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Protokół Nr VII/27/2016 

z  XXVII  Sesji Rady Gminy 

z 25 sierpnia 2016 r. 

 

Obecni według załączonej listy obecności. 

Sesję o godzinie 9 05 otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Paweł Przybyło. Przywitał 

zebranych i stwierdził, że w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi quorum i Rada może 

podejmować wiążące uchwały. 

Kontynuując swoje wystąpienie poinformował, że sesja została zwołana na wniosek Pani 

Wójt i podyktowana jest potrzebą związaną z rozstrzygnięciami przetargowymi. Następnie 

odczytał zaproponowany porządek obrad, zapytał o ewentualne zmiany do porządku obrad. Z 

uwagi na ich brak poddał go pod głosowanie.  

Radni przyjęli porządek obrad jednogłośnie (15 głosów „za”) 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji Rady Gminy, 

2. Przyjęcie porządku obrad, 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2016 r. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rakszawa 

na lata 2016-2019, 

5. Zakończenie obrad.  

 

Tym samym punkt 1 i 2 porządku obrad została wyczerpany.  

 

Ad. 3  

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu 3 porządku obrad tj. podjęcie 

uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2016 r. O wprowadzenie do tematu poprosił Panią 

Wójt. 

Głos zabrała Pani Wójt poinformowała, że wniosek o zwołanie sesji został złożony w 

związku z przeprowadzonymi przetargami. Poinformowała, że na chodnik na Węgliskach 

zabraknie pieniędzy a z kolei na chodnik na Rakszawa Bieleckówka zastanie. Zaznaczyła, że 

nie będziemy zabierać środków finansowych przeznaczonych na budowę chodnika Rakszawa 

Bieleckówka lecz jest propozycja aby dołożyć do brakującej kwoty na chodnik w Węgliskach 

z pieniędzy pozostałych  z kanalizacji. Natomiast po doprojektowaniu chodnika Rakszawa 

Bieleckówka w ramach robót uzupełniających będzie można wykorzystać pozostałe środki. 

Na koniec dodała, że sytuacja z drogami jest podobna, i również na drogi trzeba przeznaczyć 

dodatkowe środki finansowe. Kanalizacja w przetargu została wyceniona na dużo mniejsze 

pieniądze (kosztorys zakładał 3.000.000,00 zł a najtańsza oferta to 1.216.000,00), natomiast 

co do przybliżenia szczegółów dot. pozostałych ofert (o ile będzie taka konieczność) 

upoważnia kierownika referatu OŚG Pana Jacka Szubarta.  

 Głos zabrał Przewodniczący Rady i otworzył dyskusję. Poinformował zebranych o 

błędzie zamieszczonym w objaśnieniach do projektu uchwały dotyczącym przebudowy drogi 

Rakszawa Kąty w kierunku Pani Tasior. W ogłoszeniu związanym z przetargiem na tę drogę 

była podana długość 260 mb a w objaśnieniach do projektu uchwały wskazano że jest 200 

mb. W związku z tym poprosił kierownika referatu OŚG  wyjaśnienia w tej sprawie.  

Kierownik OŚG stwierdził, że w tej chwili nie pamięta długości wspomnianej drogi po czym 

zapewnił, że to sprawdzi. 
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Kontynuując swoje wystąpienie Przewodniczący Rady zwrócił również uwagę na informację 

jaką radni otrzymali na poprzedniej sesji dotyczącej dróg: Rakszawa Wołochy – Kościelne 

gdzie w planie było wykonanie dwóch części dróg o długościach do 1 km. a ogłoszono 

przetarg na jeden odcinek, który został skrócony do 800 metrów. Po czym również poprosił o 

wyjaśnienia tej kwestii.  

