski powiedział, iż z tego co wie żadne oficjalne pismo nie wpłynęło. Jeżeli chodzi 

o opłaty, to zawsze przyjmowane są na sezon, a sezon 2015/2016 kończy się w czerwcu. W jesieni 

będzie wiadomo, czy jest różnica w opłatach. 

Pan W. Walawender zapytał Pana S. Piersiak, czy na stadionie w Wydrzu są zamontowane bramki, 

gdyż KS Włókniarz prosił o wymianę bramek, a z tego co Pan radny wie na Wydrzu zamontowane 

są takie bramki spełniające wymogi, koszt takich bramek to około 12.000,00 zł. Pan radny zapytał 

Panią Wójt, czy boisko w Wydrzu jest używane i czy trwa jeszcze projekt, jeżeli nie, to czy nie 

można by było tych bramek zamienić, chodzi o ograniczenie kosztów. 

Pani Wójt powiedziała, iż boisko wielofunkcyjne w Wydrzu zostało wybudowane w ramach 

środków unijnych ponadto w ramach tych środków zostały zakupione bramki. Z tego co Pani Wójt 

wie, to projekt jeszcze trwa, bramki nie będą przenoszone, żeby nie różnić społeczeństwa. Pani 

Wójt powiedziała, iż będzie rozważać potrzeby KS Włókniarz. 

Pan F. Pliś zapytał Pana A. Bielecki o pobyt sióstr M. i M. Sroczyk w RPA. 

Pan A. Bielecki opowiedział pokrótce przebieg podróży i pobyt w RPA. 

Pan S. Wróbel pogratulował siostrom M. i M. Sroczyk medali zdobytych na Mistrzostwach Świata 

w RPA, powiedział iż to jedyne jak do tej pory Mistrzynie Świata z terenu Gminy Rakszawa.                 

Pan radny odniósł się do braku możliwości przejęcia stadionu, powiedział iż z informacji, jakie 

docierają do Rady brak jest woli ze strony Parafii. Rada Gminy podejmowała uchwały 

umożliwiające daleko idące zadośćuczynienie wartości działki, którą Gmina miałaby przejąć. 

Zdaniem Pana S. Wróbel działki proponowane do zamiany przez Gminę przedstawiają większą 

wartość, niż działka, którą Gmina chce przejąć, gdyż działka na której znajduje się stadion, jeżeli 

nie będzie tam stadionu nadaje się tylko pod zalesienie. Gmina do zamiany proponuje działki 

budowlane, co nie zadowala strony przeciwnej, czym Pan radny jest mocno zdziwiony. Klub 

Sportowy szkoli młodzież, dzięki czemu młodzież ma zajęcie i się rozwija. Gmina chce przejąć 

stadion na działalność sportową, a nie na inne cele, ma on służyć mieszkańcom, w związku z czym 

Pan S. Wróbel nie rozumie tego, co się dzieje. Gmina Rakszawa na tę i inne parafie wyłożyła już 

sporo środków, Gmina nieodpłatnie przekazała Parafii grunt, na którym w tej chwili stoi Kościół 

na Rąbanym. Pan radny powiedział, iż nie rozumie dlaczego parafia nie wyraża zgody                                  

na sfinalizowanie tej zamiany. 

Pan P. Frączek nawiązując do wypowiedzi Pana S. Wróbel powiedział, iż zastanawia się,                           

czy Ks. Proboszcz nie rozważa możliwości rozbudowy cmentarza. Według obecnych przepisów 

do rozbudowy cmentarza potrzebny jest MPZP, w związku z czym można Ks. Proboszczowi 

wskazać odpowiedni kierunek. 

Pan R. Leja powiedział, iż z racji tego, że obok cmentarza powstał nowy dom, cmentarz może być 

poszerzony do odległości minimum 150 m od tego domu, w związku z czym teren stadionu                      

nie nadaje się na cmentarz. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż temat, który poruszył Przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej po części znalazł swoje odbicie w spotkaniu z Ks. Proboszczem, Pan Przewodniczący 

powiedział, iż szerzej na ten temat poinformuje rannych w sprawach różnych. Przewodniczący 

Rady Gminy zapytał,  czy radni chcą jeszcze zabrać głos w tym punkcie, w związku z tym,                            

że radni nie zabrali głosu podziękował Prezesom oraz Trenerom Klubów Sportowych za przybycie 

na dzisiejszą sesję i przedstawienie informacji z działalności. Pan Przewodniczący wszystkim 

pogratulował i życzył dalszych sukcesów, swoją wypowiedź zakończył cytując Św. Augustyna 

„dopóki walczysz jesteś zwycięzcą”. Przewodniczący Rady Gminy uznał punkt siódmy porządku 

obrad za wyczerpany, po czym ogłosił kilka minut przerwy. 
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Ad. 8 

 

Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady i przeszedł do realizacji punktu 

ósmego porządku obrad tj. sprawozdania z działalności GOKiC w Rakszawie za rok 2015, plany 

i zamierzenia w roku 2016. Pan Przewodniczący o przedstawienie tego tematu poprosił Panią                     

A. Rzepka – Dyrektora GOKiC. 

Pani A. Rzepka przedstawiła sprawozdanie z działalności GOKiC w Rakszawie za okres                             

1.01 – 31.12.2015 r. (załącznik nr 3 do protokołu). 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Pani A. Rzepka, po czym otworzył dyskusję w tym 

temacie. 

Pan Z. Tama wyraził radość i podziękowanie dla Pani A. Rzepka za ożywienie i prowadzenie 

działalności w Domu Strażaka w Węgliskach. 

Pan W. Walawender w kwestii dużej imprezy masowej powiedział, iż budżet GOKiC jest taki, 

jaki jest, a gospodarzem imprezy jest Pani Wójt, w związku z czym to Pani Wójt powinna 

zorganizować taką imprezę i dać na nią pieniądze z promocji. 

Przewodniczący Komisji Społecznej zapytał Panią A. Rzepka, w jakim stanie jest Dom Ludowy 

na Kątach. 

Pani A. Rzepka powiedziała, iż z Węgliskami nie ma żadnych problemów, wszystko działa                          

i funkcjonuje bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o Dom Ludowy na Kątach, Pani Dyrektor już 

rozmawiała na ten temat z Panią Wójt oraz Panem J. Szubart, jest tam problem z prawdopodobnie 

przeciekającym dachem bądź też z niedocieplonym rogiem budynku, ale jest to problem                        

do rozwiązania. Pracownicy coraz bardziej się orientują, jak ten budynek funkcjonuje. Pani 

Dyrektor powiedziała, iż dawniej w części garażowej tego budynku stała woda, w tej chwili już 

tego problemu nie ma. 

