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Protokół Nr VII/25/2016 

z XXV Sesji Rady Gminy Rakszawa 

z 14 lipca 2016 r. 
 

Obecni według załączonej listy obecności. 

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Paweł Przybyło stwierdził, 

że w sesji bierze udział 11 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 (11 głosów „za”) 

 

Zatwierdzony porządek obrad: 

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXIV 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. Informacja w sprawie realizacji inwestycji wykonanych  zaplanowanych do wykonania w roku 

2016. 

8. Informacja dotycząca pozyskiwania środków z zewnętrznych źródeł. Promocja Gminy 

Rakszawa za 2015 rok. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu z zakresu świadczenia usług 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości                                                     

i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty                                           

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku                        

na terenie Gminy Rakszawa”. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Rakszawa. 

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

15. Wnioski i zapytania radnych. 

16. Sprawy różne. 

17. Zakończenie obrad. 

 

Ad. 3 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu trzeciego porządku obrad  

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

uwagi do protokołu z XXIV sesji Rady Gminy. 
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Pan F. Pliś zapytał odnośnie załączników do protokołu, powiedział iż nie był na ostatniej sesji                   

i chciałby się z nimi zapoznać. 

Pani Sekretarz powiedziała, iż jest to sytuacja jednorazowa, Pan Przewodniczący nie podpisywał 

protokołu w terminie wysyłania materiałów, a w chwili przekazywania protokołu radnym 

pracownik obsługujący Radę był nieobecny. Załączniki będą uzupełnione. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy radni mają uwagi, w związku z tym, że radni nie zgłosili 

poprawek poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Gminy. 

Radni przyjęli protokół z XXIV sesji (9 głosów „za” 2 głosy „wstrzymujące”) 

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 posiedzeniach Komisji Gospodarczej i Rewizyjnej, 

ponadto napisał krótki artykuł do Biuletynu, był on związany z ostatnią sesją, niestety dowiedział 

się, że ten artykuł się nie ukaże, gdyż decydujący głos w tej sprawie ma Pani Wójt. Pan 

Przewodniczący powiedział, iż nie wie czy nie należałoby teraz zająć stanowiska w tej sprawie. 

Pani Wójt powiedziała, iż jest to punkt informacja Przewodniczącego Rady Gminy z działań 

podejmowanych od ostatniej sesji. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż dużo czasu zajęło Mu wyjaśnianie sytuacji dotyczącej  

ostatniej sesji, a związanej z Regionalną Izbą Obrachunkową. Pan Przewodniczący powiedział,               

iż składał wyjaśnienia dotyczące materiałów przesłanych do RIO po tej sesji. 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 powiedziała, iż od ostatniej sesji minęło niewiele czasu, oprócz codziennych spraw 

dotyczących Kierownika Urzędu uczestniczyła w posiedzeniu Komisji Gospodarczej,                                  

w podpisaniu aktu notarialnego związanego ze służebnością. W tym tygodniu dotarła umowa                      

z Urzędu Marszałkowskiego dotycząca współfinansowania przebudowy działki nr 7041 – droga 

FOGR-owska o długości ponad 250 m, dofinansowanie ma wynieść 40.000,00 zł. 

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 wszystkie uchwały podjęte na ostatniej sesji zostały przesłane                    

do organu nadzoru w celu ich legalizacji, były to: 

 uchwała 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, 
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 uchwała 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, 

 uchwała Nr XXIV/110/16 Rady Gminy Rakszawa z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie 

udzielenia absolutorium za 2015 rok dla Wójta Gminy Rakszawa, 

 uchwała 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, 

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

zmiany budżetu na 2016 rok, 

 uchwała 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. 

Pani Sekretarz powiedziała, iż wszystkie uchwały oprócz tej w sprawie udzielenia absolutorium 

za 2015 rok dla Wójta Gminy Rakszawa są w trakcie realizacji, uchwałą w sprawie absolutorium 

miała się zająć Regionalna Izba Obrachunkowa. Pani Sekretarz przypomniała, iż na ostatniej sesji 

wspomniała o wszczęciu postępowania przez Wojewodę Podkarpackiego dotyczącego 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. 

Wpłynęło już rozstrzygnięcie nadzorcze w którym Wojewoda Podkarpacki stwierdził nieważność 

tej uchwały. Pani Sekretarz odczytała uzasadnienie do rozstrzygnięcia (dokument do wglądu                      

u Pani Sekretarz). 

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. informacji w sprawie realizacji inwestycji wykonanych  zaplanowanych do wykonania w roku 

2016. Pan Przewodniczący o przedstawienie tego tematu poprosił Panią Wójt. 

Pani Wójt oddała głos Panu J. Szubart. 

Pan J. Szubart przekazał informację dotycząca realizacji inwestycji (załącznik nr 1 do protokołu) 

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

temacie. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej zapytał odnośnie przetargu na oświetlenie, czy po 

pierwszym przetargu było mało pieniędzy. 

Pan J. Szubart potwierdził, powiedział iż w drugim przetargu został zmniejszony zakres 

przedmiotowy trzeciego zadania. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej zapytał, dlaczego był ogłoszony na cztery inwestycje,                   

a Rada Gminy postanowiła, że tych inwestycji ma być trzy. Pan Przewodniczący zapytał, na jakie 

konkretnie zadania został ogłoszony przetarg w dniu wczorajszym i jaka jest wartość 

kosztorysowa tych zadań. 

Pan J. Szubart powiedział, iż wczoraj został ogłoszony przetarg na budowę chodników, 

przedwczoraj został ogłoszony przetarg na oświetlenia. Pan Kierownik powiedział, iż Rada                      

ma wpisaną w budżecie budowę oświetlenia boiska sportowego koło ABC, budowę oświetlenia 

ulicznego przy drodze 7887 i budowę oświetlenia w miejscowości Rakszawa Wydrze oraz Wydrze 

Podbór. W przetargu były wpisane cztery inwestycje, na Wyrzu jest to jedna droga, jedna 

inwestycja na dwóch stacjach trafo, a każde trafo ma oddzielny przedmiar. W tej chwili jedna 

stacja trafo została obcięta, aby szacunkowy koszt wykonania tego zadania zmieścił się w kwocie 

100.000,00 zł, gdyż tyle jest założone w budżecie. Pan J. Szubart powiedział, iż wczorajszy 

przetarg został ogłoszony na chodniki: budowę chodnika w Węgliskach, cena kosztorysowa 
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180.00.000,00 zł oraz na budowę chodnika Rakszawa Bieleckówka etap pierwszy, cena 

kosztorysowa 95.777,00 zł. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż na Komisji Gospodarczej pojawiły się kontrowersje, 

został ogłoszony przetarg na budowę chodnika 533 m, to jest od momentu, gdzie zaczyna się 

chodnik rowem krytym, kontrowersja dotyczy dokumentacji, projektu całego odcinka, gdyż radni 

myśleli, że projekt będzie obejmował cały odcinek do lasu, natomiast wykonanie będzie zależne 

od środków, na posiedzeniu okazało się, że projekt nie jest wykonany do lasu. 

