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Protokół Nr VII/24/2016 

z XXIV Sesji Rady Gminy Rakszawa 

z 28 czerwca 2016 r. 
 

Obecni według załączonej listy obecności. 

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Paweł Przybyło stwierdził, 

że w sesji bierze udział 10 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 (10 głosów „za”) 

 

Zatwierdzony porządek obrad: 

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXIII 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. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka 

Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie za 2015 rok. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania                     

z wykonania budżetu Gminy Rakszawa za 2015 rok. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za 2015 rok dla Wójta Gminy Rakszawa. 

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVII/85/15 Rady Gminy Rakszawa z dnia                           

29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki                                              

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XVII/84/15 Rady Gminy Rakszawa z dnia 

29 grudnia 2015 roku w sprawie udzielenia przez Gminę Rakszawa pomocy finansowej 

Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rakszawa                    

na lata 2016 – 2019. 

14. Wnioski i zapytania radnych. 

15. Sprawy różne. 

16. Zakończenie obrad. 

 

Ad. 3 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu trzeciego porządku obrad  

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

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

poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Gminy. 

Radni przyjęli protokół z XXIII sesji jednogłośnie (10 głosów „za”) 
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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 

Przewodniczący powiedział, iż uczestniczył w zebraniach wiejskich sołectwa Rakszawa Górna 

oraz sołectwa Węgliska, ponadto brał udział w posiedzeniach Komisji Rewizyjnej i Gospodarczej. 

Pan Przewodniczący powiedział, że Wice Przewodnicząca Rady Gminy oaz Przewodniczący 

Komisji Społecznej w imieniu Rady Gminy złożyli życzenia imieninowe Ks. Proboszczowi. 

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, iż w okresie miedzy sesjami przyjmowała strony, realizowała 

decyzje i sprawy administracyjne, odbyła spotkania z kierownikami referatów oraz kierownikami 

jednostek organizacyjnych. Pani Wójt powiedziała, iż do zadań Wójta należy również 

uczestniczenie w różnego rodzaju uroczystościach, które najczęściej odbywają się w soboty                               

i w niedziele, po czym wymieniła te w których uczestniczyła. Pani Wójt poinformowała radnych, 

iż w tym czasie została też podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim w sprawie budowy 

chodnika Rakszawa Basakówka, ponadto Pani Wójt odbyła spotkanie z Prezesem Centrum 

Medycznego w Łańcucie. 

O godz. 1018 na sesję przybyła Pani T. Chajec, od tej chwili w obradach uczestniczy 11 radnych.  

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 Wójt. 

Pani Wójt oddała głos Pani Sekretarz. 

Pani Sekretarz powiedziała, iż na ostatniej sesji zostało podjęte 2 uchwały: 

 uchwała 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 – wobec tej uchwały Wojewoda Podkarpacki wszczął postepowanie 

zmierzające do stwierdzenia nieważności, w związku z czym w najbliższym czasie należy 

się spodziewać rozstrzygnięcia nadzorczego. Pani Sekretarz powiedziała, iż Wydział 

Prawny Urzędu Wojewódzkiego wypracował takie stanowisko, że w tym zakresie Wójt 

nie musi mieć upoważnienia Rady Gminy, mimo iż wcześniej w sprawie zakupu gazu była 

podobna uchwała, 

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

wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rakszawa – uchwała jest               

w trakcie realizacji. 
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Przewodniczący Rady Gminy podziękował Pani Sekretarz, po czym uznał punkt szósty porządku 

obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 7 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu siódmego porządku obrad                                 

tj. podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka 

Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie za 2015 rok. Pan Przewodniczący o wprowadzenie do tego 

tematu poprosił Panią Wójt. 

Pani Wójt powiedziała, iż na ostatniej sesji było sprawozdanie z działalności GOKiC, natomiast 

w tej chwili zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz ustawą o realizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej, przy zatwierdzaniu sprawozdania finansowego Gminy Rada Gminy 

zatwierdza sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa. 

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

tej uchwały. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż Komisja zajmowała się projektem tej uchwały 

na wczorajszym posiedzeniu, nie wniosła uwag i rekomenduje ją Radzie Gminy do podjęcia                        

w zaproponowanym brzmieniu.  

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 XXIV/108/16 Rady Gminy Rakszawa z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa                                      

w Rakszawie za 2015 rok. 

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie (11 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy uznał punkt siódmy porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 8 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu ósmego porządku obrad tj. podjęcia 

uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania 

budżetu Gminy Rakszawa za 2015 rok. Pan Przewodniczący zapoznał radnych z Uchwałą                            

Nr III/24/2016 z dnia 6 maja 2016 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej       

w Rzeszowie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Rakszawa 

sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2015 rok (załącznik nr 1 do protokołu – do wglądu 

w biurze Rady Gminy). 

O godz. 1043 na sesję przybył Pan S. Piersiak, od tej chwili w obradach uczestniczy 12 radnych. 

Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję w tym temacie, powiedział iż Jego bolączką jest 

brak regulacji dróg w 2015 roku, co zaburzyło prace przy konstrukcji budżetu na 2016 rok                               

i postawiło pod znakiem zapytania dalszy remont dróg gminnych, które wprawdzie mają 

nawierzchnię asfaltową, ale jest ona w stanie agonalnym. Pan Przewodniczący powiedział,                              

iż regulacja dróg dotyczy nie tylko dróg istniejących, była szansa pozyskania drogi w kierunku 

cegielni Pana Pikora. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zamiany tych działek, niestety                    

nie udało się tego zrobić. Na ostatnim posiedzeniu Komisji radni z ust zainteresowanego 

dowiedzieli się, że szansa zamiany tych działek jest nadal. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż drogi, to nie jedyna niewykonana 

inwestycja, nie został wykonany remont Ośrodka Zdrowia. Pan Przewodniczący przypomniał,                  

iż na sesji w marcu byli obecni przedstawiciele Centrum Medycznego w Łańcucie, wówczas była 

mowa nie tylko na temat świadczenia usług, ale także na temat remontu Ośrodka i partycypacji                
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w kosztach tego remontu. Na tamtej sesji padło ustne zapewnienie ze strony przedstawicieli 

Centrum Medycznego o możliwości dofinansowania tego remontu, niestety od tamtego czasu nic 

się nie wydarzyło i Ośrodek nie jest remontowany. 

Przewodniczący Komisji Społecznej powiedział, iż popiera to, co powiedział Przewodniczący 

Komisji Gospodarczej, dodał iż został stracony kolejny rok w sprawie przejęcia stadionu, pisma 

krążą, a sprawa stoi w punkcie wyjścia. Pan Przewodniczący powiedział, iż na początku roku 

pojawił się temat zastępczy dotyczący budowy nowego obiektu, a teren pod ten obiekt Gmina                

ma kupować od osób prywatnych. Pan J. Waniowski powiedział, iż patrząc, jak w Gminie są 

realizowane inwestycje, to ta sprawa prędko nie dojdzie do skutku. Przewodniczący Komisji 

Społecznej uważa, że trzeba przejąć ten stadion, a później można rozpocząć budowę nowego. 

Sprawa przejęcia stadionu trwa ponad dekadę. 

Pan R. Leja powiedział, iż nie zostało wykonane oświetlenie boiska przy sklepie ABC, przy tym 

boisku brak jest zaplecza, a ustawiony TOI TOI często jest postawiony drzwiami do ogrodzenia, 

w związku z czym dzieci nie mogą z niego korzystać. Pan radny uważa, że temat oświetlenia                         

i zaplecza przy tym boisku powinien zostać rozwiązany. 

