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Protokół Nr VII/28/2016 

z XXVIII Sesji Rady Gminy Rakszawa 

z 19 września 2016 r. 
 

Obecni według załączonej listy obecności. 

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Paweł Przybyło stwierdził, że w sesji bierze 

udział 12 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 (12 głosów „za”) 

 

Zatwierdzony porządek obrad: 

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z XXV i XXVI 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 wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Rakszawa do realizacji 

projektu pod nazwą „Zawód szansą na rozwój – projekt wsparcia kształcenia zawodowego                   

w Gminie Rakszawa”. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego programu wyrównywania szans 

edukacyjnych dzieci i młodzieży uczęszczających do Zespołu Szkół Tekstylno                                          

– Gospodarczych im. Bolesława Żardeckiego w Rakszawie. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania Planu gospodarki 

niskoemisyjnej dla Gminy Rakszawa. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju modernizacji urządzeń 

wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Rakszawa w latach 2017 - 2020. 

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

Rakszawa. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Rakszawa. 

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

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 protokołów z XXV i XXVI sesji Rady Gminy.  Pan Przewodniczący poprosił Panią 

Wójt, aby przy okazji publikowania protokołów z sesji publikowane były również załączniki. 

Pani Wójt przekazała ten temat Pani Sekretarz. 

Pan F. Pliś przypomniał, iż prosił o załączniki z 24 sesji. 
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Pani Sekretarz powiedziała, iż jak już wcześniej mówiła Panu Przewodniczącemu, nie będzie 

problemu i protokoły będą publikowane razem z załącznikami. 

Pani Sekretarz powiedziała, iż w przerwie wyjaśni tę kwestię z Panią, która jest w sekretariacie, 

załączniki były skserowane i miały być przekazane. 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do przyjęcia protokołu z XXV sesji Rady Gminy, zapytał 

czy radni mają uwagi do protokołu z XXV sesji Rady Gminy, w związku z tym, że radni                             

nie zgłosili uwag poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Gminy. 

Radni przyjęli protokół z XXV sesji (11 głosów „za” 1 głos „wstrzymujący”) 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do przyjęcia protokołu z XXVI sesji Rady Gminy, zapytał 

czy radni mają uwagi do protokołu z XXVI sesji Rady Gminy, w związku z tym, że radni nie 

zgłosili uwag poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Gminy. 

Radni przyjęli protokół z XXVI sesji (10 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 we wszystkich posiedzeniach stałych Komisji Rady 

Gminy, a także w zebraniach wiejskich sołectw Rakszawa Kąty, Wydrze i Węgliska. Pan 

Przewodniczący powiedział, iż wraz z Panią M. Janas Piwińska i Panem J. Waniowski 

reprezentował Gminę na uroczystej Mszy Odpustowej. Przewodniczący Rady Gminy 

podziękował radnym za udział w poczcie sztandarowym, po czym 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 miały miejsce różne sytuacje zarówno przyjemne, jak 

i przykre uczestniczyła w dwóch pogrzebach gdyż, zmarli dwaj strażacy Druh P. Bęben                                    

w Rakszawie Kąty i Druh J. Kus w Rakszawie Środkowej. Pani Wójt poprosiła zebranych,                         

aby powstali i uczcili pamięć zmarłych minutą ciszy. 

Zebrani powstali, uczcili pamięć zmarłych chwilą ciszy. 

Pai Wójt powiedziała, iż Pan Przewodniczący nie wspomniał, ale razem uczestniczyli                                   

w „Pasjonadzie” organizowanej przez GOKiC, w uroczystościach parafialnych w Rakszawie 

Dolnej i w Rakszawie Kąty. Pani Wójt poinformowała radnych, iż uczestniczyła w Mszy św.                     

w Rakszawie Górnej, była to uroczystość przyjęcia przez parafian nowego Księdza Proboszcza. 

Pani Wójt odbyła spotkania z dyrektorami szkół, dyrektorami jednostek organizacyjnych, a także 

z Prezesem LGD Ziemia Łańcucka Panią H. Gębarowska, w związku z planowanym utworzeniem 

ścieżek nordic walking, projekt ten ma być realizowany wspólnie przez LGD Ziemi Łańcuckiej               

i sąsiednie LGD, a ścieżki, o których mowa miałaby się znajdować m. in. na terenie naszej Gminy, 

oprócz ścieżek, w jednej z Gmin powiatu Łańcuckiego ma zostać utworzona siłownia na świeżym 

powietrzu, a dzięki pracownicy naszego Urzędu, ta siłownia ma powstać na terenie Gminy 

Rakszawa, ma ona być dostosowana również dla osób niepełnosprawnych i ma się znajdować                                 

przy Środowiskowym Domu Samopomocy. Siłownia która ma powstać będzie ogólnodostępna 

dla wszystkich i będzie przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Pani Wójt poinformowała 

radnych, że uczestniczyła w rozpoczęciu roku szkolnego w Szkole Podstawowej Nr 3,                                  

w narodowym czytaniu organizowanym przez Publiczne Gimnazjum, ponadto odbyła kilka 
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spotkań z Prezesem Spółki Energokom, 4 września uczestniczyła w Gminnych Zawodach 

Sportowo – Pożarniczych w Rakszawie. W tym czasie odbyły się rozstrzygnięcia przetargów, 

rozpoczęła się też realizacja inwestycji – budowa chodnika w Węgliskach i remont w Schronisku 

Rakowisko. Pani Wójt wzięła udział w kontrolnym wyjeździe odbioru azbestu, a także w dniu 

wczorajszym w trzech zebraniach wiejskich. 

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 przypomniała, iż na ostatniej sesji w dniu 25 sierpnia 2016 roku zostały podjęte 

dwie uchwały, jedna w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok, a druga w sprawie zmiany 

wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rakszawa na lata 2016 – 2019, obie uchwały są w trakcie 

realizacji. 

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 wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Rakszawa do realizacji 

projektu pod nazwą „Zawód szansą na rozwój – projekt wsparcia kształcenia zawodowego                        

w Gminie Rakszawa”. Pan Przewodniczący o przedstawienie tego tematu poprosił Panią Wójt. 

Pani Wójt powiedziała, iż treść tej uchwały od chwili przekazania materiałów na sesję nieco się 

zmieniła, tuż przed sesją radni otrzymali nową treść. Pani Wójt poprosiła Panią M. Nycz                              

o przybliżenie radnym projektu tej uchwały. 

Pani M. Nycz powiedziała, iż chodzi o projekt „Zawód szansą na rozwój – projekt wsparcia 

kształcenia zawodowego w Gminie Rakszawa”, nabór na to działanie został ogłoszony przez 

Wojewódzki Urząd Pracy w grudniu ubiegłego roku, do ostatniego piątku trwały negocjacje                       

z WUP w sprawie realizacji tego projektu, informacja o dofinansowaniu pojawiła się we wrześniu. 

Pani M. Nycz poinformowała radnych, iż projekt dotyczy głównie kursów doskonalących                         

dla nauczycieli i kursów zawodowych dla uczniów, a także staży. Z wniosku zostało usunięte 

jedno zadanie – kurs na prawo jazdy, gdyż WUP stwierdził, że ten kurs jest pośrednio związany    

z zawodami, które są w ZSTG. Pani M. Nycz powiedziała, iż trzeba było wprowadzić zmianę                 

do projektu uchwały i tak § 3 otrzymuje brzmienie „Wartość projektu wynosi 245 675,00 zł. 

Dofinasowanie nie przekroczy kwoty 219 855,00 zł. Gmina Rakszawa zobowiązuje się wnieść 

wkład własny do projektu w wysokości 25 820,00 zł (w tym: wkład własny pieniężny w wysokości 

1 500,00 zł i wkład własny niepieniężny w wysokości 24 320,00 zł)”. Wkład pieniężny w wysokości 

1 500,00 zł jest już zapisany na paragrafie ZSTG, jest to koszt remontu, dostosowania sali                         

do realizacji projektu. Pani M. Nycz powiedziała, iż w ramach projektu nauczyciele zostaną 

przeszkoleni w ramach kursów udoskonalających w zakresie: carvingu, doradztwie żywieniowym, 

kosztorysowaniu robót budowlanych, projektowania w budownictwie, natomiast dla uczniów                  

w latach 2016-2018 realizowane będą kursy: baristyczny, barman-kelner, manager usług 

gastronomicznych, kurs obsługi wózka widłowego, ponadto 50 uczniów w czasie wakacji 

odbędzie płatne staże zawodowe u pracodawców. W szkole w ramach Projektu zostanie utworzona 

i w pełni wyposażona Pracownia do Obsługi Gości. Pani M. Nycz poinformowała radnych,                        



4 
 

iż ta uchwała jest wymagana przed podpisaniem umowy z WUP w Rzeszowie, dzień dzisiejszy 

jest ostatnim na dowiezienie dokumentów. Osobą wyznaczoną przez Panią Wójt do realizacji tego 

projektu jest Pani Dyrektor ZSTG. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Pani M. Nycz, po czym otworzył dyskusje w temacie 

tej uchwały.  

Pani B. Boho powiedziała, że najistotniejsze kwestie o projekcie zostały już powiedziane, niemniej 

jednak chciała poinformować radnych, iż prace nad przygotowaniem tego wniosku trwały                          

9 miesięcy, opierały się na bazie doświadczenia zdobytego podczas przygotowania 

wcześniejszych wniosków o wsparcie unijne, dzięki temu wsparciu młodzież ucząca się w ZSTG 

po skończeniu szkoły ma większe szanse. Pani B. Boho powiedziała, iż na 600 podmiotów, które 

w styczniu złożyły wnioski tylko 51 przeszło pozytywnie weryfikację i zostało skierowanych                 

do negocjacji. Negocjacje trwały od czerwca do chwili obecnej. Z 51 wniosków skierowanych               

do negocjacji 40 otrzymało dofinansowanie, a ZSTG znalazło się na 5 miejscu listy rankingowej, 

mając 95 punktów na 100 możliwych do uzyskania. 

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 XXVIII/125/16 Rady Gminy Rakszawa z dnia 19 września 2016 roku w sprawie 

wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Rakszawa do realizacji projektu pod nazwą „Zawód 

szansą na rozwój – projekt wsparcia kształcenia zawodowego w Gminie Rakszawa”. 

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie (12 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 przyjęcia lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci                      

i młodzieży uczęszczających do Zespołu Szkół Tekstylno – Gospodarczych im. Bolesława 

Żardeckiego w Rakszawie. Pan Przewodniczący o przybliżenie projektu uchwały poprosił Panią 

Wójt. 

Pani Wójt powiedziała, iż uchwała ta dotyczy dofinansowania dojazdu uczniów ZSTG, jest                       

to kontynuacja programu, który rozpoczął się w ubiegłym roku. Pani Wójt oddała głos Pani                        

J. Wiśniowska. 

Pani J. Wiśniowska powiedziała, iż refundacja będzie dotyczyła w tym roku około 14 uczniów, 

miesięczna kwota dofinansowania to około 700,00 zł. W ubiegłym roku szkolnym 2015/2016 

kwota dofinansowania zakupu biletów miesięcznych wyniosła 6.179,00 zł, liczba uczniów 

korzystających z dofinansowania dojazdu w poszczególnych miesiącach była różna, na co wpływ 

miały ograniczenia zawarte w § 4 uchwały. Zdarzało się, że w miesiącu z dofinansowania 

korzystał 14 uczniów, a w następnym miesiącu tych uczniów było 9. Pani J. Wiśniowska uważa, 

że w tym roku szkolnym kwota 7.000,00 zł powinna być wystarczająca. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Pani J. Wiśniowska, po czym otworzył dyskusje                     

w temacie tej uchwały. Pan Przewodniczący powiedział, iż w § 4 ust. 3 jest zapis, że uczeń traci 

prawo do refundacji, „gdy przekroczył w semestrze liczbę 20 godzin nieusprawiedliwionej 

nieobecności na zajęciach edukacyjnych”, taki uczeń w drugim semestrze nie otrzyma 

dofinansowania dojazdu. Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż rozmawiał na ten temat                    

z nauczycielami ZSTG i propozycja jest taka, aby zmienić zapis na taki „gdy przekroczył                              

w miesiącu liczbę 5 godzin nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach edukacyjnych”,                   

aby utrata dofinansowania nie była na semestr, tylko na miesiąc, jeżeli sytuacja ucznia się poprawi 
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i nie będzie miał nieobecności nieusprawiedliwionych, żeby miał dofinansowanie w następnym 

miesiącu. 