Pan J. Szubart powiedział, że jeżeli dobrze pamięta, to była mowa o tym, żeby wykonać odcinek 

chodnika za kwotę 80.000,00 zł, kosztorys jest na 180.000,00 zł, a chodnik został zaprojektowany 

do końca pastwisk. Z uwagi na to, że jest to chodnik za rowem krytym udało się zrobić projekt 

niemalże bezkosztowo, potrzebna była tylko mapa za 150,00 zł, odcinek na rowie krytym wymaga 

pozwolenia wodno – prawnego, czyli projektu za około 10.000,00 zł. Pan J. Szubart powiedział, 

iż dysponując kwotą 80.000,00 zł nie ma podstaw do wykonywania chodnika na rowie krytym, 

chyba że Rada ma zamiar zwiększyć środki na ten cel. Pan Kierownik powiedział, iż myśli, że Pan 

Przewodniczący nawiązuje do rozmowy z Panem Posłem K. Gołojuch, który to zobowiązał się, 

że Zarząd Dróg Powiatowych zrealizuje odcinek na rowie krytym pod warunkiem, że Gmina 

przygotuje przetarg. Jeżeli będą przekazane środki na budowę chodnika na rowie krytym, to Pan 

Kierownik nie widzi przeciwskazań żeby ZDP to wykonał. Pan J. Szubart powiedział, iż 533 m 

chodnika na Węgliskach idzie za rowem i Gmina już ogłosiła przetarg, Powiat rozpoczął procedurę 

równocześnie z Gminą i nie ma jeszcze pozwolenia wodno – prawnego, w związku z czym dobrze, 

że decyzję celu publicznego Gmina zrobiła sama. Pan Kierownik obawia się, że zanim Powiat 

upora się z dokumentami, to chodnik od Ośrodka Zdrowia w kierunku Węglisk będzie robiony                   

w listopadzie, bądź wcale nie będzie robiony w tym roku. Biorąc powyższe pod uwagę lepiej jest 

już zrobić pierwszy odcinek i nie czekać, czy nie zrobić go wcale w tym roku. Pan J. Szubart 

powiedział, iż opinia na zebraniu wiejskim w Węgliskach była taka, żeby budowę chodnika zacząć 

jak najwcześniej. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby przygotowywać projekt drugiego etapu 

chodnika na Węgliskach i w tym czasie wykonywać pierwszy etap, tak jak jest to robione                          

na Bieleckówce. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy ma rozumieć, że dalsza część chodnika będzie 

wykonana w późniejszym czasie. 

Pan J. Szubart potwierdził, powiedział iż po rozstrzygnięciu przetargu będzie wiadomo, jaka 

będzie kwota, a co za tym idzie będzie wiadomo, jakie środki trzeba będzie dołożyć na kontynuację 

projektu. Pan Kierownik wyraził nadzieję, że Powiat rzeczywiście wykona drugi odcinek 

chodnika, gdyż koszt budowy chodnika na rowie krytym jest dwukrotnie wyższy. 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił Pana J. Szubart, jako radnego powiatowego                                           

o zorientowanie się w tym temacie. 

Pan J. Szubart powiedział, iż razem z Panią A. Rzepka na każdej sesji pytają, a w odpowiedzi 

słyszą, że dokumentacja jest w trakcie opracowania. Pan Kierownik przypomniał, iż na jednym                

z posiedzeń Komisji Gospodarczej w ubiegłym roku padła propozycja, aby chodnik zrobić wzdłuż 

działek gminnych, wówczas będzie można je korzystniej sprzedać. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał odnośnie remontu sali teatralnej. 

Pan J. Szubart powiedział, iż jeżeli chodzi o remont sali teatralnej przy ZSTG, to po 

przeanalizowaniu wiadomo, że z dofinansowania z RPO będą mogły skorzystać w pierwszej 

kolejności duże ośrodki kulturalne i remonty zabytków. Gmina na pewno wystartuje do programu 

LEADER, ale tam można dostać tylko 300.000,00 zł. Pan Kierownik powiedział, iż myśli,                             

że projekt będzie zlecony do końca miesiąca. 

Pani I. Cieślicka zapytała,  czy wartość projektu będzie wchodziła do tych 300.000,00 zł. 

Pan J. Szubart powiedział, iż projekt będzie osobno, 300.000,00 zł można dostać na wykonanie. 

Pani I. Cieślicka zapytała, jaki zakres robót będzie obejmował projekt. 

Pan J. Szubart powiedział, iż biorąc pod uwagę, że jest tylko 300.000,00 zł, to dach nie będzie 

ruszany, remont obejmie salę bez górnej części, bez zaplecza. 
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Przewodniczący Rady Gminy poprosił o bardziej szczegółowe wyjaśnienie punktu 24, czyli 

przebudowy drogi gminnej Rakszawa Wołochy – Rakszawa Kościelne. 

Pan J. Szubart powiedział, iż tak jak mówił na Komisji droga będzie podzielona na etapy, z tego 

względu, żeby zadanie można było zrealizować jak najlepiej. Pan Kierownik wyraził nadzieję,                                       

że do realizacji pierwszego etapu będzie można przystąpić jeszcze na wakacjach, jest to odcinek 

za Panem Kuca przez 990 m prawie do skrzyżowania koło sklepu Pana Babiarz. Drugi odcinek, 

który Pan Kierownik również chciałby jak najszybciej zrealizować obejmuje drogę od drogi 

powiatowej w kierunku Węglisk do mostu koło Pana Baj, oba wspomniane odcinki można 

wykonać w tym roku. Jeżeli chodzi o dalsze odcinki, to projektant będzie się starał przygotować 

na jesień dokumentację odcinka od drogi wojewódzkiej do końca newralgicznego punktu. Pan                          

J. Szubart powiedział, iż to projektant zasugerował, aby drogę podzielić na odcinki do 1 km, gdyż 

na odcinki powyżej 1 km potrzebna jest decyzja środowiskowa. Przy tej drodze nie było nigdy 

zaprojektowanych rowów przydrożnych i odwodnienia, gdyż droga i pas drogowy są tam bardzo 

wąskie. O odwodnieniu i rowach nie ma tam mowy, można założyć korytka i studnie chłonne, 

podobnie jest przy drodze obok ITS, gdzie również rowy nie będą zrobione. 

Pani Wójt powiedziała, iż droga musi być uregulowana, niemniej jednak trzeba mieć na uwadze 

to, że mogą się pojawić problemy z sąsiadami.  

Przewodniczący Komisji Gospodarczej w ramach sprostowania wypowiedzi Pana J. Szubart 

powiedział, iż w sprawie pierwotnej wersji przebiegu chodnika na Węgliskach zaczęły piętrzyć 

się problemy, tzn. miał być na rowie, miały być wycinane drzewa w pasie drogowym powiatowym 

i decyzja o obecnym przebiegu chodnika po działkach gminnych za rowem została podjęta 

wspólnie. Pan Przewodniczący powiedział, iż druga wersja przebiegu chodnika została ustalona 

dlatego, że było to tańsze rozwiązanie, ponadto działki miały być podzielone i wystawione                         

do sprzedaży. Nawiązując do remontu drogi Wołochy – Kościelne Pan Przewodniczący dopytał, 

czy chodzi o Pana Kuca, przy drodze wojewódzkiej. 

Pan J. Szubart potwierdził, iż   chodzi o Pana Kuca, przy drodze wojewódzkiej, jeżeli chodzi                         

o chodnik na Wegliskach, to za obecnym jego przebiegiem najbardziej przemawia aspekt 

ekonomiczny. Pan J. Szubart powiedział, iż koszt 1 m rowu otwartego na własnym terenie                            

to 200,00 zł, a koszt rowu krytego to 800,00 zł. 

Pan J. Kuca zapytał odnośnie końcówki chodnika na Węgliskach, do lasu, czy konieczny jest 

chodnik na rowie. 

Pan J. Szubart powiedział, iż to było mierzone chodnik się tam nie zmieści, musi być szeroki na    

2 m, a żeby nie był na rowie braknie pół metra. 

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

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

 

Ad. 8 

 

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

dotyczącej pozyskiwania środków z zewnętrznych źródeł. Promocja Gminy Rakszawa za 2015 

rok. Pan Przewodniczący o przedstawienie tego tematu poprosił Panią Wójt. 

Pani Wójt oddała głos Pani M. Nycz. 

Pani M. Nycz przedstawiła sprawozdanie z pozyskiwania środków zewnętrznych za rok 2015 

(załącznik nr 2 do protokołu), a następnie przedstawiła informację dotyczącą Promocji Gminy 

Rakszawa – działania podejmowane przez Gminę (załącznik nr 3 do protokołu). 

O godz. 950 na sesję przybył Pan S. Wróbel, od tej chwili w obradach uczestniczy 12 radnych. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Pani M. Nycz, po czym otworzył dyskusję w tym 

temacie.  

Pani I. Cieślicka zapytała, czy przedstawiona informacja będzie załączona jako załącznik. 

Pani Sekretarz potwierdziła. 
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Pan R. Leja zapytał, dlaczego Gmina nie startowała w programie odnośnie siłowni zewnętrznej. 