Pan J. Szubart powiedział, że jeżeli chodzi o budynki na Węgliskach i na Katach, to z uwagi                      

na to, że nie było gospodarzy powstał pomysł przekazania ich GOKiC, wprawdzie budynek                         

w Węgliskach był użytkowany przez Straż, dzięki czemu był sprzątany i wietrzony, w związku                 

z czym nic złego się nie działo. Jeżeli chodzi o budynek na Kątach, to podobnie jak ten                                   

w Węgliskach był robiony z dofinansowania. Kilka lat temu, był zrobiony remont w środku                                 

i elewacja, niemniej jednak wystąpił jeden defekt, najprawdopodobniej dach nad sceną przeciekał 

przez dłuższą chwilę, gdyż teraz wychodzi tam grzyb. Pan Kierownik powiedział,                                             

iż prawdopodobnie wynika to z tego, że ten budynek przez dłuższą chwilę nie był użytkowany, 

ani wietrzony. Jeżeli chodzi o sprawę wody w garażu, to pewien czas temu było tak, że wody 

gruntowe tam podchodziły, niemniej jednak zostało zrobione odwodnienie i problem znikł. 

Pan W. Walawender zapytał, jakie w tym budynku jest ogrzewanie. 

Pani Wójt powiedziała, iż jest tam ogrzewanie elektryczne. 

Pan W. Walawender zapytał, czy to ogrzewanie funkcjonuje, gdyż był tam na wyborach sołtysa                              

i wówczas było tam bardzo zimno. 

Pani Wójt powiedziała, iż prawdopodobnie ogrzewanie nie było włączone w porę, gdyż była tam 

na różnych uroczystościach i zawsze tam było ciepło. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż z tego co słyszał do tej pory gospodarzem był Pan 

sołtys. 

Pan C. Babiarz powiedział, że nie był gospodarzem, Pani Wójt poleciła Mu żeby oddał klucze 

paniom z Koła Gospodyń Wiejskich. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy gospodarzem tego budynku było KGW. 

Pani Wójt powiedziała, iż KGW nie było gospodarzem, a użytkowało budynek do własnych celów. 

Biorąc pod uwagę to, że nie było gospodarza, teraz gospodarzem będzie GOKiC. 
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Przewodniczący Rady Gminy poruszył temat przebudowy sali teatralnej, do tej pory zostały 

zabezpieczone środki na wykonanie projektu tej przebudowy, była mowa o możliwości uzyskania 

dofinansowania w wysokości 85%. Radni mieli okazję zapoznać się z wyremontowanym 

Ośrodkiem Kultury w Żołyni, po czym padły pewne ustalenia, dlatego też Pana Przewodniczącego 

dziwi zapis w informacji „warto zastanowić się nad kierunkiem przebudowy sali teatralnej                          

z zapleczem i pozyskaniem środków na tę inwestycję”. Na ostatniej sesji była mowa o tym,                         

że odbędzie się spotkanie Pani Wójt z Panią Dyrektor GOKiC, Panią Dyrektor ZSTG oraz Panem 

J. Szubart, w związku z czym pojawia się pytanie, nad czym trzeba się zastanawiać. 

Pani Wójt powiedziała, iż może odpowiadać na pytanie, niemniej jednak nie może odpowiadać               

za to, co zostało napisane w informację, gdyż tę przygotowała Panią Dyrektor GOKiC. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż myślał, że na dzisiejszej sesji padnie informacja                     

o tym, co zostało ustalone na wspomnianym spotkaniu, w jakim kierunku pójdzie przebudowa sali 

teatralnej. 

Pani A. Rzepka powiedziała, iż spotkanie się odbyło, największą rolę i najwięcej do powiedzenia 

ma Wójt Gminy Rakszawa. Pani Dyrektor powiedziała, iż informowała na spotkaniu, że dla 

spełnienia warunków potrzebne są toalety, szatnie, garderoby, można przebudować sale teatralną, 

żeby zwiększyć działalność kulturalną. Z punktu widzenia kultury dobra jest przebudowa sali 

teatralnej z całym zapleczem. Pani A. Rzepka powiedziała, iż nie jest budowlańcem, w związku            

z czym nie zna się na pewnych rzeczach. Projektant pisał, że trzeba wymienić dach, co zapewne 

w całym przedsięwzięciu będzie najbardziej kosztowne. Pani Dyrektor w tej chwili nie wie, jakie 

będą decyzje, te podejmują również radni. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż Rada zabezpieczyła pieniądze na wykonanie 

dokumentacji, w związku z czym oczekuje działania w tym temacie. 

Pani Wójt powiedziała, iż były dwa spotkania, zostały ustalone pewne priorytety, nie wie dlaczego 

Pani Dyrektor o tym nie mówi. Tematem do rozwiązania jest sprawa dachu, który ma być 

sprawdzony i będzie podjęta decyzja, czy ma on być przebudowany, czy tez nie. Pozostałe sprawy 

zostały uzgodnione. Pani Wójt poinformowała radnych, iż Pan J. Szubart rozmawiał ostatnio                       

z Dyrektorem ZSTG, żeby przy okazji rocznego przeglądu, który ma się odbyć na dniach, na temat 

przebudowy dachu wypowiedział się budowlaniec, który będzie ten przegląd robił. 

Pani I. Cieślicka zapytała, czy Gmina ma zamiar korzystać z projektu dofinansowania przebudowy 

tej sali, Pani Dyrektor GOKiC informowała wcześniej radnych, że jest możliwość skorzystania               

z dofinansowania przebudowy sali teatralnej, w związku z czym radni wyrazili zgodę                                        

na przebudowę sali teatralnej.  

Pani Wójt zapytała, jaka jest możliwość dofinansowania i czy jest już ogłoszony jakiś nabór. 

