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Protokół Nr VII/29/2016 

z XXIX Sesji Rady Gminy Rakszawa 

z 25 października 2016 r. 
 

Obecni według załączonej listy obecności. 

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

udział 13 radnych, co stanowi quorum i Rada może podejmować wiążące uchwały. Pan 

Przewodniczący powitał radnych oraz zaproszonych gości, zapytał czy ktoś chciałby 

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

pod głosowanie zaproponowany porządek obrad. 

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

 

Zatwierdzony porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z XXVII i XXVIII 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. Realizacja zadań oświatowych w poprzednim roku szkolnym (2015 – 2016). 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zapewnienia oświatowym jednostkom organizacyjnym Gminy 

wspólnej obsługi, określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu 

obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi. 

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

Rakszawa. 

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

Rakszawa. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Rakszawa pomocy rzeczowej Powiatowi 

Łańcuckiemu. 

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

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

na lata 2016 – 2019. 

14. Wnioski i zapytania radnych. 

15. Sprawy różne. 

16. Zakończenie obrad. 

 

Ad. 3 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu trzeciego porządku obrad  

tj. przyjęcia protokołów z XXVII i XXVIII sesji Rady Gminy, zapytał czy radni mają uwagi                       

do protokołu z XXVII sesji Rady Gminy, w związku z tym, że radni nie zgłosili uwag poddał                    

pod głosowanie przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Gminy. 

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

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do przyjęcia protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy, 

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

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

Radni przyjęli protokół z XXVIII sesji (12 głosów „za” 1 głos „wstrzymujący”) 
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Przewodniczący Rady Gminy uznał punkt trzeci porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 4 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu czwartego porządku obrad 

tj. sprawozdania Przewodniczącego Rady Gminy z działań podejmowanych od ostatniej sesji. Pan 

Przewodniczący powiedział, iż uczestniczył w dwóch zebraniach wiejskich oraz w posiedzeniu 

Komisji Rewizyjnej, 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 Jej praca skupiała się głównie na wykonywanych 

inwestycjach, na konsultacjach i spotkaniach z dyrektorami jednostek organizacyjnych 

dotyczących spraw bieżących, konstrukcji przyszłorocznego budżetu oraz – przyszłych reform 

oświaty. Pani Wójt uczestniczyła w dwóch zebraniach wiejskich, których głównym celem był 

fundusz sołecki. W okresie między sesjami odbyło się spotkanie z okazji jubileuszu 50 – cio lecia 

małżeństwa jednej z par, mieszkańców naszej Gminy. Pani Wójt uczestniczyła w spotkaniu 

dotyczącym „afrykańskiego pomoru świń”, w podsumowaniu Dni Miasta Łańcuta, w posiedzeniu 

Kapituły przyznającej statuetkę Świętego Michała Archanioła, na osiem zgłoszonych osób                              

z całego Powiatu, z terenu Gminy Rakszawa zgłoszonych było dwóch kandydatów Pan                                 

T. Świątoniowski i Pan J. Jabłoński, statuetkę przyznano Panu T. Świątoniowski. Pani Wójt 

uczestniczyła w wizytacji Publicznego Gimnazjum prowadzonej przez Kuratorium Oświaty. Pani 

Wójt uczestniczyła w uroczystym przekazaniu radiowozów Komendzie Powiatowej Policji                      

w Łańcucie. Pani Wójt wraz z Dyrektorami Gimnazjum i ZEASiP uczestniczyła w konsultacjach 

dotyczących reformy oświaty, konsultacje były zorganizowane w Leżajsku przez Kuratorium                    

dla powiatów Łańcuckiego, Leżajskiego i Przeworskiego. Pani Wójt uczestniczyła w szklonych 

akademiach z okazji Dnia Nauczyciela, w posiedzeniu Rady Pedagogicznej Publicznego 

Gimnazjum, w Święcie Lasu zorganizowanym przez ZSTG i szkoły podstawowe. Pani Wójt 

uczestniczyła w Konwencie Samorządów Powiatu Łańcuckiego oraz w dniu wczorajszym                          

w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż wstępnie w porządku obrad dzisiejszej sesji miał być 

punkt dotyczący przejęcia stadionu, Pani Wójt wstępnie zadeklarowała próbę spotkania                              

z Księdzem Proboszczem. 

Pani Wójt powiedziała, iż terminu nie deklarowała, wręcz uprzedzała, iż terminy są napięte. Pani 

Wójt wyraziła nadzieję, że to spotkanie odbędzie się jeszcze w tym tygodniu. 

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 zostało podjętych siedem uchwał: 

 uchwała Nr XXVIII/125/16 Rady Gminy Rakszawa z dnia 19 września 2016 r.                             

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Rakszawa do realizacji projektu                
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pod nazwą „Zawód szansą na rozwój – projekt wsparcia kształcenia zawodowego                          

w Gminie Rakszawa” – uchwała w trakcie realizacji, na etapie zbierania ofert, 

 uchwała Nr XXVIII/126/16 Rady Gminy Rakszawa z dnia 19 września 2016 r.                             

w sprawie przyjęcia lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci                          

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

Żardeckiego w Rakszawie – uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego 11.10.2016 r. pod pozycja 3239,  

 uchwała Nr XXVIII/127/16 Rady Gminy Rakszawa z dnia 19 września 2016 r. w sprawie 

wyrażenia woli przystąpienia do opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej                               

dla Gminy Rakszawa – uchwała w trakcie realizacji, 

 uchwała Nr XXVIII/128/16 Rady Gminy Rakszawa z dnia 19 września 2016 r. w sprawie 

uchwalenia wieloletniego planu rozwoju modernizacji urządzeń wodociągowych                               

i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Rakszawa w latach 2017 – 2020 – uchwała w trakcie 

realizacji, 

 uchwała Nr XXVIII/129/16 Rady Gminy Rakszawa z dnia 19 września 2016 r. w sprawie  

zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rakszawa – uchwała                     

w trakcie realizacji, został zlecony podział, 

 uchwała Nr XXVIII/130/16 Rady Gminy Rakszawa z dnia 19 września 2016 r. w sprawie 

wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rakszawa – uchwała 

została zrealizowana, została podpisana umowa, 

 uchwała Nr XXVIII/131/16 Rady Gminy Rakszawa z dnia 19 września 2016 r. w sprawie 

zmiany budżetu na 2016 rok – uchwała w trakcie realizacji. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Pani Sekretarz, powiedział iż w uchwale zmieniającej 

budżet były zapisane środki na zakup stołu bilardowego do Domu Ludowego w Rakszawie Kąty, 

zapytał, jak przebiega realizacja tej uchwały w tym zakresie. 

Pani Sekretarz powiedziała, iż nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie.  

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż wróci do tego tematu w sprawach różnych, po czym, 

zapytał odnośnie przystanku autobusowego w Potoku, na zakup którego środki zostały 

zabezpieczone we wspomnianej uchwale zmieniającej budżet. 

Pan J. Szubart powiedział, iż w chwili obecnej trwa spotkanie projektanta chodnika w Potoku                          

z  przedstawicielami Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, gdyż istnieje tam potrzeba 

wybudowania zatoczki autobusowej ze względu na to, iż pas drogowy jest tam zbyt wąski,                      

na spotkaniu omawiane są możliwości techniczne tego przedsięwzięcia. Pan Kierownik 

powiedział, iż dopiero po tym, jak będzie wiadomo, czy można tam wykonać zatoczkę autobusową 

będzie można posadowić w tamtym miejscu przystanek autobusowy, jeżeli po jednej stronie                     

nie będzie zatoczki wówczas przystanki nie będą mogły być naprzeciwko siebie. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż z tego co wie, ostatnia wymieniona uchwała 

została zaskarżona do Regionalnej Izby Obrachunkowej i RIO wydała orzeczenie w tej sprawie 

utrzymując uchwałę w mocy. Pan Przewodniczący zapytał, czy to Pani Wójt była zaskarżającym 

tę uchwałę. 

Pani wójt powiedziała, iż nic nie wie na ten temat. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż chodzi o to, że RIO zwracało się o protokół                                 

z poprzedniej sesji, gdyż pismo przewodnie dotyczące przekazania tej uchwały budziło pewne 

wątpliwości RIO. 

Pani Wójt powiedziała, iż może w sprawach różnych przyniesie dokumenty, gdyż nie potrafi 

powiedzieć, w jaki sposób zostało skonstruowane pismo przewodnie z uchwałami. 

Przewodniczący Komisji Społecznej powiedział, iż radni mają projekty uchwał, zapytał kto pod 

względem prawnym opiniował te uchwały, gdyż już kolejny miesiąc nie ma obsługi prawnej sesji. 

Pan Przewodniczący zapytał, kiedy będzie ta obsługa i dlaczego jej nie ma. 

Pani Wójt powiedziała, iż na pierwsze pytanie odpowie Pani Sekretarz, która zajmuje się 

przygotowaniem uchwał na sesję, natomiast jeżeli chodzi o nieobecność radcy, to każdy w życiu 

przechodzi takie okresy, że ma prawo zachorować. Choroba Pani radcy pozwala być z Nią                            
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w kontakcie e-mailowym i tą drogą udziela ona porad prawnych, ponadto Gmina korzysta z porad 

radcy, który obsługuje jednostki organizacyjne. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał Panią Sekretarz, czy wszystkie uchwały były opiniowane 

przez radcę prawnego. 

Pani Sekretarz odpowiedziała, iż uchwały na dzisiejszą sesję były konsultowane e-mailowo przez 

Panią M. Siuda, bądź przez Pana Z. Borowik, ponadto Pani M. Siuda była w dniu wczorajszym                

i na wszystko zwróciła uwagę. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy radni maja jeszcze pytania dotyczące uchwał,                             

w związku z tym, że radni nie mieli pytań uznał punkt szósty porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 7 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu siódmego porządku obrad                                 

tj. realizacji zadań oświatowych w poprzednim roku szkolnym (2015 – 2016). Pan 

Przewodniczący o przedstawienie informacji poprosił Panią M. Radomska – Dyrektora 

Publicznego Gimnazjum w Rakszawie. 

Pani M. Radomska powiedziała, iż do Publicznego Gimnazjum w roku szkolnym 2016/2016 

uczęszczało 188 uczniów, którzy uczyli się w 9 oddziałach, średnio w klasach było po 21 osób. 

Jeżeli chodzi o zatrudnienie, to w Gimnazjum zatrudnionych było 18 nauczycieli dyplomowanych, 

4 mianowanych i 2 kontraktowych. W pełnym wymiarze godzin pracowało 17 nauczycieli 

dyplomowanych i 2 mianowanych, natomiast w niepełnym wymiarze 1 dyplomowany,                                   

2 mianowanych i 2 kontraktowych. W Publicznym Gimnazjum zatrudnionych jest również                                 

4 pracowników obsługi, 1 sekretarz szkoły, 1 osoba zastępująca przebywającego na urlopie 

macierzyńskim sekretarza szkoły, 2 sprzątaczki i 1 konserwator. Klasopracownie Publicznego 

Gimnazjum są bogato wyposażone,  a wyposażenie, materiały i pomoce naukowe są na bieżąco 

dokupywane. W ubiegłym roku m. in. zakupiono 12 komputerów oraz laptopa dla nauczyciela. 

Pani Dyrektor poinformowała radnych o przeprowadzonych remontach. Jeżeli chodzi o wynik 

egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2015/2016 to szkoła w części matematyczno                                  

– przyrodniczej uzyskała stanin 4, Powiat osiągnął stanin 6, a Województwo Podkarpackiego 

osiągnęło stanin 5. W językach obcych szkoła osiągnęła stanin 4, Powiat osiągnął stanin 5. Pani 

M. Radomska powiedziała, iż analiza wyników jest związana bezpośrednio z osobami, które 

przychodzą do szkoły, młodzież która przyszła do Gimnazjum również była w staninie najniższym 

po egzaminie szkół podstawowych. Na koniec Pani Dyrektor poinformowała radnych                                    

o osiągnięciach uczniów Gimnazjum w konkursach i zawodach. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Pani M. Radomska, po czym otworzył dyskusję                      

w kwestii funkcjonowania Publicznego Gimnazjum. Pan Przewodniczący powiedział, iż nie wie, 

czy dobrze zrozumiał, ale czy Pani Dyrektor mówiąc o wynikach sprawdzianu miała na myśli to, 

że niski stanin wyniku egzaminów w szkołach podstawowych ma późniejszy wpływ na wynik 

egzaminów w gimnazjum. 