Pani Wójt powiedziała, iż uważa, że w tym temacie powinna się wypowiedzieć Pani Dyrektor 

ZSTG.  

Pani J. Wiśniowska powiedziała, iż będzie robić zgodnie z wolą Rady. 

Pani I. Barnat powiedziała, iż zgadza się z propozycją Przewodniczącego Rady Gminy, na pewno 

jest ona bardziej motywująca dla uczniów, żeby uczęszczali do szkoły i nie opuszczali zajęć. 

Liczba godzin 20 na semestr, czy 5 w miesiącu wychodzi podobnie, niemniej jednak 

konsekwencje są inne w przypadku propozycji 5 godzin miesięcznie, gdy się traci dofinansowanie 

na miesiąc uczeń ma szansę na poprawę, natomiast przy 20 godzinach w semestrze, kiedy traci się 

dofinansowanie na semestr uczeń mimo poprawy nie ma możliwości odzyskania dofinansowania. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż popiera propozycję Przewodniczącego Rady 

Gminy, niemniej jednak uważa, że treść uchwały należałoby szerzej zmienić, gdyż zmieniając                 

w § 4 tylko zapis ust. 3 uczeń straciłby dofinansowanie już po pierwszym miesiącu, nie ma zapisu 

umożliwiającego przywrócenie dofinansowania, wprowadzenie takiego zapisu będzie jeszcze 

mniej korzystne dla ucznia. Pan Przewodniczący zgłosił wniosek o ogłoszenie przerwy celem 

dopracowania treści uchwały. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej o ogłoszenie przerwy. 

Radni przyjęli wniosek jednogłośnie (12 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił przerwę. 

Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady, powiedział iż w trakcie przerwy został 

przeredagowany zapis § 4 projektu uchwały, po czym odczytał treść właściwie brzmiącego § 4 

uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci                    

i młodzieży uczęszczających do Zespołu Szkół Tekstylno – Gospodarczych im. Bolesława 

Żardeckiego w Rakszawie: 

„1. Uczeń traci prawo do refundacji w następujących przypadkach: 

1) gdy przestaje kontynuować naukę w Szkole, 

2) gdy została mu udzielona kara nagany przez dyrektora Szkoły, 

3) otrzymania nagannej oceny z zachowania. 

2. Uczeń traci prawo do refundacji również za miesiąc, w którym przekroczył liczbę 5 godzin 

nieusprawiedliwionej nieobecności”. 

Pan F. Pliś zapytał jak długo jest ważna nagana dyrektora szkoły. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż w szkole są przepisy, które zacierają karę 

nagany, w związku z czym można powiedzieć, że ważność nagany upływa z chwilą zatarcia. 

Pani I. Barnat powiedziała, iż jest statut, w którym wszystko jest zapisane, jeżeli uczeń będzie 

chciał, to na pewno te zapisy znajdzie. 

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 XXVIII/126/16 Rady Gminy Rakszawa z dnia 19 września 2016 roku w sprawie 

przyjęcia lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży 

uczęszczających do Zespołu Szkół Tekstylno – Gospodarczych im. Bolesława Żardeckiego                         

w Rakszawie. 

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie (12 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy uznał punkt ósmy porządku obrad za wyczerpany. 
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Ad. 9 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu dziewiątego porządku obrad                           

tj. podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania Planu gospodarki 

niskoemisyjnej dla Gminy Rakszawa. Pan Przewodniczący o przybliżenie projektu tej uchwały 

poprosił Panią Wójt. 

Pani Wójt oddała głos Panu J. Szubart. 

Pan J. Szubart powiedział, iż plan gospodarki niskoemisyjnej jest związany z wymaganiami 

unijnymi, gminy posiadające taki plan będą mogły się ubiegać o środki zewnętrzne m. in.                          

na dofinansowanie alternatywnych źródeł energii, Gmina przy składaniu wniosku, mając Plan 

niskoemisyjny otrzyma za to dodatkowe punkty, ponadto za to, że na terenie Gminy jest Plan 

gospodarki niskoemisyjnej dodatkowe punkty dostaną składający wnioski przedsiębiorcy 

działający na terenie takiej Gminy. Pan Kierownik powiedział, iż na ostatnich zebraniach 

wiejskich poruszył ten temat, wśród mieszkańców było widać lekką konsternację, niemniej jednak 

trzeba poczekać na to, jaki będzie odzew mieszkańców w tym temacie. Jeżeli chodzi o Gminę,                 

to ma się pojawić nabór parasolowy dla mieszkańców, polega on na tym, że Gmina prowadzi 

procedurę, a dofinansowanie otrzymują mieszkańcy, na zakup urządzeń do pozyskiwania tzw. 

zielonej energii dofinansowanie ma wynosić 70 % (solary, ogniwa fotowoltaiczne, pompy ciepła 

i piece na biomasę). Najwyżej punktowane są kotły na biomasę. 

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

tej uchwały. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż Komisja Gospodarcza pozytywnie 

zaopiniowała projekt tej uchwały. 

Pan J. Panek zapytał, jakie restrykcje na mieszkańców nakłada projekt tej uchwały, na czym 

polegała konsternacja mieszkańców, o której wspomniał Pan Kierownik. 

Pan J. Szubart powiedział, iż mieszkańcy zaczęli się zastanawiać, czy to się opłaca. Trzeba 

zaryzykować i zrobić inwentaryzację budynku, za którą trzeba zapłacić 80,00 zł, koszty te ponoszą 

mieszkańcy, a nie ma pewności, czy będzie dofinansowanie. Program niskoemisyjny                                     

nie wprowadza ograniczeń dla mieszkańców, są tu założenia ekologiczne dla nowego 

budownictwa, coraz mniej zezwoleń wydawanych jest na piece węglowe, w niektórych 

miejscowościach w ogóle nie ma takich możliwości, są sieci ciepłownicze, wówczas                                   

do wszystkich budynków obowiązkowy jest audyt energetyczny. Pan J. Szubart powiedział,                            

iż w tym zakresie prawo budowlane jest bardziej restrykcyjne, niż Programy niskoemisyjne. Zaletą 

tego Planu jest też to, że jeżeli Energokom chciałby się starać o dofinansowanie rozbudowy sieci 

ciepłowniczej, będzie miał z tego tytułu dodatkowe punkty. Na Węgliskach jest planowana farma 

fotowoltaiczna, ten przedsiębiorca również przy staraniu się o dofinansowanie będzie miał 

możliwość uzyskania dodatkowych punktów. Prawo nie działa wstecz, w związku z czym                             

nie można mieszkańcom zabronić palenia w piecach węglowych, restrykcje bardziej dotyczą 

nowobudowanych budynków. 

Pani I. Cieślicka zapytała, czy budynki ogrzewane piecami węglowymi będą mogły wziąć udział 

w programie, czy z tego powodu nie będą z niego wyeliminowane. 

Pan J. Szubart powiedział, iż na razie wytyczne są bardzo ogólne. Program niskoemisyjny to jedna 

kwestia, a program dofinansowania unijnego, to druga kwestia. W programie niskoemisyjnym    

robi się m. in. inwentaryzację, ile jest takich budynków na terenie Gminy. Na chwilę obecną                     

nie ma szczegółowych wytycznych, w związku z czym nie wiadomo, czy budynki ogrzewane 

węglem będą wyeliminowane. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż ta uchwała ma bezpośredni wpływ na uchwałę                            

w sprawie zmiany budżetu, gdyż tam zostały zabezpieczone środki na ten cel. Pan Przewodniczący 
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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 XXVIII/127/16 Rady Gminy Rakszawa z dnia 19 września 2016 roku w sprawie wyrażenia 

woli przystąpienia do opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rakszawa. 

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie (12 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy uznał punkt dziewiąty porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 10  

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu dziesiątego porządku obrad                            

tj. podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju modernizacji urządzeń 

wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Rakszawa w latach 2017 – 2020. Pan 

Przewodniczący o przybliżenie projektu tej uchwały poprosił Panią Wójt. 

Pani Wójt powiedziała, iż projekt uchwały określa plany Spółki, o których szerzej Powie Pan 

Prezes B. Werfel. 

Pan B. Werfel powiedział, iż w wieloletnim planie rozwoju modernizacji urządzeń 

wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych są ujęte inwestycje, które są planowane do wykonania 

w ciągu najbliższych czterech lat, jeżeli chodzi o urządzenia wodociągowe, to zostało zapisanych 

dziewięć inwestycji:  

1) Budowa nowego ujęcia wody Rakszawa Kościelne – aktualnie nie ma takiej potrzeby, 

niemniej jednak plan ten jest związany z rozbudową i zwiększeniem produkcji w Browarze 

Van Pur. 

2) Przebudowa sieci i istniejących przyłączy wodociągowych na wodociągu „zakładowym” 

– ta inwestycja jest realizowana sukcesywnie według bieżących potrzeb, ma ona na celu 

przełączenie mieszkańców z byłego wodociągu Fabryki Sukna. 

3) Budowa studni awaryjnych na ujęciu wody Rakszawa Basakówka i Rakszawa Centrum       

(w granicach siedziby Spółki) – byłyby to studnie, z których korzystano by w sytuacji, 

kiedy coś by się działo z bieżącymi studniami, np. gdyby przestały funkcjonować. 

4) Budowa sieci wodociągowej:  

a) Rakszawa Basakówka,  

b) Rakszawa Okrążek, 

c) Rakszawa Kąty, 

d) Rakszawa Podgrabina 

– te inwestycje częściowo są już zaprojektowane. 

5) Budowa sieci wodociągowych do projektowanych budynków w ramach bieżących 

inwestycji realizowanych przez mieszkańców Gminy – dotyczy to odcinków sieci, gdzie 

mieszkańcy ubiegają się o przyłącz wody, Spółka chciałaby takie małe „doróbki” sieci 

wykonywać we własnym zakresie. 

6) Rozbudowa istniejącego systemu uzdatniania wody – Spółka przeprowadziła pilotażowy 

program, dotyczący tego, w jaki sposób modernizować stacje uzdatniania wody pod katem 

pozbycia się problemu dotyczącego utrzymania wysokiego ph wody, co jest niekorzystne 

dla Browaru Van Pur. 

Pan B. Werfel powiedział, że jeżeli chodzi o urządzenia kanalizacyjne Spółka chciałaby wykonać 

modernizację systemu pompowego przepompowni i wymienić wszystkie pompy, aktualnie 

wszystkie przepompownie mają założony monitoring. Wprawdzie nowe pompy, jakie miły by być 

założone wymagają większego nakładu pracy przy konserwacji, niemniej jednak te, które obecnie 

pracują są już mocno wysłużone. Pan Prezes powiedział, iż łączny koszt inwestycji 

wodociągowych to 1.510.000,00 zł, natomiast łączny koszt modernizacji urządzeń 
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kanalizacyjnych to 285.000,00 zł. Jeżeli chodzi o pozyskanie środków na inwestycje, to mają                    

to być środki własne pozyskane przez Spółkę z zysku, środki można pozyskać poprzez 

umieszczenie tych inwestycji w taryfie, a także mogą to być środki unijne. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Panu B. Werfel, po czym otworzył dyskusję w temacie 

tej uchwały. 

Pan W. Walawender zapytał, czy Spółka myśli coś o kotle na biomasę, ludzie mają drzewa, gałęzie 

i nie mają co z tym robić, Spółka mogłaby to skupywać od mieszkańców i wykorzystywać                         

do palenia w tym kotle. 

Pan B. Werfel powiedział, iż dla Spółki ważny jest efekt ekonomiczny, potrzebne by były 

dodatkowe magazyny na biomasę, a koszty zmian, jakie należałoby wprowadzić byłyby  

niewspółmierne do osiąganych zysków. 

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił uwagę, że w projekcie uchwały na pierwszej stronie 

załącznika na samym dole po kwocie „100.000” należałoby dopisać „zł”. Druga uwaga dotyczyła 

formy zapisu kwoty w punkcie 3 załącznika gdzie jest zapisane „Planowane nakłady na inwestycje 

realizowane w latach 2017 – 2020 wynoszą 1 795 tys. zł, Pan Przewodniczący zapytał, czy nie 

powinno być jak we wcześniejszych zapisach pełnej kwoty tj. 1.795.000,00 zł. 

Pani Wójt powiedziała, iż zapis jest prawidłowy. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż w załączniku do uchwały podane są źródła 

finansowania planowanych inwestycji, zapytał jak procentowo przedstawiałby się ten wkład, Panu 

Przewodniczącemu chodzi głównie o udział Gminy. 