Pani I. Cieślicka powiedziała, iż wprawdzie są wybudowane boiska, ale są to pieniądze wyrzucone 

w błoto, gdyż nie ma tam żadnych zapleczy, nie ma osób odpowiedzialnych za te obiekty                                  

i za bezpieczeństwo na nich. Sprawy te są poruszane przez ostatnie lata, ale nie są załatwione. Jest 

osoba, która te obiekty otwiera, ale to nie rozwiązuje sprawy. Pani radna poruszyła kwestie placów 

zabaw, powiedziała iż kiedyś chciała się z wnukiem dostać na plac zabaw przy Szkole 

Podstawowej Nr 1, niestety wszystkie wejścia były zamknięte. Pani I. Cieślicka powiedziała,                     

iż nie została wykonana uchwała w sprawie audytu oświatowego, zdaniem radnych jest to bardzo 

ważna kwestia, chodzi o poznanie aktualnej sytuacji w oświacie i rozpoznanie, gdzie można 

poczynić oszczędności. Pani radna powiedziała, iż nie chodzi o zamykanie szkół, czy ocenę 

nauczycieli, a o rzetelną wiedzę na temat stanu oświaty w naszej Gminie. 

Pani Wójt powiedziała, iż o wszystkich poruszonych sprawach była na bieżąco mowa                                     

na posiedzeniach Komisji i na sesjach. Gmina Rakszawa, jako jedna z gmin Powiatu Łańcuckiego 

w ubiegłym roku wykonała inwestycje na ponad 5.000.000,00 zł, czyli około 20 % budżetu poszło 

na inwestycje, w związku z czym trudno powiedzieć, że inwestycje w Gminie są wykonywane 

opieszale. W ubiegłym roku zostały wykonane dwie potężne inwestycje, jedna to budowa sieci 

kanalizacyjnej na Bieleckówce plus w Rakszawie, a druga to przebudowa i remont hali sportowej 

przy ZSTG w Rakszawie, gdzie oprócz hali zostało wyremontowane całe zaplecze oraz został 

wymieniony dach. Na obie wymienione inwestycje Gmina pozyskała środki unijne. 

Dofinansowanie do kanalizacji wyniosło 1.700.000,00 zł, natomiast dofinansowanie                                     

do przebudowy hali wyniosło 1.200.000,00 zł. Pani Wójt powiedziała, iż o sprawach przejęcia 

drogi do cegielni oraz przejęcia stadionu sportowego radni wiedzą z detalami, Wójt musi działać 

na podstawie prawa i w granicach prawa. Panu Mączka (zamiana drogi) została przedstawiona 

propozycja zaproponowana przez radnych, ale żeby doszło do zamiany trzeba wziąć pod uwagę 

to, że wartości działek muszą być jednakowe, w przeciwnym razie musi być dopłata jednej, bądź 

drugiej strony, w zależności od tego, która działka ma większą wartość. Niestety osoba się                           

na to nie zgodziła. Pani Wójt powiedziała, iż wszyscy wiedzą dlaczego remont Ośrodka Zdrowia 

nie został wykonany w ubiegłym roku, wówczas dwa razy wnosiła do budżetu środki na ten cel, 

niestety radni dwa razy ten temat z budżetu wykreślali. Na dzisiejszą sesje ten temat jest ponownie 

wniesiony, jest też zapewnienie Centrum Medycznego o współfinansowaniu remontu tego 

Ośrodka. Jeżeli chodzi o oświetlenie boiska przy ABC, to temat ten również był wyjaśniany, tam 

były większe trudności niż przy Szkole Podstawowej Nr 1, do tej działki nie była podłączona sieć 

energetyczna, na chwilę obecną został już ogłoszony przetarg na wykonanie tego zadania. Jeżeli 
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chodzi o oświatę w Gminie, to uchwała była o treści, że Rada Gminy wyraża wolę opracowania 

zewnętrznego audytu, to nie jest nakaz, jest to otworzenie furtki organowi wykonawczemu,                      

że gdyby była potrzeba wykonania takiego audytu w Gminie, to Rada Gminy wyraża na to zgodę. 

Pani Wójt powiedziała, iż temat oświaty jest tematem szerokim, dzisiaj jest inna propozycja 

Ministra Oświaty dotycząca oświaty. Jeżeli audyt byłby opracowany, to w świetle nowej 

propozycji byłby nieaktualny. Pani Wójt powiedziała, iż wyjaśniała do czego służy audyt                                  

i w jakich okolicznościach jest on niezbędny. Pani Wójt uważa, że rok 2015 zamknął się dobrym 

efektem, niemniej jednak zawsze są niedociągnięcia, chce się więcej, wiadomo jak wyglądają 

własnościowe sprawy administracyjne. Pani Wójt powiedziała, iż uprzedzała Kierownika Referatu 

OŚG, że nie podoła uregulowaniu stanu tych dróg, niemniej jednak On chciał to zrobić, niestety 

sprawy własnościowe nie są proste. Temat ten jest realizowany nadal i wszystko zmierza                           

ku lepszemu. Pani Wójt przypomniała, iż Pan Kierownik informował na jednym z posiedzeń,                       

że Powiat prowadzi sprawy własnościowe w Czarnej już ponad trzy lata i końca nie widać, nie jest 

to prosta sprawa. Pani Wójt podziękowała za współpracę kierownikom jednostek, pracownikom, 

nowej księgowej oraz wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że ubiegły rok zakończył się 

dobrym efektem. 

Przewodniczący Rady Gminy w ramach uzupełnienia powiedział, iż jeżeli chodzi o zamianę 

gruntów z Panem Maczka, to była przekazana informacja, że dopłata z Jego strony to kwota rzędu 

3.000,00 – 4.000,00 zł, natomiast On usłyszał z Gminy, że ta dopłata ma wynieść 7.000,00 zł. Pan 

ten cały czas jest chętny do zamiany, wyraził chęć pokrycia kosztów notarialnych. Pan 

Przewodniczący powiedział, iż mówi to, co usłyszał na posiedzeniu Komisji Gospodarczej, 

słyszeli to również członkowie Komisji Gospodarczej oraz obecni na posiedzeniu sołtysi. 

Pani Wójt zapytała, czy w posiedzeniu uczestniczył Kierownik Referatu OŚG lub ktoś inny                         

z Urzędu Gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż nie było nikogo. 

Pani Wójt powiedziała, że nikt Jej nie informował o posiedzeniu Komisji. 

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że przy okazji podejmowania tej uchwały był wniosek 

radnych, aby pozyskać miejsce na wykonanie placu rekreacyjnego dla mieszkańców drugiej części 

drogi wojewódzkiej, Basakówka, Budy. Liczebnie jest to bardzo duże społeczeństwo, matki                             

z dziećmi nie mają tam gdzie spędzać czasu. Sprawa ta się zatarła. Pan Przewodniczący 

powiedział, iż do budżetu była wprowadzana kwota 500.000,00 zł na remont Ośrodka Zdrowia, 

niemniej jednak trzeba zwrócić uwagę na fakt, że z inicjatywy Przewodniczącego Komisji 

Gospodarczej doszło do spotkania z przedstawicielami Centrum Medycznego, na tym spotkaniu 

zostało ustalone, że koszt remontu będzie podzielony pół na pół. Przewodniczący Rady Gminy 

uważa, że kierunek działania Rady jest dobry, udaje się zaoszczędzić znaczną sumę pieniędzy. 

Pan Przewodniczący powiedział, iż w dniu dzisiejszym w projekcie zmiany budżetu Pani Wójt 

proponuje założenie środków na remont Ośrodka Zdrowia, a nie jest jeszcze podpisana umowa                  

z Centrum Medycznym, o czym była mowa na ostatnim posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, chodzi 

o zabezpieczenie, że do deklarowanej refundacji kosztów remontu dojdzie. Jeżeli chodzi                                  

o oświetlenie boiska przy sklepie ABC, to Pani Wójt nie zabezpieczyła środków na ten cel                               

w  budżecie na 2016 rok, to zrobiła Rada Gminy. 

Pani Wójt poprosiła Pana J. Szubart o przekazanie radnym informacji o umowie i negocjacjach                   

z Centrum Medycznym. 