Pan J. Szubart powiedział, iż spotkanie się odbyło, Referat OŚG dostał polecenie, aby zająć się tą 

sprawą, kilka spotkań już się odbyło, ustalany jest zakres techniczny. Referat głównie 

współpracuje z konserwatorem, który najlepiej zna budynek. W tej chwili wszystko się rozbija                 

o kwestie dachu, potrzebna jest trzecia opinia, gdyż w tej chwili są dwie sprzeczne opinie. Przegląd 

roczny i pięcioletni ma się odbyć jeszcze w tym miesiącu, gdyż jest to sprawa pilna. Zakres 

projektowy jest już opracowany, pozostaje kwestia dachu, gdyż nie wiadomo, czy będzie robiony 

dach i będzie robiona góra, czy też nie będzie robiona góra. W związku z remontem i wymogami 

pożarowymi trzeba będzie wydzielić część budynku. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż wyjaśnienia wymagała kwestia umowy pomiędzy 

dyrektorem ZSTG, a Dyrektorem GOKiC, który miał się zajmować przebudową oraz 

pozyskaniem dotacji na ten cel. 

Pan J. Szubart powiedział, iż ta sprawa jest już nieaktualna, tym tematem będzie się zajmowała 

Gmina. Dofinansowane z RPO będzie ogłoszone prawdopodobnie w IV kwartale, niemniej jednak 
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wymogi są bardzo rygorystyczne, a pieniędzy jest mało. Dofinansowanie może dostać zaledwie 

cztery, pięć inwestycji w skali województwa. Pan Kierownik powiedział, iż oprócz RPO jest 

jeszcze możliwość innego dofinansowania, najprawdopodobniej taka możliwość będzie z PROW. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, co w tym temacie będzie robione w najbliższym okresie 

czasu. 

Pan J. Szubart powiedział, iż trzeba będzie zmienić zapis budżetu, aby ta inwestycja była zapisana 

w Gminie. Referat tą sprawą zajmuje się od około półtora tygodnia, a pracy jest na tyle dużo,                         

że nie może zajmować się czymś, co nie jest przypisane Gminie. Pan Kierownik przypomniał,                   

iż Komisja Gospodarcza na jednym ze swoich posiedzeń stwierdziła, że szkoły i GOKiC zostały 

„same sobie zostawione” i nikt im nie pomaga. Podobna sytuacja jest z przebudową Schroniska, 

gdzie pewnie również tym tematem będzie się musiała zająć Gmina. Pan J. Szubart wracając                    

do tematu sali teatralnej powiedział, iż w ten temat będzie się musiała zaangażować szkoła 

przynajmniej dając ekspertyzę dachu. 

Pani A. Rzepka powiedziała, iż zawsze mówiła, że sala teatralna nie jest własnością GOKiC, 

właścicielem jest ZSTG. GOKiC prowadzi bardzo szeroką działalność, od stycznia dostał 

dodatkowo Dom Strażaka na Węgliskach oraz Dom Ludowy na Kątach, ponadto miałby się 

zajmować remontem sali teatralnej. Pani Dyrektor powiedziała, iż w Gminie jest jednostka, jest 

Kierownik, który się zna i prowadzi przetargi, w związku z czym zapytała dlaczego GOKiC                     

ma się tym zajmować. Pani A. Rzepka powiedziała, iż Ośrodek może się tym zajmować,                           

ale wówczas nie będzie się zajmować kulturą, bo na to nie wystarczy czasu. 

Przewodniczący Rady Gminy zakończył temat przebudowy sali teatralnej, wyraził obawę, żeby 

temat ten nie skończył się na niczym, niemniej jednak trzyma kciuki, żeby to zadanie udało się 

zrealizować. Pan Przewodniczący zapytał o działania sportowe podejmowane przez GOKiC. 

Pani A. Rzepka powiedziała, iż jest to działalność rekreacyjna, głównie są to akrobatyka, 

podchody, aerobik, nordic walking, ping pong. 

Pani I. Cieślicka zapytała, jakie mają być imprezy kulturalne. Zdaniem Pani radnej imprezy są 

skierowane do wszystkich mieszkańców, w związku z czym zasugerowała, aby Pani Dyrektor 

GOKiC zrobiła konsultacje społeczne z mieszkańcami, aby mieszkańcy mogli się wypowiedzieć, 

czego oczekują od GOKiC, czy mają być wielkie imprezy, które się będą odbywały raz w roku, 

czy działalność bieżąca. 

Pani A. Rzepka powiedziała, iż duże plenerowe imprezy cieszą się dużym powodzeniem, 

najbardziej zafascynowana tym jest młodzież, która chciałaby, żeby do miejscowości ściągnąć 

gwiazdę oraz żeby były stanowiska gastronomiczne. W ubiegłym roku GOKiC chciał pokazać 

mieszkańcom, że nie musi się robić tego, co robią wszyscy, chciał pokazać, że można zrobić coś 

ciekawego i przy okazji wypromować miejscowość i Gminę, czemu służyło widowisko „Burza 

przeszła bokiem”. W trakcie tej imprezy były stoiska gastronomiczne, można było posłuchać 

muzyki, była też zabawa taneczna, każdy mógł znaleźć coś dla siebie. W tym roku Ośrodek 

przymierza się do powielenia tego schematu, część imprezy będzie się działa na placu przed 

Browarem VAN PUR, a część w godzinach od 16-18 w Brzeźniku. Wydarzenie to ma na celu 

pokazanie Brzeźnika oraz parku po Potockich, jak wyglądał, co się tam działo oraz jak mieszkańcy 

z niego korzystali w latach 20,30 oraz 40. Kilka lat temu GOKiC realizował duże przedsięwzięcie, 

w którym uczestniczyła m.in. Fundacja Bieszczadzka, czy Polska Agencja Rozwoju Turystyki                 

w Warszawie, wówczas były przeprowadzane warsztaty w trakcie których mieszkańcy doszli                  

do konsensusu, żeby na terenie miejscowości utworzyć ekomuzeum 7 przysiółków w Rakszawie, 

pomysł ten ucichł i teraz powrócił. Pani Dyrektor powiedziała, iż GOKiC chce prowadzić 

Pasjonadę dwutorowo i co roku chce pokazywać inną część Rakszawy, która jest 

charakterystyczna dla miejscowości, np. Dymarka, która jest związana z dymarkami. Pani                            
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A. Rzepka powiedziała, iż chciałaby znaleźć produkt lokalny, który można by było pokazywać, 

na pewno takim produktem jest włókiennictwo. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Pani A. Rzepka za obszerne sprawozdanie, poprosił, 

aby protokół wraz z załącznikami był zamieszczony na BIP. Pan Przewodniczący powiedział,                    

iż często bywa w GOKiC i widzi jak dużo czasu, również prywatnego Pani Dyrektor poświęca                  

na pracę w Ośrodku Kultury. Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż co pewien czas wraca 

problem braku miejsca na organizowanie imprez masowych, które często odbywają się                               

na parkingu przed Browarem VAN PUR, niemniej jednak jest to teren Browaru. Drugą 

alternatywą, gdzie mogą być organizowane imprezy jest Osada, obok której pewien czas temu 

były wycinane drzewa. Pan Przewodniczący zapytał, czy drzewa były wycinane na terenie Osady, 

czy Browaru. 