Głos zabrał Kierownik OŚG, wyjaśnił, że temat drogi Rakszawa Wołochy – Rakszawa 

Kościelne został już przybliżony na wczorajszej Komisji Rewizyjnej. Tytułem przypomnienia 

dodał, że w planie było ogłoszenie przetargu na budowę drogi w kierunku Dąbrówek koło ITS 

i Kąty, a w drugiej kolejności Rakszawa Kościelne – Rakszawa Wołoch i drogę „fogrowską”. 

Z uwagi na zmianę przepisów (niekorzystnych dla samorządów pod względem min. 

finansowym) tj. ustawy o zamówieniach publicznych udało się jednak przed wejściem ich w 

życie ogłosić również przetarg na drogę Rakszawa Wołochy - Rakszawa Kościelne. Wyjaśnił, 

że poprzez takie działania w myśl starych przepisów będzie wykonany jeden odcinek tej drogi 

a druga część po przekazaniu przez projektanta dokumentów będzie mogła być wykonana 

jako roboty uzupełniające i nie trzeba będzie ogłaszać przetargu na nowych zasadach. Dodał, 

że nowe zasady powodują to, iż nie maże być tak , że 90% to jest cena, 10% to gwarancja, 

tylko 60% cena a 40 % są to „kryteria bliżej nieokreślone”. Jako przykład podał, że w 

złożonej ofercie  musimy zbadać czy przedsiębiorca gwarantuje zatrudnienie pracowników na 

podstawie umowy o pracę i płaci minimum najniższe wynagrodzenie. Jak zaznaczył zmiany 

te spowodują (wg wielu opinii) wzrost kosztów robocizny o ok. 40% a dla nas jako 

zamawiającego będzie to niekorzystna cena.  

Ponownie głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy, zapytał o koszt drogi o długości 800 

metrów. 

Kierownik wyjaśnił, że jest to kwota 137.972,00 zł + koszty zaprojektowania czyli ok. 160 

tys. zł. w tym objęte są również koszty zaprojektowania drugiego odcinka.  

W dalszej dyskusji głos zabrali: 

Radny Tama zapytał jaka firma wygrała przetarg i czy powiat planuje wywiązać się ze swoich 

zobowiązań. Ponadto zapytał czy tak niska cena za wykonanie nie odbije się na jakości 

planowanej inwestycji. 

Głos zabrał kierownik OŚG odpowiadając na drugie pytanie wyjaśnił, że w tej chwili są 

zsumowane wszystkie inwestycje związane z budową chodników powiatowych. Chodnik na 

Węgliskach do tej pory był jako gminny ale ma nadzieję że po jego zakończeniu  będzie 

podjęta uchwała jako pomoc rzeczowa i wówczas powiat będzie zobowiązany zapłacić 20%. 

Co do pierwszego pytania wyjaśnił, że przetarg będzie rozstrzygnięty jeżeli dzisiaj rada 

podejmie uchwałę. Dodał, że będą pieniądze to jutro będziemy mogli poinformować kto 

wygrał. Następnie dodał że, najniższą ofertę złożył Zakład Komunalny w Żołyni. Ponadto 

odpowiadając na pytanie trzecie związane z tematem kanalizacji wyjaśnił, że co do budowy 

jest „duży zastój” tym bardziej że termin wykonania jest jesienno-wiosenny. Poinformował 

również, że było dużo ofert o różnym przedziale cenowym. Pięć ofert mieściło się w 100 tys. i 

były bardzo do siebie zbliżone, dwie następne wyniosły ok. 1.700.000,00. Była też i na 

2.400.000,00 zł. Wspomniał, że jeśli chodzi o materiały zostały one zapisane w specyfikacji i 

zgodnie z nią takie maja być użyte. Stwierdził, że nie widzi ryzyka w tym temacie. Obawą 

byłoby, jak zaznaczył, jeżeli oferty byłyby zbyt różniące się od siebie. Na koniec 

poinformował również, że do wykonawców wysyłane są wnioski o złożenie wyjaśnień co do 

rażąco niskiej ceny.  