Pani M. Radomska powiedziała, iż chciała zaznaczyć, że w zależności od tego z jakim uczniem 

zaczyna się pracę, taki sukces można osiągnąć. Jeżeli ze szkół podstawowych przychodzą 

uczniowie z wysokim staninem łatwiej osiągnąć większy sukces, jeżeli przychodzą uczniowie                       

z niskim staninem wówczas trudniej jest osiągnąć sukces. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał o to, czy uczniowie Gimnazjum korzystają ze stypendium 

sportowego.  

Pani M. Radomska powiedziała, iż uczniowie nie korzystają ze stypendium sportowego, jedna 

uczennica korzystała ze stypendium artystycznego. Pani Dyrektor powiedziała, iż nauczyciele 

mieli przekazaną informację, niemniej jednak takich zgłoszeń nie było, chyba że ogłoszenie jest 

jeszcze aktualne, o czym nie wie. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż ogłoszenie dotyczyło ubiegłego roku szkolonego,                  

w związku z czym zapewne jest nieaktualne. 



5 
 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż nie wie czy dobrze zrozumiał wypowiedź Pani 

Dyrektor, że do Gimnazjum przychodzą dzieci słabe intelektualnie i prowadzone w szkołach 

podstawowych przez słabych nauczycieli, dlatego też w Gimnazjum nie można „stworzyć cudów” 

mimo tego, że w Gimnazjum jest wspaniała, dobra kadra nauczycielska. 

Pani M. Radomska powiedziała, iż na wyniki egzaminów maja bardzo duży wpływ czynniki 

indywidualne: uzdolnienia, frekwencja, dodatkowe zajęcia, środowisko, sytuacja rodzinna, 

materialna, wykształcenie rodziców, dostęp do wiedzy. Pani Dyrektor powiedziała, iż wyniki 

egzaminów muszą być analizowane z uwzględnieniem w/w czynników, prawdą jest to, o czym 

mówił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, gdyż ta analiza prowadzona jest tylko w sposób 

krótki. Pani M. Radomska powiedziała, iż analizy są prowadzone w sposób dogłębny, w związku 

z czym z uzyskanych sprawozdań brany jest pod uwagę uzyskany wynik, jednak nie można się      

nie odnieść do pozycji absolwentów klas szóstych Gminy Rakszawa na tle Powiatu w latach 

2012/2013, czyli wtedy, kiedy Ci uczniowie przyszli do Gimnazjum, wówczas dwie szkoły były 

w staninie niskim i trzy szkoły w staninie średnim, ponadto w całym Powiecie Łańcuckim 

Rakszawa, jeżeli chodzi o poziom szkół podstawowych uzyskała najniższy wynik. Pani Dyrektor 

powiedziała, że jeżeli przychodzą uczniowie, którzy mają  niższe preferencje, mimo najlepszych 

nauczycieli nie ma możliwości uzyskania wysokiego wyniku. Są jednostki, które się rozwijają,   

ale uczniowie są różni. Można mieć dobrych uczniów, którzy się nie będą uczyć i wówczas wynik 

będzie niski, na to wpływa wiele czynników, również to, czy uczniowi się chce, czy nie, a także 

to, czy uczęszcza na kółka zainteresowań. Pani M. Radomska powiedziała, iż chciała, aby autobus 

dowoził uczniów na zajęcia dodatkowe na godz. 730, niestety był z tym problem, gdyż część dzieci 

chciała chodzić na te zajęcia, a część nie chciała, chcieli spać, jeszcze inni chcieli by chodzić                    

na te zajęcia, ale nie o tej porze. Pani Dyrektor powiedziała, iż nie wie, czy jest to zrozumiałe,                

ale nikt nie kwestionuje kadry szkół podstawowych, ani też kadry gimnazjalnej, nie twierdzi,                    

że kadra gimnazjalna jest super, gdyż tak się nie da tego ocenić, każdy ma predyspozycje                            

do nauczania, ale żeby było nauczanie na odpowiednim poziomie nie wystarczy tylko wiedza, 

kwalifikacje i super nauczyciel, trzeba jeszcze współpracy rodziców i uczniów. Pani M. Radomska 

powiedziała, iż odniosła się do wyniku egzaminu w szkole podstawowej, gdyż nie jest to obojętne 

dla wyniku egzaminu gimnazjalnego. 

O godz. 850 na sesję przybył Pan S. Piersiak, od tej chwili w sesji uczestniczy 14 radnych. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż chodziło Mu o to, czy dobrze zrozumiał 

wypowiedź Pani M. Radomska, a zrozumiał, że dzieci, które chodzą do Gimnazjum pochodzą                   

z określonego środowiska, „a z tego określonego środowiska więcej wycisnąć się nie da,                             

bo rodziców mają, jakich mają, mieszkają gdzie mieszkają, do tego dojdą warunki środowiskowe 

i dlatego w ten sposób jest, ja to tak rozumie i żeby kadra nauczycielska wypruwała sobie, jak to 

przepraszam kolokwialnie powiem żyły, to więcej się z tego wycisnąć nie da”. Pan 

Przewodniczący powiedział, iż tak to rozumie. 

Pani M. Radomska powiedziała „myślę, że dobrze”. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż chciał tylko zrozumieć wypowiedź Pani 

Dyrektor. 

Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił radnym, iż skrót EWD oznacza edukacyjna wartość 

dodaną, czyli sprawdzian w szkole podstawowej i egzamin gimnazjalny. Pan Przewodniczący 

podziękował Pani M. Radomska, po czym o przedstawienie informacji poprosił Panią I. Barnat                   

– Dyrektora Zespołu Szkół Tekstylno – Gospodarczych w Rakszawie.  

Pani I. Barnat powiedziała, iż w ZSTG w roku szkolnym 2015/2016 było 86 uczniów, 

zatrudnionych było 21 nauczycieli, z tego 3 na pełnym etacie, było 18 nauczycieli dyplomowanych 

i 3 mianowanych. Uczniowie uczyli się na 5 kierunkach, czteroletnie technikum budownictwa                     

i czteroletnie technikum żywienia. W szkole jest 13 klasopracowni, które przez cały czas są 

remontowane i doposażane. Pani Dyrektor poinformowała radnych o osiągnięciach uczniów. 

Jeżeli chodzi o wyniki egzaminów Pani I. Barnat powiedziała, że do egzaminu maturalnego 

przystąpiło 18 osób zdało 6 osób, w przypadku egzaminu zawodowego są 2, czy 3 kwalifikacje, 

żeby zdać egzamin zawodowy trzeba zdać wszystkie trzy kwalifikacje, młodzież chodząca                        
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do szkoły ma możliwość poprawiania wyników tego egzaminu. Kwalifikacje ze „sporządzania 

kosztorysu, przygotowywania dokumentacji” 18 uczniów w klasie, 16 osób przystąpiło                          

do egzaminu 8 osób zdało. Kwalifikacje z „organizacji usług gastronomicznych” do egzaminu 

przystąpiło 24 osoby, zdało 4 osoby. Kwalifikacje z „wykonywania robót murarsko tynkarskich” 

8 osób przystąpiło do egzaminu i 8 osób zdało. Kwalifikacje ze ”sporządzania potraw i napojów” 

8 osób przystąpiło do egzaminu 7 osób zdało. Kwalifikacje z „organizacji i planowania robót 

budowlanych” 8 osób przystąpiło do egzaminu 4 zdało. Pani Dyrektor powiedziała, że jeżeli 

chodzi o maturę, to uczniowie się do tego nie bardzo przykładają, Ci którzy przychodzą do szkoły, 

przychodzą ze staninem 2, 3, oceniane na maksymalnie dostateczny, niemniej jednak bardzo się 

starają. Szkoła jest mocno nastawiona na wolontariat i bardzo się do tego przykłada. Pani I. Barnat 

poinformowała radnych o przeprowadzonych remontach oraz o doposażeniu klasopracowni. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Pani I. Barnat, po czym otworzył dyskusję w kwestii 

ZSTG. Pan Przewodniczący powiedział, iż jest możliwość korzystania z siłowni ZSTG przez 

osoby mieszkające na terenie Gminy. 

Przewodniczący Komisji Społecznej zapytał, czy Pani Dyrektor ma środki na uzupełnienie 

ubytków w asfalcie na terenie ZSTG. 

Pani I. Barnat powiedziała, iż tam w pierwszej kolejności trzeba wymienić instalacje, zrobić to co 

pod spodem, a później zrobić nawierzchnię. 

Pani I. Cieślicka również uważa, ze ubytki w asfalcie należy uzupełnić, gdyż bardzo psują 

wizerunek tamtego terenu, a każdy kto tam przyjeżdża w pierwszej chwili widzi właśnie dziury        

w asfalcie. 

Pani M. Janas – Piwińska zgada się z Panią I Cieślicka, że dziury powinny być zaklejone, niemniej  

jednak jeżeli pierwsze będą załatane dziury, a nie będzie zrobiona kanalizacja, to po niedługim 

czasie dziury będą znów takie same. Zdaniem Pani radnej trzeba zacząć remonty od tego, czego 

nie widać, a później trzeba zrobić nakładkę, wszystko zależy od tego, jaki będzie budżet. Pani                    

M. Janas – Piwińska nawiązując do wypowiedzi Pani I. Barnat powiedziała, że wyniki egzaminów 

zawodowych są dobre biorąc pod uwagę to, że młodzież przychodzi do szkoły ze staninem 2,                 

czy 3, widać że praca szkoły przynosi efekty. Pani radna pogratulowała Pani Dyrektor osiągnięć, 

tego że z każdego ucznia stara się wyciągnąć to, co najlepsze. 

Pan W. Walawender zapytał, co Pani I. Barnat sądzi o szkolnych ubikacjach, czy nie uważa,                        

że należałoby tam przeprowadzić remont.  

Pani I. Barnat powiedziała, iż jest robiony projekt, chciałaby aby remont tych ubikacji znalazł się 

w przyszłorocznym budżecie. Szkoła została przejęta w takim stanie, że wszystko wymaga tam 

remontu, poprawiania, czy doposażania. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej nawiązując do wcześniejszej wypowiedzi dotyczącej terenu, 

funkcjonuje tam nie tylko ZSTG, ale również Gimnazjum i inne instytucje, a także wspólnota 

mieszkaniowa, w związku z czym zaproponował, aby zarządzający tym terenem zwarli siły                          

i wspólnie zajęli się remontem instalacji, które znajdują się pod ziemią, jak kanalizacja, instalacja 

wodociągowa, burzowa, czy grzewcza. Pan Przewodniczący powiedział, iż nie można położyć 

asfaltu, czy kostki dopóki te instalacje, które są pod ziemią nie zostaną wyremontowane                                  

i zakonserwowane. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zasugerował, aby zarządzający trenem 

wspólnie się zebrali i ustalili jakie są potrzeby i co powinno być zrobione na tym terenie, żeby 

można było te potrzeby uwzględnić w projekcie budżetu. 

Pani I. Barnat powiedziała, iż Pan Kierownik zna potrzeby jakie są, gdyż co jakiś czas ten temat 

jest poruszany. 

Przewodniczący rady Gminy zapytał, czy radni maja jeszcze pytania w kwestii ZSTG, w związku 

z tym, że radni nie mieli pytań o przedstawienie informacji poprosił Pana P. Michno – Dyrektora 

Szkoły Podstawowej w Wydrzu.  

Pan P. Michno poinformował radnych, iż w Szkole Podstawowej w Wydrzu w ubiegłym roku 

funkcjonowało 5 oddziałów oraz 1 oddział przedszkolny, uczniów było 37, obecnie jest 31.                            