Pani A. Rzepka powiedziała, iż jest to teren gminny, który użytkuje GOKiC, a o wycince Pani 

Dyrektor nic nie wiedziała, dowiedziała się w chwili, kiedy wraz z pracownikami poszła grabić 

liście i okazało się że drzewa zostały wycięte. 

Przewodniczący Rady Gminy o informację w sprawie tej wycinki poprosił Pana J. Szubart. 

Pan J. Szubart przypomniał historię powstawania MPZP na ten teren, powiedział iż osada działa 

nielegalnie, nie ma na to żadnych dokumentów, a teren ten w MPZP określony jest jako 

przemysłowy. Jeżeli chodzi o drzewa, to zostały one wycięte po interwencji Browaru, który ustnie 

i pisemnie zwrócił się w sprawie gałęzi, które zwisają na teren Browaru, a po spadnięciu mogą 

uszkodzić budynki wartości kilku milionów, za taką szkodę trzeba by było odpowiadać. Pan 

Kierownik powiedział, iż drzewa zostały ścięte na podstawie decyzji wydanej przez Starostę 

Łańcuckiego, a drzewo zostało sprzedane w drodze zapytania ofertowego za cenę umożliwiającą 

jego wycinkę, która była kosztowna. Pan J. Szubart powiedział, że gdyby drzewo spadło                             

na budynek oczyszczalni Gmina zapłaciłaby spore odszkodowanie. Teren do rzeki jest terenem 

przemysłowym, a teren od rzeki tam gdzie jest boisko, oraz miejsce po dawnym basenie jest 

terenem usługowym, gdzie jak najbardziej mogą być organizowane większe imprezy. 

Pani A. Rzepka powiedziała, iż ze względu na MPZP GOKiC wycofuje swoją działalność z Osady 

Rakszawa i nie będą się tam odbywały zajęcia. 

Przewodniczący Komisji Społecznej powiedział, iż od kilku lat ciągnie się sprawa podłogi, którą 

każda szkoła wypożycza z sąsiednich miejscowości. Pan Przewodniczący zasugerował, aby się 

jednak zastanowić nad tym, żeby taka podłoga była w posiadaniu Gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy radni chcą jeszcze zabrać głos w tym temacie,                         

w związku z tym, ze radni nie zabrali głosu uznał punkt ósmy porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 9 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu dziewiątego porządku obrad                           

tj. podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminami z terenu Powiatu 

Łańcuckiego oraz powiatem Łańcuckim porozumienia w sprawie wspólnego przygotowania                       

i przeprowadzenia postepowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup i świadczenie usług 

dystrybucji energii elektrycznej. Pan Przewodniczący o przedstawienie tej uchwały poprosił Panią 

Wójt. 

Pani Wójt powiedziała, iż uchwała ta jest potrzebna do przystąpienia do wspólnego przygotowania 

i przeprowadzenia postepowania na zakup energii elektrycznej, podobnie było w przypadku 

wspólnego zakupu gazu. W pierwszej wersji miało być bez Gminy Rakszawa, która ma 

postepowanie do połowy 2017 roku i bez Gminy Markowa, która ma postępowanie do końca 2017 

roku, gdyż zamówienie miało być na okres od połowy 2016 roku do końca 2017 roku, w tej chwili 
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się to zmieniło, zamówienie ma być przedłużone do końca 2018 roku, w związku z czym Pani 

Wójt uważa za zasadne przystąpienie do wspólnego przeprowadzenia postepowania. W przypadku 

zakupu gazu udało się uzyskać kwotę niższą o 20%. W postępowaniu nie uczestniczy Gmina 

Markowa. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Pani Wójt, po czym otworzył dyskusje w temacie                 

tej uchwały. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zauważył, że w postepowaniu nie uczestniczy również 

Miasto Łańcut. 

Pan F. Plis zapytał, do kiedy będzie porozumienie. 

Pani Wójt powiedziała, iż porozumienie będzie realizowane i uzgadniane. 

Pan J. Panek zapytał, jakich odbiorców będzie dotyczyć to porozumienie. 

Pani Wójt powiedziała, iż porozumienie będzie dotyczyć wszystkich jednostek organizacyjnych 

Gminy i wszystkich budynków użyteczności publicznej. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy radni chcą jeszcze zabrać głos w temacie tej uchwały,                             

w związku z tym, że radni nie zabrali głosu zamknął dyskusję, a następnie poddał pod głosowanie 

uchwałę Nr XXIII/106/16 Rady Gminy Rakszawa z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie z Gminami z terenu Powiatu Łańcuckiego oraz powiatem Łańcuckim 

porozumienia w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postepowań o udzielenie 

zamówień publicznych na zakup i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej. 

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie (13 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy radni mają pytania w tym punkcie, w związku z tym, 

że radni nie mieli pytań uznał punkt dziewiąty porządku obrad za wyczerpany.  

 

Ad. 10  

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu dziesiątego porządku obrad                            

tj. podjęcia uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Rakszawa. Pan Przewodniczący o przybliżenie projektu tej uchwały poprosił Panią Wójt. 

Pani Wójt oddała głos Panu J. Szubart. 

Pan J. Szubart powiedział, iż wpłynął wniosek o kontynuacje dzierżawy nieruchomości położonej 

w Rakszawie Kościelne, teren ten nie jest użytkowany przez Gminę, dzierżawca płaci czynsz 

dzierżawny, w związku z czym nie ma przeciwskazań do zawarcia umowy dzierżawy. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Panu J. Szubart, po czym otworzył dyskusję w temacie 

tej uchwały, zapytał w którym miejscu jest działka, która ma być wydzierżawiona. 

Pan J. Szubart powiedział, iż działka jest niedaleko Pani Ryzner. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy radni chcą jeszcze zabrać głos w temacie tej uchwały,                             

w związku z tym, że radni nie zabrali głosu zamknął dyskusję, a następnie poddał pod głosowanie 

uchwałę Nr XXIII/107/16 Rady Gminy Rakszawa z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie 

wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rakszawa. 