Pani M. Nycz powiedziała, iż Gmina po raz kolejny startowała w programie „Place zabaw”,                         

z obserwacji widać, że mieszkańcy chcą głosować i nie głosują, liczba internautów jest tak 

znikoma, że Gmina nie będzie więcej ogłaszała takich edycji. Wygrały Gminy, które miały głosy 

ośmiu milionów internautów, w naszej Gminie głosowało około trzysta osób. 

Pan R. Leja powiedział, iż w miejscu, które było proponowane jest już plac zabaw i byłby to drugi 

plac zabaw. 

Pani M. Nycz powiedziała, iż są to zupełnie inne place zabaw z innymi urządzeniami i sztuczną 

nawierzchnią, byłoby to rozbudowanie tego placu, który już jest. 

Pan R. Leja powiedział, iż w innych rejonach, jak choćby na Basakówce nie ma placu zabaw,                         

a jest to duże skupisko ludzi. Pan radny zasugerował aby o tym pomyśleć. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał dlaczego zniknęły witacze. 

Pani M. Nycz powiedziała, iż witacze zostały zdemontowane, gdyż zostały zdewastowane, 

sprawdzała ceny nowych porządnych witaczy i jest to kwota około 10.000,00 zł, a tego w budżecie 

nie ma, nie ma tez możliwości pozyskania na nie środków zewnętrznych. 

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

w związku z tym, że 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 wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. Pan Przewodniczący o przybliżenie 

projektu tej uchwały poprosił Panią Wójt. 

Pani Wójt oddała głos Panu J. Szubart. 

Pan J. Szubart powiedział, iż uchwały z punktów 9, 10, 11 i 12 są ze sobą ściśle powiązane, dotyczą 

utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy, a konieczność ich podjęcia wynika ze zmiany 

przepisów. Jedna z takich zmian dotyczy tego, że Gmina powinna wyznaczyć miejsce, gdzie mogą 

być oddawane przeterminowane leki, baterie, czy tekstylia (na terenie Gminy Rakszawa 

funkcjonuje to od początku), w przedstawionych uchwałach ze względu na zmianę przepisów 

zmienione są podstawy prawne, nie ma innych istotnych zmian. Pan Kierownik powiedział,                         

iż opinia Sanepidu w sprawie tych uchwał jest pozytywna. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Panu J. Szubart, powiedział, iż wszystkie uchwały 

będą głosowane oddzielnie, po czym otworzył dyskusję w temacie uchwały w sprawie wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właściciela nieruchomości.  

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż Komisja Gospodarcza pozytywnie 

zaopiniowała projekt tej uchwały. 

Pan F. Pliś zapytał, czy posiadanie kompostownika ma wpływ na opłatę. 

Pan J. Szubart powiedział, iż ten punkt nie był zmieniany i nie ma wpływu na opłatę. 

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 XXV/114/16 Rady Gminy Rakszawa z dnia 14 lipca 2016 roku w sprawie wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właściciela nieruchomości. 

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie (12 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy uznał punkt dziewiąty porządku obrad za wyczerpany. 
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Ad. 10  

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu dziesiątego porządku obrad                            

tj. podjęcia uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu z zakresu świadczenia usług  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 

tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. Pan Przewodniczący powiedział, iż wyjaśnienie do tej uchwały złożył 

Pan J. Szubart przy omawianiu poprzedniego punktu, po czym otworzył dyskusję w temacie 

uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu z zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

Pani M. Janas – Piwińska poruszyła kwestię utrzymania pojemników służących do zbierania 

odpadów, zapytała czy zapis § 1 ust. 1 tej uchwały nie koliduje z zapisem § 3 ust. 2 pkt. 1 

Regulaminu. 

Pan J. Szubart powiedział, iż nie ma nieścisłości, Regulamin jest ogólny, dotyczy wszystkich, 

obejmuje wszystkie nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż Komisja Gospodarcza pozytywnie 

zaopiniowała projekt tej uchwały. 

Pan F. Pliś zapytał odnośnie koszy ulicznych, kto wywozi te śmieci, czy robi to firma odbierająca 

odpady od mieszkańców. Czasem widać, jak robią to pracownicy na rowerach. 

Pan J. Szubart powiedział, iż to pytanie nie jest związane z tą uchwałą, gdyż w niej jest mowa                     

o opłacie ponoszonej przez mieszkańca i nie może być tak, aby firma wywożąca śmieci w ramach 

tej opłaty opróżniała kosze uliczne. Kosze uliczne opróżniają pracownicy Urzędu, czasem zdarza 

się, że robią to na rowerach, gdyż takie mają pojazdy. Wcześniej składowali te śmieci w budynku 

przy GOKiC, w tej chwili tego budynku już nie ma, został rozebrany, w związku z czym trzeba 

będzie znaleźć inną lokalizację. Za utrzymanie czystości wzdłuż pasa drogowego odpowiada 

zarządca drogi. W utrzymanie czystości powinni być zaangażowani również przedsiębiorcy 

prowadzący regularne przewozy, a w naszej Gminie nie ma nawet opłat za przystanki autobusowe, 

gdyż to mogło by zaskutkować brakiem takich połączeń. Pan Kierownik powiedział, iż nie ma 

możliwości, żeby firma odbierająca odpady zabierała śmieci z przydrożnych koszy. 

Pan F. Pliś powiedział, iż poruszył ten temat  w związku z tym, że śmieci z ulicy pojawiają się                  

w cmentarnych koszach. 

Pan J. Szubart powiedział, iż pracownicy Gminy na pewno nie wywożą śmieci na cmentarz. 

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 XXV/115/16 Rady Gminy Rakszawa z dnia 14 lipca 2016 roku w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu z zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian                         

za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie (12 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy uznał punkt dziesiąty porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 11    

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu jedenastego porządku obrad                         

tj. podjęcia uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty                                               

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 



8 
 

Pan J. Szubart uzupełniając informację dotyczącą poprzedniej uchwały powiedział, iż wcześniej 

był w niej podany nr konta Gminy, w tej chwili tego numeru nie ma, jest zapis że na rachunek 

Gminy, będą wprowadzone indywidualne numery konta dla każdego mieszkańca, każdy 

mieszkaniec dostanie bloczki, na których będzie jego numer konta z terminami zapłaty. Zmiana 

nastąpi od 1 sierpnia lub od 1 września, wszystko zależy od tego, jak się pracownicy wyrobią.                   

W przyszłym roku nowy system będzie funkcjonował przez cały rok. 

Przewodniczący Rady Gminu otworzył dyskusję w temacie uchwały w sprawie terminu, 

częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, poprosił 

Przewodniczącego Komisji Gospodarczej o przedstawienie opinii Komisji. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

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

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

uchwałę Nr XXV/116/16 Rady Gminy Rakszawa z dnia 14 lipca 2016 roku w sprawie terminu, 

częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie (12 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy uznał punkt jedenasty porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 12 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu dwunastego porządku obrad                            

tj. podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku                       

na terenie Gminy Rakszawa”. Pan Przewodniczący przypomniał, iż Pan J. Szubart wcześniej 

wprowadził do tematu tej uchwały, po czym o opinie poprosił Przewodniczącego Komisji 

Gospodarczej. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż projekt tej uchwały został pozytywnie 

zaopiniowany przez Komisję Gospodarczą. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Przewodniczącemu Komisji Gospodarczej, po czym 

otworzył dyskusję w temacie tej uchwały. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż projekty tych uchwał były opiniowane przez 

Państwowy Inspektorat Sanitarny w Łańcucie, w związku z czym te projekty były wcześniej. 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rakszawa jest bardzo ważnym 

aktem prawnym, nieprzestrzeganie go rodzi konsekwencje prawne dla mieszkańców. Zdaniem 

Pana Przewodniczącego powinien być dostarczony radnym dużo wcześniej, by radni mogli się nad 

nim pochylić i w sposób świadomy nanieść zmiany. Radni otrzymali projekt uchwały 8 dni przed 

sesją. Pan Przewodniczący powiedział, iż mieszkańców najbardziej bulwersuje zapis dotyczący 

uprzątnięcia śniegu, błota, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż 

nieruchomości. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapytał, czy mieszkańcy mają odśnieżać 

drogi, gdyż w świetle tego przepisu nakłada się na nich taki obowiązek. Pług który odśnieża drogę 

zrzuca śnieg i błoto z jezdni na chodniki, a mieszkańcy mają to dalej uprzątnąć. Pan 

Przewodniczący przypomniał, iż wcześniej Pan Kierownik powiedział, iż uprzątnięcie śmieci z 

koszy przydrożnych należy do zarządcy drogi. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział,      

iż w dalszej części jest zapis „…za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej 

służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości…”, zapytał                       

co jeżeli między drogą, a granicą nieruchomości jest rów. Temat uprzątnięcia nieczystości dotyczy 

zarówno nieruchomości zamieszkałych, jak i niezamieszkałych, a niezamieszkałymi są również 

grunty rolne, gdzie nie są zbierane nieczystości stałe. Co z obiektami użyteczności publicznej,                
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np. szkoły, gdzie jak można zaobserwować w okresie zimowym śnieg nie jest uprzątany. Pan 

Przewodniczący powiedział, iż jest to jeden z punktów, którym szerzej powinni się radni zająć.   