Pan B. Werfel powiedział, że jeżeli chodzi o środki własne, to Spółka nie prowadzi komercyjnej 

działalności, są to środki pozyskane od odbiorców, realizacja tych zadań będzie miała odbicie                       

w cenie wody. Dla zmniejszenia obciążenia Spółka będzie się starać o pozyskanie środków 

zewnętrznych. Pan Prezes powiedział, iż w tej chwili trudno jest ustalić procentowy udział, gdyż 

nie ma konkretnych szczegółów. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż projekt uchwały budzi w Nim pewne 

wątpliwości, w tytule uchwały jest zapisane „w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju 

modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Rakszawa w latach 

2017 – 2020”. Pan Przewodniczący powiedział, iż z tego rozumie, że chodzi o całą Gminę                                  

i o całość urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, w dalszej części projektu uchwały są 

zapisane tylko działania realizowane przez Spółkę Energokom, gdyż w określonych latach Gmina 

ma zamiar budować kanalizację na terenie Rakszawy, Węglisk i Wydrza, co w tym planie                                   

nie zostało ujęte. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapytał, czy w związku z powyższym                    

nie należałoby zmienić tytułu uchwały, i zapisać, że dotyczy to Energokomu. Jeżeli plan                               

ma dotyczyć wszystkich przedsięwzięć, również tych realizowanych przez Gminę, to należałoby 

uzupełnić zapisy o te działania, które będą realizowane przez Gminę. 

O godz. 944 sesje opuściła Pani T. Chajec, od tej chwili w obradach uczestniczy 11 radnych.  

Pan B. Werfel powiedział, że jest to program realizowany tylko i wyłącznie przez 

przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne, czyli przez Spółkę Energokom. Pan Prezes 

powiedział, iż są gminy, na których terenie działa kilka takich przedsiębiorstw, każde 

przedsiębiorstwo przedkłada na Radzie swój plan rozwoju, to nie jest plan dotyczący całej Gminy, 

tylko plan do realizacji przez dane przedsiębiorstwo, co jest zapisane w treści uchwały. Pan                       

B. Werfel powiedział, iż nie dotyczy to planów inwestycyjnych Gmin, gdyż są to dwa zupełnie 

odrębne obszary. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż tytuł uchwały jest dużo szerszy, obejmuje 

całość, a w uchwale nie są ujęte pozostałe inwestycje, które będą realizowane. Pan 

Przewodniczący powiedział, iż nie zgłasza wniosku, tylko przedstawia swoje wątpliwości, 

zastanawia się, czy w tytule nie należałoby zapisać, że plan dotyczy Spółki Energokom. 
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Pani Wójt powiedziała, iż myśli, że tytuł uchwały został zredagowany w taki sposób, jak mówi 

art. 21 ustawy, w planie nie muszą być zapisane zadania dotyczące wodociągów i kanalizacji,                   

w tej chwili Spółka planuje działania dotyczące wodociągów i takie zostały w planie na lata                

2017 – 2020 zapisane. 

Pan F. Pliś zapytał, jakich obszarów dotyczą nowe ujęcia wody na Kościelnym i w Centrum 

Rakszawy. 

Pan B. Werfel powiedział, że nowe studnie awaryjne będą budowane na istniejących ujęciach 

wody w Rakszawie Centrum i Rakszawie Basakówka, natomiast ujęcie w Rakszawie Kościelne 

jest nowym przedsięwzięciem. 

Pan J. Panek zapytał, czy Spółka nie zastanawiała się nad pozyskaniem „wspaniałej” wody                            

z Okrążka, czy ma jakieś plany w tym temacie. 

Pan B. Werfel powiedział, iż plany pozyskania wody ze źródełka w Okrążku są „archaiczne”, 

wstępne badania geologiczne były prowadzone jeszcze przed wybudowaniem wodociągu lub tuż 

po jego wybudowaniu w latach dziewięćdziesiątych, zasoby określone do pozyskania wynosiły 

14m3/h, wówczas z tych planów zrezygnowano. Pan Prezes powiedział, iż z tego co wie,                            

to na rzeczce wypływającej z Okrążka zostały wybudowane stawy, w związku z czym trudno                    

by było uzyskać pozwolenie wodno – prawne, gdyż wówczas te stawy straciłyby zasilanie w wodę. 

Pan B. Werfel powiedział, iż do pozyskania byłaby niewielka ilość wody, a inwestycja byłaby 

dość kosztowna. 

Pan J. Panek powiedział, iż nie miał na myśli pozyskiwania tej wody dla mieszkańców, a o jej 

sprzedaży. 

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, iż w trakcie dyskusji pojawiły się kontrowersje 

dotyczące tytułu tej uchwały. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż nie składał wniosku w tej kwestii, podzielił 

się tylko własnymi wątpliwościami, skoro Pani Wójt nie widzi tu problemu nie będzie składał 

wniosku, niemniej jednak uzyskane odpowiedzi nie rozwiały Jego wątpliwości. 

Pan F. Pliś powiedział, iż w § 2 jest zapisane, że wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy. 

Pan radny powiedział, iż interesuje Go jaki procentowy udział w realizacji zapisanych zadań 

miałaby Gmina. 

Pani Wójt powiedziała, iż są to możliwości dofinansowania tych inwestycji, nie oznacza to jednak, 

że Gmina będzie te inwestycje finansować w jakimś procencie. 

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, iż Pan Prezes wcześniej powiedział, iż w tej chwili 

nie jest w stanie określić procentowego podziału finansowania, 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 XXVIII/128/16 Rady Gminy Rakszawa z dnia                    

19 września 2016 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju modernizacji urządzeń 

wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Rakszawa w latach 2017 – 2020. 

Radni przyjęli uchwałę (10 głosów „za” 1 głos „wstrzymujący”) 

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 zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

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

Pani Wójt oddała głos Panu J. Szubart. 

Pan J. Szubart poinformował radnych, iż chodzi tu o działkę przy sklepie SPAR, negocjacje                             

z przedsiębiorcą, który częściowo dzierżawi ten teren pod parking, a obecnie ubiega się o tę działkę 
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trwały od kwietnia. Odbyły się konsultacje z Zarządem Dróg Powiatowych, z PKS Leżajsk, który 

świadczy przewozy na terenie naszej Gminy oraz z Policją, po których postanowiono,                                 

że lokalizacja przystanków dla bezpieczeństwa mieszkańców będzie zmieniona. Jeżeli Rada 

Gminy wyrazi zgodę na sprzedaż, wówczas przystanek w stronę Wydrza zostanie tak,                                

jak dotychczas, natomiast przystanek w stronę Łańcuta zostanie przeniesiony na drugą stronę 

drogi, do pierwszej zatoczki przed sklepem ogrodniczym. Wprawdzie ta zatoczka należy                            

do przedsiębiorcy, ale wyraził On zgodę, że jeżeli dojdzie do sprzedaży działki gminnej wówczas 

On odda teren z zatoczką przed sklepem na rzecz przystanku autobusowego. Pan Kierownik 

powiedział, iż realizacja uchwały o sprzedaży nastąpi tylko i wyłącznie po uregulowaniu w całości 

kwestii lokalizacji przystanków. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż jak już powiedział Pan Kierownik temat 

sprzedaży tej działki ciągnie się od kwietnia, już wtedy Komisja Gospodarcza omawiała i wstępnie 

akceptowała ten temat. Komisja Gospodarcza na ostatnim posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała 

projekt tej uchwały. 

Pani I. Cieślicka zapytała, za ile ta działka będzie sprzedana. 

Pan J. Szubart powiedział, że dopiero po wyrażeniu zgody przez Radę Gminy będzie wycena 

nieruchomości. Pan Kierownik powiedział, iż przedsiębiorca dzierżawił tę działkę i na podstawie 

umowy dzierżawy wykonywał na własny koszt inwestycje na tym terenie, kostka brukowa i część 

asfaltu są wykonane przez Niego. Pan J. Szubart powiedział, iż przy wycenie wszystko będzie 

wzięte pod uwagę, nieruchomość będzie sprzedana w drodze przetargu.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż obecnie zatoczka przy sklepie ogrodniczym 

jest własnością przedsiębiorcy, zapytał czyją własnością będzie przystanek, który ma powstać              

na tej zatoczce. 

Pan J. Szubart powiedział, iż pierwsze zostanie uregulowana kwestia obu przystanków, a dopiero 

później będzie sprzedana nieruchomość. 

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 XXVIII/129/16 Rady Gminy Rakszawa z dnia 19 września 2016 roku w sprawie  

zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rakszawa. 

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 wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

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

Pani Wójt oddała głos panu J. Szubart. 

Pan J. Szubart poinformował radnych, iż chodzi tu o kontynuacje już trwającej dzierżawy, działka 

położona jest przy skrzyżowaniu drogi powiatowej w kierunku Węglisk z drogą gminną                              

na Kościelne, jest to nieużytek, a osoba dzierżawiąca tę działkę już od wielu lat utrzymuje                           

na niej porządek. Pan Kierownik powiedział, iż dzierżawa tej działki jest dla Gminy korzystna,                

a wykorzystanie jej w inny sposób nie jest możliwe. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż Komisja Gospodarcza pozytywnie 

zaopiniowała projekt tej uchwały. 

Pani Sekretarz powiedziała, iż w uzasadnieniu uchwały pojawił się błąd, dzierżawa ma być 

zawarta na okres od 01.10.2016 roku do 30.09.2019 roku, a zostało zapisane do 30.09.2016 roku. 

Pani Sekretarz poprosiła, aby radni poprawili ten błąd. 
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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 XXVIII/130/16 Rady Gminy Rakszawa z dnia 19 września 2016 roku w sprawie 

wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność 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 zmiany budżetu na 2016 rok. Pan Przewodniczący o przybliżenie 

projektu tej uchwały poprosił Panią Wójt. 

Pani Wójt oddała głos Pani Skarbnik. 

Pani Skarbnik przedstawiła zmiany wprowadzone do budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1                         

do protokołu. 

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

tej uchwały. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż projekt tej uchwały był omawiany                                 

na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, dochody nie wzbudziły żadnych uwag Komisji, jeżeli chodzi 

o wydatki, to kwota 25.000,00 zł na sfinansowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej została 

pozytywnie zaopiniowana, kwota 5.000,00 zł na dopłatę do usuwania azbestu również została 

pozytywnie zaopiniowana. Pan Przewodniczący powiedział, iż jeżeli chodzi o wydatkowanie 

kwoty 17.088,87 zł na promocję jednostek samorządu terytorialnego, na zakupu inwestycyjne,                 

to Komisja nie uzyskała satysfakcjonującej odpowiedzi, gdyż obecni na Komisji Pan Kierownik  

i Pani Skarbnik słyszeli, że mają być zakupione witacze, niemniej jednak nic więcej w tej kwestii 

nie mogli powiedzieć. Pan Kierownik twierdził, że temat ten nie jest realizowany przez Jego 

Referat i nie ma wiedzy w tym zakresie. Sugestia radnych była taka, aby nie podejmować                             

na posiedzeniu opinii w tym zakresie, a o szczegóły dopytać na sesji. 

Pani Wójt wyjaśniła, iż temat ten narodził się dzień przed Komisją, Kierownik nie zawsze jest na 

miejscu, w tej chwili jest dużo pracy związanej z realizacją inwestycji, oddawane są place budowy, 

w związku z czym mógł o tym nie wiedzieć. Pani Wójt powiedziała, iż pracownica zwróciła 

uwagę, że na sesji były propozycje radnych, aby powrócić do ustawienia witaczy, w związku                     

z czym ta propozycja pojawiła się w zmianach do budżetu, jeżeli nie ma takiej potrzeby można                

na ten temat dyskutować. 

Przewodniczący Rady Gminy poruszył kwestię objaśnień do uchwały, złożył wniosek do Pani 

Wójt, żeby objaśnienia dotyczące zmian budżetu bardziej szczegółowe, aby radni zapoznając się 

z projektem uchwały mieli wszystko wyjaśnione. 