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie (13 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy radni chcą jeszcze zabrać głos w tym punkcie,                            

w związku z tym, że radni nie zabrali głosu uznał punkt dziesiąty porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 11 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu jedenastego porządku obrad                           

tj. wnioski i zapytania radnych. Pan Przewodniczący odczytał pismo, które wpłynęło do Niego               
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od Przedszkola Tygrysek, w piśmie tym wyrażona jest prośba o wyspecyfikowanie zgodnie                       

z klasyfikacją budżetową, jakie i w jakiej wysokości wydatki bieżące wzięła Gmina Rakszawa 

pod uwagę przy wyliczaniu podstawy dotacji dla Przedszkola Tygrysek. Pismo zostało odpisane 

przez Panią Walawender i Panią Golenia. Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż temat ten 

był poruszany na posiedzeniu Komisji Społecznej, po czym o przedstawienie tego tematu poprosił 

Panią I. Cieślicka. 

Pani I. Cieślicka powiedziała, iż na posiedzeniu Komisji padło pytanie do Pani Skarbnik dlaczego 

zmniejszyły się średnie koszty przypadające na ucznia, przedszkolaka, skąd się wzięła taka 

obniżka. Wówczas Pani Skarbnik powiedziała, iż nie obliczała tego w związku z czym nie potrafiła 

powiedzieć z czego wynika taka obniżka. Obliczenia wykonywał ZEASiP, Pani Skarbnik w tej 

chwili to analizuje. Pani radna powiedziała, iż obniżka wynosi 80,00 zł na jednego przedszkolaka 

w porównani u do roku ubiegłego. 

Pani Wójt powiedziała, iż takie samo pismo zostało skierowane do ZEASiP, który ma 

przygotować stosowne wyliczenia. 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, aby zajął się tą 

sprawą na jednym z najbliższych posiedzeń i ustalił na jakiej podstawie ta kwota została 

zmniejszona. 

Pani I. Cieślicka zasugerowała, aby w tej sprawie wypowiedział się Pan W. Walawender. 

Pan W. Walawender powiedział, iż nie chciałby się wypowiadać w tej sprawie, niemniej jednak 

jako wieloletniemu radnemu jest Mu przykro, że Jego żona, jako przedsiębiorca musi iść z Gminą 

do sądu. Pan radny powiedział, iż brak jest dialogu z Nim, czy z żoną. 

Pani Wójt powiedziała, iż nawet nie wie, że żona ma jakieś pretensje, sprawę niepublicznego 

przedszkola prowadzi ZEASiP. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, czy Komisja 

zajmie się ta sprawą na najbliższym posiedzeniu. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż będzie się starał objąć ten temat w porządku 

obrad najbliższej komisji, niemniej jednak najbliższe posiedzenie będzie bardzo obszerne. 

Pan S. Piersiak powiedział, iż odnosi wrażenie, że niektórzy radni stają się adwokatami 

prywatnych przedsiębiorców. 

Pan Z. Tama podziękował za wyczyszczenie działek wzdłuż drogi powiatowej w Węgliskach, 

zapytał, co z budową chodnika na Węgliskach. 

Pan J. Szubart powiedział, że jeżeli chodzi o chodnik, to przygotowania i inwestycja będą ruszać, 

jeżeli chodzi o kanalizację, to oficjalnie nic na razie nie może powiedzieć. Jeżeli chodzi                                 

o wodociąg, to projektant zbiera zgody na wejścia w teren. Ze względu na niskie ciśnienie powstała 

konieczność wybudowania przepompowni wody, w związku z czym na kolejnej sesji trzeba będzie 

dokonać pewnych przesunięć. 

Pani Wójt powiedziała, iż przygotowywane są zmiany do budżetu, w celu ogłoszenia przetargów 

na Ośrodek Zdrowia oraz na kanalizację Węgliska i Budy. Wcześniej planowane było,                                       

że te zmiany będą na dzisiejszej sesji, niemniej jednak wstrzymuje brak wiedzy na temat 

rozstrzygnięcia wniosków na budowę dróg złożonych do Urzędu Marszałkowskiego. Pani Wójt 

poinformowała radnych, że kwota jaką dysponuje Województwo Podkarpackie na drogi wynosi 

88.805.000,00 zł, a wpłynęło 267 wniosków o przyznanie pomocy na łączną kwotę 

170.300.000,00 zł, aplikację złożyło 111 gmin i 17 powiatów. Obecnie toczy się ocena formalna   

i merytoryczna złożonych wniosków. Pani Wójt powiedziała, iż chciałaby jak najszybciej ogłosić 

przetargi na Ośrodek Zdrowia i na kanalizację, będą to inwestycje dwuletnie, część środków                      

będzie w tym roku, a w WPF na przyszły rok trzeba zaplanować zaciągnięcie kredytu na 

dokończenie tych inwestycji. Pani Wójt powiedziała, iż w tej chwili nie wie, czy z kwoty wolnej 
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z zeszłego roku nie trzeba będzie zaplanować jakiejś kwoty na finansowanie dróg, informacje 

dotyczące dróg powinny być około 10 czerwca. 

O godz. 1435 sesję opuścił Pan Z. Tama, od tej chwili w obradach uczestniczy 12 radnych. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy jeżeli chodzi o udział w kosztach remontu umowa                      

z Centrum Medycznym została sporządzona i podpisana. 

Pani Wójt powiedziała, iż umowa jest przygotowywana, ma być od 1 czerwca, w tym roku                            

ze strony Centrum Medycznego ma być 50.000,00 zł, z naszej strony więcej, w przyszłym roku 

pozostałą kwotę ma przeznaczyć Centrum Medyczne, a Gmina mniej. Wszystko będzie zawarte 

w umowie. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż punkty wnioski i zapytania radnych oraz sprawy 

różne się ze sobą łączą, po czym uznał punkt jedenasty porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 12 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu dwunastego porządku obrad                            

tj. sprawy różne. Pan Przewodniczący poinformował radnych o sprawie dotyczącej próby 

pozyskania gruntów na których znajduje się stadion KS Włókniarz. Przewodniczący Rady Gminy 

powiedział, iż odbyło się spotkanie w którym ze strony Gminy uczestniczyli Przewodniczący 

Rady Gminy, Pani Wójt, Pan Kierownik, Pan Waniowski, Pan Kościółek, natomiast ze strony 