W Regulaminie nic nie zostało zmienione, chodzi o utrzymanie czystości i porządku, jeżeli chodzi 

o czystość to ten temat jest tu szczegółowo potraktowany, natomiast jeżeli chodzi o porządek                  

to ten temat nie jest już tak opisany. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż wystarczy 

wziąć od uwagę sklepy, w szczególności Delikatesy Centrum, gdzie trudno jest przejść kobietom, 

które są nagabywane o wsparcie, pożyczkę przez degustatorów pewnych trunków, ten temat                      

w tym regulaminie nie jest w ogóle poruszony. Pan Przewodniczący powiedział, iż można się 

odwołać do Ustawy o wychowaniu w trzeźwości, gdzie jest zapis o zakazie spożywania alkoholu 

w miejscach publicznych tj. ulica, plac i park, a w naszej miejscowości placów i parków nie ma, 

w związku z czym tych panów nie można ukarać w majestacie prawa, ten problem można było 

umieścić w tym Regulaminie. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż w tej chwili                 

ze swej strony nie wnosi żadnych wniosków do tej uchwały i zagłosuje za jej przyjęciem niemniej 

jednak dobrze by było przed podjęciem takiej uchwały zasięgnąć opinii organu uchwałodawczego. 

Pan Przewodniczący zapytał, co by było, gdyby na dzisiejszej sesji pojawił się wniosek                                    

o skierowanie tej uchwały pod obrady Komisji, jest wiele wątpliwości, które powinien 

rozstrzygnąć ten Regulamin. Czystość jest w Regulaminie szczegółowo ujęta, a porządek prawie 

wcale.  

Pan J. Szubart powiedział, iż wypowiedź Pana Przewodniczącego jest jak najbardziej słuszna, 

niestety skierowana do niewłaściwych osób. Przedstawione wątpliwości są już przez doktryny 

prawa administracyjnego kierowane w stosunku do Rządu, zapis o utrzymaniu czystości dotyczący 

usuwania błota i śniegu jest zapisany wprost w ustawie, a tu jest tylko przepisany. Wójt i Rada        

nie mają prawa ingerować w ten zapis, temat ten był wielokrotnie poruszany przez przedstawicieli 

doktryny, gdyż jest to zapis nielogiczny, Rada Gminy nie nakłada tu na mieszkańców żadnych 

obowiązków, te nakłada ustawa. Jeżeli chodnik bezpośrednio przylega do nieruchomości, jest to 

obowiązek mieszkańca, jeżeli jest jakikolwiek pas terenu zielonego, jest to obowiązek zarządcy 

drogi. Jeżeli chodzi o czystość i porządek, to w Regulaminie tego porządku nie ma, taką nazwę 

wprowadził ustawodawca, chodzi tu tylko i wyłącznie o porządek „w sensie” śmieci i zabrudzenia, 

błoto, śnieg itd. Nie o porządek „z sensu Kodeksu Wykroczeń”. Pan J. Szubart powiedział,                        

iż zgadza się z Panem Przewodniczącym, że tymi uchwałami należałoby się szerzej zająć, w tym 

przypadku był zbyt krótki okres, uchwały trzeba wprowadzić do 1 sierpnia. Pan Kierownik 

zasugerował, że w przyszłym roku można na nowo uchwalić wszystkie regulaminy. 

Pan J. Panek powiedział, iż w pełni popiera temat poruszony przez Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej, odnośnie porządku powiedział, iż na terenie Gminy „rozpoczyna się wolna 

amerykanka dotycząca ogłoszeń”, obwieszone są słupy telefoniczne, energetyczne, drzewa,                     

czy tablice. Zdaniem Pana sołtysa ta uchwała powinna regulować, gdzie można wieszać 

ogłoszenia i w jaki sposób. Ogłoszenia nie są przez nikogo pilnowane, wiatr je targa i zaśmiecają 

Gminę. 

Pan W. Walawender odniósł się do punktu sprzedaży alkoholu w Delikatesach Centrum, tam                    

po jednej stronie jest szkoła i przedszkole, po drugiej również przedszkole, a osoby pijące tam 

piwo nie tylko je piją, ale także „się tam załatwiają”. Kwestie dotyczące tego tematu powinny być 

określone w Regulaminie, jeżeli sprzedawcy sobie nie radzą, powinni mieć cofnięte koncesje. Pan 

radny uważa, że trzeba się nad tym zastanowić. 

Pani Wójt powiedziała, iż Ustawa o przeciwdziałaniu alkoholizmowi, to jest zupełnie inny temat. 

Wprawdzie pewne sprawy można uregulować, ale nie poprzez Ustawę o utrzymaniu czystości                 

i porządku w Gminie, ale trzeba podjąć nową uchwałę o usytuowaniu punktów sprzedaży alkoholu 

w Gminie. Jeżeli chodzi o odbieranie zezwoleń, to nie jest to proste, tę kwestię reguluje Ustawa, 
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która jasno określa w jakich przypadkach można odebrać zezwolenie na sprzedaż napojów 

alkoholowych. Pani Wójt powiedziała, iż ten temat nie dotyczy dzisiejszego Regulaminu. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż Rada Gminy jeszcze do tego tematu wróci, 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 XXV/117/16 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 14 lipca 2016 roku w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Rakszawa”. 

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie (12 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy uznał punkt dwunasty porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 13  

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu trzynastego porządku obrad                           

tj. podjęcia uchwały w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Rakszawa. Pan Przewodniczący o przybliżenie projektu tej uchwały poprosił Pana J. Szubart. 

Pan Jacek Szubart wyjaśnił, że nieruchomość ta znajduje się na terenie Rakszawy w przysiółku 

Basakówka, jest to pas o szerokości około 10 m, na poprawę zagospodarowania sąsiedniej działki. 

Gmina nie jest w stanie zagospodarować tej działki na cele publiczne, gdyż jest to teren głównie 

leśny i rolno-leśny. 

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

tej uchwały. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rakszawa. 

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

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

uchwałę Nr XXV/118/16 Rady Gminy Rakszawa z dnia 14 lipca 2016 roku w sprawie zgody                     

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rakszawa. 

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie (12 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy uznał punkt trzynasty porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 14  

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu czternastego porządku obrad                          

tj. podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok. Pan Przewodniczący o przybliżenie 

projektu tej uchwały poprosił Panią Wójt. 

Pani Wójt powiedziała, iż po stronie dochodów wprowadza się 10.000,00 zł ze środków 

niewygasających i 10.000,00 zł z rezerwy celowej subwencji oświatowej na zakup pomocy 

dydaktycznych. Gmina wnioskowała o 120.000,00 zł. Ponadto po stronie dochodów wprowadza 

się 40.000,00 zł, jest to dotacja na budowę i modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych 

(FOGR). Pani Wójt powiedziała, iż w uchwale tej następuje przeniesienie w związku z wnioskiem 

Pani Dyrektor ZSTG. Pani Wójt wyjaśniła, iż w związku z tym, że poprzednia uchwała była 

poprawiana w przerwie nastąpiła tam pomyłka i obecna uchwała tę pomyłkę naprawia, w jednej        

z tabel Pani księgowa pominęła wykreślenie po stronie dochodów 45.000,00 zł dotyczących 

dofinansowania oświetlenia i projektu budowy kanalizacji w Wydrzu. 