W oddziale przedszkolnym jest 16 dzieci, obecnie 25. Zatrudnionych było 7 nauczycieli plus jeden 

dopełniający logopeda. Pracowników obsługi jest 2 na 1 i ½ etatu. Zajęcia częściowo odbywają 
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się w trybie klas łączonych. Pan Dyrektor powiedział, iż baza dydaktyczna jest co roku 

powiększana i doposażana, po czym omówił znajdujące się w szkole klasopracownie. Pan                            

P. Michno przybliżył osiągnięcia uczniów w zawodach i konkursach. Pan Dyrektor powiedział,  

iż w sprawdzianie klas VI uczestniczyło 6 uczniów, w pierwszej części, czyli języku polskim                         

i matematyce uczniowie osiągnęli 3 stanin, jeżeli chodzi o język angielski, uczniowie osiągnęli 4 

stanin. Pan P. Michno poinformował zebranych o prowadzonej przez szkołę działalności 

pozalekcyjnej. Jako potrzeby Pan Dyrektor wskazał dokończenie remontu centralnego ogrzewania 

oraz instalacji wodnej, zabudowanie tarasu na parterze w celu powiększenia przestrzeni                              

dla oddziału przedszkolnego adaptacja pomieszczenia dawnej kotłowni na potrzeby szatni, 

naprawę instalacji odgromowej na budynku szkoły. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Panu P. Michno, po czym otworzył dyskusję                                

w temacie Szkoły Podstawowej w Wydrzu. 

Przewodniczący Komisji Społecznej powiedział, iż to pytanie chciałby skierować do wszystkich 

dyrektorów, mianowicie chodzi Mu o to, czy w związku z planowana reforma oświaty i likwidacja 

gimnazjów szkoły podstawowe są przygotowane na przyjęcie 7 i 8 klas. 

Pan P. Michno powiedział, iż szkoły muszą być przygotowane, Szkoła Podstawowa w Wydrzu 

zawsze miała system ośmioklasowy, szkoła planuje pracę z dużym wyprzedzeniem. Jeżeli chodzi 

o przygotowanie to szkoła byłaby gotowa, brakuje tylko bazy dydaktycznej, pomocy naukowych 

do 7 i 8 klasy. 

Pan J. Panek zapytał, co się stało, że z 37 dzieci zostało 31, ponadto pierwsze Pan Dyrektor mówi, 

że szkoła jest przygotowana, a za chwile mówi, że nie ma bazy, więc szkoła nie jest przygotowana. 

Pan P. Michno powiedział, iż 37 dzieci było w ubiegłym roku szkolnym, sześcioro odeszło,                             

a do  pierwszej klasy w tym roku szkolnym nikt nie przyszedł. Pan Dyrektor powiedział,                                

iż informacja dotyczy poprzedniego roku szkolnego. Jeżeli chodzi o przygotowanie to, szkoła jest 

przygotowana, nie są zakupione pomoce, gdyż nie ma jeszcze dokładnych wytycznych. 

Pani M. Janas – Piwińska powiedziała, iż mówienie teraz o tym, jaka będzie przyszłoroczna 

edukacja, to trochę „wróżenie z fusów”, gdy z tego tak do końca nie wiedzą nawet Ci na wyższych 

szczeblach, szkoły muszą się przygotować, a Dyrektorzy na pewno są na tyle zapobiegliwi, że się 

do tej zmiany przygotowują. Pani radna powiedziała, iż wszystkie szkoły, których Dyrektorzy                  

są na dzisiejszej sesji kiedyś były ośmioklasowe, pozostaje tylko przygotowanie bazy 

dydaktycznej, a biorąc pod uwagę to, że Gimnazjum będzie likwidowane, pomoce naukowe 

zgromadzone w Gimnazjum będzie rozdysponowane do szkół podstawowych. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy radni maja pytania dotyczące Szkoły Podstawowej                     

w Wydrzu, w związku z tym, że radni nie zabrali głosu o przedstawienie informacji poprosił Pana 

J. Krupczak – Dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola Nr 1 w Rakszawie. 

Pan J. Krupczak powiedział, iż do Zespołu uczęszczało 255 uczniów i 93 dzieci przedszkolnych, 

ogólnie 348 dzieci, w szkole było 12 oddziałów, w przedszkolu było 5 oddziałów. W Zespole 

zatrudnionych było 40 pracowników, w tym 29 nauczycieli i 11 pracowników obsługi, w tym 5 

kucharek i 1 intendentka, osobna kuchnia i osobne menu jest dla szkoły i przedszkola. Dla uczniów 

z terenu Gminy Rakszawa przygotowywanych było ponad 330 obiadów dziennie, posiłki były 

dowożone codziennie do wszystkich szkół. W Zespole funkcjonują dwie Rady Pedagogiczne 

(szkoły i przedszkola) oraz dwie Rady Rodziców (szkoły i przedszkola). Pan Dyrektor 

poinformował radnych o wyposażeniu szkoły, a także o przeprowadzonych remontach, powiedział 

iż w najbliższych latach konieczny do wykonania byłby remont dachu na przedszkolu, remont 

generalny c.o. w Zespole, remont łazienek szkolnych oraz szatni, monitoring, wymiana drzwi,                   

a także zakup samochodu dostawczego i pieca konwekcyjnego do kuchni szkolnej jeżeli 

dożywianie miałaby funkcjonować, jak w chwili obecnej. Pan J. Krupczak powiedział,                                     

iż potrzebne by również było wybudowanie zatoczki przy szkole, gdzie rodzice tylko by 

podjeżdżali i wysadzali dzieci, a teraz musza zajeżdżać na parking i odprowadzać dzieci. Pan 

Dyrektor poinformował radnych o pozyskanych z zewnątrz funduszach, a także o osiągnięciach 

uczniów w konkursach i zawodach sportowych. Pan J. Krupczak poinformował zebranych,                       

że do sprawdzianu klas szóstych przystąpiło 40 uczniów, w egzaminie z języka polskiego                              
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i matematyki szkoła uplasowała się na piątym staninie, przy czym z języka polskiego szkoła miała 

wyższy wynik niż powiat i województwo, natomiast z matematyki wynik był niższy. Jeżeli chodzi 

o język angielski, szkoła uzyskała stanin średni, czyli czwarty. Jeżeli chodzi o przygotowanie 

szkoły do reformy i przyjęcie klasy 7 i 8, to z klasa 7 nie ma problemu, klasę 8 być może bez 

dobudówek udało by się zmieścić, niemniej jednak pojawiłby się problem z salą gimnastyczną, 

która w szkole jest jedna, w związku z czym w szerszych planach dobrze by było pomyśleć                                    

o dobudowaniu sali gimnastycznej, czy jakiejś podobnej pracowni. Pan Dyrektor powiedział,                        

iż z wypowiedzi medialnych wynika, że nie ma ostatecznego terminu, kiedy reforma będzie 

wprowadzona, może się ona nieco przesunąć w czasie. Jeżeli chodzi o pomoce naukowe,                             

to gimnazjum jest bardzo dobrze wyposażone, w związku z czym po jego likwidacji pomoce 

będzie można przenieść do szkół podstawowych. 

Pani I. Cieślicka powiedziała, iż brała udział w pikniku naukowym prowadzonym przez 

studentów, jest to bardzo fajna sprawa i dobrze by było, żeby takie zajęcia były organizowane 

częściej. 

Pan J. Krupczak podziękował za uznanie. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy radni maja jeszcze pytania dotyczące Zespołu Szkoły 

Podstawowej i Przedszkola, w związku z tym, że radni nie mieli pytań o przedstawienie informacji 

poprosił Panią G. Urban – Dyrektora Szkoły Podstawowej w Węgliskach. 

Pani G. Urban poinformowała radnych, że do Szkoły Podstawowej w Węgliskach uczęszczało 48 

uczniów, którzy uczyli się w klasach łączonych, były 4 oddziały plus 1 oddział przedszkolny                      

w którym było 13 uczniów. Pani Dyrektor powiedziała, iż w szkole zatrudnionych było 6 

nauczycieli, niepełnozatrudnionych było 5, jeden uzupełniający etat w innej szkole i jeden 

dopełniający etat innej szkoły, ponadto jest 4 nauczycieli zatrudnionych na niepełny wymiar 

godzin. W szkole pracowało 2 pracowników obsługi na 1,5 etatu, a także 3 osoby skierowane 

przez Urząd Pracy. Pani G. Urban omówiła funkcjonujące w szkole klasopracownie. Odnośnie 

sprawdzianu klas 6 Pani Dyrektor powiedziała, iż przystąpiło do niego 7 uczniów, średni wynik               

z języka polskiego i matematyki wyniósł 66% tj. szósty stanin, natomiast z języka angielskiego 

64% tj. czwarty stanin. Pani G. Urban poinformowała radnych o prowadzonych przez szkołę 

akcjach i realizowanych programach, ponadto przedstawiła wyniki uczniów zdobyte                                      

w konkursach i zawodach sportowych. Pani Dyrektor powiedziała, iż jeżeli chodzi o planowaną 

reformę, to szkoła lokalowo jest przygotowana na przyjęcie klasy 7 i 8, gorzej jest z pomocami 

naukowymi do tych klas. Pani G. Urban powiedziała, iż szkoła czeka na boisko ogólnodostępne, 

w tym roku Rada Sołecka przeznaczy swój fundusz na projekt tego boiska, do tej pory szkoła 

organizowała wyjazdy i korzystała z boiska w Rakszawie przy sklepie ABC. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy radni maja pytania dotyczące Szkoły Podstawowej                   

w Węgliskach, w związku z tym, że radni nie mieli pytań o przedstawienie informacji poprosił 

Panią D. Sońska – Jagusztyn – Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 W Rakszawie. 

Pani D. Sońska Jagusztyn poinformowała, że w roku szkolnym 2015/2016 szkoła zatrudniała 11 

nauczycieli w pełnym wymiarze godzin w tym 3 uzupełniało etat w innej szkole, jeden nauczyciel 

zatrudniony był na niepełny etat, ponadto zatrudnionych było 3 pracowników obsługi w wymiarze 

2,5 etatu oraz jeden pracownik w ramach umowy z Urzędem Pracy.  W minionym roku szkolnym 

zajęcia odbywały się w sześciu oddziałach szkoły i w jednym oddziale przedszkolnym, wszystkich 

uczniów było 103. Pani Dyrektor omówiła klasopracownie, osiągnięcia uczniów w konkursach                 

i zawodach sportowych, a także programy i projekty realizowane przez szkołę w roku szkolnym 

2015/2016. Pani J. Sońska – Jagusztyn powiedziała, iż w tym roku wynik egzaminu klas szóstych 

był niższy, gdyż z 13 uczniów przystępujących do egzaminy aż 6 było z głęboka dysleksją                              

i dysgrafią. Uczniowie z języka polskiego osiągnęli wynik 61%, matematyki 44%, z języka 

angielskiego 23%. Pani Dyrektor poinformowała radnych o funkcjonującym w szkole zapleczu 

dydaktycznym, a także o przeprowadzonych remontach. Pani D. Sońska – Jagusztyn 

poinformowała radnych o współpracy z Fundacją Kościuszkowską w Nowym Jorku, jeżeli chodzi 

o przygotowanie do reformy, to szkoła wcześniej była ośmioklasowa, obecnie jest gotowa                          

na przyjęcie 7 i 8 klas, pozostaje tylko kwestia pomocy naukowych. 
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Przewodniczący Rady Gminy podziękował Pani D. Sońska – Jagusztyn, zapytał czy radni mają 

pytania dotyczące Szkoły |Podstawowej Nr 2, w związku z tym, ze radni nie mieli pytań                                   

o przedstawienie informacji poprosił Panią Z. Antosz – Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3                       

w Rakszawie. 

Pani Z. Antosz przedstawiła główne zadania realizowane przez szkołę w roku szkolnym 

2015/2016, poinformowała radnych, iż w szkole funkcjonuje 7 oddziałów, w tym jeden 

przedszkolny, do szkoły uczęszczało 71 uczniów, natomiast do oddziału przedszkolnego 21.                      