Parafii Ks. Proboszcz i trzech członków Rady Parafialnej. Pan Przewodniczący powiedział,                          

iż Gmina zaproponowała grunty, które znajdują się na Budach, dla uzupełnienia areału 

zaproponowano również działki znajdujące się na Węgliskach, mniej więcej na wysokości 

budowanych przez Pana Całka domów. Praca ludzi zajmujących się wyceną polegała na tym, żeby 

te działki się bilansowały i mogła nastąpić zamiana. Przewodniczący Rady Gminy powiedział,                  

iż zdaniem Ks. Proboszcza działki te są mało atrakcyjne, wie że Gmina jest właścicielem działek 

na których znajduje się boisko sportowe, są bramki, po prawej stronie za Kościołem, to teren                       

o którym często wspomina Pan Kierownik, obok którego ma przebiegać chodnik, a działki te mają 

być podzielone na trzy 0,15 ha działki. Pan Przewodniczący powiedział, iż Ks. Proboszczowi się 

te działki podobają. Na spotkaniu padła propozycja w kierunku Ks. Proboszcza, aby zamianie 

podlegała 1,5 ha działka na Budach z finansową dopłatą, żeby zbilansować zamianę.                                     

Ks. Proboszcz stanowczo nie chce żeby była dopłata finansowa, powinno to być na zasadzie 

zamiany gruntów. Pan Przewodniczący powiedział, iż oczywiste jest, że wartość tych gruntów   

jest wyższa, a nie wiadomo, czy Księdza zadowoliłaby jedna z tych 0,15 ha działek,                                          

a nie wszystkie trzy. 

Pani Wójt powiedziała, iż rozmawia na ten temat z Ks. Proboszczem od ponad pół roku, 

przypomniała iż pierwsza propozycja była 1,5 ha za stadion, propozycja ta została zaakceptowana, 

była wówczas mowa o tym, że Gmina wydatkuje pieniądze na zagospodarowanie terenu koło Alei 

Św. Jana Pawła, później się okazało, iż jest to za mało, że trzeba jeszcze dołożyć gruntów,                            

w związku z czym dla dobrych relacji Gmina dołożyła dwie działki, jedną dojazdową, drugą 

większą, co łącznie dało 1,87 ha i poszło pismo do Ks. Proboszcza o akceptację tej propozycji 

zamiany, żeby można było złożyć na sesję projekt uchwały o zamianę nieruchomości.                                  

W odpowiedzi było, że w porozumieniu z Kurią Parafia pozytywnie przychyla się do tej zamiany 

i prosi o informację o rzeczoznawcy w sprawie wyceny działek. Gmina wskazała Księdzu 

rzeczoznawcę, z którego skorzystała także Parafia. Ksiądz wycofał się również z drugiej 

propozycji informując, że Kuria stwierdziła, że zamienia musza podlegać 2 ha gruntu za 2 ha 

gruntu. Pani Wójt powiedziała, iż ponownie zwróciła się do Kierownika Referatu,                                         

aby zaproponował takie działki, żeby było 2 ha za 2 ha, takie działki zostały znalezione                              
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przy granicy Rakszawy i Węglisk, wówczas Pani Wójt zaprosiła księdza na rozmowę. Ksiądz 

Proboszcz twierdząc, że skoro jest to 2 ha gruntu za 2 ha gruntu bez oglądania działek 

zaakceptował te propozycję. Pani Wójt poprosiła Księdza, aby tę akceptacje dał na piśmie,                        

gdyż to jest potrzebne do wycofania wcześniejszej uchwały i podjęcia kolejnej. Wpłynęło pismo 

od Ks. Proboszcza, w którym pisał, iż z zadowoleniem przyjmuje działki pod zamianę. Pani Wójt 

powiedziała, iż był uzgodniony kontrakt, trzeba było tylko przedstawić protokół uzgodnień 

między stronami, taki protokół został przekazany do Księdza, niestety nie było na niego odzewu. 

Po długich zaproszeniach do spotkania Ksiądz się spotkał, powiedział że zmienił zdanie i wycofuje 

zgodę, gdyż oczekuje działki budowlanej, którą chce sprzedać, spieniężyć bo pieniądze są 

potrzebne na rozbudowę Kościoła. Pani Wójt powiedziała, iż umówiła się z Ks. Proboszczem,                 

iż Ksiądz prześle pismo, że wycofuje się z danej zgody, tego pisma długo nie było w związku                        

z czym Przewodniczący Rady Gminy zorganizował spotkanie z Ks. Proboszczem, które miało się 

odbyć w Urzędzie, radni na nie przybyli, Ksiądz niestety nie, po czym na prośbę Księdza wszyscy 

się udali na plebanię. W trakcie spotkania, kiedy Ksiądz powiedział, iż chce spieniężyć działki 

Przewodniczący Rady Gminy zaproponował, aby Gmina za resztę działek dopłaciła, co akceptują 

Wójt i radni. Wtedy okazało się, że pieniądze „nie bo to ostateczność”. Pani Wójt powiedziała,                 

iż wraz z Panem Przewodniczącym zwracali uwagę Księdzu, że nie mogą mieć takiego wpływu 

na rzeczoznawcę, aby te działki wyceniał za „bezcen”, a opinia rzeczoznawcy również nie może 

być podważona. Na Węgliskach będzie kilka działek, które później będą w drodze przetargu 

sprzedawane, a ceną wyjściową będzie ta waśnie wycena rzeczoznawcy. Działka powinna być 

wyceniona zgodnie z jej wartością. Pani Wójt powiedziała, iż za taką wartość może być wyceniona 

jedna działka 0,15 ha, a nie 0,45 ha. Jeżeli Ksiądz przyjmie taką propozycję, to można rozmawiać. 

Pan J. Szubart powiedział, iż rzeczoznawca wyraził się w taki sposób, że przy takiej wycenie 

działka między Węgliskami, a Rakszawą nie może być brana pod uwagę, ewentualnie działka                        

0,15 ha, ale i ona może być za droga. Stadion został wyceniony na dosyć dużą kwotę, około 

130.000,00 zł, nie może być traktowany jako działka budowlana, gdyż jest tam strefa cmentarna       

i nie może być zabudowana innymi budynkami. Na terenie Rakszawy działki rolne „chodzą” góra 

za 20.000,00 zł, za 1 ha, działki budowlane na Węgliskach, dużo węższe „poszły” po 2.800, zł                

za 0,01 ha. Pan Kierownik powiedział, iż nie będzie wspominał o 1,5 ha działce na Basakówce. 