Radni przyjęli wniosek jednogłośnie (11 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż w związku ze skargą na działalność Wójta Komisja 

Rewizyjna wypracowała wniosek dotyczący opracowania opinii prawnej w tym zakresie. Pan 

Przewodniczący poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie 

wypracowanego wniosku. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż do Rady Gminy wpłynęła skarga 

mieszkańców na działalność Wójta, skarga dotyczy postepowania administracyjnego 

prowadzonego w Urzędzie Gminy. Komisja nie mogła się zapoznać z aktami tego postepowania, 

gdyż z informacji Pana Kierownika wynika, że akta są w SKO. Pan Kierownik zrelacjonował 

sprawę na posiedzeniu, niemniej jednak w związku z tym, że jest ona zawiła, Komisja podjęła 

wniosek, aby skorzystać z pomocy osoby kompetentnej „biegłego”, która opracuje opinię w tym 
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temacie i tą opinią Komisja podczas prac będzie się posiłkować. Pan Przewodniczący powiedział, 

iż opracowanie takiej opinii może się wiązać z kosztami, w związku z czym muszą być na ten cel 

zabezpieczone pieniądze w budżecie. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż z tego 

co się orientuje nie będą to dodatkowe koszty, będzie to w ramach środków zabezpieczonych                    

na Radę Gminy, tylko tam trzeba to będzie zapisać na odpowiednich paragrafach. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż chciałby zgłosić wniosek o wydzielenie § 439                        

w dziale 75023 urzędy gmin i wydzielenie tam kwoty 2.000,00 zł, na opracowanie opinii prawnej, 

niemniej jednak chciałby poprosić Panią Skarbnik o zweryfikowanie tej zmiany. 

Pani Wójt powiedziała, iż jak wczoraj Pan Przewodniczący słusznie zauważył do wnoszenia 

pieniędzy do budżetu w ciągu roku jest Wójt, dlatego też do Wójta należy skierować wniosek                      

o powołanie biegłego i wówczas jeżeli będzie taka potrzeba Wójt wystąpi z propozycją zmiany 

budżetu. 

Pan P. Fraczek powiedział, iż w tym momencie nie jest istotne, jakiej sprawy skarga dotyczy, 

niemniej jednak zapytał, czy radca prawny, który pracuje dla Gminy wypowiedział się w tej 

kwestii, czy jest potrzeba zaciągnięcia tak szeroko idącej opinii, czy jest potrzeba wydatkowania 

tych 2.000,00 zł. Pan radny nie wie, czy problem nie leży po stronie mieszkańców, w związku                  

z czym byłby ostrożny w kwestii tak szybkiego procedowania i kierowania wniosków                                     

o zabezpieczenie dodatkowych pieniędzy. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż nie są to dodatkowe pieniądze, to są pieniądze 

zapisane w budżecie na Radę Gminy. 

Pan P. Frączek powiedział, iż nawet jeżeli te pieniądze są zapisane na Radę Gminy, nawet gdyby 

te pieniądze zostały, to wolałby je przeznaczyć na cele charytatywne niż na tę opinię, jeżeli 

problem leży po stronie mieszkańców.  

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż zabezpieczenie tych pieniędzy na odpowiednim 

paragrafie nie oznacza, że będą one wydatkowane w tej wysokości. 

Pani M. Janas – Piwińska powiedziała, iż w tej chwili dyskusja toczy się wokół projektu zmiany 

budżetu, który został radnym przedstawiony, radni przed chwilą dowiedzieli się, że Komisja 

Rewizyjna zajmowała się skargą. Pani radna zapytała, czy Komisja zwróciła się do Wójta                            

o udostępnienie wszelkiej dokumentacji dotyczącej tej sprawy, w jaki sposób ta sprawa była 

zgłębiana. Pieniądze w dziale Rady Gminy są, niemniej jednak zanim Rada wystąpi o opinię, 

pierwsze Komisja Rewizyjna powinna się zapoznać z dokumentacją dotyczącą stanu faktycznego, 

a z tego co było powiedziane dokumenty są w SKO, w związku z czym nie wiadomo, o co tak 

naprawdę chodzi. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż Komisja Rewizyjna ma prawo korzystać                     

z takich opinii, nie potrzebuje do tego, ani rekomendacji, ani zezwolenia Rady Gminy, pojawiła 

się potrzeba skorzystania z takiej opinii. Wyprzedzając decyzję, czy będzie powołany biegły,                  

czy też nie jest wniosek Pana Przewodniczącego, chodzi o zabezpieczenie środków na tym 

paragrafie, gdyż w chwili, kiedy będzie potrzeba i trzeba będzie zapłacić, wówczas okaże się,                   

że na tym paragrafie nie ma środków. Do końca roku budżetowego mogą być jeszcze inne sytuacje, 

w których konieczne będzie zasięgniecie opinii z zewnątrz. Pan Przewodniczący powiedział,                     

iż jest to skarga na działalność Wójta, padło pytanie, czy radca Gminy wypowiadał się w tej 

sprawie, jest to podwładny Pani Wójt, w związku z czym, jak może podwładny wyrażać opinie    

na temat przełożonego, takie opinie z zasady nie są brane pod uwagę, gdyż z założenia są one 

stronnicze. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej uważa, że pieniądze na ten cel powinny być 

zabezpieczone w budżecie, bez względu na to, czy będą wydatkowane, czy też nie. Pan 

Przewodniczący powiedział, iż po zakończeniu prac opinię w tej sprawie Komisja Rewizyjna 

będzie przedstawiać Radzie i to Rada Gminy podejmie decyzję w tej sprawie. Komisja Rewizyjna 

do tej pory nie zapoznała się z dokumentacją tej sprawy, gdyż jak została poinformowana                          
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na posiedzeniu, tej dokumentacji nie ma, są kserokopie dokumentów, niemniej jednak nie 

wiadomo, czy wszystkie. 

Pani M. Janas – Piwińska powiedziała, iż nie neguje tego, czy taki paragraf ma powstać, gdyż Jej 

zdaniem powinien być , niemniej jednak, czy na chwilę obecną jest to potrzebne. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej potwierdził, że jest taka potrzeba. 

Pan P. Frączek powiedział, iż w skrócie ta sytuacja wygląda tak, jakby Rada chciała szukać haków 

na Panią Wójt, poprosił aby radni zastanowili się nad tym, jak mają pracować urzędnicy, jeżeli 

mają pracować w „psychozie strachu”. Pan radny nie wie, jak ta sprawa wygląda, być może racja 

jest sto procent po stronie urzędnika, który prowadzi sprawę, zapytał jaki komfort pracy jest                      

po stronie urzędnika. Pan P. Fraczek powiedział, iż nikogo nie broni, gdyż nie zna tej sprawy,  

zwracając się do Przewodniczącego Rady Gminy powiedział, że jeżeli się kieruje wniosek, trzeba 

być odpowiedzialnym. Pan radny poprosił o zastanowienie się, w jakiej jest sytuacji On i wielu 

kolegów, którzy nie wiedzą o co chodzi, a z założenia maja głosować. Pan P. Fraczek powiedział, 

iż być może jest sam, niemniej jednak chciałby, aby Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapoznał 

się z aktami, tak jak powiedziała Pani M. Janas – Piwińska, żeby były jakieś rekomendacje. Pan 

radny powiedział „bądźmy uczciwi i odpowiedzialni, Panowie robicie tu szopkę, to są parodie, 

niepoważne traktowanie nas, jako radnych”. Pan P. Frączek powiedział, „po raz kolejny jest to 

nieprofesjonalne Panie Przewodniczący, po raz kolejny z Pana strony”. 

Pani I. Cieślicka zapytała Pana P. Frączek, czy wie, jaki wniosek złożył Przewodniczący Rady 

Gminy. 

Pan P. Frączek powiedział, iż pozostawi to bez komentarza. 

Pani I. Cieślicka powiedziała, iż chodzi tylko o to, żeby zabezpieczyć pieniądze na potrzebne 

ekspertyzy, czy opinie prawne, a Pan P. Frączek powinien dążyć do tego, żeby takie pieniądze 

były, gdyż takie pieniądze są potrzebne. 

Pan P. Fraczek powiedział, iż nie jest temu przeciwny, niemniej jednak nie w takiej formie. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż wniosek został przegłosowany przez Komisję 

Rewizyjną. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż wychodząc naprzeciw sugestiom Pana                         

P. Frączek jeszcze raz prosi o zabezpieczenie środków, powiedział iż „Pan Frączek prosił                              

o profesjonalizm w tej sprawie, wiec będzie to profesjonalnie zrobione”. Pan Przewodniczący 

powiedział, iż obywatel skorzystał z przysługującego mu prawa, „to nie Komisja, to obywatel 

wniósł skargę, ma do tego prawo, Komisja ma obowiązek się tym zająć, a zgodnie z sugestią 

Pańską, Komisja powinna, nie wiem, to rzucić do kąta, wogóle się tym nie zajmować, żeby czasem 

pracownik nie poczuł się urażony, bo on się ma zajmować czym innym”. 

Pan P. Frączek powiedział, iż profesjonalizm, to pewna hierarchia zdarzeń.   

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż na tę chwilę Komisja nie jest w stanie określić, 

czy rację ma obywatel, czy Urząd, w związku z czym zdaniem Komisji zachodzi potrzeba 

zaciągnięcia opinii osoby kompetentnej w tej sprawie. W tym przypadku chodzi o to, że jeżeli 

zajdzie potrzeba zapłaty, żeby były zabezpieczone pieniądze na ten cel. 

Pan F. Pliś powiedział, iż w Statucie jest zapis, że obsługę prawną rady Gminy zapewnia Wójt,                  

w związku z czym zdaniem Pana radnego nic więcej w tej sprawie nie trzeba robić. 

Pani Wójt powiedziała, iż w tej chwili trwa procedowanie nad zmianami do budżetu zgłoszonymi 

na sesję przez Wójta, w związku z czym Pani Wójt nie rozumie czego dotyczy ta dyskusja. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż dyskusja dotyczy zmiany uchwały budżetowej, 

chciałby poprowadzić sesję według wiedzy którą posiada, a każdy radny będzie mógł swoje zdanie 

na temat tej uchwały wypowiedzieć podczas głosowania nad nią. Pan Przewodniczący uważa,                   

iż w paragrafie 349 powinna się znaleźć kwota 2.000,00 zł i taki wniosek chciałby poddać                        

pod głosowanie. 
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Pani Wójt powiedziała, iż Pan Przewodniczący nie może złożyć wyjaśnień do budżetu. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż nie wskazuje żadnego finansowania, nie musi też 

wskazywać źródła tego finansowania. Pan Przewodniczący powiedział, iż wnosi o utworzenie                  

w dziale 75023 paragrafu 439 i przeniesienie tam kwoty 2.000,00 zł. 

Pani Skarbnik powiedziała, że jeżeli chodzi o Radę Gminy, to jest to dział 75022, 75023 do dział 

Urząd Gminy. 

Pan P. Frączek zapytał „czy jesteśmy w porządku obrad, czy Pan się trzyma porządku obrad,                   

bo mam wrażenie, że obecny punkt powinien być w punkcie czternastym”. 

Przewodniczący Rady Gminy potwierdził „tak trzymam się porządku obrad, jeżeli ma Pan 

wątpliwości proszę zadać to pytanie Pani obsługującej Radę Gminy, udzieli Panu odpowiedzi”. 

Pan Przewodniczący zgłosił wniosek o utworzenie w dziale 75022 paragrafu 439 i zabezpieczenie 

tam kwoty 2.000,00 zł. 

 Radni przyjęli wniosek (8 głosów „za”, 1 głos „przeciw,  

2 głosy „wstrzymujące”) 

Pani Wójt poprosiła o przerwę, powiedziała, iż pewne sprawy musi uzgodnić z księgową. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż w dziale 750 chciałby zaproponować drugą zmianę. 

Pan F. Plis poprosił o przerwę. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Pana F. Plis o ogłoszenie przerwy. 

Radni głosowali (4 głosy „za” 7 głosów „przeciw”) 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż wniosek został odrzucony. 

O godz.1035 sesje opuścił Pan P. Frączek, od tej chwili w obradach uczestniczy 10 radnych. 

Przewodniczący Rady Gminy zgłosił wniosek o utworzenie w dziale 75022 paragrafu 430 zakup 

usług pozostałych i w tym paragrafie zabezpieczyć kwotę 2.000,00 zł, środki te byłyby 

przeznaczone na szkolenie radnych związane z uchwałą, którą Rada Gminy będzie musiała podjąć, 

a dotyczącą ZEASiP. Pan Przewodniczący powiedział, iż te pieniądze również byłyby przesunięte 

z Rady Gminy, nie są to żadne dodatkowe środki. Jeżeli radni nie zechcą przeprowadzenia takiego 

szkolenia, wówczas środki te pozostaną niewydatkowane. Pan Przewodniczący poddał pod 

głosowanie wniosek, aby w dziale 75022 w paragrafie 430 zakup usług pozostałych zabezpieczyć 

kwotę 2.000,00 zł. 