W ubiegłym roku szkolnym zatrudnionych było 7 nauczycieli dyplomowanych, 3 nauczycieli 

mianowanych, 1 nauczyciel kontraktowy i 1 nauczyciel stażysta. Godziny w Szkole Podstawowej 

Nr 3 uzupełniali bibliotekarz i logopeda. Jeżeli chodzi o pracowników obsługi, to są 2 etaty 

sprzątaczki i 0,5 etatu konserwatora. Pani Dyrektor omówiła bazę szkolną oraz warunki nauczania, 

a także osiągnięcia uczniów w konkursach i zawodach sportowych, po czym przybliżyła 

realizowane przez szkołę programy, projekty oraz inne akcje i przedsięwzięcia. Pani Z. Antosz 

omówiła wyniki sprawdzianu klas 6, poinformowała zebranych, ze do egzaminu przystąpiło 19 

uczniów, uczniowie z pierwszej części tj. języka polskiego i matematyki osiągnęli wynik 50%, 

natomiast z drugiej części tj. z języka angielskiego osiągnęli wynik 63,1%. Najlepszy wynik 

uzyskał uczeń z języka polskiego, na 20 możliwych punktów uczeń ten uzyskał 19 punktów,                          

z matematyki najlepszy wynik, to na 20 możliwych uczeń uzyskał 13 punktów, natomiast z języka 

angielskiego na 40 możliwych punktów uczeń uzyskał 40 punktów. Jeżeli chodzi o przyjęcie                    

do szkoły uczniów klas 7 i 8, to baza szkoły jest bardzo dobra, w chwili obecnej jest 7 pracowni, 

niemniej jednak jest możliwość zaadaptowania dodatkowej 8 pracowni, brakuje tylko pomocy 

dydaktycznych do nauczania w klasach 7 i 8. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy radni maja pytania dotyczące Szkoły Podstawowej                  

Nr 3. 

Pan W. Malec zapytał, co Pani Dyrektor sądzi o przyszkolnym boisku. 

Pani Z. Antosz powiedziała, iż wprawdzie nie jest to boisko spełniające standardy, niemniej jednak 

uczniowie mogą z niego korzystać. Pani Dyrektor wyraziła nadzieję, że będą pieniądze i to boisko 

będzie wykończone i wyposażone tak, jak powinno. 

Pan R. Leja zapytał, czy dyrektorzy szkół interesowali się tematem prowadzenia w szkołach zajęć 

z programowania. 

Pani Z. Antosz powiedziała, iż interesowała się tym tematem, jeden z nauczycieli ma podjąć 

dokształcanie w tym zakresie, w tej chwili przeprowadzane są konkursy na przeprowadzanie 

takiego dokształcania. 

Pan F. Plis powiedział, iż oprócz pomocy dydaktycznych jest potrzebna pomoc medyczna, zapytał 

jak to jest zorganizowane w szkołach. 

Pani Z. Antosz powiedziała, iż w szkołach są higienistki szkolne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Pan J. Krupczak powiedział, iż szkoły współpracuje z Centrum Medycznym, higienistka w szkole 

jest tylko raz w tygodniu, niemniej jednak w każdej szkole jest odpowiednio przeszkolony 

nauczyciel. 

Pan F. Pliś powiedział, iż pewien czas temu Pani Dyrektor Gimnazjum wspominała                                           

o defibrylatorze, zapytał czy to urządzenie jest w szkole, czy jest wykorzystywane i czemu służy. 

Pani M. Radomska powiedziała, iż takie urządzenie jest w szkole, w klasach trzecich są zajęcia                  

z bezpieczeństwa, na których to urządzenie jest wykorzystywane. 

Pani I. Cieślicka powiedziała, iż Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 mówiła, iż ma nadzieję, 

że będą pieniądze na wykonanie boiska przy tej szkole, Pani radna powiedziała, iż pieniądze                          

są zabezpieczone w budżecie na 2016 rok, pozostaje kwestia wykonania, a to jest w gestii Pani 

Wójt i Urzędu Gminy. 

Pani Wójt powiedziała, iż czeka na dofinansowanie z Ministerstwa. 

Pan J. Panek powiedział, iż notował informacje o wynikach egzaminów klas szóstych i nie 

potwierdza się to, że do Gimnazjum przychodzą słabi uczniowie, tylko sześciu uczniów miało 

orzeczenia, 46 uczniów ze Szkoły Nr 1 jest w staninie 5. Pan sołtys powiedział, iż uderza Go to, 

że z odpowiedzi na pytanie, czy szkoły są przygotowane do reformy i do przyjęcia klas 7 i 8 
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wynika „niby tak, a niby tak”, gdyż nie ma pomocy naukowych, zapytał co dyrektorzy zrobili, 

żeby te pomoce były, zaraz będzie konstruowany przyszłoroczny budżet, a nikt nie mówi, że będą 

potrzebne pieniądze na pomoce, które będą potrzebne już w najbliższym roku kalendarzowym. 

Pan J. Krupczak powiedział, że zawsze można zrobić zmianę w budżecie, w chwili obecnej trudno 

jest dyrektorowi określić, jakie będzie potrzebował pomoce i ile na ten cel będzie potrzebował 

środków, gdyż nie ma jeszcze konkretnych wytycznych, może się też tak stać, że Pani Minister 

zrezygnuje z reformy, a wówczas w szkołach zostaną niepotrzebne pomoce. Pan Dyrektor 

powiedział, że nie można niczego robić za szybko, trzeba poczekać na konkretne przepisy                                

i wytyczne. 

Pani M. Radomska ustosunkowując się do wypowiedzi Pana J. Panek dotyczącej wyników 

egzaminów powiedziała, iż informacje, które przedstawiali dyrektorzy szkół podstawowych 

dotycząc roku szkolnego 2015/2016, natomiast młodzież która zdawała egzamin i kończyła 

Gimnazjum w tym roku, egzamin klas szóstych zdawała 3 lata temu, a wówczas wyniki tych 

egzaminów były niższe. Pani Dyrektor powiedziała, że ma tu miejsce uogólnienie wyników, gdyż 

w Gimnazjum są uczniowie, którzy napisali egzamin na poziomie stanina 6, czy 7, a są też tacy, 

którzy napisali egzamin na poziomie stanina 2, czy 3. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż na terenie Gminy Rakszawa jest jeszcze jedna 

placówka oświatowa, jest to Przedszkole Tygrysek. Komisja Społeczna corocznie objeżdża 

wszystkie placówki oświatowe, w tym roku była również w tym przedszkolu. Pan Przewodniczący 

powiedział, iż proponował Paniom z Przedszkola Tygrysek uczestnictwo w dzisiejszej sesji, 

niemniej jednak nie chciały One skorzystać z tego zaproszenia. Przewodniczący Rady Gminy 

myśli, że jest to spowodowane niezadowoleniem z wyliczeń kosztów utrzymania dziecka                              

w przedszkolu, a co za tym idzie z dotacji, jaką Gmina przekazuje dla tego Przedszkola. Pan 

Przewodniczący powiedział, iż Przedszkole otrzymuje 75% kosztów wyliczonych przez Gminę 

na jedno dziecko, co zdaniem Pań z Przedszkola jest kwota skrajnie niską. Panie są tak 

zdeterminowane w walce o swoje, że wchodzą na ścieżkę sądową, żeby to Sąd rozstrzygnął                        

tę kwestię. Z tego co Pan Przewodniczący wie sprawa sądowa ma się odbyć w listopadzie. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż z tego co słyszał do kosztów utrzymania dziecka                    

w przedszkolu powinny być brane pod uwagę dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego, 

który znajduje się w budynku szkoły, gdzie również ponoszone są koszty chociażby na media.                  

Nie wzięcie pod uwagę tych kosztów wpływa na zaniżenie kosztów utrzymania dziecka                               

w przedszkolu, a co za tym idzie również na zaniżenie dotacji dla Przedszkola Tygrysek. 

Pani Wójt powiedziała, iż sprawami związanymi z Przedszkolem zajmuje się ZEASiP, niemniej 

jednak może powiedzieć, że tak jak bardzo wysokie są koszty utrzymania uczniów są w szkołach, 

gdyż sieć szkół jest rozbudowana, tak koszty te są niskie w przedszkolu, gdyż przedszkole jest 

tylko jedno, a uczęszcza do niego duża ilość dzieci. Pani Wójt powiedziała, iż z tego co wie,                         

to w żadnej z gmin nie ma takiej sieci, żeby było jedno przedszkole, przeważnie tych przedszkoli 

jest kilka, jest w nich mniej dzieci co wpływa na wyższe koszty utrzymania dziecka w przedszkolu.  

Przewodniczący Rady Gminy zapytał Panią Wójt o Jej propozycje wdrażania projektu reformy 

oświaty, z tego co Pan Przewodniczący wie Pani Wójt odbyła spotkanie z Radą Pedagogiczna 

Gimnazjum.   

Pani Wójt powiedziała, iż trudno mówić o propozycjach, skoro są tylko projekty zmian, w sprawie 

których jest mnóstwo kontrowersji, a z tego co zdążyła doczytać, do proponowanego projektu już 

zostało wprowadzonych sporo zmian. Pani Wójt powiedziała, iż według proponowanych 

przepisów przejściowych gimnazja można wygaszać w dwojaki sposób, jeden to przekształcić 

gimnazjum w szkołę podstawową ośmioklasową, co w naszych realiach nie jest dobrym 

rozwiązaniem ze względu na już rozbudowana sieć szkół podstawowych. Druga możliwość polega 

na włączeniu Gimnazjum do jednej ze szkół podstawowych i systematyczne wygaszanie. Zmianę 

można przeprowadzić również na dwa sposoby, pierwszy polega na tym, że dzieci kończące VI 

klasę nie odą do gimnazjum, tylko zostają w szkole podstawowej, jako klasa VII, później klasa 

VIII. Przy tym sposobie gimnazjum jest włączone do jednej ze szkół podstawowych, wówczas 

dyrektorem jest dyrektor szkoły podstawowej, natomiast jego zastępcą, na mocy ustawy dyrektor 
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gimnazjum. Drugi sposób, aby złagodzić czas wygaszania i dać możliwość przygotowania się, 

polega na wskazaniu uczniom kończącym klasy VI, a przechodzącym do klas VII jednej szkoły 

podstawowej, czyli tej, do której ma być włączone gimnazjum i zamiast pierwszej klasy 

gimnazjum, w tym budynku mieściłaby się VII klasa oraz II i III klasa gimnazjum, w następnym 

roku byłaby tam VII i VIII klasa szkoły podstawowej oraz III klasa gimnazjum, natomiast                             

w kolejnym roku, kiedy gimnazjum opuściłaby ostatnia klasa, wówczas VII i VIII kasy wróciłyby 

do szkół podstawowych. Pani Wójt powiedziała, iż przepisy wprowadzające mówią, że w okresie 

przejściowym nie można zwalniać nauczycieli gimnazjum. Nauczyciele gimnazjum, którzy mają 

kwalifikacje do nauczania w szkole podstawowej stają się nauczycielami szkoły podstawowej 

ośmioklasowej, natomiast ci którzy takich kwalifikacji nie mają przechodzą do szkoły 

ponadpodstawowej lub przechodzą w stan nieczynny, który polega na tym, że przez okres pół roku 

tacy nauczyciele mają płacone wynagrodzenie. Pani Wójt powiedziała, iż omawiając 

przygotowanie szkół do reformy trzeba również brać pod uwagę to, kto będzie uczył w szkołach 

podstawowych przedmiotów takich jak chemia, fizyka, czy geografia, gdyż dotychczas 

nauczyciele szkół podstawowych nie dokształcali się w tych kierunkach. Pani Wójt powiedziała, 

iż być może do 25 listopada zapadnie już jakaś ostateczna decyzja w sprawie reformy oświaty. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż w gimnazjum została przedstawiona druga wersja 

wprowadzenia reformy i w związku z tym w kuluarach rozgorzała dyskusja, między innymi 

związana z tym, że uczniowie z wszystkich szkół po skończeniu klasy szóstej nadal byliby 

przewożeni do budynku gimnazjum, po czym po całkowitym wygaszeniu gimnazjum uczniowie 

klas VII i VIII wróciliby do swoich szkół. 

Pani Wójt powiedziała, iż byłoby to na takiej samej zasadzie, jak obecnie w gimnazjum. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż chciałby poznać zdanie radnych na temat takiego 

rozwiązania. 

Pani Wójt powiedziała, iż w związku z ustawowymi możliwościami w gimnazjum przedstawiła 

dwie propozycje. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, jakie zdanie w tym temacie mają zebrani, powiedział,                       

iż arkusze organizacyjne szkół muszą być przygotowane odpowiednio wcześniej, gdyż będą 

analizowane przez Kuratorium Oświaty. 