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

uchwały. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż projekt tej uchwały był szczegółowo 

omawiany na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, Komisja nie zgłosiła żadnych uwag i rekomenduje 

ją Radzie Gminy do podjęcia w zaproponowanym brzmieniu.  
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Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy radni chcą zabrać głos w temacie tej uchwały,                              

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

uchwałę Nr XXV/119/16 Rady Gminy Rakszawa z dnia 14 lipca 2016 roku w sprawie zmiany 

budżetu na 2016 rok. 

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie (12 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy uznał punkt czternasty porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 15  

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu piętnastego porządku obrad                           

tj. wnioski i zapytania radnych. Pan Przewodniczący poruszył kwestię dotyczącą numeracji 

uchwał, powiedział iż w wielu gminach województwa numery uchwał podczas głosowania nie są 

odczytywane, głosowana jest uchwała w sprawie, natomiast numer uchwały nadaje obsługa Rady 

Gminy przy przygotowaniu uchwał do wysłania, do odpowiednich organów nadzorczych. 

Pani M. Siuda powiedziała, iż nadawanie uchwałom kolejnych numerów jest czynnością 

materialno – techniczną, może to zrobić prowadzący sesję na sesji, może to też zrobić osoba, która 

obsługuje, niemniej jednak na końcu osoba, która przeprowadzi głosowanie musi poinformować 

głosujących, że podjęli uchwałę „o numerze i w sprawie”, wynik głosowania upoważnia                                

i zobowiązuje do tego, aby podać do publicznej wiadomości jaką uchwałę podjęto „o jakim 

numerze i w jakiej sprawie”, może to zrobić Przewodniczący, może to zrobić osoba, która 

protokołuje, ale nie może to mieć miejsca po zamknięciu sesji. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż na sesjach innych rad gmin tak jest. 

Pani M. Siuda powiedziała, iż nie wypowiada się za inne gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, iż na początku sesji poinformował radnych o artykule 

dotyczącym poprzedniej sesji, który chciał zamieścić w Biuletynie, wie że ten artykuł nie pojawi 

się w najbliższym Biuletynie, gdyż jak się wczoraj dowiedział, ostateczny głos w tej sprawie                  

ma Pani Wójt. 

Pani Wójt powiedziała, iż Wójt zawsze ma ostateczny głos ze względu na to, że jest Kierownikiem 

Urzędu, ale ma pracowników, którym ufa i wie, że oni zgodnie z prawem, zgodnie z regulaminem 

i zarządzeniami będą swoją pracę wykonywać. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, dlaczego ten artykuł się nie pojawi. 

Pani Wójt powiedziała, iż sądzi, że wczoraj pracownica, która się tymi sprawami zajmuje 

wyjaśniła ten temat. Pani Wójt zapytała, czy pracownica ma jeszcze raz wyjaśnić tę sprawę. 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o ponowne wyjaśnienie. 

Pani M. Nycz powiedziała, iż artykuły były przyjmowane do 27 czerwca zgodnie z regulaminem, 

jaki był uchwalony na początku roku, informacja do którego dnia są przyjmowane artykuły 

znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy, ponadto przed każdym wydaniem Biuletynu 

informacje są wysyłane drogą e-mailową. Terminy są ściśle określone ze względu na umowę 

zawartą z drukarnią, w której również określone są terminy, a te są wiążące. Gmina na określony 

termin wysyła do drukarni materiał, a drukarnia również w określonym terminie przekazuje nam 

wydrukowany Biuletyn. Pani M. Nycz powiedziała, iż określone terminy obowiązują wszystkich, 

a Pan Przewodniczący przyszedł złożyć artykuł 4 dni po terminie. Artykuł został złożony                            

na dziennik podawczy i ze względu na przekroczenie terminu ukaże się w kolejnym numerze 

Biuletynu. 

Przewodniczący Rady Gminy uzupełniając powiedział, iż termin był do 27, sesja była 28, a Pan 

Przewodniczący był w Urzędzie w piątek 29, wówczas powiedział do Pani M. Nycz,                             

że przygotuje taki artykuł, następne 2 dni to sobota i niedziela, w związku z czym Pan 

Przewodniczący złożył artykuł w poniedziałek 1 lipca. Przewodniczący Rady Gminy powiedział, 
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iż dla niego jest to bulwersująca sytuacja, w związku z czym chciał zająć stanowisko w tej sprawie. 

Pan Przewodniczący powiedział, iż postara się przekazać te wiadomości mieszkańcom w inny 

sposób. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej nawiązując do wypowiedzi Przewodniczącego Rady 

Gminy powiedział, iż uważa, że ta sytuacja nie powinna mieć miejsca, jest to złośliwość i chęć 

zatajenia tego, co się wydarzyło na poprzedniej sesji. Pan Przewodniczący uważa, że nawet                       

w trakcie pisania Biuletynu można dołożyć jeden artykuł, zapewne były sytuacje, kiedy                              

do Biuletynu były dodawane artykuły po terminie. W tej chwili w Biuletynie jest zawarte to,                    

co chce Pani Wójt, a nie to, co chce Rada. 

Pan S. Piersiak zapytał „czym Wy się chcecie chwalić w tym Biuletynie”. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż to Rada Gminy uchwala budżet i decyduje                 

o tym, czy na wydanie Biuletynu pojawią się w budżecie pieniądze i to Rada Gminy może 

spowodować, że tych pieniędzy nie będzie. Pan Przewodniczący poprosił, aby Mu wskazać kogoś 

w kraju, czy na świecie, kto daje na coś pieniądze i jest tak traktowany, jak została w tym 

momencie potraktowana Rada. Pan S. Wróbel powiedział, że gdyby równie nieodpowiedzialnie 

zachowała się Rada, to na dzisiejszej sesji, przy zmianach do budżetu mogłyby zostać wycofane 

pieniądze na diety. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż jest to, tak jak powiedział 

radny D. Kościółek „zwykła złośliwość”. Pan Przewodniczący powiedział, iż było wiadomo,                    

że jest sesja, w związku z czym można było zostawić miejsce. 

Pani I. Cieślicka powiedziała, iż Pani M. Nycz w swojej wypowiedzi powoływała się                                   

na regulamin, zapytała na jaki regulamin i przez kogo uchwalony. 

Pani M. Nycz powiedziała, iż powoływała się na umowę zawartą z wykonawcą, czyli z drukarnią, 

a w styczniu został ogłoszony może nie regulamin, tylko terminarz nadsyłania materiałów                          

do Biuletynu, znajduje się on na stronie internetowej i obowiązuje przez cały rok. Jeżeli chodzi                    

o Pana Przewodniczącego, to nie zgłosił On dyspozycji, że będzie składał artykuł przed 

upływającym terminem. 

Pan S. Piersiak odniósł się do słów radnego S. Wróbel, który stwierdził, że Rada daje pieniądze, 

zdaniem Pana S. Piersiak Rada nie daje pieniędzy, a zarządza i dzieli społeczne pieniądze. Pan 

radny powiedział, iż Przewodniczący Komisji Rewizyjnej jest zbulwersowany, niemniej jednak 

Przewodniczący Rady Gminy przekroczył pewne zasady, przekroczył pewien termin, w związku 

z czym zapytał „czym się tu bulwersować”. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej poprosił Panią M. Nycz o odpowiedź na pytanie,                          

czy zdarzało się, że artykuły do Biuletynu szły po terminie. 

Pani M. Nycz powiedziała, iż wyczerpała odpowiedź w tym temacie, wszystkie artykuły 

przychodzą na dziennik podawczy, są przesyłane drogą elektroniczna przez Proton i mają nadany 

termin, te które są po terminie są zgłaszane do kolejnego numeru Biuletynu. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy taka sytuacja się zdarzyła. 

Pani M. Nycz powiedziała, iż  „nie przypomina sobie”. 

Pan F. Pliś powiedział, iż jest opisane jak, kiedy, co można, jest też zapisane, że wydawca sobie 

zastrzega prawo zmiany, czy skracania artykułów. 