Radni przyjęli wniosek (9 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący”) 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż będąc na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej dowiedział 

się, że środki w wysokości ponad 17.000,00 zł wprowadzane do budżetu być może mają być 

przeznaczone na zakup witaczy, dopytał Panią Wójt, czy chodzi o zakup dwóch witaczy. 

Pani Wójt powiedziała, iż nie wie ile witaczy ma być kupionych.  

Pani Wójt w związku z wątpliwością poprosiła na sesję Panią M. Nycz, która się tym tematem 

zajmuje. 

Przewodniczący Rady Gminy przywitał przybyłą na sesję Panią M. Nycz. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż radni dowiedzieli się, że kwota17.088,87 zł 

dodawana do działu 75075 promocja jst zakupy inwestycyjne  planowana jest na zakup witaczy, 

poprosił aby Pani M. Nycz szerzej przybliżyła ten temat. 

Pani M. Nycz powiedziała, iż na jednej z sesji w sprawach różnych Pan Przewodniczący podjął 

temat, aby zakupić witacze, wówczas Pani M. Nycz udzieliła informacji, że nie ma środków                            

w budżecie w tym roku na ten cel, w chwili obecnej środki się pojawiły i można je na ten cel 

przeznaczyć. Stare witacze ze względu na zniszczenie zostały usunięte i nie nadają się                                 

do zainstalowania, ani naprawy. Koszt jednego witacza, po wstępnym przeanalizowaniu trzech 

ofert wynosi średnio 8.500,00 zł, taki witacz ma Gmina Krasne, koszt witacza jest wysoki,                            

ze względu na jego solidną konstrukcję.  
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Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż orientował się w temacie witaczy i z informacji, jakie 

uzyskał wynika, że Gminne witacze nie są tak bardzo zniszczone i nie są w takim stanie, który nie 

pozwalałby na ich wyremontowanie. Wymiar witaczy to 3m/1m, uszkodzona jest tylko część 

wewnętrzna, blacha, na którą naklejona jest zwykła naklejka. Pan Przewodniczący powiedział,                  

iż rozpytał w firmach łańcuckich, które zajmują się takimi rzeczami, takie witacze jak gminne                    

to koszt 2.700,00 zł. Pan Przewodniczący uważa, że obecne witacze są do naprawienia, a koszt tej 

naprawy to kilkaset złotych. Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż dziwi Go fakt, że to nie 

zostało zrobione do tej pory, w związku z czym chciałby zaproponować naprawę witaczy w sposób 

tani. 

Pani M. Nycz przypomniała, iż Gmina kupiła dwa witacze za kwotę około 6.000,00 zł, witacze są 

wykonywane z różnych materiałów. 

Przewodniczący Rady Gminy uważa, że witacze można naprawić, w związku z czym 

zaproponował zmianę budżetu zaproponowanego przez Panią Wójt. Pan Przewodniczący uważa, 

że kwotę 17.088,87 zł należałoby wydatkować w inny sposób, niż zostało to zaproponowane. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił swoją sugestię wydatkowania tych środków:                   

10.000,00 zł na zakup przystanku autobusowy w Potoku, co jest bardzo ważne dla tamtejszych 

mieszkańców. Temat ten był już poruszany, niemniej jednak nic się w tej kwestii nie zmieniło,                   

a mieszkańcy cały czas się dopytują. 

Pani Wójt powiedziała, iż tam jest przystanek. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż przystanek jest dla jadących w stronę Rakszawy, 

natomiast dla jadących w stronę Leżajska Przystanku nie ma. Pan Przewodniczący powiedział,                

iż kolejną propozycją jest zainstalowanie bariery ochronnej przy dużej skarpie koło Pana Kraska, 

o czym już wielokrotnie mówił. Przewodniczący Rady Gminy zaproponował, aby na ten cel 

zabezpieczyć kwotę 3.500,00 zł, ponadto aby kwotę 2.000,00 zł zabezpieczyć na zakup stołu 

bilardowego dla Domu Ludowego w Kątach. W dniu wczorajszym odbyło się zebranie wiejskie 

w Rakszawie Kąty w którym uczestniczył Pan Przewodniczący oraz Pani Wójt, na zebraniu była 

młodzież, która chciałaby spędzać czas w tym Domu Ludowym, w związku z czym prosiła                             

o doposażenie go w stół bilardowy. Na wczorajszym zebraniu również Pani Wójt wyraziła 

deklarację zakupu tego stołu. Przewodniczący Rady Gminy zasugerował, aby pozostałe                  

1.500,00 zł przeznaczyć na naprawę obejścia Gimnazjum, ZSTG, Schroniska i Warsztatów Terapii 

Zajęciowej. Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję w tym temacie. 

Pani Wójt powiedziała, iż takie inicjatywy do budżetu może wprowadzać Rada Gminy przy 

uchwalaniu budżetu, natomiast jeżeli budżet jest uchwalony, w ciągu roku Wójt i tylko Wójt                    

ma prawo wprowadzać zmiany do budżetu, które radni mogą przegłosować na „tak” lub na „nie”. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż nie zgadza się z Panią Wójt, gdyż Wójt ma Skarbnika, 

oraz pracowników referatu może przygotować propozycje mając wiedzę, jakimi środkami Gmina 

dysponuje, natomiast o tym, na co te środki będą przeznaczone decyduje Rada Gminy. 

Pani M. Janas – Piwińska powiedziała, iż zgadza się z tym, że wszystkie rzeczy, które wymienił 

Pan Przewodniczący są potrzebne, niemniej jednak, czy Gmina ma grunt pod proponowany 

przystanek, barierka jest potrzebna, o tym Pan Przewodniczący mówił już kilkakrotnie. Pani radna 

powiedziała, iż zmian jest dużo w związku z czym nie wie kiedy pani Skarbnik przygotuje 

poprawioną uchwałę, gdyż wprowadzane zmiany wymagają przerobienia „praktycznie całego 

budżetu”. Teren przy szkole wymaga remontu, niemniej jednak zdaniem Pani radnej jest to 

zadanie gospodarza obiektu, jeżeli chodzi o stół bilardowy do Domu Ludowego, jest to 

prawdopodobnie zadanie Dyrektora GOKiC, skoro to On jest zarządzającym tym budynkiem. Pani 

M. Janas – Piwińska powiedziała, iż w tym momencie ma bardzo dużo wątpliwości w kwestii 

proponowanych do budżetu zmian. 
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Pan J. Panek powiedział, iż przysłuchuje się dyskusji i jej nie rozumie, gdyż w budżecie nie są 

wprowadzane zmiany, do budżetu wprowadzane są nowe środki. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż niedawno Rada Gminy powoływała Panią 

Skarbnik na to stanowisko z uwagi na Jej kompetencje. Zdaniem Pana Przewodniczącego 

wprowadzenie takich zmian dla fachowca nie powinno stanowić żadnego problemu. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej nawiązując do wypowiedzi Pani Wójt powiedział, iż takie 

opinie, jaką wyraziła Pani Wójt były wygłaszane przez Regionalne Izby Obrachunkowe 20 lat 

temu. 

Pani Wójt powiedziała, iż jest to zapisane w ustawie o finansach publicznych. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż tego nie ma w ustawie. Pan Przewodniczący 

powiedział, iż Regionalne Izby Obrachunkowe uchylały takie uchwały jeżeli Rady Gmin 

uchwalały w budżecie inne zmiany niż te zaproponowane przez Wójta. Rady Gmin w Polsce 

zaskarżały te decyzje do Sądów Administracyjnych i nie ma jednego przypadku wyroku Sądu 

Administracyjnego, który by przyznał racje RIO. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

powiedział, iż już od kilkunastu lat RIO nie kwestionuje prawa Rad Gmin do podejmowania 

uchwał w sprawie budżetu. Rada Gminy nie może bez zgody Wójta zwiększać deficytu,                                     

ale tu nie ma do czynienia z takim przypadkiem. Radni dzisiaj w ramach środków, jakie wpłynęły 

do budżetu wskazują do wykonania inne zadania. Pan Przewodniczący powiedział, że jeżeli Pani  

Wójt ma odmienne zdanie, może to zakwestionować do RIO, niemniej jednak Pan 

Przewodniczący uważa, że RIO tego nie zakwestionuje. „Rada Gminy nie jest 

ubezwłasnowolniona, ze musi klepnąć to, co Wójt zaproponuje, Rada Gminy może 

rozdysponować środki i tutaj jest propozycja w ramach budżetu”. Przewodniczący Rady Gminy 

powiedział iż, jest jedna propozycja Pani Wójt i jest druga propozycja Pana Przewodniczącego. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż jeżeli chodzi o zasadność, to przystanek                      

w Potoku jest jak najbardziej potrzebny, teren jest własnością Zarządu Dróg Wojewódzkich, 

Gmina buduje przystanek, co zgłasza właścicielowi, który z tego co Pan Przewodniczący wie                     

nie wnosi sprzeciwów, nie ma specjalnych procedur. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż nie ma najmniejszych wątpliwości,                             

co do zmian zaproponowanych przez Pana Przewodniczącego, tym bardziej, że niejednokrotnie 

były one wnioskami Komisji Gospodarczej, jedynie z tematem stołu bilardowego Pan 

Przewodniczący spotyka się pierwszy raz. 

Pani Wójt powiedziała, iż Przewodniczący Komisji Gospodarczej może popierać propozycje, Ona 

również popiera, dlatego też zgłosiła, że nie jest to ten punkt procedowania na sesji, jako Wójt 

wie, że w dziale drogi jest na tyle pieniędzy, że nie trzeba tam dodawać, ani na załatanie dziury, 

ani na barierki. Pani Wójt uważa, że są to jak najbardziej zasadne wnioski w sprawach różnych. 

Pani Wójt przypomniała, iż na ostatniej sesji do działu drogi były wnoszone pieniądze, które 

zostały z kanalizacji po przetargu i z tych środków te zadania można wykonać. 

Przewodniczący Komisji Społecznej zapytał, dlaczego dziury nie są załatane, skoro są pieniądze. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż z przykrością stwierdza, że wniosek 

składany przez np. Komisje Gospodarczą nie jest realizowany, w związku z czym przypisanie 

pieniędzy w budżecie na realizację takiego zadania daje w pewnym sensie gwarancję na jego 

wykonanie. Pan Przewodniczący powiedział, iż temat dziur w asfalcie na terenie ZSTG jest 

tematem z ubiegłego roku, temat bariery również ciągnie się bardzo długo. 

O godz. 1100 sesję opuściła Pani M. Janas – Piwińska, od tej chwili w obradach uczestniczy                           

9 radnych. 

Pani T. Sroczyk powiedziała, iż przysłuchując się dyskusji, po raz wtórny prosi o zmontowanie 

bariery ochronnej przy drodze do ujęcia wody, tam również jest bardzo niebezpiecznie. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, o jak długi odcinek chodzi. 
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Pani T. Sroczyk powiedziała, iż będzie to około 25 – 30 m. 

Pani I. Cieślicka przypomniała, iż rozmowy na temat przystanku w Potoku ciągną się już kilka lat, 

jakieś prace zostały tam wykonane, niemniej jednak nie jest to przystanek, to wygląda bardziej, 

jak wjazd na działkę, znak o przystanku postawiony jest dalej, a mieszkańcy wysiadając z autobusu 

wysiadają do rowu. Zdaniem Pani radnej postawienie tam przystanku jasno wskazałoby, gdzie ten 

przystanek jest, a mieszkańcy mieliby się gdzie schronić, już najwyższy czas, żeby te sprawę 

załatwić. 

Pani Wójt poprosiła, aby Pan J. Szubart przybliżył ten temat. 

Pan J. Szubart powiedział, iż jeżeli chodzi o przystanek autobusowy, to ma wątpliwości dotyczące 

szerokości pasa drogowego. Jeżeli będzie można posadowić tam przystanek autobusowy, to będzie 

to sam dach, gdyż z tego co pamięta pas drogowy jest tam dość wąski. Pan Kierownik powiedział, 

że jeżeli chodzi o bariery ochronne, to jeżeli chodzi o tę, o której mówił Pan Przewodniczący,                  

to była uwaga do projektanta, aby ją zaprojektował, jak będzie projektował przebudowę drogi. Pan 

J. Szubart uważa, że bariery są konieczne zarówno te na Wołochach, jak i te do ujęcia wody. Jeżeli 

chodzi o łatanie dziur, to zwraca się z sugestią do radnych to, że Gmina ma pod sobą drogi 

publiczne, nie oznacza, że są to wszystkie asfalty, wspomniany teren, jest terenem szkoły, która 

ma budżet i powinna to realizować. Pan Kierownik powiedział, iż nie może na plac objęty trwałym 

zarządem szkoły, wydać środków, które są zapisane na drogi publiczne i wewnętrzne. Nie ma 

przeciwskazań, aby firma wykonująca takie prace zawarła umowę ze szkołą, tym bardziej,                           

że już niejednokrotnie była zwracana uwaga na to, że trzeba to wykonać. 