Pan J. Szubart powiedział, iż wczoraj zostało podpisane porozumienie z Centrum Medycznym, 

jest ono wiążące dla obu stron, w porozumieniu została zawarta kwota 250.000,00 zł udziału                         

w remoncie Ośrodka Zdrowia. Centrum Medyczne, jak było to wcześniej ustalone ustnie, chciało 

żeby umowa była podpisana na 10 lat, Gmina po umieszczeniu w budżecie kwoty zobowiązuje się 
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przeprowadzić procedurę przetargową na remont i przebudowę Ośrodka, wówczas zgodnie                            

z porozumieniem podpisanym przez Prezesa na podstawie refaktury Centrum Medyczne 

zobowiązuje się do zwrotu kosztów remontu do kwoty 250.000,00 zł. W związku z tym, że nie 

było jeszcze przetargu nie można mówić o konkretnej kwocie. Centrum Medyczne w protokole                   

z negocjacji zapewniło o poszerzeniu usług medycznych, tak jak było to negocjowane na spotkaniu 

w którym uczestniczyli także radni. W związku z tym, że Centrum Medyczne zgodziło się                          

na partycypację w kosztach remontu czynsz jest stały. Po umieszczeniu kwoty w budżecie Gmina 

będzie mogła podpisać umowę z Centrum Medycznym, gdyż w umowie Gmina będzie się 

zobowiązywała do wyłożenia środków. Wczoraj padła propozycja ze strony Centrum 

Medycznego, aby nie robić tego w drodze czynszu, a w drodze partycypacji w kosztach remontu, 

gdyż w takiej sytuacji Centrum będzie mogło wliczyć ten wydatek w koszty. Pan Kierownik 

powiedział, że zgodnie z porozumieniem po wpisaniu środków do budżetu będzie można podpisać 

umowę. 

Pan R. Falandysz powiedział, iż w 2015 roku nie została przedłożona Radzie Gminy uchwała                     

w sprawie funduszu sołeckiego, co skutkuje tym, że w tym roku tego funduszu nie ma. Zdaniem 

Pana radnego jest to zaniedbanie Urzędu. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

opinię przedstawi w punkcie następnym, poinformował radnych, iż Komisja  w trakcie prac 

zauważyła, że Gmina w ubiegłym roku spłaciła pożyczkę w kwocie 1.704.503,00 zł, która była 

zaciągnięta na budowę kanalizacji na Bieleckówce, natomiast w sprawozdaniu Rb-NDS w punkcie 

spłaty kredytów i pożyczek wpisana jest cyfra „0”. Pan Przewodniczący powiedział, iż końcem 

roku toczyła się dyskusja na temat tego, że na koniec roku będzie znaczna nadwyżka, wówczas 

wszyscy pytali, skąd Pan Przewodniczący to wie, w tej chwili wiadomo, że ta nadwyżka wyniosła 

2.309.026,36 zł i są to środki, które były w budżecie roku ubiegłego i nie zostały wykorzystane,  

a można było wiele zrobić. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż radni słyszą,                     

że referat jest przeciążony i nie mógł więcej zrobić, zdaniem Pana Przewodniczącego,                               

gdy są pieniądze, to można zrobić. Jeżeli chodzi o umowę z Centrum Medycznym, to temat ten 

pojawił się na posiedzeniu w dniu wczorajszym, zrodziła się wątpliwość, czy inwestować w ten 

remont, jeżeli nie ma podpisanej umowy z Centrum, wówczas radni byli zapewniani, że z Centrum 

jest wszystko dograne brakuje tylko podpisów na umowie. Z tego co Pan S. Wróbel zrozumiał,                

to po posiedzeniu Pani Wójt wraz z Panem Kierownikiem udała się do Prezesa Centrum 

Medycznego celem podpisania umowy i jak się okazuje nie wszystko było dograne, gdyż umowa 

nadal jest niepodpisana, jest tylko jakiś protokół uzgodnień, sytuacja zmienia się tak dynamicznie, 

że informacja przekazywana jednego dnia, następnego jest już nieaktualna. Spotkanie                                       

z przedstawicielami Centrum było w lutym, teraz jest koniec czerwca, a porozumienie nadal                     

nie jest zawarte. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż popiera to, co mówili Jego 

przedmówcy. Kolejny temat leżący Mu na sercu, to oświetlenie boiska przy sklepie ABC, którego 

nie udało się zrobić. Pan Przewodniczący powiedział, iż identyczna sytuacja miała miejsce przy 

budowie kanalizacji, przepompowni na Bieleckówce, gdzie również nie było sieci energetycznej, 

a przepompownia została wybudowana, w przypadku oświetlenia nie dało się zrobić, a inwestycja 

znikła z budżetu roku następnego, czyli nie było zamiaru wykonania tego zadania. Kolejny temat 

poruszony przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, to regulacja dróg, temat trudny,                                

a z informacji Kierownika Referatu wynikało, że nikt tym tematem się wcześniej w Gminie                             

nie zajmował dopiero On jak tu przyszedł, jest to zarzut Pana Kierownika pod adresem Pani Wójt, 

która jest włodarzem w tej Gminie od wielu lat i nic w tym temacie nie robiła. Chcąc znaleźć 

informacje ile w temacie regulacji dróg zostało zrobione w ubiegłym roku, to pewnie byłoby to 

niewiele. Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej była mowa o wypłacie dla nauczycieli tzw. „14”,                             
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są to pieniądze należne, zagwarantowane ustawą, niemniej jednak w innych gminach są to kwoty 

zbliżone do „0” lub wynoszące kilka tysięcy, w naszej Gminie jest to kwota 239.202,23 zł, radni 

usłyszeli na komisji „że inaczej się nie da”. Pan Przewodniczący powiedział, iż należy przyznać, 

że została wykonana duża i potrzebna Gminie inwestycja, jaką jest hala sportowa, niemniej jednak 

wracając do prac nad budżetem na rok 2015 widać, że to Rada naciskała, żeby tę inwestycję 

wprowadzić do budżetu, gdyby nie to, to tej inwestycji by nie było. Podobnie było z kanalizacją. 

Pan Przewodniczący powiedział, iż sięgając wstecz można zobaczyć, ile inwestycji było 

wykonanych ubiegłym roku, a ile we wcześniejszym. 

Pan W. Walawender powiedział, iż mieszka na Dymarce i chodnik przy drodze wojewódzkiej jest 

dla Niego ważny, Pani Wójt co roku zakładała w budżecie 500.000,00 zł na ten cel „żeby Mu 

zamknąć usta”. Pan radny powiedział, iż cieszył się, ze te pieniądze są w budżecie, niestety w ślad 

za tymi pieniędzmi nie poszło pismo do Województwa, nikt tam też nie był, żeby te pieniądze 

„ruszyć”, do dnia dzisiejszego ta inwestycja nie została zakończona. Pan W. Walawender 

powiedział, iż mieszkańcy rozliczają Go z tego, że ta inwestycja nie została wykonana, mimo                      

iż tłumaczy, że za wykonanie inwestycji odpowiada Urząd. Kolejny temat, to witacze, radni 

zwrócili uwagę, że witacze są zepsute, to zostały zdjęte. Pan radny powiedział, iż po zimie piasek 

z dróg nie został zdjęty, teraz naniosło świeżego piasku, co również nie zostało posprzątane, 

zdaniem Pana W. Walawender, to powinno być posprzątane, a Wójt jako gospodarz powinien tego 

dopilnować. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poprosił, aby Pani Wójt wyjaśniła temat pożyczki, o której 

wcześniej mówił. 

Pani Wójt powiedziała, że jeżeli pożyczka jest zaciągana i spłacana w jednym roku, to nie wchodzi 

ani w przychody, ani w rozchody. Pani Wójt powiedział, iż jest to prawidłowe, wprawdzie sama 

miała wątpliwości, ale dogłębne wyjaśnienia w tym temacie uzyskała w Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej.  

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż jest radnym drugi rok, poprzednia sesja 

absolutoryjna była inna, gdyż miał mniejszą wiedzę niż teraz. W naszej Gminie jest bardzo dużo 

rzeczy, których się nie da zrobić, niektóre tłumaczenia są dla Pana Przewodniczącego bardzo  

lakoniczne. Jeżeli chodzi o regulację dróg, to radni rozmawiali z mieszkańcami po których terenie 

przebiega droga i są oni skłonni przekazać te grunty Gminie. Przewodniczący Komisji 

Gospodarczej powiedział, iż rozmawiał z geodetą, z projektantem, którzy mówili że takie sprawy 

trwają 2 – 3 miesiące, w naszej Gminie trwa to latami. 