Pani M. Nycz powiedziała, iż redakcję stanowi redaktor naczelna, czyli Ona i dwie osoby które 

korektują Biuletyn są to Pan J. Szubart i Pani B. Więcław – Babiarz oraz autorzy tekstów. Pani    

M. Nycz powiedziała, iż nie ma skracania tekstów, jeżeli dochodzi to takiej sytuacji, jest to 

uzgodnione z autorem. 

Pan W. Walawender wrócił do poprzedniego Biuletynu, zapytał czy Pan Przewodniczący składał 

w nim życzenia świąteczne od Rady. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż ustalenia były takie, że przy okazji wydawania 

Biuletynu tzw. świątecznego związanego z Bożym Narodzeniem, czy Wielkanocą na tytułowej 
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stronie pojawi się tematyczna ilustracja z obligatoryjnymi życzeniami od Pani Wójt i od Rady 

Gminy. W ostatnim świątecznym Biuletynie, jak słusznie zauważył radny W. Walawender                       

na tytułowej stronie były zdjęcia z hali sportowej, natomiast życzenia świąteczne w osobnym 

artykule Pani Wójt przekazała indywidualnie. Pan Przewodniczący powiedział, iż była to przykra 

sytuacja, którą komentowali również mieszkańcy. 

Pan F. Pliś zapytał Pana J. Szubart, jak wygląda roczny przegląd pięcioletni budynku w ZSTG, 

czy to było zrobione. 

Pan J. Szubart powiedział, iż na to pytanie nie odpowie, jest to indywidualna kwestia dyrektora, 

który miał powiadomić Gminę o tym przeglądzie, do tej pory nie ma informacji, czy przegląd się 

odbył, czy też nie. Budynki szkolne nie podlegają pod Pana Kierownika, natomiast o wszystkich 

innych budynkach może powiedzieć kiedy był przegląd.  

Pan F. Pliś powiedział, iż była tam robiona ekspertyza. 

Pan J. Szubart potwierdził, iż była robiona ekspertyza, niemniej jednak nie dała ona pełnej 

jasności, dlatego też tak ważny jest wynik przeglądu. Pan Kierownik powiedział, iż w związku                  

z przetargiem chciałby znać wynik przeglądu, dlatego też będzie się w tej sprawie dopytywał. 

Pani M. Nycz wracając do tematu Biuletynu powiedziała, że jeżeli chodzi o okładkę ostatniego 

świątecznego numeru, to Pan Przewodniczący zgłosił o obecność życzeń, które się pojawiły                      

na pierwszej stronie. Ze sklepów wpływają informacje, że Biuletyn świąteczny zostaje w sklepach. 

Numer ważny jest przez trzy miesiące, gdyż wydawany jest kwartalnie. Sklepy informują,                               

że ze względu na świąteczną okładkę po świętach nikt tych Biuletynów nie chce już brać, gdyż 

ludzie myślą, że jest to stary numer. Pani M. Nycz powiedziała, iż od tego roku właśnie z tego 

względu życzenia świąteczne nie będą się ukazywać na okładce, tylko będą zamieszczone                

w środku. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, z którego sklepu wpłynęły takie informacje. 

Pani M. Nycz odpowiedziała, iż informacje wpłynęły ze sklepu z Węglisk. 

Przewodniczący Rady Gminy zgłosił wniosek o zachowanie szaty graficznej Biuletynu na starych 

zasadach przy wydawaniu tematycznego świątecznego numeru, aby na okładce zamieszczona była 

ilustracja kojarząca się ze świętami i żeby były tam życzenia, jak do tej pory. 

Radni przyjęli wniosek (11 głosów „za” 1 głos „wstrzymujący”) 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej zasugerował, aby termin wydawania Biuletynu uzależnić 

od terminu sesji. 

Pani M. Nycz powiedziała, iż termin wydawania Biuletynu jest raz na kwartał i ogłaszając 

zapytanie w styczniu nie jest w stanie przewidzieć, kiedy będą sesje. 

Pani Wójt powiedziała, iż terminy są ustalane wewnątrz, a umowy zawiera Wójt. Pani Wójt 

powiedziała, iż przychyli się do wniosku radnych, zasugerowała aby zakończyć ten temat, gdyż 

są ważniejsze sprawy do omawiania na sesji. 

Przewodniczący Rady Gminy zgodził się z Panią Wójt, powiedział iż za tym wnioskiem byli 

wszyscy radni obecni na sesji, od głosu wstrzymał się jedynie Pan S. Piersiak. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wrócił do wcześniejszych wypowiedzi dotyczących 

pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, powiedział iż w sąsiednim powiecie jest Gmina 

Adamówka i w tej gminie nie ma ani jednego punktu sprzedaży napojów alkoholowych 

wysokoprocentowych. Pan Przewodniczący powiedział, iż nie twierdzi, że jest to wzorzec                        

do naśladowania, ale jeżeli się chce, to można. 

Pani Wójt powiedziała, iż można zmieniać Regulamin o usytuowaniu takich punktów, o liczbie 

takich punktów i tu Rada Gminy ma pole do popisu. Nie jest to jednak związane z podejmowaną 

dziś uchwałą o utrzymaniu czystości i porządku. Jeżeli chodzi o odebranie pozwolenia na sprzedaż 

napojów alkoholowych, to jest to zapisane w ustawie, trzeba ją tylko przeczytać. 
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Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż Jego Inicjatywą i treścią wypowiedzi nie było 

to, aby odbierać koncesje na prowadzenie handlu alkoholem, a to, żeby w taki sposób uchwalić 

prawo lokalne, aby osoby, które spożywają alkohol pod miejscami ich sprzedaży nie mogły tego 

robić bezkarnie, tak jak to się dzieje do tej pory. Właściciele punktów sprzedaży nie robią nic, aby 

takie sytuacje nie miały miejsca. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż na jednej z poprzednich sesji został przyjęty wniosek 

o zmianę obsługi prawnej Rady Gminy. Pan Przewodniczący zapytał, czy Pani Wójt rozważała 

wniosek radnych. 

Pani Wójt powiedziała, iż obsługę Rady zapewnia Wójt i Pani Wójt taką obsługę zapewnia. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż radni to wiedzą niemniej jednak biorąc pod uwagę 

sytuacje jakie miały miejsce przy uchwalaniu budżetu i teraz w sprawie złożenia wyjaśnienia                      

do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Pani Wójt powiedziała, iż Przewodniczący Rady Gminy nie ma nic do wyjaśniania do RIO. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż odczyta pismo z RIO, jakie zostało przesłane                          

do wiadomości Przewodniczącego Rady Gminy. 

Pani Wójt powiedziała, iż pismo jest do wiadomości, a nie do złożenia wyjaśnień. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż w piśmie jest wezwanie do złożenia wyjaśnień. 

Pani Wójt powiedziała, iż pismo o wyjaśnienie jest skierowane do Wójta. 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał pismo z RIO, w którym Regionalna Izba zwraca się                           

o przesłanie pisma z wyjaśnieniem przyczyny zamieszczenia na przesłanym do RIO piśmie 

uchwały Nr XXIV/110/2016 z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium                   

za rok 2015 dla Wójta Gminy Rakszawa z adnotacją, że Przewodniczący Rady Gminy odmówił 

podpisania uchwały. Ponadto RIO zwraca się z prośbą o przesłanie wyciągu z przebiegu XXIV 

sesji Rady Gminy Rakszawa z dnia 28 czerwca 2016 roku w zakresie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rakszawa za 2015 rok oraz                             

w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Rakszawa. Przewodniczący Rady Gminy powiedział, 

iż materiały przygotowane dla Niego zostały wysłane we wtorek. Po ustaleniach z Panią Sekretarz 

w tych materiałach powinny być z wyciąg z sesji o której mowa w punktach dotyczących 

sprawozdania i absolutorium oraz uchwała pod którą się Pan Przewodniczący się nie podpisał. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż wcześniej poprosił Panią mecenas o opinię, czy pod 

taką wydrukowaną uchwałą powinien się podpisać, wówczas Pani mecenas stwierdziła, że Pan 

Przewodniczący powinien się podpisać, a dalsze kroki będą należały do RIO. Przewodniczący 

Rady Gminy powiedział, iż będąc jeszcze w pokoju Pani Sekretarz zadzwonił do RIO, rozmawiał 

osobą, która jest opiekunem Gminy Rakszawa i ta osoba powiedziała, że nie należy tej uchwały 

podpisywać, nie należy jej też wysyłać, w związku z czym Pan Przewodniczący nie podpisał tej 

uchwały. Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż wyciąg z sesji poszedł niekompletny,                     

nie zawierał punktu związanego ze sprawozdaniem za rok 2015, w związku z czym udzielił RIO 

wyjaśnień w tej sprawie. 