Pan W. Walawender powiedział, iż wniosek jest prosty, po co kupować nowe witacze                                   

za 17.000,00 zł, skoro można wyremontować stare „za grosze”. 

Pani Wójt powiedziała, iż z witaczy można zrezygnować. 

Pan W. Walawender powiedział, iż nie można zrezygnować, witacze są wszędzie i dobrze się 

prezentują, obce osoby wjeżdżając wiedzą, gdzie się zaczyna i gdzie się kończy Gmina Rakszawa. 

Pan radny powiedział, że samochody się naprawia i prostuje, to można wyprostować również 

witacze, a za 17.000,00 zł można zrobić wiele innych rzeczy, wystarczy pomyśleć. Pan                                

W. Walawender powiedział, iż Pani Wójt wszędzie redukuje i ucina, a tu daje 17.000,00 zł                          

na witacze, zapytał czy Pani Wójt konsultowała to z pracownikiem. 

Przewodniczący Rady Gminy podsumowując zgłosił wniosek, aby kwotę 17.088,87 zł 

przeznaczyć na następujące wydatki: 

 10.000,00 zł na przystanek autobusowy do Rakszawy Potok, dla pasażerów jadących                            

w stronę Leżajska, 

 3.500,00 zł na barierę ochronną na drodze Gminnej Rakszawa Wołochy, na wysokości 

domu Pana Kraska, 

 2.000,00 zł na zakup stołu bilardowego do Domu Ludowego w Rakszawie Kąty,  

 1.588,87 zł na remont obejścia ZSTG, Gimnazjum i Schroniska. 

Pan J. Szubart zasugerował, aby Pan Przewodniczący „zrezygnował z dziur” i te środki dodał                    

do barierek, gdyż proponowana kwota jest zbyt niska na taki cel. 

Przewodniczący Rady Gminy zgodził się z sugestią Pana J. Szubart, niemniej jednak poprosił,                  

aby ubytki w asfalcie na wspomnianym terenie wykonać ze środków o których wspomniała                  

Pani Wójt.  

Pani Wójt powiedziała, iż z tego działu, w którym są środki nie będzie można tego wykonać, 

środki trzeba będzie przenieść na szkołę, żeby wykonać to zgodnie z prawem. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poprosił, aby Pan Przewodniczący powrócił                                         

do przedstawionego wniosku i kwotę 1.588,87 zł przeznaczył na szkołę, gdyż w tej chwili                       

Pani Wójt nadal nie naprawi tego terenu, gdyż nie ma tam zapisanych środków, co wynika                             

z wypowiedzi Pani Wójt. 
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Pani Wójt powiedziała, że droga będąca w trwałym zarządzie nie może być wykonana z pieniędzy 

Urzędu. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż dziwnie dzieje się na sesjach, kiedy Rada 

proponuje coś do realizacji, wówczas wstaje Pan Kierownik i mówi, że tam trzeba zrobić najpierw 

przebudowę wodociągu, zrobić to, co pod ziemią, a potem zrobić to, co na ziemi, to powinien 

zrobić dyrektor szkoły, jeżeli dyrektor tego nie robi, to ktoś powinien Mu zwrócić uwagę,                              

że powinien to zrobić, a tak się nie dzieje. 

Przewodniczący Rady Gminy odnośnie proponowanego wcześniej wniosku dopytał, co radni 

sugerują, czy kwotę 1.588,87 zł przenieść i przeznaczyć na bariery ochronne, czy też przenieść                     

ją do szkoły i przeznaczyć na remont ubytków w asfalcie na tamtym terenie. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż uważa, że jeżeli kwota 1.588,87 zł zostanie 

przeniesiona do barierek, to zostaną one wykonane, a o to chodzi, żeby coś zostało wykonane, 

jeżeli środki zostaną dołożone do szkoły, to nie zostanie to wykonane, a pieniądze przejdą, jako 

niewykorzystane. 

Pan J. Kuca powiedział, iż słuchając doszedł do wniosku, że dyskusja jest związana z objazdem 

Komisji Gospodarczej, gdzie „były wytykane różne zaniedbania”. Pan sołtys powiedział,                              

iż w ubiegłym roku mieszkańcy Węglisk wystąpili z pismem do Urzędu Gminy oraz do Zarządu 

Dróg Powiatowych o założenie barierki na Wegliskach, skoro Pani Wójt mówi, że są pieniądze, 

to trzeba zrobić i tę barierkę. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż do tego tematu radni wrócą w sprawach różnych. Pan 

Przewodniczący zgłosił i poddał po glosowanie wniosek, aby kwotę 17.088,87 zł przeznaczyć                      

na następujące wydatki: 

 10.000,00 zł na przystanek autobusowy do Rakszawy Potok,  

 5.088,87 zł na zakup barier ochronnych na drogę gminną Rakszawa Wołochy,                                  

na wysokości domu Pana Kraska oraz na drogę gminną do ujęcia wody, o której 

wspominała Pani sołtys, 

 2.000,00 zł na zakup stołu bilardowego do Domu Ludowego w Rakszawie Kąty. 

Radni przyjęli wniosek jednogłośnie (9 głosów „za”) 

Pan W. Walawender zapytał Panią M. Nycz, kto będzie naprawiał witacze. 

Pan J. Szubart powiedział, iż tą sprawą zajmie się referat OŚG. 

Pan W. Walawender zasugerował, aby ten temat załatwić, żeby to nie trwało długo, zniszczone 

witacze stały dwa lata, teraz pół roku leżą zdjęte, chodzi o to, żeby znów dwa lata nie trwało ich 

naprawianie. 

Pan J. Szubart powiedział, że będzie to zrobione, jak środki będą wprowadzone do budżetu. 

Pani Skarbnik powiedziała „zabraliście pieniądze”. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż przeglądał budżet i pieniądze w tym dziale są, to jest 

wydatek rzędu 600,00 zł. 

Pan J. Szubart powiedział, że jeżeli Pani Skarbnik potwierdzi, iż są pieniądze, a Pani Wójt wyrazi 

zgodę, to remont będzie wykonany. 

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 XXVIII/131/16 Rady Gminy Rakszawa z dnia 19 września 2016 roku w sprawie 

zmiany budżetu na 2016 rok wraz z wcześniej przyjętymi wnioskami. 

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie (9 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy uznał punkt trzynasty porządku obrad za wyczerpany.  
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Ad. 14  

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu czternastego porządku obrad                          

tj. wnioski i zapytania radnych. Pan Przewodniczący powiedział, iż nie ma w tej chwili Pani Wójt, 

po czym odczytał pismo, jakie wpłynęło do Niego z Przedszkola Tygrysek, z odczytanego pisma 

wynika, że właścicielki Przedszkola Tygrysek 24 czerwca 2016 r. zwróciły się do Gminy z prośbą 

o wyjaśnienie sposobu naliczania przez gminę dotacji dla tego przedszkola, do chwili obecnej 

właścicielki Przedszkola nie otrzymały odpowiedzi na to pismo. Przewodniczący Rady Gminy 

zapytał, dlaczego tej odpowiedzi nie ma i kiedy taka odpowiedź będzie. 

Pani J. Wiśniowska powiedziała, iż pismo jakie wpłynęło w czerwcu było jakby reakcją Pań 

prowadzących Przedszkole Tygrysek odnośnie sposobu  naliczania i wysokości wydatków 

bieżących w rozdziale 80104 przedszkola publiczne. Panie w piśmie poprzedzającym to pismo 

zostały dokładnie poinformowane, łącznie z rozpisaniem na rozdziały, jakie wydatki bieżące 

wchodzą w naliczenie podstawy dotacji. Pani Dyrektor powiedziała, iż pismo z 24 czerwca                         

nie zawierało konkretnego pytania, tylko sugestie, co powinno być wliczane do wydatków 

bieżących. Pani J. Wiśniowska powiedziała, iż w związku z tym, że Panie oczekują odpowiedzi, 

z jej strony odpowiedź na pismo pójdzie najpóźniej jutro. 

Przewodniczący Komisji Społecznej w związku z tym, że nie ma Pani Wójt zapytał Panią 

Sekretarz, dlaczego na kolejnej sesji nie ma obsługi prawnej. 

Pani Sekretarz powiedziała, iż to pytanie powinno być skierowane do Pani Wójt, gdyż to Ona jest 

przełożoną Pani radcy. 

Przewodniczący Rady Gminy w związku z tym, że Pani radcy nie było już na kilku sesjach zapytał, 

czy jest to dłuższa nieobecność, czy może jest ona związana z odejściem na emeryturę. 

Pani Sekretarz powiedziała, iż z tego co Jej wiadomo jest na zwolnieniu lekarskim. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał Pana J. Szubart, Panią Skarbnik i Panią Sekretarz, jak sobie 

radzą bez obsługi prawnej przez tak długi czas. 

Pan J. Szubart powiedział, iż z wykształcenia jest prawnikiem, myśli że już ze sporym 

doświadczeniem, od 2003 roku współpracującym z kancelariami, niemniej jednak w sytuacjach 

trudniejszych kontaktuje sią z Panią radcą drogą elektroniczną, w sprawach umów współpracuje 

z Panem mecenasem Z. Borowik, który obsługuje ZEASiP i GOPS. Pan J. Szubart powiedział,                

iż sobie radzi, a pracownicy zawierzyli Jego wiedzy prawnej. Pan Kierownik powiedział,                       

iż pracownicy w sprawach trudniejszych konsultują się z Panem Z. Borowik. 

Pani Skarbnik powiedziała, iż Ją troszkę boli to, że nie ma Pani radcy, gdyż w tej chwili                  

zmieniają się przepisy, wchodzi centralizacja VAT, trzeba przekształcić ZEASiP i podjąć decyzję 

w tym temacie. Pani Skarbnik powiedziała, iż brakuje Jej wsparcia prawnego w związku                                

z czym prawdopodobnie będzie stosować do Pani Wójt wniosek o wydanie opinii, gdyż pewnych 

rzeczy sama nie jest w stanie zrobić. Pani Skarbnik powiedziała, iż nie wyobraża sobie dalszej 

pracy bez fachowego wsparcia. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał Panią Sekretarz, czy sobie radzi. 

Pani Sekretarz potwierdziła. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż kilkanaście minut temu była dyskusja                         

o zabezpieczeniu środków na opinię prawną, wówczas było powiedziane, że może to zrobić radca 

prawny Gminy, a w tej chwili go nie ma, jeżeli choroba będzie dłuższa zwolnienie może się 

przedłużyć, z czym trzeba się liczyć.  

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż z tego co wie prawdopodobnie w przyszłym roku, 

czy może jeszcze w tym, na emeryturę będzie przechodziła Pani J. Ryzner, w związku z czym 

przypomniał sytuację, kiedy to na emeryturę przechodziła Pani Skarbnik, wówczas pojawiały się 

wnioski Rady, niemniej jednak nie było osoby, która byłaby wcześniej zatrudniona i przy Pani 
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Skarbnik mogła się wdrożyć w tę pracę. Pan Przewodniczący zapytał Pana J. Szubart, czy jest 

pomysł, aby osoba, która miałaby zastąpić Panią Ryzner była już zatrudniona, aby praca Urzędu 

w tym zakresie toczyła się normalnym tempem.  

Pan J. Szubart powiedział, iż tutaj kwestia jest dość skomplikowana, gdyż jest to osobą z bardzo 

dużym doświadczeniem, pracująca na bardzo rozległym zakresie obowiązków, podczas 

nieobecności tego pracownika osoby zastępujące, nawet z doświadczeniem nie radziły sobie z tak 

dużym zakresem obowiązków. Pan Kierownik powiedział, iż ze względu na szeroki zakres tych 

obowiązków, część z nich przejął On sam od Pani Ryzner. Pan J. Szubart powiedział, iż rozmawiał 

już z Panią Ryzner, która potwierdziła, że w styczniu przechodzi na emeryturę, z wstępnych 

rozmów w innych urzędach nikt na zasadzie przeniesienia tu nie przyjdzie, w związku z czym  

trzeba będzie ogłosić konkurs. Pan Kierownik powiedział, iż do Urzędu na prace interwencyjne 

przychodzi chłopak z Krzemienicy, niemniej jednak prace interwencyjne, a etat to są dwie różne 

rzeczy. Pan J. Szubart wyraził nadzieję, że konkurs na to stanowisko zostanie niebawem rozpisany, 

chętnych jest dużo, niemniej jednak Pan Kierownik chciałby kogoś z doświadczeniem, kogo                    

nie będzie musiał szkolić. 