Pani T. Chajec powiedziała, iż obecnie ma dziecko w klasie VI i jeżeli reforma będzie teraz 

wprowadzona, to również Jej dziecko będzie nią objęte. Pani radna powiedziała, iż jako rodzic nie 

ma zdania, nie ma też zdania jako nauczyciel i nie wie, czy radni mają prawo wypowiadać się                   

w tej kwestii. Pani T. Chajec uważa, że ten temat trzeba pierwsze poruszyć z rodzicami                                    

i nauczycielami, a dopiero potem w tym temacie powinna się wypowiadać Rada Gminy, trzeba 

poczekać, aż ustawa wejdzie w życie.  

Pan P. Fraczek powiedział, iż wypowiada się jako radny i jako inżynier i nie do końca zna się                    

na edukacji, niemniej jednak sytuacja polityczna w Polsce nie do końca jest stabilna, w związku   

z czym nie wiadomo, czy za dwa lata nie zmieni się opcja polityczna i nie wpadnie ktoś na pomysł, 

żeby odwrócić tę sytuację. Pan radny powiedział, iż podoba Mu się pomysł spokojnego podejścia, 

żeby VII i VIII klasa chodziły do gimnazjum, w takim przypadku w przyszłym roku nie trzeba 

będzie wyposażać szkół podstawowych, a są to pieniądze. Pan P. Fraczek powiedział, iż trzeba                    

do sprawy podejść spokojnie, pierwsze przyglądnąć się sytuacji, jaka będzie w Polsce, a później 

wprowadzać zmiany. 

Pan J. Panek zapytał Pana P. Frączek, czy dzieci, które mają przechodzić, to pionki                                        

na szachownicy, zapytał czy Pan P. Frączek nie zrozumiał, co powiedziała Pani T. Chajec, 

powiedział iż trzeba zapytać dzieci i rodziców, Pan radny może doradzić, a nie mówić, iż wydaję 

Mu się, że to jest dobrze, Panu sołtysowi wydaje się, że to jest złe. 

Pan P. Fraczek powiedział, iż wyraził swoją rację, a Pan Sołtys ma problemy ze zrozumieniem, 

albo ze słuchaniem, poprosił, aby Pan Sołtys nie precyzował takich wypowiedzi, gdyż są one                   

nie na miejscu. 

Pani I. Cieślicka powiedziała, iż z wypowiedzi Pani Wójt wynika, że projekt ustawy proponuje 

wygaszanie gimnazjum i włączenie gimnazjum do jednej ze szkól podstawowych, z tego projektu 
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nie wynika jednoznacznie, że ma to być w jednej szkole podstawowej. Pani radna uważa,                             

że pozostawienie VII klasy w szkole podstawowej jest szansą dla małych szkół, a nauczyciele 

gimnazjum będą mogli znaleźć zajęcie właśnie w tych szkołach podstawowych. Pani I. Cieślicka 

zasugerowała, że może trzeba przeprowadzić jakieś konsultacje, czy rodzice woleliby, żeby dzieci 

zostały w szkołach podstawowych,  czy chcą je dalej wozić do budynku gimnazjum. Pani radna 

odnośnie wypowiedzi Pani Dyrektor Gimnazjum dotyczącej zajęć pozalekcyjnych powiedziała,   

iż jest problem, te dzieci trzeba dowieźć, niemniej jednak możliwe, że wynika on z tego,                                 

iż te dzieci też chcą trochę pomieszkać w domu, a nie cały dzień spędzać w szkole. Pani I. Cieślicka 

uważa, że pozostawienie klas VII w szkołach podstawowych będzie z korzyścią dla dzieci. 

Pan W. Walawender powiedział, iż radni nie znają się na oświacie, dlatego najlepiej byłoby 

zatrudnić audytora, który przeprowadzi analizę, stwierdzi ilu jest nauczycieli, jakie mają 

kwalifikacje i podpowie jakie rozwiązania byłyby najkorzystniejsze. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż na dzień dzisiejszy wiadomo,                                    

że przygotowany jest projekt ustawy i reforma w oświacie zostanie wprowadzona, niemniej jednak 

dokładnie, jak ta reforma będzie wyglądała będzie wiadomo dopiero wtedy, jak ustawa zostanie 

wprowadzona. Pan Przewodniczący uważa, że już teraz na podstawie projektu ustawy należy 

rozpocząć dyskusję na temat tego, jaki model okresu przejściowego należałoby przyjąć w naszej 

gminie, to Rada Gminy będzie podejmować uchwałę w jaki sposób reforma oświaty zostanie 

wprowadzona na terenie Gminy Rakszawa. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział,                    

iż wcześniej była mowa o tym, że najmniej bolesne będzie przewiezienie w okresie przejściowym 

dzieci z klas VII i VIII do budynku gimnazjum, niemniej jednak po dwóch latach klasy VII i VIII 

będą musiały wrócić do szkół podstawowych. Pan Przewodniczący zwracając się do mieszkańców 

Wydrza powiedział, iż Ich dzieci pójdą na rok do gimnazjum, po czym wrócą z powrotem                         

do Szkoły Podstawowej w Wydrzu, powiedział, ze jeżeli widzą w tym sens, to niech tak robią. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż On w tym nie widzi sensu, trzeba będzie 

wydatkować środki własne na dowóz, gdyż z tego tytułu nie będzie żadnych zwrotów, ponadto              

w jaki sposób zostaną zmniejszone wydatki na oświatę.  

Pani Wójt powiedziała, iż w tej chwili również nie ma zwrotów za dowóz. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż w szkołach podstawowych ze względu                       

na większą ilość uczniów zmniejszyłyby się koszty, byłaby wyższa subwencja. 

Pani Wójt powiedziała, iż liczba dzieci by się nie zmieniła. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż jest to dyskusja, mieszkańcom trzeba 

przedstawić różne opcje, dzięki dyskusji można wybrać najlepszy model. Pan Przewodniczący 

powiedział, iż z podjęciem decyzji nie można czekać do ostatniej chwili, nie może być tak,                         

że Rada Gminy w ostatniej chwili, na 7 dni przed sesją dostanie uchwałę i będzie musiała podjąć 

decyzję. Dowożenie uczniów byłoby w pewnym sensie częściową likwidacją szkół 

podstawowych, byłoby zabraniem dwóch klas. Pan Przewodniczący powiedział, iż oprócz VII                    

i VIII klasy można jeszcze zabrać  V i VI, a wówczas w szkołach będą dodatkowe wolne klasy                  

i będzie sobie można poradzić z wszystkimi lekcjami, również z lekcjami w-f. przewodniczący 

Komisji Rewizyjnej powiedział, iż skoro uznano, że funkcjonujący kiedyś system ośmioklasowy 

był dobry, a funkcjonujący obecnie system s gimnazjum jest zły, to należy wprowadzić system 

ośmioklasowy w danym miejscu, a gimnazjum będzie musiało ulec likwidacji. Pan 

Przewodniczący powiedział, iż kiedyś w Rakszawie była Fabryka Sukna, która zatrudniała 1200 

osób, teraz w Fabryce Sukna nie pracuje nikt, 1200 osób zostało zwolnionych. W gimnazjum 

również pracuje „jakaś” liczba osób, ale przychodzi „miotła dziejowa”, która zamiata, to nie radni 

wywołali to wszystko i to nie radni będą odpowiadać za koszty, które ta zmiana przyniesie. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej uważa, że większość nauczycieli z gimnazjum znajdzie 

zatrudnienie w szkołach podstawowych. Dobrzy fachowcy będą mogli znaleźć zatrudnienie 

również w szkołach ponadgimnazjalnych. Pan Przewodniczący powiedział, iż pracując nad 

budżetem roku 2017 trzeba będzie założyć koszty wprowadzenia reformy oświaty, wprawdzie 

padło dzisiaj zdanie, ze budżet można zmienić, niemniej jednak w takiej sytuacji trzeba będzie 

podjąć decyzję, komu zabrać, żeby można było komuś innemu dać. Gimnazjum do czasu 
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całkowitego wygaszenia będzie istniało, będzie budynek, który trzeba utrzymać i te koszty się nie 

zmniejszą, a wydatki w szkołach podstawowych wzrosną. 

Pani Wójt zapytała jakie wydatki w szkołach podstawowych wzrosną. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż trzeba będzie przystosować klasy i trzeba 

będzie zatrudnić nauczycieli, w tej chwili trudno mówić o szczegółach. 

Pani Wójt powiedziała, iż koszty zmaleją w gimnazjum, myśli ze koszty się w pewien sposób 

wyrównają. 

Pani Wójt powiedziała, iż w tej chwili do budżetu nie można wprowadzać ośmioletnich szkół 

podstawowych, gdyż nie ma takiej podstawy prawnej, na razie trzeba wprowadzać do budżetu 

gimnazjum i szkoły podstawowe. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż Pani Wójt wcześniej wspomniała, iż ustawa 

będzie do 25 listopada. 

Pani Wójt powiedziała, iż do 25 listopada mają być informacje. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, że radni będą musieli podjąć decyzje i chciałby, 

aby to była najlepsza dla tej sytuacji opcja. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż zapewne kwestią bezsporna jest to, że każdy rodzic 

chce, aby jego dziecko kontynuowało naukę w swoim obwodzie. Pan Przewodniczący 

przypomniał, iż Pani Wójt wcześniej wspomniała, iż w okresie przejściowym nie będzie można 

zwolnić nauczyciela gimnazjum, zapytał co będzie za dwa lata. 

Pani Wójt powiedziała, że wtedy też nie będzie można. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż nauczyciele również chcieliby wiedzieć, co będzie, 

czy nie lepiej by było już w okresie przejściowym wprowadzać nauczycieli do szkół 

podstawowych. Pan Przewodniczący powiedział, iż w gimnazjum zostanie utworzone trzy klasy 

VII, natomiast w szkołach podstawowych tych klas byłoby pięć. Przewodniczący Rady Gminy 

uważa, że trzeba dyskutować, gdyż trakcie dyskusji można zauważyć różne aspekty 

wprowadzanych zmian, decyzję należy podjąć w sposób odpowiedzialny, gdyż jest to decyzja                    

na kolejne lata. Odpowiedzialność za podjęta decyzję skupi się na Radzie Gminy. Pan 

Przewodniczący zasugerował, aby dyrektorzy szkół podstawowych zasygnalizowali ten temat                    

na zebraniach z rodzicami. 

Pan P. Frączek powiedział, iż obecna I klasa gimnazjum będzie kontynuowała naukę przez kolejne 

dwa lata, aż do ukończenia gimnazjum, a to oznacza, że dzieci z Wydrza, Węglisk, czy Rąbanego 

będą do gimnazjum dowożone, w związku z czym dowiezienie do gimnazjum uczniów klas VII                 

i VIII nie będzie stanowiło dodatkowych kosztów, jeden rocznik jeszcze przez kolejne  dwa lata 

będzie się uczył w budynku gimnazjum. Pan radny powiedział, iż padło stwierdzenie, że będzie 5 

klas VII, On sobie wyobraża, że dzieci będą łączone w dwie klasy i będzie dwóch wychowawców. 

Pani M. Janas – Piwińska powiedziała, iż tocząca się dyskusja to „trochę wróżenie z fusów”, 

niemniej jednak trzeba się będzie z tym tematem zmierzyć, w każdej chwili może się coś 

wydarzyć, może zostać zwołane posiedzenie Sejmu i ustawa może zostać uchwalona, zdaniem 

Pani radnej podstawowym aspektem wprowadzenia reformy będzie ekonomia, czy Gminę będzie 

stać na odprawy dla nauczycieli, na okres przejściowy, czy będą pieniądze na dowóz dzieci, czy 

też na pozostawienie je w placówkach macierzystych, co osobiście Pani radnej się bardziej 

podoba. Pani M. Janas – Piwińska uważa, iż trzeba poczekać, żeby wiedzieć konkretnie, z czym 

się trzeba będzie zmierzyć, ponadto trzeba porozmawiać z rodzicami dzieci oraz z uczniami klas 

VI i V. 