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 XXIV/109/16 Rady Gminy Rakszawa z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy 

Rakszawa za 2015 rok. 

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie (12 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy uznał punkt ósmy porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 9 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu dziewiątego porządku obrad                           

tj. podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za 2015 rok dla Wójta Gminy Rakszawa. 

Pan Przewodniczący powiedział, iż w §1 projektu uchwały są określone wytyczne, które zostały 

spełnione, radni otrzymali i zapoznali się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2015 

rok, ze sprawozdaniem finansowym oraz informacją o stanie mienia Gminy Rakszawa, ponadto 
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w trakcie realizacji poprzedniego punktu porządku obrad Pan Przewodniczący odczytał Uchwałę                            

Nr III/24/2016 z dnia 6 maja 2016 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej       

w Rzeszowie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Rakszawa 

sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok. Przewodniczący Rady Gminy poprosił 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy                           

w Rakszawie z dnia 7 czerwca 2016 roku w sprawie o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy 

Rakszawa za 2015 rok wraz z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Rakszawie o wykonaniu 

budżetu Gminy Rakszawa za rok 2015 (załącznik nr 2 do protokołu – do wglądu w biurze Rady 

Gminy).  

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej, po czym 

odczytał Uchwałę Nr III/49/2016 z dnia 14 czerwca 2016 roku Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady 

Gminy w Rakszawie o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Rakszawa z tytułu wykonania 

budżetu Gminy za 2015 rok (załącznik nr 3 do protokołu – do wglądu w biurze Rady Gminy). 

Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję w temacie tej uchwały, w związku z tym, że radni 

nie zabrali głosu zamknął dyskusję, a następnie poddał pod głosowanie uchwałę Nr XXIV/110/16 

Rady Gminy Rakszawa z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium za 2015 

rok dla Wójta Gminy Rakszawa. 

Radni głosowali (4 głosy „za”  

0 głosów „przeciw”  

8 głosów „wstrzymujących”) 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż rozstrzygniecie tej uchwały nie nastąpiło, po czym 

uznał punkt dziewiąty porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 10  

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu dziesiątego porządku obrad                            

tj. podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVII/85/15 Rady Gminy Rakszawa z dnia 29 

grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na rok 2016. Pan Przewodniczący o przedstawienie tego tematu 

poprosił Panią Wójt. 

Pani Wójt oddala głos Panu J. Szubart. 

Pan J. Szubart powiedział, iż w związku z przeanalizowaniem dotychczasowych wydatków 

ponoszonych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz środków przeznaczonych w preliminarzu na jego realizację wprowadza się 

następujące zmiany: 

 w punkcie 1 preliminarza wydatków obniża się kwotę o 2.500,00 zł, 

 w punkcie 2 preliminarza wydatków kwota pozostaje bez zmian, 

 w punkcie 3 preliminarza wydatków zwiększa się kwotę o 1.000,00 zł, 

 w punkcie 4 preliminarza wydatków zwiększa się kwotę o 5.000,00 zł, 

 w punkcie 5 preliminarza wydatków zwiększa się kwotę o 5.000,00 zł, 

 w punkcie 6 preliminarza wydatków obniża się kwotę o 7.000,00 zł, 

 w punkcie 7 preliminarza wydatków zwiększa się kwotę o 500,00 zł, 

 w punkcie 8 preliminarza wydatków kwota pozostaje bez zmian. 
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Preliminarz bilansuje się na taką samą kwotę jak dotychczas. W wprowadzonej zmianie chodzi 

głównie o pokrycie wydatków na które jest zapotrzebowanie. Jest dużo wniosków skierowanych 

przez szkoły i organizacje pozarządowe. Jeżeli chodzi o upowszechnianie kultury fizycznej                        

to nie było zainteresowania, był tylko jeden wniosek na kwotę 3.000,00 zł, w związku z czym                  

nie ma potrzeby przytrzymywania i niewykorzystywania pieniędzy, lepiej przeznaczyć je                          

na paragrafy, które są wykorzystywane przez szkoły i organizacje. 

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

tej uchwały. 

Przewodniczący Komisji Społecznej powiedział, iż Komisja Społeczna na swoim posiedzeniu 

pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Przewodniczącemu Komisji Społecznej, po czym 

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 XXIV/111/16 

Rady Gminy Rakszawa z dnia 28 czerwca 2016 roku zmieniającą uchwałę Nr XVII/85/15 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016. 

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie (12 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy uznał punkt dziesiąty porządku obrad za wyczerpany, po czym 

ogłosił kilka minut przerwy. 

 

Ad. 11    

 

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

jedenastego porządku obrad tj. podjęcia uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XVII/84/15 

Rady Gminy Rakszawa z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie udzielenia przez Gminę Rakszawa 

pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego. 

Pani Wójt powiedziała, iż w związku z wczorajszą Komisją Rewizyjną sytuacja się zmieniła, 

pieniądze na budowę chodnika w Potoku zostają w budżecie utrzymane, w związku z czym 

wycofuje tę uchwałę z porządku obrad dzisiejszej sesji. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż ta uchwała została przyjęta do porządku obrad,                      

w związku z czym może zostać wycofana tylko poprzez głosowanie radnych. Pan Przewodniczący 

poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o kilka słów na temat projektu tej uchwały. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż w tej chwili Pani Wójt wycofała uchwałę, 

którą złożyła do porządku obrad, zgodnie z procedurą jest to wniosek o zmianę porządku obrad. 

Pan Przewodniczący powiedział, iż Komisja Rewizyjna popiera ten wniosek, niemniej jednak                   

ta zmiana jest na wniosek Komisji Rewizyjnej, to Rada Gminy wbrew Pani Wójt wprowadziła                 

do budżetu pieniądze na chodnik w Rakszawie Potok. Pan S. Wróbel powiedział, iż większości 

osób obecnych na sali nie trzeba tłumaczyć, jak ten chodnik jest tam potrzebny, a jeszcze bardziej 

będzie to widoczne, jak zostanie uruchomiona autostrada, a ruch w kierunku Leżajska będzie się 

odbywał ze zjazdu na Woli, w związku z czym chodnik w tamtym miejscu musi powstać jak 

najszybciej. Biorąc powyższe pod uwagę Komisja Rewizyjna nie wyraziła zgody na wycofanie 

się z tej inwestycji. Radni na Komisji byli informowani, że tego chodnika nie da się zbudować, 

gdyż Urząd Marszałkowski, czy też Województwo Podkarpackie nie ma pieniędzy na                                   

tę inwestycję i nie wie, że Gmina chce tę inwestycje przeprowadzić. Gmina zabezpieczyła 

pieniądze zarówno na projekt, jak i na wykonanie, środki jakie zostały zabezpieczone niemal                     

w 100% wystarczą na pokrycie wykonania tego chodnika. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

zapytał, co Marszałkowi Województwa przeszkadza, że Gmina za własne pieniądze zrobi projekt 
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i wybuduje ten chodnik, żeby mieszkańcy nie ginęli tam na drodze. Zdaniem Pana 

Przewodniczącego Urząd Marszałkowski nie będzie miał nic przeciwko temu, żeby Gmina 

wykonała ten chodnik, musi się tylko o tym dowiedzieć. Nie można poprzestać działania                              

na wysłaniu jednego pisma, tu trzeba chodzić i starać się, wykorzystywać wszystkie dostępne 

środki, aby ten chodnik powstał. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej uważa, że trzeba zrobić 

wszystko, żeby chodnik w Potoku nie powstawał tyle, ile chodnik na Basakówce. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej, po czym 

poddał pod głosowanie wniosek Pani Wójt o wycofanie z porządku obrad punktu „podjęcie 

uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XVII/84/15 Rady Gminy Rakszawa z dnia 29 grudnia 

2015 roku w sprawie udzielenia przez Gminę Rakszawa pomocy finansowej Województwu 

Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego”. 