Następnie głos zabrał Radny S. Wróbel, który poinformował zebranych, że w dniu 

wczorajszym Komisji Rewizyjna na swoim posiedzeniu szczegółowo przeanalizowała projekt 

omawianej uchwały. Jak zaznaczył zauważony został również błąd, o którym wspomniał 
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Przewodniczący Rady Gminy dotyczący 200 metrów drogi, gdzie w ogłoszeniu przetargu jest 

260 metrów. Ponadto poinformował, że Komisja Rewizyjna podjęła wniosek o pozytywnym 

zaopiniowaniu projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2016 r. Następnie będąc przy 

głosie złożył wniosek o zmianę zapisu objaśnień do uchwały „przebudowa drogi Rakszawa – 

Kąty w kierunku Pani Tasior o długości 200 mb na „przebudowa drogi w kierunku pani 

Tasior na 260 mb, pozostałe brzmienie zdania pozostaje bez zmian”.  

Głos zabrała Skarbnik Gminy, która poprosiła o dopisanie po słowach „przybudowa drogi 

gminnej Rakszawa Wołochy” - „Rakszawa Kościelne nr 109961R” gdyż to jest jak wyjaśniła 

pełna nazwa inwestycji, a która podczas pisania objaśnień została pominięta.  

Następnie tak zaproponowany wniosek radnego Wróbla Przewodniczący Rady Gminy poddał 

pod głosowanie.  

Radni przyjęli wniosek jednogłośnie (15 głosów „za”). 

Ponownie głos zabrał Przewodniczący Rady, poinformował, że będąc na posiedzeniu Komisji 

Rewizyjnej wyjaśnione zostało, że jedno z pięciu zadań dot. naprawy drogi z tzw. Funduszu 

Ochrony Gruntów Rolnych zostało zabezpieczone z bieżącego utrzymania dróg.  

Następnie w sprawie projektu uchwały głos zabrała Skarbnik Gminy, która wyjaśniła kwestię 

związaną z przedszkolem „Tygrysek”. Zaznaczyła, że podczas zmiany subwencji oświatowej 

(kwiecień) w związku z metryczkami, dla przedszkola „Tygrysek” powstał Dział 149 – Dzieci 

niepełnosprawne w przedszkolu gdzie była zwiększona dotacja ok 2.700 zł i wówczas to nie 

zostało ujęte w tabeli. W związku z tym, że wprowadzone są zmiany do budżetu to i ta 

zmiana została uwzględniona w załączniku do uchwały o dotacjach - kwota z 214.394,40 zł 

jako prawidłową zapisano - 217.134,40 zł. Kontynuując dyskusję na temat projektu uchwały 

głos zabrała radna Cieślicka. Poinformowała zebranych, o udziale w posiedzeniu Komisji 

Rewizyjnej, na którym z wypowiedzi Pani Wójt i kierownika OŚG wynikało, że zostały 

rozstrzygnięte przetargi ale nie zostały podpisane jeszcze umowy z wykonawcami. W 

związku z tym uważa, że nie należy rozpoczynać na razie nowych inwestycji. Po czym 

zgłosiła wniosek formalny o wycofanie z projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 

2016 zapis „wprowadza się nową inwestycję pt. Projekt budowy sieci kanalizacyjnej w 

miejscowości Wydrze o kwotę 30.000,00 zł w 2016 r. i 40.000,00 zł w 2017 r. łączny koszt 

70.000,00 zł (dział 900 01 § 6050).” 

Głos zabrała Pani Wójt poinformowała, że wysłuchując wniosku Pani radnej Cieślickiej 

musielibyśmy wrócić do innych zapisów uchwały. Stwierdziła, że jeżeli radni uznają, że 

przetarg na kanalizację jest jeszcze nierozstrzygnięty a będzie dopiero po podpisaniu umowy 

w związku z tym należy również wycofać środki przeznaczone na drogi z pozostałych w 

wyniku osiągniecia w przetargu na kanalizację oszczędności. 