Przewodniczący Komisji społecznej powiedział, iż Komisja chciała zorganizować spotkanie, padł 

wniosek, aby Pani Wójt w najbliższym terminie zorganizowała spotkanie z dyrektorami placówek 

oświatowych oraz z dyrektorem ZEASiP dotyczące przygotowania szkół do realizacji zadań 

oświatowych w świetle planowanej reformy oświaty. Pan Przewodniczący powiedział, iż wniosek 

złożył 4 października i do tej pory takie spotkanie się nie odbyło. Członkowie Komisji rozmawiali 

z dyrektorami podczas objazdu szkół, wówczas dyrektorzy deklarowali, ze chętnie w takim 

spotkaniu wzięliby udział. Przewodniczący Komisji powiedział, iż takie spotkanie warto 

zorganizować.  
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Pani Wójt powiedziała „wszystko jest przed nami”, rozmawiała na ten temat na Konwencie 

Wójtów i w żadnej gminie temat ten nie jest jeszcze rozważany. Pani Wójt powiedziała, iż wniosek 

wyglądał tak, jakby Ja zobowiązywał do spotkania z dyrektorami, takie spotkania są często 

zwoływane. 

Przewodniczący Komisji Społecznej powiedział, iż rozmawiał na ten temat z Panią Wójt w cztery 

oczy i wówczas Pani Wójt stwierdziła, że lepiej byłoby zwołać komisję. 

Pani Wójt potwierdziła. 

Pani M. Radomska powiedziała, iż dyskusja dotyczy reformy, która być może wejdzie w tym roku, 

a być może w przyszłym, niemniej jednak dotyczy ona zarówno nauczycieli, jak i rodziców, którzy 

mają dzieci w klasach VI. Pani Dyrektor powiedziała, iż dla nauczycieli jest to bardzo ważny 

temat, gdyż nie wiedzą jaka będzie perspektywa pracy w naszej Gminie, gdyż nie wszyscy 

nauczyciele znajdą pracę w szkołach podstawowych, nauczyciele to młodzi ludzie i nie ma wśród 

nich takich, którzy mogliby przejść na emeryturę, w związku z czym ci którzy nie znajdą pracy                 

w szkołach gminnych będą musieli szukać pracy gdzie indziej. Pani M. Radomska nawiązując                 

do wypowiedzi Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej dobrzy fachowcy być może znajdą pracę 

w szkołach ponadgimnazjalnych, niemniej jednak tam stanowiska pracy też są już obsadzone,                   

a nauczyciele uzupełniają pensum. Pani Dyrektor powiedziała, że nie upiera się przy żadnym                    

z rozwiązań, gdyż nie jest to Jej decyzja, niemniej jednak chciałaby, aby nauczyciele gimnazjum 

mogli się wypowiedzieć.  

Pan J. Krupczak powiedział, iż decyzję będzie można podjąć dopiero, jak będzie zatwierdzona 

ustawa, niemniej jednak trzeba na ten temat rozmawiać, również z uczniami i rodzicami. 

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

w związku z tym, że zebrani nie zabrali głosu zamknął dyskusję, po czym uznał punkt siódmy 

porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 8 

 

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

uchwały w sprawie zapewnienia oświatowym jednostkom organizacyjnym Gminy wspólnej 

obsługi, określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków 

powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi. Pan Przewodniczący                                 

o przybliżenie projektu tej uchwały poprosił Panią Wójt.  

Pani Wójt oddała głos Pani J. Wiśniowska – Dyrektorowi ZEASiP. 

Pani J. Wiśniowska powiedziała, iż w związku z nowelizacją przepisów, w których podstawą 

działania ZEAS-ów były zapisy ustawy o systemie oświaty, obecnie te zapisy przestają 

obowiązywać, zachodzi konieczność podjęcia nowej uchwały w której podstawą                                             

do funkcjonowania ZEAS-u będą ustawa o samorządzie gminnym i ustawa o systemie oświaty. 

Pani Dyrektor powiedziała, iż projekt uchwały określa jednostkę obsługującą, a także jednostki 

obsługiwane oraz zakres powierzanych obowiązków. Pani J. Wiśniowska powiedziała,                       

iż do projektu uchwały, który radni otrzymali z materiałami chciałaby wprowadzić uzupełnienia, 

w §4 ust. 1 który brzmiał „Zespół wstępuje w uprawnienia i obowiązku dotychczasowego Zespołu 

Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkola Gminy Rakszawa, utworzonego                              

na podstawie uchwały, o której mowa w §5”, po zmianie otrzymuje brzmienie : „Zespół wstępuje 

w uprawnienia i obowiązku dotychczasowego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół                          

i Przedszkola Gminy Rakszawa, utworzonego na podstawie uchwały Nr XXIX/136/97 Rady Gminy 

w Rakszawie z dnia 23 października 1997 r. w sprawie utworzenia Zespołu Ekonomiczno                                

– Administracyjnego Szkół i Przedszkola Gminy Rakszawa”. Pani Dyrektor poprosiła Panią 

Sekretarz o przekazanie radnym poprawionego projektu uchwały, powiedziała iż w załączniku                

do uchwały zmienił się zapis tytułu punktu 4, który brzmiał „Realizacja zadań oświatowych 
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organu prowadzącego, a w szczególności”, a teraz otrzymuje brzmienie „Realizacja zadań 

oświatowych organu prowadzącego, na podstawie upoważnienia, a w szczególności”. 

Przewodniczący Komisji Społecznej powiedział, iż w uchwale w §2 nie zostało umieszczone 

Przedszkole Tygrysek. 

Pani J. Wiśniowska powiedziała, iż Przedszkole Tygrysek nie jest jednostką organizacyjna Gminy 

Rakszawa. 

O godzinie 1108 sesję opuścił Pan P. Frączek, od tej chwili w obradach uczestniczy 13 radnych. 

Pan Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż pewien czas temu zrobiło się głośno, w tym 

temacie wówczas mówiono o zamykaniu ZEAS-ów, a jako rozwiązania podawano dwie 

możliwości, jedna to ta przedstawiana w projekcie uchwały, natomiast druga dotyczyła powołania 

Centrum Usług Wspólnych, które to w zakres swojego działania mogło by włączyć pozostałe 

jednostki organizacyjne Gminy. Pan Przewodniczący zapytał Pana Z. Borowik dlaczego zostało 

wybrane to rozwiązanie. 

Pan Z. Borowik powiedział, że przeanalizowaniu nowowprowadzonych przepisów Gmina ma 

dwie możliwości jedną na podstawie art. 10a, a drugą na podstawie art. 10b ustawy o samorządzie 

gminnym. Pan radca odczytał treść w/w wymienionych artykułów, a następnie odczytał art. 5 ust. 

9 ustawy o systemie oświaty, który przed zmianą był podstawa utworzenie ZEAS-ów oraz art. 48 

ustawy  o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, przepis ten nie 

wejdzie do tekstu pierwotnego ani ustawy o systemie oświaty, ani ustawy o samorządzie 

gminnym, ani też ustawy o systemie informacji oświatowej, przepis ten pozostanie tylko w ustawie 

nowelizującej w okresie przejściowym. Przepis ten jest bardzo ważny ze względu na daty, gdyż 

do dnia 31 grudnia 2016 roku Rada Gminy musi „coś” postanowić, w przeciwnym razie zadania 

realizowane przez ZEAS nie będą mogły być realizowane. Gdyby doszło do tego, że Rada takiej 

uchwały nie podejmie, wówczas Organ Nadzoru będzie musiał wydać Zarządzenie Zastępcze, 

które „zastąpi demokracje”. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Panu Z. Borowik, po czym otworzył dyskusje                            

w temacie tej uchwały. 

Pan R. Leja zapytał, czym się Pani Wójt kierowała proponując takie rozwiązanie, a nie                                 

np. utworzenia Centrum Usług Wspólnych. 

Pani Wójt powiedziała, iż wcześniej taki system działał i lepszy okazał się system utworzenia 

odrębnej jednostki organizacyjnej do prowadzenia spraw szkół, który bardziej sprawdza się 

zarówno w naszej Gminie, jak i w gminach sąsiednich. 

Pan Z. Borowik powiedział, iż ZEAS od wielu lat funkcjonuje, nie tylko w Rakszawie ale także   

w wielu polskich gminach, jest tam wyspecjalizowany personel i wiele jednostek do obsługi. 

Gdyby powstał w Gminie referat, przy tej samej kadrze, to nic strasznego by się nie działo, 

niemniej jednak w takim przypadku ZEAS nie mógłby wykonywać części z zadań, które                              

do tej pory realizuje. Pan radca powiedział, iż prawo oświatowe jest jedną z najtrudniejszych 

dziedzin prawa, gdzie najczęściej są wprowadzane zmiany. 

Pan W. Walawender zapytał, ile osób jest zatrudnionych w ZEASiP, na jakich stanowiskach i jaki 

jest budżet Zespołu. 

Pani J. Wiśniowska powiedziała, iż budżet ZEASiP wynosi około 500.000,00 zł, zatrudnionych 

jest 5 osób plus dwie panie opiekunki na pół etatu do dowożenia uczniów do gimnazjum. 

Pani T. Chajec zapytała, czy Statut będący załącznikiem do uchwały jest obecnym Statutem 

ZEASiP. 

Pani J. Wiśniowska powiedziała, iż poprzedni Statut był bardziej ogólny, ten został spisany                        

na podstawie tego, czym się ZEASiP zajmuje. 
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Przewodniczący Rady Gminy, zapytał czy w ramach pomocy ze strony ZEASiP kierowanej                       

do szkół jest również pomoc związana z przygotowaniem przetargów, gdyz takiego zapisu                            

w Statucie nie ma. 

Pani J. Wiśniowska powiedziała, iż jest to zakres działań, którym ZEASiP się w dużej mierze 

zajmuje, jeżeli zachodzi taka potrzeba i dyrektorzy się zwracają o pomoc, to Zespół zawsze 

pomaga. 

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 XXIX/132/16 Rady Gminy Rakszawa z dnia 25 października 2016 roku w sprawie 

zapewnienia oświatowym jednostkom organizacyjnym Gminy wspólnej obsługi, określenia 

jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych 

jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi. 

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie (13 głosów „za”) 

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

kilka minut przerwy. 

 

Ad. 9 

 

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

dziewiątego porządku obrad tj. podjęcia uchwały w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Rakszawa. Na dzisiejszej sesji będą podejmowane dwie uchwały          

w sprawie sprzedaży nieruchomości, pierwsza dotyczy sprzedaży działki numer 6132/4. 

O godzinie 1147 na sesję wrócił Pan P. Fraczek, od tej chwili w obradach bierze udział 14 radnych. 

Przewodniczący Rady Gminy o przybliżenie uchwały poprosił Panią Wójt. 

Pani Wójt oddała głos Panu J. Szubart. 

O godzinie 1150 sesje opuściła Pani T. Chajec, od tej chwili w obradach uczestniczy 13 radnych. 

Pan J. Szubart powiedział, iż na dzisiejszą sesję zostały przygotowane dwie uchwały w sprawie 

sprzedaży nieruchomości, działki położone są w tym samym rejonie, tj. przy skrzyżowaniu drogi 

gminnej na kościelne z droga powiatową w kierunku Węglisk. Działki 6132/4 nie można 

zagospodarować w inny sposób, teren na którym jest położona już kilkakrotnie był omawiany                   

na posiedzeniach, były podejmowane próby sprzedaży tych nieruchomości właścicielom działek 

sąsiednich, nie było wówczas takiego zainteresowania. Pan Kierownik powiedział, iż druga 

uchwała dotyczy działki 3115/9, pewien czas temu prowadzona była procedura zamiany działki              

z Panem Rejman, wówczas okazało się, że część działki była przygrodzona przez sąsiadów, 

dlatego też ta działka została wydzielona, działka 3115/10 została zamieniona z Panem Rejman, 

natomiast 3115/9 została przeznaczona do sprzedaży właścicielom sąsiedniej nieruchomości, 

którzy przedmiotową działkę już częściowo użytkują. 

Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję w temacie tej uchwały. 