Radni przyjęli wniosek jednogłośnie (12 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż w związku z wycofaniem z porządku obrad punktu 

„podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XVII/84/15 Rady Gminy Rakszawa z dnia 29 

grudnia 2015 roku w sprawie udzielenia przez Gminę Rakszawa pomocy finansowej Województwu 

Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego”, nastąpi zmiana numeracji punktów 

porządku obrad. Dotychczasowy punkt 11 zostaje wycofany, w związku z czym punkt 12 będzie 

punktem 11, punkt 13 będzie punktem 12, punkt 14 będzie punktem 13, punkt 15 będzie punktem 

14, a punkt 16 będzie punktem 15. 

 

Ad. 11 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu jedenastego porządku obrad                            

tj. podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok. Pan Przewodniczący poprosił Panią 

Wójt o wprowadzenie do tej uchwały. 

Pani Wójt powiedziała, iż korzystając z możliwości wprowadzenia środków wolnych z ubiegłych 

lat wnosi o wprowadzenie zmiany do budżetu na 2016 rok: 

Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2016 rok o kwotę 1.113.200,00 zł, z tego na budowę sieci 

rozdzielczej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rakszawa przeznacza się kwotę 400.000,00 zł, 

na budowę sieci rozdzielczej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węgliska przeznacza się 

kwotę 400.000,00 zł, na przebudowę budynku Ośrodka Zdrowia w Rakszawie przeznacza 

się kwotę 200.000,00 zł. Wszystkie te inwestycje planowane są jako inwestycje dwuletnie, czyli 

w tym roku byłyby ogłoszone przetargi i zostałaby wykonana część zadania, która zostałaby 

zapłacona, natomiast w przyszłym roku, co jest zapisane w WPF inwestycje byłyby zakończone 

ze środków własnych, bądź z pożyczki. Na kanalizacje byłoby to po 1.100.000,00 zł                                        

i 350.000,00 zł na Ośrodek Zdrowia. Pani Wójt powiedziała, iż ta sytuacja się zmieni przy 

opracowywaniu budżetu na przyszły rok, wówczas będzie wiadomo, na ile Gminę będzie stać, 

żeby inwestycje wykonać z własnych środków, a na ile trzeba będzie zaciągnąć kredyt. Sytuacje 

zweryfikują również przetargi przeprowadzone w tym roku. Pani Wójt powiedziała, iż środki 

przeznacza się również na wykonanie projektu wodociągu w miejscowości Węgliska kwota 

11.000,00 zł, gdzie po otworzeniu przetargu najniższa oferta jest na kwotę 26.000,00 zł,                                    

a w budżecie na to zadanie zaplanowana była kwota 15.000,00 zł. Środki przeznacza się także                 

na projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rakszawa kwota 20.000,00 zł, 

wcześniej był zapis Rakszawa Kościelne, pozostawia się Rakszawa, gdyż oprócz Kościelnego                 

są jeszcze inne odcinki, gdzie konieczne jest doprojektowanie sieci głównej. W budżecie                             

na to zadanie planowana była kwota 10.000,00 zł, a potrzebne jest 30.000,00 zł. Kolejne środki 

przeznacza się na wprowadzenie nowej inwestycji pod nazwą – projekt budowy sieci 
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kanalizacyjnej w miejscowości Wydrze kwota 5.000,00 zł, łączna kwota tego zadania                     

70.000,00 zł, w tym roku ma to być kwota 5.000,00 zł, a w roku następnym ma to być kwota 

65.000,00 zł. Pani Wójt powiedziała, iż jest to bardzo ważne zadanie, gdyż tylko na nie jest 

możliwość pozyskania środków unijnych, a żeby móc aplikować o środki unijne, trzeba być                       

do tego przygotowanym. Pierwsza informacja o naborze wniosków na te zadania była na grudzień, 

teraz trwają rozmowy o przesunięciu tego terminu na luty. Następnym zadaniem na które 

zabezpiecza się środki w tej zmianie budżetu to remont budynku Urzędu Gminy w Rakszawie                   

o kwotę: 7.200,00 zł, zaszła konieczność zakupu nowych drzwi do remontowanych pomieszczeń. 

Kolejna zmiana dotyczy zwiększenia środków z przeznaczeniem na  dotację celową na pomoc 

finansową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rakszawie, na zakup sprzętu hydraulicznego kwota 

30.000,00 zł. Pani Wójt powiedziała, iż rakszawska jednostka jest w systemie ratownictwa 

krajowego, co niesie za sobą konieczność niesienia pomocy w przypadku wypadków, a do tego 

taki sprzęt hydrauliczny jest niezbędny. Następne zwiększenie dotyczy wykonanie oświetlenia 

ulicznego w miejscowości Rakszawa i Wydrze kwota 40.0000,00 zł. Z informacji, jaką Pani Wójt 

uzyskała od Kierownika Referatu OŚG kosztorys na te zadania wynosił 200.000,00 zł, w przetargu 

przeszła kwota 137.000,00 zł, w związku z czym, aby wykonać te zadania trzeba dołożyć 

40.000,00 zł. Pani Wójt powiedziała, iż na temat przesunięć informację przekaże Pani Skarbnik. 

Pani Skarbnik poinformowała radnych, iż w budżecie dokonuje się następujących przesunięć:                         

w rozdziale 75023 §4300 zmniejsza się wydatki o kwotę 13.186,00 zł   i zwiększa się w tym 

samym dziale ale paragraf §6060 zakupy inwestycyjne o kwotę 13.186,00 zł, są to środki na zakup 

LEX Administracja samorządowa i wprowadza na wartości niematerialne i prawne w 100% 

umorzone. W rozdziale 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejsza się wydatki                 

o kwotę 55.000,00 zł – wydatek majątkowy, wykreśla się wprowadzoną dotację dla GOKiC                     

na wykonanie projektu remontu sali teatralnej w wysokości 55.000,00 zł, a realizację tego projektu 

przenosi się  do rozdziału 70005 gospodarka mieszkaniowa, wydatki majątkowe (Urząd Gminy 

będzie realizował inwestycję ze środków własnych) w wysokości 55.000,00 zł. W rozdziale 85154 

§2360 zmniejsza się wydatki o kwotę 7.000,00 zł na dotację dotyczącą upowszechniania kultury 

fizycznej i sportu, a zwiększa się wydatki na 85154 §4300 o kwotę 7.000,00 zł na inne usługi.                

Z rozdziału 75412 §4260  zmniejsza się wydatki o kwotę 20.000,00 zł  z OSP Rakszawa z opłat 

za energię, a zwiększa się w rozdziale 70005 §4260 o kwotę 20.000,00 zł  na opłacenie rachunków 

za energię OSP Rakszawa, zgodnie z zawartą umową, te rachunki ma płacić Gmina. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Pani Skarbnik, po czym zapytał, jaką kwotą wolnych 

środków dysponuje Gmina. 

Pani Skarbnik powiedziała, iż na chwilę obecną jest to kwota 1.119.026,36 zł, przypomniała                              

iż na Komisji Rewizyjnej padła kwota 2.309.026,36 zł, jest to stan wolnych środków na dzień 

31.12.2015 r., od tej kwoty trzeba odjąć 150.000,00 zł wprowadzone uchwałą w lutym, na 

inwestycje.  

Pani Wójt powiedziała, iż Panu Przewodniczącemu chodziło o kwotę wolnych środków. 

Pani Skarbnik powiedziała, iż na chwilę obecną jest to kwota 1.119.026,36 zł, jeżeli od tej kwoty 

odejmie się zmiany wprowadzane w tym budżecie, czyli 1.113.200,00 zł, to zostanie 5.826,36 zł 

wolnych środków do wykorzystania w tym roku. 