Ponownie głos zabrała radna Cieślicka, która stwierdziła, że nie widzi ścisłego związku 

pomiędzy nową inwestycją a już zaplanowanymi. „Jedno z drugim nie ma nic wspólnego 

specjalnie.”  

Głos w sprawie zabrał Przewodniczący Rady Gminy, poinformował zebranych o prowadzonej 

dyskusji w sprawie inwestycji na Komisji Rewizyjnej. Następnie podzielając zdanie 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wypowiedziane na posiedzeniu komisji stwierdził, że 

wniosek Pani Cieślickiej jest przedłużeniem wniosku Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

Wyjaśniając stwierdził, że w momencie kiedy zostaną podpisane umowy tak naprawdę będzie 

można mówić o rozstrzygnięciu przetargu „automatycznie te pieniądze zostaną wprowadzone 

do budżetu gminy na 2016 r. gdzie jak zaznaczył jest to odległość kilkudniowa.  

Głos zabrała Pani Wójt, wyjaśniła, że jak wspomniała wcześniej w przypadku odmiennej 

decyzji radnych w sprawie kanalizacji w miejscowości Wydrze zmuszona będzie wycofać 

pieniądze z kanalizacji, które dzisiaj przeznaczone są na inny cel (tj. kwota 400.000,00 zł na  
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drogi a tylko 30.000,00 zł na projekt budowy kanalizacji w miejscowości Wydrze). 

Zaznaczyła również, że „widzi w tym ścisły związek.” Na koniec stwierdziła, że jeżeli mamy 

być konsekwentni i uznawać ,że rozstrzygniecie przetargu będzie dopiero po podpisaniu 

umowy to również dysponowanie nadwyżką powstałą z  tego przetargu, będzie możliwe 

dopiero po podpisaniu umowy. 

Głos w tej sprawie zabrał również kierownik OŚG, przypomniał, że w piątek kiedy został 

otworzony przetarg okazało się, że mamy oszczędności w granicach 1.300.000,00 zł to 

pozwoliło stwierdzić, że dzięki temu można będzie wykonać jeszcze inne inwestycje. Teraz 

jak zauważył okazuje się, że 30 tys. to za dużo. Pozwolił sobie zauważyć, że przesuwamy 

płatność na Ośrodek Zdrowia na następny rok (warunki przetargowe na to pozwalają), na 

kanalizację na rok 2016 przewidziane było 800.000,00 zł – płatność 500.000,00 zł, pozostaje 

kwota 300.000,00 zł. Nie ukrywając zdziwienia stwierdził, że teraz 30 tys. jest dużą kwotą do 

przyjęcia gdzie za miesiąc będzie to możliwe. Ponadto zasugerował wzięcie pod uwagę 

również mieszkańców. W związku z tym zaapelował, aby nie robić problemów z 30 tys. zł, 

zważywszy na milionowe oszczędności. Na koniec zasugerował aby nie dzielić społeczeństwa 

na „lepszych i gorszych”.  

Głos zabrała radna M. Janas – Piwińska, przysłuchując się wypowiedzi w dyskusji 

stwierdziła, iż „ ma wrażenie, że sami się ośmieszamy”. Przypomniała, że gmina składa się z 

trzech miejscowości. Rakszawa – kanalizacja, wodociąg jest, w Węgliskach – kanalizacja, 

wodociąg również, pozostaje Wydrze „tam też są ludzie”. Wspomniała również o chodniku 

od Ośrodka Zdrowia w kierunku Węglisk gdyż ludzie pytają. Zaniepokoiła się przesunięciem 

środków na przebudowę budynku Ośrodka Zdrowia – ale uzyskała odpowiedź, że będzie on 

w tym roku remontowany a płatność nastąpi w przyszłym roku po jego wykonaniu. Na koniec 

stwierdziła, że na Wydrzu jest dużo ludzi, którzy mają problem z wybudowaniem domu - 

problem to kanalizacja. Po czym zaapelowała o wyrozumiałość dla wszystkich. 