Do tej pory Urząd Wojewódzki nie zwracał uwagi na to, że Rada Gminy co chwilę podejmuje 

uchwałę o zamianie tej samej działki dodając następne, ale w końcu ktoś się zainteresuje i wyceny 

zostaną sprawdzone. Pan J. Szubart powiedział, iż On jako radny powiatowy, ale także radni 

gminni ślubowali gospodarować rzetelnie nieruchomościami i majątkiem Gminy, w związku                       

z czym nie można dać działki wartej 300.000,00 zł za działkę wartą 100.000,00 zł. Pan Kierownik 

powiedział, iż najuczciwszą wersją jest wycena i zapłata gotówkowa. Zdaniem Pana J. Szubart 

nigdy nie dojdzie do porozumienia. Sport jest celem publicznym, a pod cele publiczne można 

wywłaszczyć, w takim przypadku jest z góry wyznaczony rzeczoznawca, jeżeli się strona                             

nie zgadza może złożyć odwołanie. Pan Kierownik powiedział, iż nie mówi o wywłaszczeniu 

Księdza, ale o metodzie, tu również powoływany jest rzeczoznawca na którego nie wolno 

wpływać, w wycenie są widełki, ale nie mogą one sięgać 100.000,00 zł. 

Pan R. Leja zapytał, czy Pani Wójt ma opcję awaryjną, jeżeli nie uda się zamienić gruntów                  

z Ks. Proboszczem. 

Pani Wójt powiedziała, iż wstępnie było już mówione, że nie można zostawić klubów bez 

stadionu, w związku z czym jest inne rozwiązanie, można sprzedać działki gminne i za te środki 

kupić działkę i wybudować stadion. Sprawę trzeba dobrze przemyśleć, trzeba znaleźć miejsce                       

i działki, aby terenu było więcej, żeby można tam było zrobić parking, dojazd. Pani Wójt zapytała 

do kiedy KS Włókniarz ma dzierżawę stadionu. 
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Pan R. Leja powiedział, iż ta dzierżawa jest do końca 2020 roku, natomiast rok wcześniej                                 

w 2019 roku Ksiądz może tę dzierżawę wypowiedzieć. 

Pani Wójt powiedziała, że może warto się zastanowić, czy nie zastosować drugiej alternatywy, 

może warto też Księdzu uświadomić, że jest to ostateczna propozycja i wówczas podejmie inną 

decyzję. 

Pan P. Frączek zapytał, jakie jest stanowisko Rady Parafialnej w tej sprawie, może to jest forma 

wpływu na Księdza. 

Przewodniczący Komisji Społecznej powiedział, iż uczestniczył w spotkaniu z Ks. Proboszczem, 

była tam też mowa o tym, że Gmina zrobi kanalizację, bo jest rozbudowa, jest też kwestia zrobienia 

fitnessu, wówczas było powiedziane, że jest to tylko dobra wola Gminy. Pan Przewodniczący 

powiedział, iż był zażenowany wypowiedzią Księdza, a o radnych parafialnych obecnych                           

na spotkaniu nie będzie się wypowiadał. Przewodniczący Komisji Społecznej zasugerował,                           

że może warto wystąpić z petycją. 

Pani Wójt powiedziała, iż proponowała, że Gmina wybuduje kanalizacje pod toalety kościelne 

plus to, co było proponowane, ale Ksiądz nie wyraził zgody. 

Pan J. Kuca powiedział, że mieszkańcy Węglisk słyszeli o propozycji zamiany stadionu za działki 

na Węgliskach i wyraziliby na to zgodę pod warunkiem, że w zamian za teren na którym do tej 

pory było boisko Urząd Gminy wybudowałby przy szkole nowe boisko wielofunkcyjne. 

Przewodniczący Komisji Społecznej, jako członek Zarządu i były piłkarz KS Włókniarz 

podziękował Panu J. Kuca, powiedział, iż miło jest słyszeć, że Węgliska są z Rakszawą. 

Pan J. Szubart powiedział, iż osobiście uważa, że istnieją lepsze tereny na lokalizację stadionu, 

ładnym miejscem jest teren w okolicy Pana Strzępka, gdzie planowany jest wodociąg, jest to 

równy teren, będzie woda, kanalizacja może być, jest spadek terenu z górki, w związku z czym 

jest to również teren widokowy. Jest tam dużo miejsca, można nabyć tyle terenu, że będzie miejsce 

na stadion, na imprezy, można wybudować parking, jest droga. Inne miejsce jest od sklepu Pana 

Babiarz na Wołochach w kierunku Podgrabiny. W tej chwili są to tereny rolne, nieużytki,                                   

na chwilę obecną nie ma jeszcze wody i kanalizacji, w związku z czym ich cena nie jest wysoka, 

można je kupić w dobrej cenie. Pan Kierownik powiedział, iż obecny stadion, to nic więcej jak                

2 ha ziemi, nie ma parkingu, nie ma budynku, nie ma kanalizacji i wodociągu. 

Pan K. Bolesławski powiedział, iż z tego co słyszy jeżeli chodzi o zamianę stadionu jest to już 

trzecie podejście, co sprawia że jest sfrustrowany, zażenowany tą sytuacją, nie mniej jednak 

poprosił aby podjąć ostatnia próbę. Pan Prezes powiedział, iż przejęcie stadionu, to tylko początek, 

tam trzeba wszystko remontować, sam remontuje dom i wie ile to kosztuje, może lepiej jest 

postawić nowy. 

Pan P. Fraczek nawiązując do pomysłu nowego stadionu zapytał, czy są możliwości uzyskania 

dofinansowań unijnych. 

Pani Wójt powiedziała, że na pewno są możliwości z Ministerstwa Sportu, natomiast jeżeli chodzi 

o unijne, to trzeba to sprawdzić. 

Pan J. Szubart powiedział, iż pozyskując stadion pozyskuje się tylko i wyłącznie teren, murawa 

jest do zrobienia, boisko jest do zrobienia, ogrodzenie jest do zrobienia, zostają trybuny, które 

można przenieść. Jest przywiązanie i tradycja, niemniej jednak pierwsze boisko było za Fabryką 

Sukna, jeszcze wcześniej na Wołochach. Pan Kierownik powiedział, iż pokazał alternatywę,                       

a Jego propozycja jest do zastanowienia, powiedział iż w tej chwili, jeżeli chodzi o dofinansowania 

stadionu ze środków unijnych, to są pewne możliwości, niemniej jednak są inne dofinansowania, 

gdzie można pozyskiwać środki na stadiony piłkarsko – lekkoatletyczne, a tu lekkoatletyczne się 

nie zmieści. Decydując się na inną większą lokalizację są dwie możliwości pozyskania środków, 

a nie jedna. Pan J. Szubart powiedział, iż od początku robił wszystko w kierunku przejęcia 
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stadionu, niemniej jednak widząc beznadziejność działań i ile czasu zostało zmarnowane, to 

szkoda tego czasu. 