Przewodniczący Rady Gminy uznał punkt czternasty porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 15  

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu piętnastego porządku obrad                           

tj. sprawy różne. Pan Przewodniczący podziękował sołtysom, którzy już zorganizowali zebrania 

wiejskie za zaproszenie, natomiast jeżeli chodzi o zebrania wiejskie w sołectwach Rakszawa 

Dolna i Rakszawa Górna, to odbędą się one w najbliższą niedzielę. Przewodniczący Rady Gminy 

przekazał radnym podziękowania sołtysa i mieszkańców Węglisk za dołożenie kwoty brakującej 

do wykonania chodnika, który aktualnie jest w trakcie budowy. Pan Przewodniczący poprosił 

sołtysów o przedstawienie informacji z zebrań, które już się odbyły, a także informacje o planach, 

na zebrania, które odbędą się w najbliższą niedzielę. 

Pan J. Kuca powiedział, iż decyzja Rady Sołeckiej była taka, aby przekazać fundusz sołecki                      

na rok 2017 na projekt wykonania boiska szkolno – ogólnodostępnego, które by się mieściło                     

na łące obok Domu Strażaka. Na zebraniu poruszane były sprawy bieżące, mieszkańcy są 

zadowoleni, że jest budowany chodnik, ponadto na przełomie września i października ma się 

rozpocząć budowa kanalizacji. Pan sołtys powiedział, iż wiosną rozpoczęto wykopy mające                       

na celu osuszenie łąk, ale biorąc pod uwagę, że było mokro prace nie zostały dokończone, w chwili 

obecnej trwa susza w związku z czym poprosił Pana Dyrektora o dokończenie tych prac. 

Pani T. Sroczyk zaprosiła zebranych na niedzielne zebranie wiejskie, powiedziała iż jutro spotyka 

się Radą Sołecką, która zajmie się kwestią funduszu sołeckiego, potrzebna jest m. in. modernizacja 

drogi do ujęcia wody, czy uzupełnienie oświetlenia. 

Pan J. Panek powiedział, iż zebranie wiejskie sołectwa Rakszawa Dolna zaplanowane jest                          

na najbliższą niedzielę, na godz. 1400 w ZSTG. Wiodącym tematem zebrania będzie 

zagospodarowanie funduszu sołeckiego na rok 2017, a także sprawy bieżące Gminy i sołectwa. 

Pan sołtys zaprosił zebranych na wspomniane zebranie, powiedział iż z rozmów z ludźmi wynika, 

że jest wiele tematów do omówienia. Pan J. Panek poinformował zebranych, że rusza kolejna 

edycja programu „Pomoc żywnościowa 2014 – 2020”, pomoc ruszy na przełomie września                          

i października, w związku z czym poprosił o poinformowanie mieszkańców, żeby wybierali 

zaświadczenia z GOPS. Osoby które będą mieć zaświadczenie z datą wrześniową otrzymają 

pomoc za wrzesień i za październik oraz za następne miesiące, natomiast te osoby które będą mieć 

zaświadczenia z datą październikową dostaną pomoc za październik i za następne miesiące. Pan 



21 
 

sołtys poprosił o poinformowanie mieszkańców, o tym, że świadczenie 500+ nie ma wpływu                   

na wysokość kryterium dochodowego. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poprosił o przypomnienie kryterium dochodowego. 

Pan J. Panek powiedział, iż kryterium dochodowe o ile dobrze pamięta dla osób samotnych wynosi 

950,00 zł, natomiast dla rodzin wynosi 671,00 zł na osobę. Pan sołtys powiedział, iż o pomoc 

żywnościową mogą się ubiegać osoby, które w danym momencie znalazły się w trudnej sytuacji 

życiowej, a ich dochód przekracza kryterium dochodowe, dla przykładu Pan J. Panek podał osobę, 

której np. zawalił się dach, aby go naprawić wzięła pożyczkę w banku i tę pożyczkę musi spłacać, 

o tym trzeba pisać, a takie sytuacje mogą potwierdzać również sołtysi. Pan sołtys zwracając się      

do Przewodniczącego Rady Gminy zasugerował powrót do pomysłu wprowadzenia nazw ulic,                

na początku można by zacząć od nazw dzielnic i wprowadzić tablice informacyjne, aby osoby 

przyjeżdżające z zewnątrz wiedziały, gdzie się znajduje, jaka część Rakszawy. Pan sołtys 

zasugerował pochylenie się nad przepisami dotyczącymi ładu i porządku, chodzi o ustalenie 

pewnych zasad w tym temacie, gdyż to co się dzieje „jest wołające o zgrozę i pomstę”. Gmina jest 

wszędzie obwieszana ogłoszeniami, które są na drzewach, słupach i wszędzie gdzie się da,                            

a na terenie gminy są zamykane gabloty, to powinno się tam znajdować. Pan J. Panek uważa,                   

iż wieszanie ogłoszeń, na drzewach, czy słupach powinno być zabronione uchwałą Rady Gminy. 

Pani I. Cieślicka zapytała, jak egzekwować taki przepis. 

Pan J. Panek powiedział, że jeżeli będzie uchwała Rady Gminy, to będzie podstawa, żeby to 

egzekwować. Kolejny temat, który poruszył Pan sołtys dotyczył lokali szynkujących alkohol,                      

w związku z czym zasugerował, aby i tu pewne sprawy uregulować, żeby nie było nieprzyjemnych 

scen, to co się dzieje w centrum Rakszawy przed i za pawilonem „woła o pomstę do nieba, zrobiło 

się dziwne centrum kulturalne Rakszawy, gdzie schody są oblepione różnymi elementami 

ludzkimi, które tam piją z tych butelek, rozbijają te butelki, najgorsze wulgaryzmy wymyślają itd. 

Następna grupa tych elementów siedzi z kolei z tyłu, trzeba tutaj jakoś uregulować, w jakiś sposób 

do tej sprawy podejść, lokale które szynkują alkohol powinny mieć zorganizowane miejsca                       

do kulturalnego spożycia, ale to powinniśmy uregulować uchwałami Rady”. 

Przewodniczący Komisji Społecznej poruszył kwestie wykoszenia traw nad rzekami. Pan 

Przewodniczący powiedział, iż chciał jeszcze poruszyć temat przejęcia stadionu, gdyż już czas 

najwyższy tę sprawę zakończyć. 

Pan J. Kuca wyjaśnił, iż lokalizacja boiska na Węgliskach wynika z tego, że mieszkańcy chcieliby, 

żeby powstało tam centrum, jest to niedaleko szkoły, obok Domu Strażaka, co miałoby niemały 

wpływ na organizowanie w przyszłości różnego rodzaju imprez, czy uroczystości. 

Pani I. Cieślicka zapytała, jak wygląda sprawa projektu chodnika w Potoku, czy będzie robiony, 

czy nie będzie, a jeżeli nie będzie, to dlaczego, ponadto Pani radna zapytała, jak wygląda sprawa 

projektu remontu sali teatralnej. 

Pan J. Szubart powiedział, że jeżeli chodzi o projekt sali teatralnej, to właśnie przygotowywana 

jest koncepcja, czy będzie robiony sam dół, czy razem z dachem. Jeżeli chodzi o środki, o których 

wcześniej była mowa, to skierowane one będą bardziej do obiektów zabytkowych i sakralnych, 

powiedział że być może uda się uzyskać dofinansowanie z LEADER-a.  Pan Kierownik 

powiedział, że po przedstawieniu konkretnej koncepcji będzie można przystąpić do opracowania 

konkretnego projektu. Jeżeli chodzi o chodnik w Potoku do dzisiaj zbierane są oferty od 

projektantów, projekt przewidziany jest w tym roku. 

Pani M. Nycz odnośnie pozyskania środków zewnętrznych powiedziała, iż nabór na salę teatralną 

będzie w grudniu, będzie to z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w związku z tym,                            

że wniosek będzie składany w grudniu, termin wykonania projektu na salę teatralną będzie 

również do grudnia. Pani M. Nycz poprosiła, aby sołtysi przesyłali Jej drogą elektroniczną 
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informacje o zebraniach wiejskich, wówczas będzie mogła te informacje zamieszczać na stronie 

internetowej Urzędu, informacje można też przekazywać telefonicznie. 

Pani T. Sroczyk powiedziała, iż Ona informacje rozwiesza na tablicach ogłoszeń swojego 

sołectwa.  

Pan W. Walawender zapytał Przewodniczącego Komisji Społecznej, czy w związku z reformą 

szkolnictwa planuje jakieś spotkanie. 

Przewodniczący Komisji Społecznej powiedział, iż Komisja w dniu 16 września dokonała objazdu 

szkół, rozmawiała z Dyrektorami i takie spotkanie będzie zorganizowane na przełomie września    

i października.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż temat wywołany przez Pana W. Walawender  

poruszył już rok temu, nic się w tej kwestii jednak nie działo, w tej chwili temat powrócił i trzeba 

się z nim zmierzyć. Pan Przewodniczący poruszył kwestię oznakowania dróg powiatowych                       

na terenie Gminy, konkretnie chodzi o znak ostrzegawczy o przebiegających przez drogę 

zwierzętach leśnych. Pan radny powiedział, iż w dniu dzisiejszym był poproszony o odstrzelenie 

dzika w okolicy linii wysokiego napięcia, gdyż dzik ten miał kolizję komunikacyjną z autem 

osobowym, miał sparaliżowaną tylną część, na szczęście nikt z ludzi nie został poszkodowany                

w tym zdarzeniu. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż może niezbyt uważnie 

patrzył, ale nie zauważył tam znaku, drugie miejsce gdzie przechodzą przez jezdnię dzikie 

zwierzęta jest na łąkach za punktem, gdzie naprawiane są turbosprężarki, jest tam teren 

niezabudowany zwierzyna chodzi nie tylko w godzinach nocnych, teren ten również nie jest 

oznakowany. Kolejna sprawa, którą poruszył Pan Przewodniczący dotyczyła nieużytków                          

na terenie Gminy, których jest całkiem sporo, powiedział iż z tego co wie Gmina Czarna podjęła 

działania w kierunku przymuszenia mieszkańców do uporządkowania w szczególności działek 

przylegających bezpośrednio do dróg, wpływa to na wizerunek miejscowości. Przewodniczący 

Komisji Rewizyjnej powiedział, iż z tego co wie na razie kosztowało to Gminę tyle, co rozesłanie 

wezwań do uprzątnięcia pod groźbą postepowania w ramach wykroczenia. Pan Przewodniczący 

powiedział, że jeżeli nawet 30, czy 50 % mieszkańców uporządkuje działki, to i tak będzie duży 

sukces. 

Przewodniczący Rady Gminy nawiązując do wypowiedzi Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 

zgłosił wniosek o uzupełnienie znakami drogowymi „zwierzyna leśna” dróg na terenie Gminy 

Rakszawa. 

Radni przyjęli wniosek jednogłośnie (9 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy wyraził nadzieję, że Pan J. Szubart, jako radny powiatowy będzie 

ten temat kontynuował w Powiecie. 

Pan J. Szubart powiedział, iż temat jest bardziej złożony, znak „zwierzyna dzika” ustawia się                       

na przebiegach tras migracji zwierząt. Powiat zwracał się do Nadleśnictwa o informację o szlakach 

migracji zwierzyny, niemniej jednak takiej informacji nie uzyskał. Znaki stawiane są na drogach 

z zatwierdzoną organizacją ruchu, a Powiat, jeszcze nie ma tej organizacji zatwierdzonej, jest                   

w trakcie jej zatwierdzania. Pan Kierownik powiedział, iż jako członek Komisji Rewizyjnej 

sugerował w Powiecie uzupełnienie i ustawienie znaków „uwaga zwierzyna”. Pan J. Szubart 

powiedział, że jeżeli chodzi o oznakowanie dzielnic w miejscowości, to pomysł oznakowania 

dzielnic jest bardzo dobry, jeżeli chodzi o wskazanie numerów domów jest już trochę gorzej, 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy nie mogłyby się znaleźć tablice np. Rakszawa Wołochy 

i wypisane numery „od – do”. 