Głos zabrała radna Cieślicka, która wyraziła swoje obawy o to, że kanalizacja może 

kosztować nie łącznie 70 tys. a znacznie więcej i wówczas „będzie to ogromne obciążenie dla 

budżetu”. Na koniec zaproponowała zakończyć najpierw rozpoczęte inwestycje.  

Głos zabrała Pani Wójt, poinformowała, że „nikt nie wybuduje kanalizacji na Wydrzu jeżeli, 

rada w budżecie nie przegłosuje środków”. 

Następnie kierownik OŚG przypomniał radnym o czasie jaki upłynął na przygotowanie 

kanalizacji na Węgliskach, zanim została ona podjęta do wykonania. 

W związku burzliwą dyskusją co do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2016 r., 

Przewodniczący Rady ogłosił kilkuminutową przerwę.  

Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady sesji i przeszedł do kontynuacji 

dyskusji. 

Głos zabrała radna Cieślicka, poinformowała, że w związku z dodatkowymi wyjaśnieniami na 

temat przebiegu inwestycji złożonymi podczas przerwy przez Panią Wójt, wycofuje wcześniej 

złożony wniosek. 

Głos zabrał Przewodniczący Rady, zapytał zebranych o dodatkowe głosy w dyskusji. W 

związku z ich brakiem poddał pod głosowanie Uchwałę Nr XXVII/123/16 Rady Gminy 

Rakszawa z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu na 2016 r. z uwzględnieniem 

wcześniej wskazanymi poprawkami. 

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie (15 głosów „za”) 

Tym samym został wyczerpany pkt 3 porządku obrad. 
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Ad. 4 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu  4 porządku obrad tj. podjęcie 

uchwały w sprawie zamiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rakszawa na lata 2016 

-2019, po czym o wyjaśnienia poprosił panią Wójt.  

Głos zabrała pani Wójt, która o przybliżenie tematu poprosiła Panią Skarbnik. 

Na wstępnie Pani Skarbnik odczytała zmiany jakie zostały wprowadzone do   projektu 

uchwały w stosunku do wcześniejszej uchwały o wieloletniej prognozie. Następnie wyjaśniła, 

że brakuje załącznika nr 1 do uchwały ponieważ, w związku z licznymi zmianami potrzebne 

jest wykonanie przeliczeń. Zapewniła, że w załączniku zostanie zawarte dokładnie to 

wszystko co jest opisane w projekcie uchwały (min. przedsięwzięcia) ulegną zmianie jedynie 

kwoty wydatków bieżących. Dodała również, że kwota ujęta na rok 2016 2 626.596,00 zł 

może ulec zmianie i jest to łączna kwota inwestycji jaka na ten rok została przewidziana. Na 

koniec poinformowała, że załącznik nr 1 zostanie przekazany radnym do zapoznania się przed 

podpisaniem uchwały. 

Głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy i otworzył dyskusje dotyczącą omawianej uchwały. 

Poinformował, że po dokonaniu wszelkich poprawek radni otrzymają właściwą uchwałę o 

wieloletniej prognozie finansowej Gminy. Następnie w związku z brakiem głosów w dyskusji 

poddał pod głosowanie Uchwałę Nr XXVII/124/16 Rady Gminy Rakszawa z dnia 25 sierpnia 

2016 r. w sprawie zamiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rakszawa na lata 2016 -

2019. 

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie (15 głosów „za”) 

Tym samym został wyczerpany pkt 4 porządku obrad. 

Ad. 5 

 

W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady 

Gminy zamknął XXVII sesję Rady Gminy. Obrady trwały od godz. 905 do godz. 1008.  

 

 

 

 

Protokołowała: Magdalena Wieloch           Zatwierdził:  

 