Pani Wójt powiedziała, iż była też propozycja zamiany 2 ha działek w kawałku na Potoku                           

za stadion, ale Ksiądz odstąpił po informacji od Gminy, że gdyby działki na Potoku miały być 

zamieniane, to Gmina wolałaby na tamtym terenie wybudować stadion. Te działki odpadają 

bezwzględnie. 

Pan J. Panek powiedział, iż popiera propozycje Pana J. Szubart, teren o którym mówił Pan 

Kierownik jest Mu doskonale znany z dzieciństwa, w tej chwili nie jest przez nikogo użytkowany, 

postępuje samoistne zalesienie. Pozyskując ten teren można załatwić kilka spraw jednocześnie, 

stadion, parking, miejsce rekreacji, miejsce na imprezy. Działki te można nabyć za niewielkie 

pieniądze, Pan sołtys powiedział, iż zna właścicieli tych gruntów, oni nic tam nie robią, bo przy 

ostatnich suchych latach nic tam nie rośnie. Pan J. Panek zasugerował, żeby zrobić rozeznanie, 

porozmawiać z właścicielami, czy byliby zainteresowani i w trakcie prac nad przyszłorocznym 

budżetem uwzględnić ten temat. Pan Sołtys powiedział, że nawet po przejęciu stadionu trzeba 

będzie myśleć o zorganizowaniu innych miejsc rekreacji, jest potrzeba, żeby wszędzie był parking, 

gdyż wszyscy jeżdżą samochodami. Pan J. Panek poinformował zebranych, że obecnie trwa 

przerwa w dostawie żywności z Programu pomoc żywnościowa 2014 – 2020, ostatni raz żywność 

wydawana była w marcu, a dla rodzin wielodzietnych w kwietniu. Następna edycja ruszy w lipcu 

lub w sierpniu, jest podpisana umowa i program będzie funkcjonował. W ostatniej edycji z terenu 

Gminy Rakszawa z tej pomocy skorzystało ponad 500 osób. Pan sołtys poinformował, iż w ramach 

tego programu od grudnia ubiegłego roku do chwili obecnej zostało rozdanych 130 T jabłek                           

i 43 T marchwi. 

Pani T. Chajec podziękowała sołtysowi Rakszawy Dolnej Panu J. Panek za zorganizowanie akcji 

żywność, za przekazywanie informacji o terminach rozdawania żywności, dzięki czemu Pani 

radna mogła przekazywać informację mieszkańcom swojego rejonu. Pani T. Chajec zapytała Pana 

J. Szubart o drogę w kierunku Cegielni Pani Pikor. 

Pan J. Szubart powiedział, że jeżeli chodzi o zamianę drogi w kierunku Cegielni, to Pan Mączka 

zerwał negocjacje i nie ma zamiaru już się z Gminą zamieniać. Propozycja była taka, jak sobie 

życzył, chodziło o wspólne pokrycie kosztów podziału i wyceny, niemniej jednak odmówił                           

i zerwał negocjacje. Na dzień dzisiejszy nie są prowadzone żadne rozmowy w tym temacie. 

Notariusz był umówiony, wystarczyło podpisać protokół. 

Pani T. Chajec zapytała, jaka kwota wchodziła w grę.  

Pan J. Szubart powiedział, iż było to około 4.000,00 zł. Działka gminna była większa i w lepszym 

położeniu, Pan Kierownik uważa, że kwota nie była wygórowana. 

Pan C. Babiarz zapytał, czy było coś zrobione, jakiś wniosek o wywłaszczenie, czy inne 

rozwiązanie. 

Pan J. Szubart powiedział, iż jest rozwiązanie, można na całą tę drogę zrobić postępowanie                

ZRID-owskie, wówczas można tego Pana wywłaszczyć, ale są to koszty. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, jakiego rzędu są to koszty. 

Pan J. Szubart powiedział, iż postepowania ZRID-owskie zaczynają się od kwoty 20.000,00 zł 

plus kwota na wywłaszczenie. Wybudowanie drogi po faktycznym jej przebiegu byłoby ciężkie. 

W przypadku zablokowania drogi przez Pana Mączka Gminie przysługuje ochrona samoistnego 

posiadania. Pan Kierownik powiedział, że może spróbować wyliczyć ile kosztowałoby 

postępowanie ZRID-owskie po cenach jakie zna. W takim przypadku trzeba by było zrobić całą 

drogę po określonych cenach i od wszystkich właścicieli te grunty wykupić. Pan J. Szubart 

powiedział, iż jest to decyzja Rady, a jest tyle inwestycji, że nie ma czasu się tym zajmować. 
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Przewodniczący Rady Gminy nawiązując do posiedzenia Komisji Gospodarczej powiedział,                     

iż na tym posiedzeniu Pan P. Fraczek na podstawie inwestycji wykonywanej przez Browar VAN 

PUR poinformował radnych, że w tej chwili jest dobra cena na wykonywanie asfaltów 20,00 zł 

netto za 1 m bieżący czterocentymetrowej warstwy asfaltu, w związku z czym warto to 

wykorzystać wykonując teraz planowane nakładki asfaltowe. 

Pan P. Frączek powiedział, że 1 cm warstwy kosztuje 4,00 zł netto, a w poprzednim roku było to 

7,00 zł netto.  

Pani Wójt powiedziała, iż inaczej wyglądają ceny dla prywatnego przedsiębiorcy, a inaczej 

wyglądają ceny, jeżeli się robi przetargi, na co warto zwrócić uwagę. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy radni chcą jeszcze zabrać głos w tym punkcie,                             

w związku z tym, że radni nie zabrali głosu uznał punkt dwunasty porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 13 

 

W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy 

zamknął XXIII sesję Rady Gminy. Obrady trwały od godz. 1100 do godz. 1530.  

 

Protokołowała: Teresa Nowicka           Zatwierdził:  
 

 

Paweł Przybyło 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

 