Pani Wójt powiedziała, że została przegłosowana uchwała dotycząca absolutorium, został jej 

nadany kolejny numer, a biorąc pod uwagę to, że uchwały mają być opatrzone kolejnymi 

numerami, zabrakłoby uchwały z numerem 110. Ustawa mówi, że Rada Gminy podejmuje 

uchwały na sesji, a Przewodniczący je po sesji podpisuje. Obowiązkiem Wójta jest przesłanie tych 

uchwał do odpowiednich organów nadzoru, w związku z tym, żeby nie było wątpliwości, że Wójt 

ukrywa jakieś uchwały. Pani Wójt powiedziała, że zarówno Wójt, jak i radca miały wątpliwości 

w tej sprawie, uchwała nie została rozstrzygnięta, a została opatrzona kolejnym numerem,                           

w związku z czym uznały, że uchwałę należy przesłać do organu nadzoru, aby ten zdecydował,     

co z taką uchwałą należy zrobić. Pani Wójt powiedziała, iż zanim do tego doszło Pan 

Przewodniczący w piątek był w Urzędzie i podpisał uchwałę mimo, iż Pani obsługująca Radę 
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zwróciła uwagę, że być może tej uchwały nie trzeba podpisywać, wówczas Pan Przewodniczący 

wyszedł, wykonał telefon, a po powrocie podpisał uchwałę. Pani Wójt powiedziała,                                    

iż raz podpisana uchwała nie powinna być wycofana. Zdaniem Pani Wójt rozwinął się problem, 

który powinien rozstrzygnąć organ nadzoru, tak jak został rozstrzygnięty problem uchwały 

dotyczącej gazu, gdzie również był nadany uchwale numer. Decyzja organu nadzoru określiła,                 

że uchwała o konkretnym numerze jest nieważna. Pani Wójt powiedziała, iż o przesłaniu, 

dostarczeniu uchwał nie będzie rozmawiała z RIO, Regionalna Izba jest od tego, aby sprawować 

nadzór nad uchwałami, które Wójt przesyła. 

Przewodniczący Rady Gminy uzupełniając powiedział, iż wie, że w piątek Pani Wójt rozmawiała 

na temat tej uchwały z Regionalną Izbą i wie, że Pani Wójt usłyszała w tej sprawie to, że tej 

uchwały nie należy wysyłać. Pan Przewodniczący powiedział, iż informacją o przebiegu sesji jest 

wyciąg z protokołu dotyczący przebiegu tych dwóch punktów, który został przesłany. 

Pani I. Cieślicka zapytała Panią M. Siuda, czy uchwała w sprawie absolutorium powinna być 

podpisana przez Przewodniczącego Rady Gminy. 

Pani M. Siuda powiedziała, iż jak już mówiła zarówno Ona, jak i Pani Wójt miały wątpliwości                 

w tej sprawie, w związku z czym rozstrzygniecie tej kwestii pozostawiono organowi nadzoru. 

Organ nadzoru się wypowie, czy ta uchwała została podjęta. 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił, aby Pani radca wprost powiedziała, czy ta uchwała 

powinna być podpisana, czy też nie. 

Pani M. Siuda powiedziała, iż Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie uchwałę 

odczytując jej numer, niemniej jednak stuprocentowej pewności Pani radca nie ma, niech to 

rozstrzygnie organ nadzoru, procedowanie było. Mani M. Siuda powiedziała, iż w rozmowie                          

z Panem Przewodniczącym powiedziała, iż zajmie się tym, przejrzy orzecznictwo, czy takie 

sytuacje miały miejsce, ale o tym Pan Przewodniczący nie powiedział radnym. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż aby ta uchwała była ważnie podjęta musiałaby 

być zachowana odpowiednia liczba głosów, czyli ta uchwała nie została podjęta. 

Pani Wójt powiedziała, iż absolutorium nie zostało udzielone ponieważ nie było bezwzględnej 

większości głosów „za”, niemniej jednak następnej uchwale Pan Przewodniczący nadał kolejny 

numer. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż wielokrotnie na tej sali były głosowane 

projekty uchwał, którym były nadawane numery, a uchwały nie były podjęte, następna uchwała 

miała ten sam numer. 

Pani Wójt powiedziała, iż nie było takich sytuacji. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż były takie sytuacje. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż właściwszym by było nadawać uchwale 

numer po jej przegłosowaniu, a nie przed. Pan Przewodniczący zapytał Panią mecenas, czy jeżeli 

jest konflikt interesów, to czy może Ona, jako radca reprezentować obydwie strony. Pan S. Wróbel 

powiedział, iż konflikt interesów o którym mówi, to inne stanowisko Wójta i inne stanowisko 

Rady. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż Pani radca już kilkakrotnie 

wprowadzała Radę w błąd. Rada nie może wierzyć w stanowisko prawne przedstawiane przez 

Panią mecenas, gdyż później okazuje się, że nie jest ono prawidłowe. Pan Przewodniczący 

powiedział, iż takim kuriozum była sesja budżetowa, gdzie Pani radca wprost chciała zerwać 

uchwalanie budżetu ponieważ jego treść nie zadowalała Jej mocodawcy. Przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej powiedział, iż gdyby tak nie było, to by tego nie mówił, niemniej jednak w tym temacie 

jest stosowne nagranie i Pani radca nie może się wyprzeć. Pan Przewodniczący powiedział,                          

iż dobrze się stało, że Przewodniczący Rady Gminy poprowadził sesję w sposób właściwy,                            

a nie tak jak sobie tego życzyła Pani radca, dlatego został uchwalony budżet, w przeciwnym razie 

budżet nie zostałby uchwalony. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż jest tu konflikt 
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interesów, w związku z czym zapytał, czy zasady pracy radcy pozwalają Pani mecenas 

reprezentować jedną i drugą stronę. 

Pani M. Siuda powiedziała, iż „co to jest konflikt interesów Pan nie ma pojęcia Panie radny, 

konflikt interesów może mieć miejsce wówczas, jeżeli to on mnie dotyczy, a to w ogóle, co się 

tutaj dzieje, to jest po prostu procedowanie. Państwo macie określone kompetencje i 

przedstawiacie swoje stanowisko, a Pani Wójt ma swoje kompetencje i również przedstawia 

stanowisko, z niczego nie wynika, że te stanowiska mają być jednakowe, Państwo o tym 

rozstrzygacie w głosowaniu, a ja nie widzę konfliktu, konfliktu interesu między Radą, a Wójtem”. 

Pani M. Siuda powiedziała, iż radni reprezentują mieszkańców, zapytała jaki tu jest konflikt, który 

dotyczy mieszkańców. Pani radca powiedziała, iż do niej należy przedstawianie obiektywnego 

stanowiska i opinii prawnej zgodnie z posiadana wiedzą, co czyni. 

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

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

 

Ad. 16  

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu szesnastego porządku obrad                        

tj. sprawy różne. 

Pan J. Kuca powiedział, iż mieszkańcy wystosowali pismo do urzędu Gminy i do Zarządu Dróg 

Powiatowych w sprawie niedrożnego rowu i przepustu na Węgliskach, zapytał czy radni 

powiatowi wiedzą coś w tej sprawie. Pan sołtys powiedział, iż rzeczka na Węgliskach jest mała, 

niemniej jednak w czasie ostatnich ulew pojawiał się tam problem z przepustami. Kolejny temat, 

który poruszył Pan J. Kuca dotyczył budowy chodnika w Węgliskach oraz sprzedaży przyległych 

do niego działek gminnych. 