Pan F. Pliś zwrócił uwagę, iż w uzasadnieniu rok „2002” został zapisany jako „20002”, jest                          

za dużo zer. 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnych aby poprawili ten zapis na „2002”, po czym 

zapytał, czy radni chcą jeszcze zabrać głos w temacie tej uchwały, w związku z tym, że radni nie 

zabrali głosu zamknął dyskusję, a następnie poddał pod głosowanie uchwałę Nr XXIX/133/16 

Rady Gminy Rakszawa z dnia 25 października 2016 roku w sprawie zgody na sprzedaż 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rakszawa. 

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie (13 głosów „za”) 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu dziesiątego porządku obrad                            

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

Rakszawa, o przybliżenie projektu tej uchwały poprosił Panią Wójt. 

Pani Wójt oddała głos Panu J. Szubart. 

Pan J. Szubart powiedział, iż temat sprzedaży tej działki poruszył już przy omawianiu 

poprzedniego punktu, dodał iż działka 3115/9 ma być przeznaczona na poszerzenie i lepsze 

zagospodarowanie działki sąsiedniej. 

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 XXIX/134/16 Rady Gminy Rakszawa z dnia 25 października 2016 roku uchwały                    

w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rakszawa. 

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 udzielenia przez Gminę Rakszawa pomocy rzeczowej Powiatowi 

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

Pani Wójt oddała głos Panu J. Szubart. 

Pan J. Szubart powiedział, iż tuż przed sesją rozdał radnym nowy tekst tej uchwały, w związku                  

z poprawkami radcy prawnego zmienił się szyk w zdaniu w §1, który po zmianie brzmi 

„Postanawia się udzielić w 2016 roku pomocy rzeczowej Powiatowi Łańcuckiemu w formie 

budowy przez Gminę Rakszawa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1512 R Medynia 

Głogowska – Rakszawa w miejscowości Węgliska w wysokości 119.000,00 zł (słownie: sto 

dziewiętnaście tysięcy złotych)”. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czym była spowodowana ta zmiana. 

Pan J. Szubart powiedział, iż każdy ma swoja wizję, tu nic się nie zmieniło sens jest ten sam, 

zmienił się tylko szyk zdania. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy radca prawny opiniował zmieniona uchwałę. 

Pan J. Szubart powiedział, iż na projekcie zmienionej uchwały jest podpisana Pani M. Siuda. Pan 

Kierownik powiedział, iż do dnia dzisiejszego budowa tego chodnika była w budżecie Gminy, 

zmienia się to na pomoc rzeczową, w związku z czym Powiat uzyskuje od Gminy dofinansowanie 

tego zadania, a Gmina w ten sposób uzyskuje 25% do kwoty budowy chodnika. 

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

tej uchwały. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż z informacji, jaka do Niego dotarła 25% 

kwoty budowy chodnika na Węgliskach ma pochodzić z kwoty budowy chodnika na Rąbanym, 

czyli Powiatowi będzie się zgadzało, ale mieszkańcom poszczególnych miejscowości już się nie 

będzie zgadzało. Pan Przewodniczący zapytał, czy to jest prawda. Druga sprawa, którą poruszył 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej dotyczyła podstawy prawnej podejmowanej uchwały, 

przypomniał iż na poprzedniej sesji Pan J. Szubart na pytanie, jak sobie radzi bez pomocy radcy 

prawnego odpowiedział, iż ma wykształcenie prawnicze i sobie dobrze radzi, omawiany projekt 

uchwały dodatkowo jest zaopiniowany Przez Panią M. Siuda, niemniej jednak patrząc na podstawę 

prawną omawianej uchwały można zauważyć, że Dziennik Ustaw z 2015 roku poz.1515 jest 
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nieaktualny, właściwym byłoby tu wpisać Dziennik Ustaw z 2016 roku pozycję 446                                         

z późniejszymi zmianami. 

Pan J. Szubart powiedział, iż w uchwale która wcześniej przygotował była prawidłowa podstawa 

prawna. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zgłosił wniosek o zmianę zapisu podstawy prawnej. 

Pan J. Szubart powiedział, że jeżeli chodzi o zaliczenie kosztów poszczególnych chodników,                      

to na chodniku prze drodze powiatowej od Ośrodka Zdrowia w kierunku Węglisk w tym roku nie 

będą wykonywane żadne prace, Powiat nie ma dokumentacji, nie ma projektu. Pan Kierownik 

powiedział, iż rozmawiał z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych, wprawdzie nie ma jeszcze 

podpisanego wstępnego porozumienia. Ale z prowadzonych rozmów wynika, że jedyną 

możliwością zrealizowania udziałów Powiatu w chodnikach na terenie Gminy Rakszawa jest 

kontynuacja budowy chodnika w miejscowości Węgliska, co jest związane z zsumowaniem dwóch 

inwestycji w Rakszawie i dokończenie inwestycji w Węgliskach. Pan J. Szubart powiedział,                     

iż drugi etap, czyli dokończenie chodnika na Bieleckówce w przyszłym roku i 25% wkład Powiatu 

jest aktualny. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy jest projekt na ostatni etap chodnika w Węgliskach. 

Pan J. Szubart powiedział, iż Powiat oświadczył, że się tym wszystkim zajmie. 

Przewodniczący Rady Gminy wyraził zdziwienie, że do tego czasu nie udało się zrobić projektu 

chodnika od Ośrodka Zdrowia w kierunku Węglisk, a do końca roku uda się zrobić projekt                              

na dokończenie budowy chodnika w Węgliskach. 

Pan J. Szubart powiedział, iż powtarza tylko to, co oświadczył Mu Dyrektor Wolski, który podczas 

spotkania w Rakszawie zaproponował, iż Powiat dokończy chodnik w Węgliskach, dokumentacje 

bierze na siebie, przy czym dopytał, czy bałaby możliwość przeniesienia 25% wkładu w koszty 

chodnika na Bieleckówce, żeby można było dokończyć chodnik na Węgliskach. Pan Kierownik 

powiedział, iż porozumienie nie zostało jeszcze podpisane. Pan J. Szubart powiedział,                                      

iż na zebraniu wiejskim na Węgliskach mówił, iż ciężko będzie zrobić całość i dokończyć budowę 

chodnika na Węgliskach, wówczas Pan Przewodniczący powiedział, iż chodnika nie ma całego 

zrobionego tylko z naszej winy, a Rada przekaże każde pieniądze na dokończenie chodnika. 

Przewodniczący Rady Gminy padło pytanie dlaczego nie został wykonany projekt chodnika                      

do końca. 

Pan J. Szubart powiedział, iż była poruszona również kwestia budowy, dodał ze jeżeli nie będzie 

woli ze strony Gminy wówczas zostanie rozliczony 25% wkład na każdy odcinek w każdej 

miejscowości. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż nie padły żadne wnioski, były tylko pytania 

w kwestii wyjaśnienia sytuacji, gdzie odpowiedź była prosta, jest pomoc rzeczowa dla Powiatu, 

Gmina zyskuje 25% kosztów budowy chodnika na Węgliskach, do tego dokłada się 25% kosztów 

budowy chodnika na Bieleckówce i kończona jest budowa chodnika na Węgliskach, kwestię 

projektu na ten odcinek chodnika Powiat wziął na siebie. Pan Przewodniczący powiedział,                             

iż z wypowiedzi Pana J. Szubart zrozumiał, że chodnik od Ośrodka Zdrowia w kierunku Węglisk 

nie będzie budowany. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż Pan J. Szubart jest 

radnym powiatowym oraz członkiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu, zapytał czy Powiat 

przyjmuje pomoc finansową od Gmin, czy od pewnego czasu przyjmuje tylko pomoc rzeczową. 

Pan J. Szubart powiedział, iż Powiat przyjmuje zarówno pomoc rzeczową, jak i finansową. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż według posiadanej wiedzy wie, że Powiat                         

nie przyjmuje pomocy finansowej i w chwili kiedy Rada Gminy podejmowała uchwałę o pomocy 

finansowej już było wiadomo, że chodnik, którego ta pomoc dotyczyła nie będzie budowany,                     

gdyż Powiat nie przyjmie pomocy finansowej, tylko pomoc rzeczową. Pan Przewodniczący 

powiedział, iż tę informację uzyskał w Powiecie. 



19 
 

Pan J. Szubart zapytał od kogo Przewodniczący Komisji Rewizyjnej uzyskał tę informację, gdyż 

jest to sprzeczne z tym, co zostało przekazane radnym powiatowym. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż zapyta tę osobę i jeżeli upoważni Go do tego, 

to niezwłocznie te informacje przekaże Panu J. Szubart.  

Pan J. Szubart powiedział, iż Komisja Rewizyjna, której jest członkiem, już za Jego kadencji miała 

trzy kontrole w Zarządzie Dróg Powiatowych i nie ma żadnych sprzeczności z pomocą finansową, 

tym bardziej, że Pan Dyrektor ZDP był na posiedzeniu Komisji Gospodarczej, gdzie doszło                          

do podziału kto, co robi, pomoc rzeczowa była obiecana na projekt chodnika na Bieleckówce,                     

a pomoc finansowa na wykonanie projektu chodnika od Ośrodka Zdrowia w kierunku Węglisk. 

Pan Kierownik powiedział, iż Dyrektor ZDP zlecił już wykonanie tego chodnika, niemniej jednak 

do tej pory nie został wykonany, dodał iż Komisja Rewizyjna Rady Powiatu ma jeszcze więcej 

uwag do działalności Zarządu Dróg Powiatowych. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż w świetle informacji jaką uzyskał, można 

domniemać, że w chwili podejmowania decyzji, jako radny gminny został wprowadzony w błąd, 

gdyż już wtedy było wiadomo, że ta inwestycja nie będzie wykonywana. Pan Przewodniczący 

powiedział, iż oficjalne stanowisko Powiatu wymaga wyjaśnienia. 

Pan J. Szubart powiedział, iż jutro jest sesja Rady Powiatu i na niej złoży zapytanie w tym temacie. 

Pan Z. Tama powiedział, iż nieudolność Powiatu w kwestii budowy chodników jest znana, 

niemniej jednak jeżeli byłaby możliwość dokończenia b udowy chodnika w Węgliskach poprosił 

radnych o podjęcie tej uchwały. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż zapewne wszyscy są zdania, że inwestycje trzeba 

zakończyć, po czym zapytał, czy chodnik wybudowany na gruntach gminnych jest przekazywany 

Powiatowi razem z tymi gruntami. 

Pan J. Szubart powiedział, iż Gmina może przekazać razem z gruntami, niemniej jednak 

przekazywany będzie tylko chodnik do użytkowania. 

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 XXIX/135/16 Rady Gminy Rakszawa z dnia 25 października 2016 roku w sprawie 

udzielenia przez Gminę Rakszawa pomocy rzeczowej Powiatowi Łańcuckiemu. 

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 zmiany budżetu na 2016 rok, o przybliżenie projektu tej uchwały 

poprosił Panią Wójt. 

Pani Wójt omówiła wprowadzane do budżetu zmiany, powiedziała iż na prośbę Pani dyrektor 

ZSTG w Rakszawie zostały przesunięte wydatki w działach: 801, 854. W dziale 801 30 § 4260 

dokonano zmniejszenia o kwotę 34.000,00 zł, natomiast zwiększeniu ulegają dział 801 30 § 6060 

o kwotę 8.000,00 zł na zakup zestawu multimedialnego – tablica, komputer, głośniki, do nauki 

języka polskiego i języków obcych, dział 854 17 § 4010 o kwotę 23.000,00 zł na zwiększenie 

wynagrodzeń w Schronisku Młodzieżowym oraz dział 854 17 § 4110 o kwotę 3.000,00 zł                            

na zwiększenie składek na ubezpieczenie w Schronisku Młodzieżowym. Druga zmiana budżetu 

dotyczy budowy chodnika w Węgliskach, tam zamienia się inwestycję pt. „Budowa chodnika                   

w miejscowości Węgliska” na „Pomoc rzeczową dla Powiatu Łańcuckiego na wykonanie budowy 

chodnika  w miejscowości Węgliska”, w związku z czym dział 600 16 § 6050  (drogi gminne) 

zmniejsza się o kwotę 119.000,00 zł, natomiast dział 600 14 § 6050  (drogi powiatowe) zwiększa 
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się o kwotę 119.000,00 zł. Pani Wójt powiedziała, iż dział 710 04 § 4300 (sporządzenie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości POTOK - zakup usług 

pozostałych)  zmniejsza się o kwotę 58.000,00 zł, natomiast dział 750 23 § 4300, 4210  (zakup 

usług oraz zakup materiałów i wyposażenia w Urzędzie Gminy, wydatki związane z centralizacją 

VAT w Gminie Rakszawa) zwiększa o kwotę 20.000,00 zł, dział 900 15 § 6050 (zwiększenie 

środków na inwestycje pt. Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Wydrze)  zwiększa 

się o kwotę 20.000,00 zł oraz dział 921 09 § 2480 (zwiększenie dotacji dla GOKiC na zakup 

instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej „ZGODA”)  zwiększa się o kwotę 18.000,00 zł. 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił Panią Skarbnik o przybliżenie tematu centralizacji VAT. 