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

tej uchwały. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż projekt tej uchwały był omawiany                                 

na posiedzeniu w dniu wczorajszym, Komisja wypracowała wnioski: 

 z uchwały znika wykreślenie zadania budowa chodnika w Rakszawie Potok, 
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 zwiększenie wydatków na wykonanie projektu wodociągu w miejscowości Węgliska                       

o kwotę 11.000,00 zł, Komisja zaopiniowała zmianę pozytywnie, 

 zwiększenie wydatków na projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Rakszawa o kwotę 20.000,00 zł,  Komisja zaopiniowała zmianę pozytywnie, 

 zwiększenie wydatków na projekt budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wydrze            

o kwotę 5.000,00 zł, Komisja po burzliwej dyskusji nie wypracowała stanowiska                    

w tej sprawie, rozstrzygnięcie tej sprawy pozostawiła Radzie Gminy, 

 zwiększenie wydatków o kwotę 7.200,00 zł na Remont budynku Urzędu Gminy                              

w Rakszawie, Komisja zaopiniowała zmianę pozytywnie, 

 zwiększenie wydatków na dotację celową na pomoc finansową dla Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Rakszawie na zakup sprzętu hydraulicznego w wysokości 30.000,00 zł, 

Komisja zaopiniowała zmianę pozytywnie, 

 zwiększenie wydatków na wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Rakszawa                    

i Wydrze o kwotę 40.0000,00 zł, Komisja wnioskuje o wykreślenie tego wydatku,                             

a pozostawienie kwoty 40.000,00 zł, jako niewydatkowaną w budżecie, na to złożyła się 

argumentacja, że na ten rok jest bardzo wiele inwestycji, w szczególności remonty dróg, 

które w ogóle nie ruszyły, nie są rozstrzygnięte przetargi, w związku z czym nie wiadomo, 

jakie kwoty wyjdą z przetargów, kwota wolna prawie w całości zostaje rozdysponowana, 

zostaje tylko 5.826,36 zł,  

 zwiększenie wydatków na budowę sieci rozdzielczej kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Rakszawa o kwotę: 400.000,00 zł, Komisja zaopiniowała zmianę pozytywnie, 

 zwiększenie wydatków na budowę sieci rozdzielczej kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Węgliska o kwotę: 400.000,00 zł, Komisja zaopiniowała zmianę pozytywnie, 

 zwiększenie wydatków na przebudowę budynku Ośrodka Zdrowia w Rakszawie 

zlokalizowanego na działce nr 5765 w Rakszawie o kwotę: 200.000,00 zł,                                               

tu na posiedzeniu pojawił się problem, że nie ma podpisanej umowy z Centrum 

Medycznym, Komisja nie wypracowała stanowiska, dając Pani Wójt czas do dzisiejszej 

sesji na podpisanie tej umowy i przedstawienie aktualnego stanu Radzie Gminy, która 

podejmie decyzję w tej sprawie. 

Pani Wójt poprosiła Kierownika Referatu OŚG, aby zapoznał radnych z sytuacją Ośrodka 

Zdrowia. 

Pan J. Szubart powiedział, iż na dzisiejszej sesji przekazywał już informację w tym temacie. 

Pani Wójt poprosiła, aby Pan J. Szubart zapoznał radnych z zapisami porozumienia. 

Pan J. Szubart powiedział, iż wczoraj doszło do spotkania z Prezesem Centrum Medycznego                 

oraz z Panią Dyrektor Wydziału Technicznego, zapadła decyzja żeby zmienić zapis dotyczący 

czynszu na remonty, wcześniej Centrum miało obiecane 5.000.000,00 zł z rezerwy Ministerstwa, 

a dostają tylko 2.500.000,00 zł, o czym dowiedzieli się wczoraj. Żeby móc podpisać umowę,                         

aby Gmina wykonywała remonty muszą być zabezpieczone środki w budżecie, Pani Wójt 

podpisując umowę zobowiązuje się, że ma pieniądze na ten cel, a w tej chwili nie ma, stąd też 

termin podpisania umowy był ustalony na najbliższą środę. Podpisany wczoraj protokół jest 

wiążący, a po zabezpieczeniu środków w budżecie umowę można podpisać bezzwłocznie. W tym 

protokole jest zapisane, że Centrum Medyczne deklaruje kwotę 250.000,00 zł. W porozumieniu 

jest zapis, że brana będzie pod uwagę tylko oferta wybrana w drodze przetargu, Centrum 

Medyczne zobowiązuje się do zapewnienia dwóch lekarzy rodzinnych, USG, rozszerzenia oferty 

o specjalistów (ginekolog, neurolog, chirurg, kardiolog). Umowa ma być zawarta na 10 lat.                       

Pan Kierownik uważa, iż zapisy zawarte w protokole są bardzo korzystne i lepszych chyba                               
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nie udałoby się uzyskać. Pan J. Szubart powiedział, iż wszystkie propozycje złożone przez Radę 

zostały zapisane. Czynsz został utrzymany na obecnym poziomie. Porozumienie jest opatrzone 

podpisem Prezesa, w spotkaniu uczestniczyła Dyrektor finansowa. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, jak to będzie wyglądało od strony praktycznej. 

Pan J. Szubart powiedział, iż będzie ogłoszony przetarg, później zostanie wybrana najniższa 

oferta, w związku z tym, że będzie znana kwota, zostanie podpisana umowa. Remont będzie 

prowadziła Gmina, po czym będzie wystawiała refaktury na Centrum Medyczne, które z kolei 

będzie zwracało Gminie pieniądze.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż wcześniej było mówione, że w przypadku 

wcześniejszego wycofania się Centrum Medycznego z prowadzenia działalności medycznej                         

w Ośrodku Zdrowia, Centrum nie będzie sobie rościć zwrotu kosztów. 

Pan J. Szubart powiedział, iż umieszczony jest zapis, że Centrum Medyczne nie będzie żądało 

zwrotu nakładów, bez względu na to po jakim okresie miałoby to nastąpić. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż w świetle tego, co powiedział Pan Kierownik sprawa 

została załatwiona bardzo pozytywnie, w związku z czym środki zaplanowane w budżecie na ten 

remont zdaniem Pana Przewodniczącego powinny zostać zaakceptowane i przyjęte przez Radę 

Gminy. Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy ktoś ma inne zdanie na ten temat. 

Pan R. Leja zgłosił wniosek, aby z projektu uchwały wykreślić zwiększenie wydatków w kwocie 

5.000,00 zł na projekt budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wydrze, ponieważ cały czas 

radni słyszą, że Referat Pana Kierownika jest tak obciążony, że w zasadzie przez półtora roku 

zostały zrobione dwie duże inwestycje, nie można robić kolejnych projektów, kiedy dwa projekty 

kanalizacji są gotowe, a nie rozpoczęte. 

Pani Wójt powiedziała, iż jeszcze raz apeluje do radnych, pozyskiwanie środków unijnych jest 

obowiązkiem Gminy, a zaniedbanie możliwości pozyskania tych środków oznacza niedbanie                    

o budżet i wykonywanie inwestycji z własnych środków. 

Pan S. Piersiak powiedział, iż radni działają na szkodę Gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy radni chcą zabrać głos w kwestii zaproponowanych 

wniosków, w związku z tym, że radni nie zabrali głosu poddał je pod głosowanie. 

Wniosek o wycofanie zwiększenia wydatków na wykonanie oświetlenia ulicznego w 

miejscowości Rakszawa i Wydrze w kwocie 40.0000,00 zł i pozostawienie tej kwoty w ramach 

wolnych środków. 

Radni przyjęli wniosek (8 głosów „za”  

3 głosy „przeciw”  

1 głos „wstrzymujący”) 

Wniosek o wycofanie zwiększenia wydatków w kwocie 5.000,00 zł na projekt budowy sieci 

kanalizacyjnej w miejscowości Wydrze 

Radni przyjęli wniosek (8 głosów „za”  

4 głosy „przeciw” ) 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż w objaśnieniach do uchwały nadal jest zapis 

„zmniejsza się wydatki o kwotę 113.200,00 zł dotyczące pomocy finansowej dla samorządu 

Województwa Podkarpackiego na budowę chodnika w Rakszawie Potok”, Pan Przewodniczący 

powiedział, iż ten zapis trzeba usunąć. 

Pani Wójt powiedziała, iż ta dotacja zostaje, gdyż wcześniej z porządku obrad została zdjęta 

uchwała w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej pomocy finansowej dla Województwa. Trzeba 

będzie ogłosić przerwę, żeby przygotować uchwałę uwzględniającą zmiany, aby radni wiedzieli 

nad czym głosują. 
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Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż radni otrzymali projekt uchwały, w którym                             

ta zmiana jest wpisana i nad takim projektem procedują, inne zmiany zostały przegłosowane, 

zdaniem Pana Przewodniczącego ta zmiana również powinna być przegłosowana. 