Pan J. Szubart powiedział, iż jeżeli chodzi o sprawę rowu to razem z Panią A. Rzepka będą ten 

temat monitorować, jest to bardziej sprawa na sesję Rady Powiatu, niż Rady Gminy. Jeżeli chodzi 

o podział działek, to Pan Kierownik powiedział, iż podział nie jest inwestycją, niemniej jednak 

jest już przygotowany i z wstępnym podziałem można się już zapoznać. 

Pan J. Panek zasugerował, aby precyzyjnie przygotować uchwałę regulującą porządek na terenie 

Gminy, poprosił aby Rada zajęła się tym tematem i w sposób właściwy uregulowała te sprawy. 

Pan sołtys uważa, że Rada powinna w uchwale zobowiązać sprzedawców alkoholu,                                       

do przygotowania miejsca do spożywania tego alkoholu, tak jak się to dzieje w porządnych 

gminach, gdzie sprzedawca alkoholu jest zobowiązany do zorganizowania ogródka do spożycia 

piwa, żeby osoby pijące piwo miały gdzie usiąść i miały gdzie się „wysikać”. Kolejna sprawa 

poruszona przez Pana J. Panek dotyczyła godzin otwarcia lokali, w których sprzedawany jest 

alkohol, poprosił aby Rada przeglądnęła stare uchwały, gdyż z tego, co pamięta uchwała w tym 

temacie była podjęta kilkanaście lat temu. Pan sołtys powiedział, iż o godzinie 2200 jest cisza 

nocna, która jest zakłócana. Pan J. Panek zwracając się do Pani Wójt zapytał, czy wydawała, bądź 

czy Urząd Gminy wydawał jakieś zezwolenie na działanie grzebowiska. 

Pani Wójt powiedziała, iż już niejednokrotnie odpowiadała na to pytanie, co jest zapisane                            

w protokołach. Wójt nie wydawał żadnego zezwolenia na prowadzenie grzebowiska. 

Pan J. Kuca zwracając się do Pani Wójt powiedział, iż trzeba rozwiązać problem dotyczący rzeki, 

ciągnie się on już zbyt długo. 

Pan J. Szubart powiedział, iż podstawowy problem jest taki, że rzeka nie jest własnością Gminy, 

przepusty należą do mieszkańców, w związku z czym Gmina nie może angażować tam środków 

własnych, pracownicy Gminy i tak podkaszają tę rzekę. Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń 

Wodnych, jako właściciel rzeki obiecał, że zajmie się jej uregulowaniem. Gmina oficjalnie                       

nie może nic zrobić. 
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Pani M. Janas – Piwińska wróciła do tematu spożywania alkoholu w miejscach do tego nie 

wyznaczonych, poruszany był problem istniejący przy sklepie Centrum, natomiast Pani radna 

niejednokrotnie zgłaszała, że problem jest również przy sklepie ABC. Te sklepy sprzedają alkohol 

na wynos, więc tam nie może być mowy o miejscu do spożywania alkoholu, alkohol jest przy tych 

sklepach spożywany nielegalnie, a właściciel jest zobowiązany do tego, aby ten problem 

rozwiązać. W Gminie działa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która 

zdaniem Pani radnej jest właściwa do zajęcia się tym problemem. Pani M. Janas – Piwińska 

powiedziała, iż przy sklepie ABC jest prowadzona także działalność w formie baru, gdzie jest 

spożywany alkohol, jest tam wydzielone miejsce na konsumpcje alkoholu, niemniej jednak to,                  

co dzieje się przy sklepie nie jest działalnością baru. Pani radna powiedziała, iż oficjalnie sklep 

jest otwarty do 2200, ale jak się zajedzie o 2300, to można kupić piwo, wino, czy wódkę. Różne 

wydarzenia miały już miejsce, w związku z czym Pani M. Janas – Piwińska pyta, gdzie jest 

Komisja Alkoholowa, Policja przejedzie, wylegitymuje, ale na tym temat się kończy. 

Pani I. Cieślicka powiedziała, iż Pani M. Janas – Piwińska pracuje w sklepie SPAR i tam tego 

problemu nie ma. Pani radna zapytała, dlaczego przy tym sklepie się nie pije, a przy innych się 

pije. 

Pan F. Pliś powiedział, iż przy sklepie SPAR jest monitoring, przy innych sklepach jest 

przyzwolenie właścicieli na takie, a nie inne zachowanie. Pan radny zasugerował, aby założyć 

monitoring. 

Pani I. Cieślicka zasugerowała, aby kłaść naciski na właścicieli, aby właściwie zarządzali w takich 

sytuacjach. 

Pani A. Rzepka powiedziała, iż monitorowała niektóre sprawy dotyczące dróg powiatowych w 

Zarządzie Dróg Powiatowych, niejednokrotnie poruszała ten temat na sesjach Rady Powiatu. Pani 

radna powiedziała, iż wraz z Panem Starostą oraz Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych 

objechała drogi powiatowe na terenie Gmin Rakszawa, Czarna i częściowo w Gminie Żołynia. 

Pani A. Rzepka powiedziała, iż zwróciła uwagę na pisma, o których wspomniał Pan sołtys,                            

a dotyczących niedrożnych rowów w Węgliskach, wyraziła nadzieję, że ZDP ten temat zrealizuje. 

Pani A. Rzepka powiedziała, iż końcem wakacji tj. 28 sierpnia będzie zorganizowana „Pasjonada”, 

która będzie się odbywała zarówno na parkingu przed Browarem, jak i w lesie Brzeźnik. W tym 

roku w Brzeźniku będzie impreza w stylu lat 20-tych i 30-tych, przy głównej alei od strony 

Kościoła będą rozmieszczone scenki rodzajowe, rekonstrukcyjne, będą pokazy, prezentacja 

zabytkowych pojazdów, a na wysepce będzie muzyka, narracja oraz spektakl teatralny. Pani 

Dyrektor GOKiC powiedziała, iż chciała zrekonstruować altanę, która kiedyś stała na wysepce, 

niemniej jednak ze względu na dewastację nie zostanie ona zbudowana. Na stawie będą mostki, 

małe mola. Koło Wędkarskie zobowiązało się do uprzątnięcia wyspy, a Nadleśnictwo ma oczyścić 

drogę. Pani A. Rzepka powiedziała, iż rozmawiała już z Panią Wójt na temat poprawy dróg 

dojazdowych, a następnie zaprosiła wszystkich na 28 sierpnia na „Retro w Brzeźniku” oraz                        

na inne atrakcje na parking przed Browarem VAN PUR. 

Pan T. Gwizdak powiedział, iż w tym samym dniu w określonych godzinach będzie dzień 

otwartych drzwi w Browarze VAN PUR, szczegóły dotyczące zwiedzania Browaru będą                           

na afiszach. 

Pani A. Rzepka powiedziała, iż głównym sponsorem przedsięwzięcia jest Fundacja Wspierania 

Rozwoju Lokalnego LOCUS, która od lipca tego roku zmieniła nazwę na Fundacja Wspierania 

Rozwoju Lokalnego VAN PUR w Rakszawie. Honorowy patronat nad „Pasjonadą 2016” objęła 

Wójt Gminy Rakszawa. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż w czasie imprezy w Brzeźniku planowana jest 

jazda konna, niemniej jednak warto zaznaczyć, że w latach 20-tych i 30-tych słynna była Psiarnia 

w Potoku. 
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Pani A. Rzepka powiedziała, iż organizując imprezę, chce wzbudzić w mieszkańcach dobre 

wspomnienia o tym, co mogło się dziać w Brzeźniku w latach 20-tych i 30-tych. Pani Dyrektor 

zachęciła radnych, aby się ucharakteryzowali i ubrali w stylu lat 20-tych i 30-tych, na miejscu 

będzie atelier fotograficzne, tak jak było w tamtym czasie, kiedy to w miejscowości było atelier 

Pana Babiarz. 

O godz. 1155 sesję opuścili Pan D. Kościółek oraz Pan R. Leja, od tej chwili w obradach 

uczestniczy 10 radnych. 

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

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

 

Ad. 17 

 

W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy 

zamknął XXV sesję Rady Gminy. Obrady trwały od godz. 900 do godz. 1200.  

 

Z nagrania spisała: Teresa Nowicka           Zatwierdził:  
 

Przewodniczący Rady Gminy Rakszawa 

Paweł Przybyło 

 

 

 