Pan J. Szubart powiedział, iż z numerami byłby problem, gdyż numery w Rakszawie są nieco 

rozsiane. Gminy warmińsko – mazurskie stosują umieszczanie tablicy informacyjnej z mapą, takie 

mapy można zastosować. Jeżeli chodzi o wezwania dla mieszkańców, to Gmina Czarna stosuje je 

już kilka lat, niemniej jednak w przypadku odwołania mieszkańca, trzeba będzie wskazać 
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podstawę prawną, a takiej nie ma. Pan Kierownik powiedział, iż pisma do mieszkańców były 

wysyłane jeszcze w okresie, kiedy On pracował w Gminie Czarna. Jest ustawa o utrzymaniu roślin, 

która mówi o rozprzestrzenianiu się chorób i szkodników, była próba wprowadzenia zapisu                      

do Regulaminu utrzymania czystości, zapis został uchylony. Pan J. Szubart powiedział, iż bardzo 

duże znaczenie w takich sytuacjach ma napór sąsiadów, niemniej jednak podczas najbliższego 

spotkania podpyta pracowników Gminy Czarna o ich rozwiązania. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przypomniał, iż Pan J. Szubart powiedział, że Powiat 

zwracał się do Nadleśnictwa z prośbą o informację dotyczącą migracji zwierzyny, zdaniem Pana 

Przewodniczącego znaki należałoby postawić tam, gdzie powstaje najwięcej zdarzeń drogowych, 

a taką wiedzę ma jedynie Policja, która od około 3 lat każdemu miejscu zdarzenia przypisuje 

współrzędne GPS. Po każdym zdarzeniu ze zwierzyną jest informowane Koło Łowieckie, które 

nanosi zmianę do planu łowieckiego. 

Pan J. Szubart powiedział, iż organizacja ruchu na drogach powiatowych jest opiniowana przez 

Policję, natomiast na drogach gminnych takiego obowiązku nie ma. Pan Kierownik powiedział,   

iż Policja podczas opiniowania może wskazać, że w danym miejscu powinien taki znak stać. 

Przewodniczący Rady Gminy zgłosił wniosek do Pani Wójt, aby przygotować symulację,                        

ile kosztowałoby zainstalowanie słupów z informacją, gdzie aktualnie na terenie Gminy się 

znajdujemy. 

Radni przyjęli wniosek jednogłośnie (9 głosów „za”) 

Pan R. Falandysz zapytał, na jakim etapie jest pozyskiwanie środków na boisko sportowe przy 

Szkole Podstawowej Nr 3. 

Pani M. Nycz powiedziała, iż nabór został ogłoszony w styczniu, wniosek został złożony w lutym, 

jeden wniosek o dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Rekreacji znalazł się na liście 

rezerwowej, potem został ogłoszony przez Ministerstwo kolejny nabór na boiska przyszkolne,                  

w związku z czym wniosek został złożony ponownie, do dnia dzisiejszego wnioski nie zostały 

jeszcze rozstrzygnięte. Pani M. Nycz powiedziała, iż nie można rozpocząć inwestycji przed 

podpisaniem umowy na dofinansowanie, z doświadczenia wie, że umowy były podpisywane             

w październiku. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż z informacji Pani Wójt wynika, że na terenie 

Gminy planowana jest siłownia na świeżym powietrzu, zapytał jaka będzie lokalizacja tej siłowni. 

Pani M. Nycz powiedziała, że jeżeli chodzi o siłownię zewnętrzną, jest to projekt realizowany 

przez LGD Ziemia Łańcucka, która siłownię zbuduje w ramach swoich środków, a Gmina 

Rakszawa nie poniesie żadnych kosztów, ani na siłownię, ani na ścieżkę nordic walking. Siłownia 

ma być zlokalizowana przy Środowiskowym Domu Samopomocy, znajdującym się na terenie 

ZSTG. Pani M. Nycz powiedziała, iż przy realizacji tego projektu dodatkowe punkty są za 

wykonanie zadań dla osób niepełnosprawnych. Pani M. Nycz powiedziała, iż spotkania dotyczące 

wyznaczania tras nordic walking będą się odbywały od października do grudnia, natomiast 

realizacja tego projektu będzie w przyszłym roku. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż taka siłownia to fajna sprawa, niemniej jednak dobrze 

by było, żeby była ona zlokalizowana w grupie kompleksów sportowych.  

Pani M. Nycz powiedziała, iż warunkiem jest, że siłownia ma się znajdować przy Środowiskowym 

Domu Samopomocy, żeby mogła służyć osobom niepełnosprawnym. 

Panj R. Falandysz zapytał, kiedy rozpocznie się budowa chodnika na Rąbanym, czy zaplanowane 

jest wybudowanie chodnika naprzeciwko szkoły, żeby można było wymalować tam pasy                               

i na jakim etapie jest druga część tego chodnika. 

Pan J. Szubart powiedział, iż plac budowy został przekazany już dawno, chodnik wykonuje                       

ta sama firma co w Węgliskach, jak tam skończą obrzeża wówczas ekipa przejdzie                                         

na Bieleckówkę, a na Węgliska wejdzie ekipa od kostki, jak tam skończą kostkę wówczas przejdą 
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układać kostkę na Bieleckówkę, termin wykonania prac jest na 15 bądź 20 października. Jeżeli 

chodzi o chodnik naprzeciwko szkoły od strony parkingu kościelnego, to będzie tam wykonany 

kawałek chodnika i będą namalowane pasy. Od drugiej strony na razie nie ma dokumentacji,                       

na tamtą część chodnika, gdyż jest wykonywana razem z dokumentacją na kontynuację chodnika 

na rowie krytym, na dzień dzisiejszy postepowanie jest na etapie pozwolenia wodno – prawnego. 

W tej chwili regulowana jest sprawa dotycząca płynącego tam potoku. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapytał, czyją własnością jest potok. 

Pan J. Szubart powiedział, iż potok jest własnością Gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż pierwszy etap obejmuje 300 m, zapytał, jaki będzie 

koszt. 

Pan J. Szubart powiedział, że około 60.000,00 zł plus przejście koło parkingu kościelnego, 

zostanie około 10.000,00 zł, ale może uda się za tę kwotę wykonać kawałek dalszej części 

chodnika. 

Pan J. Kuca wracając do tematu porządkowania działek powiedział, iż problem jest z działkami  

w centrum wsi, między domami, gdzie po pewnym czasie zrobi się wylęgarnia zwierząt i gadów. 

Pan sołtys zasugerował, aby w Rakszawie robić podobnie jak w Gminie Czarna i wysyłać pisma 

do właścicieli tych działek. 

Przewodniczący Komisji Społecznej poruszył kwestię braku regulacji prawnej drogi przez Groblę, 

zapytał co trzeba zrobić, żeby tę drogę naprawić, gdyż w niektórych miejscach droga ta się 

rozjeżdża. Pan Przewodniczący zapytał, czy cała ta droga jest nieuregulowana, czy częściowo. 

Pan J. Szubart powiedział, iż na Grobli jest ciekawa sytuacja, gdyż po wydzieleniu drogi z jednej 

jej strony jest działka konkretnego właściciela i z drugiej jej strony jest również część tej samej 

działki, tego samego właściciela, tam gdzie jest MPZP sytuacja jest w porządku, natomiast                        

na pozostałym terenie można by zrobić decyzję celu publicznego na budowę drogi wewnętrznej, 

co wiązałoby się z podziałami geodezyjnymi i wykupem nieruchomości, niemniej jednak zdaniem 

Pana Kierownika najlepszym rozwiązaniem tamtej sytuacji jest decyzja ZRID-owska, polega to 

na tym, że na podstawie specustawy składa się wniosek na budowę drogi publicznej i na jej 

podstawie można wywłaszczyć nawet tereny nieuregulowane. Największy problem jest                                   

ze znalezieniem projektanta, który robi drogę ZRID-owską, gdyż jest ich bardzo mało.                                   

Ta metoda w porównaniu z innymi metodami jest to dość kosztowna, gdyż cena podana przez 

rzeczoznawcę musi być zapłacona, nie można się jej zrzec. Najkrótsza procedura, to ta dotycząca 

drogi wewnętrznej, jej koszt to około 50.000,00 zł. 

Pani I. Cieślicka zapytała Pana J. Szubart, jako radnego powiatowego, czy ma koncepcję, w jaki 

sposób można odzyskać od Powiatu działkę i budynek na terenie ZSTG. 

Pan J. Szubart powiedział, iż swoją koncepcję przekazał przy opracowaniu MPZP, gdzie teren ten 

oznaczył jako usługi publiczne. W tej chwili jest tam hala magazynowa, ale nie można tam już 

zrobić np. hali produkcyjnej, tam po jakiejkolwiek zmianie mogą być już tylko usługi publiczne. 

W tej chwili Powiat dzierżawi halę Browarowi, z czego ma dość znaczne zyski, niemniej jednak 

jeżeli Browar zrezygnuje, wówczas nie będzie można tam robić nic innego, jak tylko usługi 

publiczne, a z tego co Pan Kierownik wie Browar planuje budowę hali magazynowej, w związku 

z czym prawdopodobnie zrezygnuje z tej dzierżawy. 

Pan W. Walawender zwracając się do Pana J. Szubart, jako radnego powiatowego powiedział,                 

iż Jego marzeniem jest, aby wzdłuż drogi powiatowej przez Rakszawę w kierunku Wydrza 

wybudować drogę rowerową, jest pobocze i jest na to miejsce. Pan radny nie wie, jaki byłby koszt 

tego przedsięwzięcia, niemniej jednak w tej chwili w Radzie Powiatu jest trzech radnych z tego 

terenu. 

Pan J. Szubart powiedział, iż na ostatniej sesji w poprzedniej kadencji Powiat się zobowiązał 

poręczyć kredyt dla szpitala w wysokości 12.000.000,00 zł i wpłacać rocznie na konto szpitala 
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800.000,00 zł, prawdopodobnie Powiat będzie poręczycielem kolejnego kredytu dla szpitala tym 

razem w wysokości 19.000.000,00 zł, w związku z czym Powiat „nie zaszaleje za bardzo”. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy rzuca to cień na remont Ośrodka Zdrowia. 

Pan J. Szubart powiedział, iż nie ma zagrożenia, gdyż ten kredyt brany jest m. in. na remont 

Ośrodka Zdrowia, chodziło Mu o to, że takie inwestycje jak np. ścieżki rowerowe nie mają szans 

na realizację. Pan Kierownik powiedział, iż nie wie, czy w takiej sytuacji Powiat w większym 

zakresie „będzie wchodził w chodniki”. Pan J. Szubart powiedział, iż Centrum Medyczne miało 

dostać dotacje na remont szpitala w wysokości 5.000.000,00 zł, a dostało tylko 2.500.000,00 zł, 

miało być dofinansowanie na geriatrię, a ta została wybudowana z własnych środków. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej zapytał, w jakim miejscu utknął remont kuchni w ZSTG. 

Pan J. Szubart powiedział, iż nie zna odpowiedzi na to pytanie, a o ile wie, nie jest tego pewien                  

to remont kuchni został skreślony przez Radę przy zwiększaniu środków na remont Schroniska. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż pytanie Przewodniczącego Komisji Gospodarczej 

miało podstawę w objeździe szkół, jakiego dokonała Komisja Społeczna, chodzi o to, że w sytuacji 

wejścia w życie reformy oświaty zostaną zlikwidowane gimnazja, a do szkół podstawowych wrócą 

dzieci z klas siódmych i ósmych, obiady nadal będą dowożone, a liczba dzieci z nich 

korzystających znacznie wzrośnie, w związku z czym obecna kuchnia w Szkole Podstawowej                 

Nr 1 nie poradzi sobie z przygotowaniem tak dużej ilości posiłków. Pan Przewodniczący 

poinformował, iż szersza informacja na temat objazdu i funkcjonowania oświaty na terenie naszej 

Gminy będzie na następnej sesji. 

Pan J. Szubart powiedział, iż chciałby, aby Rada zastanowiła się i na następnej sesji odpowiedziała 

na pytanie, czy jest możliwość przesyłania radnym materiałów na sesję drogą e-mailową, gdyż On 

za każdym razem musi ściągać pracowników z terenu. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż nie wie, gdyż każdy radny aby móc pracować na tych 

materiałach musiałby sobie wydrukować je w domu. Pan Przewodniczący poddał pomysł,              

aby w Urzędzie Gminy zainstalować półkę z nazwiskami radnych, gdzie zostawiane by były 

materiały, a On telefonicznie informowałby radnych, że materiały są do odebrania. 

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

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

 

Ad. 16  

 

W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy 

zamknął XXVIII sesję Rady Gminy. Obrady trwały od godz. 800 do godz. 1232.  

 

Z nagrania spisała: Teresa Nowicka           Zatwierdził:  
 

 

 

 

 