Pani Wójt powiedziała, iż w uchwale, którą radni otrzymali będzie dużo zmian, w związku z czym 

lepiej by było przygotować projekt uwzględniający te zmiany. 

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił przerwę, celem przygotowania projektu uchwały 

uwzględniającego wszystkie wprowadzone zmiany. 

Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady. 

Pani Skarbnik rozdała radnym poprawione projekty uchwały w sprawie zmiany budżetu                             

na 2016 rok. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż w trakcie przerwy o godz. 1345 sesje opuścili Pan              

S. Piersiak i Pan P. Frączek, od tej chwili w obradach uczestniczy 10 radnych. 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił Panią Wójt o przypomnienie, jakie zmiany zostały 

wprowadzone do uchwały budżetowej. 

Pani Wójt powiedziała, omówiła zmiany zgodnie z objaśnieniami do uchwały (załącznik nr 4                     

do protokołu). 

Pani I. Cieślicka powiedziała, iż wcześniej była mowa o tym, że zwiększa się dochody Gminy                    

na 2016 rok o kwotę 1.113.200,00 zł, a w poprawionej uchwale jest kwota 1.068.200,00 zł. 

Pani Wójt powiedziała, iż jest to prawidłowe, z dochodów zostało zdjęte 45.000,00 zł. 

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 XXIV/112/16 Rady Gminy Rakszawa z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany 

budżetu na 2016 rok. 

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie (10 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 jedenasty porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 12 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu dwunastego porządku obrad                            

tj. podjęcia uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rakszawa na lata 

2016 – 2019, powiedział iż jest to analogia do wcześniejszej uchwały, po czym o przybliżenie 

projektu tej uchwały poprosił Panią Skarbnik. 

Pani Skarbnik powiedziała, iż uchwała o wieloletniej prognozie finansowej została od początku 

roku zmieniona wieloma wcześniejszymi uchwałami i zarządzeniami, biorąc pod uwagę to,                      

że zmiany do budżetu są uaktualnione Pani Skarbnik nie jest w stanie w chwili obecnej uaktualnić 

wszystkich danych zawartych w WPF. Program komputerowy przelicza współczynniki w swoich 

wartościach, w związku z czym Pani Skarbnik analogicznie musi po kolei tabelarycznie zmieniać 

wartości w poszczególnych pozycjach. Radni już dostali poprawioną uchwałę, gdzie w § 2 

dotychczasowy punkt 1 „Dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości 

Wydrze i Rakszawa na lata 2016 -2017”,zostaje wykreślony, natomiast pozostałe zmieniają się 

następująco:  

1) Budowa sieci rozdzielczej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rakszawa na lata                    

2016 – 2017, gdzie: 

 łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wynoszą 1.500.000,00 zł, 

 limit wydatków na 2016 rok wynosi 400.000,00 zł, 
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 limit wydatków na 2017 rok wynosi 1.100.000,00 zł. 

2) Budowa sieci rozdzielczej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węgliska na lata                    

2016 – 2017, gdzie: 

 łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wynoszą 1.500.000,00 zł, 

 limit wydatków na 2016 rok wynosi 400.000,00 zł, 

 limit wydatków na 2017 rok wynosi 1.100.000,00 zł. 

3) Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Rakszawie zlokalizowanego na działce nr 5765 

w Rakszawie na lata 2016 – 2017, gdzie: 

 łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wynoszą 550.000,00 zł, 

 limit wydatków na 2016 rok wynosi 200.000,00 zł, 

 limit wydatków na 2017 rok wynosi 350.000,00 zł. 

Pani Skarbnik powiedziała, iż wykaz przedsięwzięć do WPF określa załącznik Nr 3 z niego 

również zostanie wykreślona Dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacyjnej w 

miejscowości Wydrze i Rakszawa na lata 2016 – 2017, na kwotę 70.000,00 zł. W §3 jest 

upoważnienie Wójta Gminy Rakszawa do zaciągnięcia zobowiązań w zakresie wydatków 

przekraczających rok budżetowy na realizację wyżej wymienionych przedsięwzięć, z tego punktu 

również został usunięty projekt kanalizacji na Wydrzu. Pozostałe punkty przedstawiają się 

następująco: 

1) Budowa sieci rozdzielczej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rakszawa na lata                    

2016 – 2017 w kwocie 1.100.000,00 zł, 

2) Budowa sieci rozdzielczej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węgliska na lata                    

2016 – 2017 w kwocie 1.100.000,00 zł, 

3) Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Rakszawie zlokalizowanego na działce nr 5765 

w Rakszawie na lata 2016 – 2017 w kwocie 350.000,00 zł. 

Pani Skarbnik powiedziała, iż załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały ulegną zmianie,                             

ale to Pani Skarbnik może poprawić najszybciej jutro. 

Przewodniczący Rady Gminy wyraził nadzieję, że uchwała będzie miała w jak najszybszym czasie 

uaktualnione tabelki. 

Pani Skarbnik powiedziała, iż musi tabelki uaktualnić o wspomniane wcześniej 45.000,00 zł, które 

zostały usunięte z uchwały budżetowej. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Pani Skarbnik, po czym otworzył dyskusję w temacie 

tej uchwały. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż rozumie, że to co powiedziała Pani Skarbnik, 

to są autopoprawki Pani Wójt, gdyż Skarbnik nie ma inicjatywy uchwałodawczej, dopytał czy są 

to autopoprawki Pani Wójt. 

Pani Wójt potwierdziła. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż z projektu uchwały został wykreślony projekt 

kanalizacji w Wydrzu, a nadal pozostaje budowa tej kanalizacji, nie da się realizować budowy            

bez projektu. 

Pani Wójt powiedziała, iż tak była przyjęta wieloletnia prognoza finansowa. Temat ten pójdzie 

pod rozwagę przy opracowywaniu budżetu na przyszły rok. 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił, aby radni uzupełnili sobie zapis w §1 punkt 18, żeby było 

„uchwałą Nr XXIV/112/16 Rady Gminy Rakszawa z dnia 28.06.2016 r.” 

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 
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uchwałę Nr XXIV/113/16 Rady Gminy Rakszawa z dnia 28 czerwca 2016 roku uchwały                              

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rakszawa na lata 2016 – 2019. 

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie (10 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy uznał punkt dwunasty porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 13 i 14 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktów trzynastego i czternastego porządku 

obrad tj. wnioski i zapytania radnych oraz sprawy różne. 

Pan T. Świątoniowski powiedział, iż na dzisiejszej sesji zapadły ważne decyzje dotyczące 

funkcjonowania OSP. Pan Prezes powiedział, iż rakszawska jednostka funkcjonuje w strukturze 

ratownictwa Powiatu Łańcuckiego, w związku z czym trzeba ją do tego odpowiednio 

przygotować. Od chwili otwarcia autostrady wszystkie miejscowości od autostrady w kierunku 

Leżajska będą zabezpieczone przez jednostki z Rakszawy, Żołyni i Białobrzegów. Dotyczy to                  

nie tylko spraw pożarowych, ale także wydarzeń drogowych, Komenda Powiatowa Straży 

Pożarnej w Łańcucie skupi się głównie na działaniach na autostradzie. Pan T. Swiątoniowski 

powiedział, iż zabezpieczenie w budżecie środków w wysokości 30.000,00 zł na zakup urządzenia 

hydraulicznego otworzyło drogę do pertraktacji i jego zakupu, drugą pulę środków OSP otrzymuje 

z krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Koszt tego sprzętu, to około 60.000,00 zł.                         

Pan Prezes podziękował za objecie budynku strażnicy projektem termomodernizacji, po czym 

poinformował radnych o zakończonym okresie sprawozdawczym. Pan T. Świątoniowski 

poinformował radnych, iż w ubiegłą sobotę w Skołyszynie odbyła się IX edycja Wojewódzkich 

Młodzieżowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych, w których udział wzięli najmłodsi 

członkowie ochotniczych straży pożarnych z całego Podkarpacia, drużyna OSP Rakszawa 

w dwuboju uplasowała się na bardzo wysokiej II lokacie. 

Pan P. Suszek, jako nowy Prezes podziękował Pani Wójt oraz Panu J. Szubart za życzliwe 

przyjęcie. W ostatnim czasie zostały przeprowadzone wybory do Zarządu, po czym poinformował 

radnych o zmianach, jakie nastąpiły na poszczególnych stanowiskach OSP. 

Pan T. Świątoniowski powiedział, iż jednostki OSP zaczyna dotykać problem kadrowy, brak jest 

chętnych młodych ludzi. 

Pan J. Panek powiedział, iż cieszy Go stanowisko Komisji Rewizyjnej oraz Rady Gminy                         

w sprawie budowy chodnika w Potoku, mieszkańcy są zdeterminowani tym, ze tego chodnika              

nie ma. Pan sołtys powiedział, iż bardzo pozytywnie odbiera działalność Przedszkola przy Szkole 

Podstawowej Nr 1, gdzie dzieci są zaznajamiane z życiem, pojawia się tam bardzo wiele grup 

społecznych, a Panie są bardzo zaangażowane w swoją pracę, w przygotowanie dzieci do różnego 

rodzaju uroczystości. Pan J. Panek powiedział, iż Panie pracujące w Przedszkolu potrzebują 

wsparcia fizycznego, podzielił się tym spostrzeżeniem z Panią Wójt, która podzieliła Jego zdanie. 

Takie wsparcie można uzyskać poprzez urząd Pracy. Pan sołtys poprosił o załatwienie tej sprawy. 

Pani Sekretarz powiedziała, że od 1 lipca jest osoba wydelegowana do tej pracy.  

Pan J. Panek w imieniu rodziców dzieci przedszkolnych poprosił o umożliwienie im korzystania 

z parkingu zlokalizowanym bezpośrednio przy Przedszkolu podczas przywożenia i odbierania 

dzieci z Przedszkola. Parking jest blokowany przez samochody personelu. Pan sołtys powiedział, 

iż z funduszu sołeckiego został kupiony ciągnik do różnego rodzaju prac, i nie widać,                                     

aby wykonywał on jakiekolwiek prace na terenie sołectwa. Jest potrzeba wykoszenia znacznej 

części obszarów gminnych, zdaniem Pana J. Panek najbardziej zaniedbanym obszarem jest 

nieruchomość w rejonie Pana Madej i Pana Stybel. Pan Sołtys zapytał, jak wygląda i dlaczego 
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nadal działa grzebowisko zwierząt, z tego co wie jest to nielegalnie. Jest to działalność rozwojowa, 

która będzie się rozszerzać. 

Pani Wójt powiedziała, iż nic nie wie na temat grzebowiska zwierząt, tą sprawą miał się zająć 

sołtys Węglisk. W Gminie Rakszawa nie były wydawane żadne zezwolenia, a z tego co się dopiero 

dowiedziała grzebowisko ma jakąś zgodę z Weterynarii, niemniej jednak nie wie jaką                                         

i na podstawie czego. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż Pan Kierownik zapewne zanotował kwestię 

dotyczącą koszenia koło Pana Madej. 

Pan J. Szubart powiedział, iż działki koszone są na bieżąco. 

Pan W. Walawender zapytał, czy w sali obrad nie dałoby się zainstalować klimatyzacji, zdaniem 

Pana radnego jest to kwota około 10.000,00 zł. Pan W. Walawender powiedział, iż jest taka prośba, 

żeby zmienić budżet i uwzględnić to przy remontach. 

Pan J. Panek powiedział, iż był na ostatnim spotkaniu z Panem J. Szubart, w związku z czym jest 

dygresja do Przewodniczącego Rady Gminy, aby szerzej zainteresować społeczność rakszawską 

tematem strategii, gdyż dopiero na spotkaniu zorientował się, jak są to istotne sprawy                                     

na przyszłość. Decyzje które teraz podejmie Rada Gminy dotyczące tego, gdzie będą tereny                   

pod zabudowę, a gdzie będą tereny przemysłowe będą rzutować na wiele lat. Na wspomnianym 

spotkaniu pojawił się problem, gdyż mieszkańcy Potoka chcą, aby rejon gminny pod potokiem               

o pow. około 8 ha był terenem pod budownictwo mieszkaniowe, i pod usługi. Zdaniem Pana 

sołtysa jest to sprawa bardzo ważna. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował Pana J. Panek, że wspomniane spotkanie było 

pierwsze i skierowane do wąskiej grupy osób, do radnych. Pan J. Szubart będzie spotkania 

poszerzał do większej liczby osób, być może do zebrań wiejskich. 

Pan J. Szubart powiedział, iż w procedurze planistycznej jest przewidziane wyłożenie projektów, 

wtedy każdy się może zapoznać, jest przewidziana dyskusja publiczna na którą każdy może 

przyjść i wypowiedzieć się na ten temat. 

Pan R. Leja powiedział, iż pojawił się temat budowy stadionu w nowym miejscu, zapytał, czy Pani 

Wójt się tym tematem zajmowała, czy był to tylko temat rzucony na sesji i nic się w tej kwestii 

nie działo. 

Pan J. Szubart powiedział, iż nie ma tzw. pomysłów rzucanych w powietrze, jest to temat 

analizowany, na wspomnianym wcześniej spotkaniu był ten temat poruszany, jest wskazana 

lokalizacja, Pan Kierownik wspominał wówczas, w jaki sposób można uregulować kwestię 

dostępu do drogi. Na tych terenach będzie budowana sieć wodociągowa. Ze strony radnych 

obecnych na spotkaniu padały inne propozycje, temat lokalizacji jest rozpatrywany szeroko, 

niemniej jednak, aby móc podjąć jakiekolwiek kroki musi być konkretny ruch ze strony Rady 

Gminy. Trzeba podjąć ostateczną decyzję w kwestii przejęcia stadionu, gdyż w świetle 

planowanego przyjęcia studium nie może być w pięciu miejscach terenów turystyczno                                   

– rekreacyjnych. Pan J. Szubart powiedział, iż temat ten rozpoczął i czeka na inicjatywę radnych. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż na ostatnim spotkaniu sprawa stanęła na tym,                       

że wykona się wycenę działek na Węgliskach, którymi jest zainteresowany Ksiądz Proboszcz,                                                                      

już wiadomo, że wartość tych działek jest dużo wyższa od wartości działki na której znajduje się 

stadion. 

Przewodniczący Rady Gminy zasugerował, aby zaproponować Księdzu Proboszczowi jedną 

działkę i poprosić Go o decyzję i zamknąć ten temat. 

Pan W. Walawender powiedział, iż można kupić działkę. 
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Pani Wójt zapytała na jaki cel, gdyż Gmina nie może kupić działki, aby przekazać ją Księdzu. 

Żeby Gmina mogła kupić działkę musi być odpowiedni cel. Pani Wójt powiedziała, iż można dać 

Księdzu pieniądze za stadion, była taka propozycja, ale Ksiądz jej nie przyjął. 

Pan R. Leja zapytał, czy odnośnie nowego stadionu były prowadzone rozmowy z właścicielami 

tych terenów, czy byliby chętni je odsprzedać. 

Pan J. Szubart powiedział, iż bez uchwały Rady Gminy nie ma uprawnień do prowadzenia takich 

rozmów. Przy przeznaczeniu tego terenu na teren sportu i rekreacji dla właścicieli te działki są 

całkiem bezwartościowe. Jeżeli chodzi o stadion również można Księdza wywłaszczyć. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż wywłaszczenie jest kosztowne. 

Pan J. Panek powiedział, iż rejon proponowany Przez Pana J. Szubart na tereny rekreacyjne jest 

Mu doskonale znany, są to wieloletnie nieużytki, w związku z czym jest duża szansa, że ludzie                

je zbędą. 

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

że radni nie zabrali głosu uznał punkty trzynasty i czternasty porządku obrad za wyczerpane. 

 

Ad. 15 

 

W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy 

zamknął XXIV sesję Rady Gminy. Obrady trwały od godz. 1000 do godz. 1430.  

 

Protokołowała: Teresa Nowicka           Zatwierdził:  
 

 

Paweł Przybyło 

Przewodniczący Rady Gminy 