 Pani Skarbnik powiedziała, ze Gmina podpisała umowę z firmą, która odzyskuje VAT, ponadto 

Gmina zawarła druga umowę na centralizacje VAT-u, czyli napisanie procedur, jak centralizacja 

VAT-u ma przebiegać, zmieniają się przepisy i na wszystkich fakturach jako nabywca będzie 

figurowała Gmina, natomiast jako odbiorca będą figurować poszczególne jednostki organizacyjne. 

Od 1 stycznia 2017 r. każda szkoła będzie zobowiązania do składania cząstkowych deklaracji 

VAT, a Gmina będzie się z całości rozliczać z Urzędem Skarbowym. 

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

temacie. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż Komisja Rewizyjna nie wniosła uwag                         

do proponowanego projektu uchwały. Pan Przewodniczący zauważył, iż w podstawie prawnej                 

po poz. 446 brakuje słów „ze zmianami”, podobnie jest w WPF, poprosił aby Jego uwagę uznać 

za wniosek formalny w tej sprawie. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, że jeżeli 

będzie centralizacja VAT-u, to Urząd Skarbowy będzie zwracał VAT do Urzędu Gminy, to budżet 

centralny Gminy będzie zasilany o te dochody, a jednostki będą płacić faktury w kwocie brutto. 

Pan Przewodniczący powiedział, iż koszty funkcjonowania jednostek wzrosną o stawkę VAT-u. 

Pani Skarbnik potwierdziła.  

Przewodniczący Komisji Gospodarczej zauważył, iż w projekcie uchwały jedna ze zmian dotyczy 

wykonania oświetlenia w miejscowości Wydrze, powiedział iż 14 lipca na sesji Pan J. Szubart 

stwierdził, że kwota poprzetargowa przekraczała 100.000,00 zł, w związku z czym został 

ogłoszony nowy przetarg, w którym odcina się pewną część oświetlenia. Pan Przewodniczący 

zapytał, jakie zadania zawierał ten przetarg i jakie były rozstrzygnięcia kwot na poszczególne 

zadania. 

Pan J. Szubart powiedział, iż w tej chwili nie jest w stanie powiedzieć dokładnych kwot.                              

W pierwotnym przetargu były ogłoszone: droga Rakszawa – Kąty Wydrzańskie – Wydrze, 

oświetlenie boiska przy ABC i droga wewnętrzna koło CPN-u na Basakówce. W drugim przetargu 

ucięty został odcinek od Granicy sołectwa Wydrze z sołectwem Rakszawa Górna, czyli Kąty 

Wydrzańskie do skrzyżowania dwóch dróg publicznych gminnych. Kwota na pomniejszony 

zakres o ile dobrze pamięta wynosiła 99.998,00 zł. Pan Kierownik powiedział, iż w przypadku 

zwiększenia kwoty w dniu dzisiejszym odcinek, który został wyłączony przy przetargu będzie 

można wykonać w drodze negocjacji z wykonawcą na zasadzie robót uzupełniających. Pan                         

J. Szubart powiedział, iż poszczególnych kwot nie pamięta. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej zapytał, czy tych kwot nie można w tej chwili sprawdzić. 

Pan J. Szubart zapytał, dlaczego jest to takie istotne. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż nie bardzo rozumie zakresy tych robót,                     

w związku z czym dopytał, czy ostatni przetarg było głoszony na stację trafo Rakszawa 24,                       

czy na stacje trafo Rakszawa 26. 

Pan J. Szubart powiedział, iż nie powie z głowy, gdyż nie pamięta. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż droga przy której budowano oświetlenie 

jest podzielona na dwie stacje trafo, zapytał której dokumentacji dotyczył rozstrzygnięty przetarg. 
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Pan J. Szubart powiedział, iż nie pamięta, które trafo, przetarg dotyczył odcinka od pierwszych 

zakrętów od Wydrza do drogi do Pana Żaba. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż dokumentacja przetargowa jest dostępna                

w internecie sa dwie stacje trafo (24 i 26). Stacja 24 zaczyna się od zielonego domu na Katach 

Wydrzańskich i kończy się tuż za Panem Fraczek, to jest jeden etap oświetlenia. Drugi etap 

oświetlenia jest za Panem Fraczek w kierunku Wydrza, tam jest stacja 26. Pan Przewodniczący   

po raz kolejny zapytał, która stacja została wyceniona w tym przetargu, przypomniał, iż budowa 

oświetlenia ze stacji trafo Rakszawa 24 to jest odcinek 790m i 10 opraw oświetlenia. 

Pan J. Szubart powiedział, iż odcinek oświetlenia, który był w ogłoszonym przetargu jest od domu 

Pana Frączek w kierunku Wydrza. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż odcinek znajdował się nie na Kątach 

Wydrzańskich, tylko na Wydrzu. 

Pan J. Szubart powiedział, iż odcinek mieścił się w Rakszawie i na Kątach Wydrzańskich, Wydrze 

zaczyna się od rzeczki, niemniej jednak jest to sołectwo Wydrze. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż oświetlenie ze stacji trafo Rakszawa 26                  

to odcinek 1041m, 12 opraw oświetleniowych, taki zakres był w przetargu. Pan Przewodniczący 

powiedział, iż Pan J. Szubart twierdzi, że to oświetlenie jest tańsze, niż oświetlenie przy drodze 

obok Pana Kłosowski. 

Pan J. Szubart powiedział, iż tak nie twierdzi, taka była oferta wykonawcy, każde zadanie było 

wycenione osobno, a Gmina nie ma wpływu na to, w jaki sposób wykonawca wycenia 

poszczególne zadania. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej zapytał, dlaczego jest zrobione oświetlenie w Rakszawie, 

na które nie było przetargu, jeżeli przetarg jest ogłoszony na daną część oświetlenia. 

Pan J. Szubart zapytał o jakie oświetlenie w Rakszawie chodzi. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż chodzi o oświetlenie od Pana Frączek                         

w kierunku Rakszawy. 

Pan J. Szubart powiedział, iż jest to sołectwo Wydrze, droga Kąty Wydrzańskie – Wdrze. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż chciał tylko ustalić, które zadanie było 

uwzględnione w przetargu. 

Pani. I. Cieślicka powiedziała, iż było mówione, że środki w wysokości 30.000,00 zł w dziale 750 

były zapisane na oświetlenie Wydrze – Katy Wydrzańskie oraz przy drodze na Podbór. 

Pan J. Szubart powiedział, iż przeznaczone środki nie wystarczyły na cały odcinek, był wniosek    

o zwiększenie środków, niemniej jednak nie zostały one przyznane i trzeba było ogłaszać przetarg 

jeszcze raz. Nie można realizować czegoś, na co nie ma środków. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej odczytał fragment protokołu z sesji z dnia 14 lipca                    

2016 r. „Pan J. Szubart powiedział, iż wczoraj został ogłoszony przetarg na budowę chodników, 

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

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

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

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

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

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

100.000,00 zł, gdyż tyle jest założone w budżecie”. 

Pan J. Szubart powiedział, iż wycięty został odcinek od Pana Frączek w kierunku Pana Wołcz. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej zapytał, czy został wyłączony odcinek o długości 790m, 

czy odcinek o długości 1041m. 

Pan J. Szubart powiedział, iż nie pamięta tego. 
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Pan P. Fraczek powiedział, iż dokumentacja przetargowa jest dostępna w internecie, a jako 

inżynier budownictwa potrafi ocenić pewne rzeczy i wie, że wszystkie projekty różnią się 

rozwiązaniami technicznymi, oświetlenie przy drodze obok CPN różni się oprawami, zasilanie 

jest kablem ziemnym, co jest droższe, gdyż wiąże się z przejściami pod różnego rodzaju 

instalacjami, czy drogami. Pan radny jeżeli chodzi o drugie oświetlenie powiedział, iż mieszka 

przy drodze która była przedmiotem przetargu, dodał iż stacja 24 ma trzy obwody, a stacja 26                 

ma dwa obwody, na przetargu była cała stacja 26 i ze stacji 24 były dwa obwody, do wykonania 

został jeden obwód na stacji 24, czyli od Państwa Wołcz do skrzyżowania z droga w kierunku 

Pana Żaba. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż został rozstrzygnięty przetarg na kwotę 

100.000,00 zł i chce tylko wiedzieć, które zadania są zawarte w tym przetargu, czy to o długości 

790m, czy o długości 1041m. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy nie można by było w celu sprawdzenia zajrzeć                           

do dokumentacji przetargowej. 

Pan J. Szubart potwierdził, powiedział że można to sprawdzić w trakcie przerwy, dodał                                  

iż oświetlenie całej drogi, od granicy z sołectwem Rakszawa Górna, czyli od Pana Wołcz,                             

aż do oświetlenia które kończyło się  na zakręcie na Wydrzu było zaprojektowane z funduszu 

sołeckiego. Pan Kierownik powiedział, iż odcinek od skrzyżowania dwóch dróg publicznych 

jednej biegnącej od Wydrza, a drugiej biegnącej od Pana Żaba która na wysokości domu Pana 

Frączek odbija w lewo i idzie w kierunku Rąbanego, jest to drugi numer drogi, do tego 

skrzyżowania pozostał w przetargu, prawdopodobnie ma on więcej jak kilometr, odcinek                             

w kierunku Rakszawy Rąbane, czyli koło Pana Wołcz, Pani Panek został wyłączony                                        

z opracowania i z przetargu ze względu na to, że środki były za niskie, do pierwszego przetargu 

nie zostało włączone również Wydrze Podbór, gdyż środki również były za niskie. W tej chwili 

„rozbija się” o odcinek dojazdów do Pana Wołcz, Panek. Pan J. Szubart powiedział, iż to nie 

Gmina decyduje, o tym, że na każdy odcinek musi być taka sama cena, o tych cenach                                       

na poszczególne odcinki decyduje wykonawca. W pierwszym przetargu ceny były dużo wyższe, 

w drugim ceny były już niższe, wykonawcy w tej chwili sięgają do budżetów i sprawdzają, jakie 

środki gminy przeznaczają na dane inwestycje. Pan Kierownik powiedział, iż z tego co wie radni 

jeździli i oglądali robione oświetlenie, a żaden wykonawca nie zrobi oświetlenia tam, gdzie nie 

ma umowy, gdyż nikt mu za to nie zapłaci. Pan J. Szubart powiedział, iż rozumie, „że solą w oku 

jest chyba to, że kiedyś była prośba o to żeby cały odcinek zrobić, później żeby zwiększyć kwotę, 

którą powiedziano, że to jest za dużo, nie ma pieniędzy, a teraz okazuje się tak naprawdę,                             

że pieniądze cały czas były, można było to wtedy zrobić od razu, to trzeba dodać i teraz się szuka 

przyczyn takich, ze myśmy zrobili źle przetarg, dlatego się nie chce zawnioskować pieniędzy”. 

Pan Kierownik powiedział, iż nie wie, co Przewodniczący Komisji Gospodarczej chce wykazać, 

jest dokumentacja, wiadomo, gdzie oświetlenie ma być, Pan Przewodniczący niejednokrotnie był 

w terenie i oglądał wykonywane oświetlenie, które nie jest jeszcze odebrane, a odbierane będzie 

według dokumentacji, jeżeli powstanie jakakolwiek lampa więcej, to nie będzie ona zapłacona. 

Pan J. Szubart powiedział, iż padł wniosek Komisji Gospodarczej, aby przekazać środki                              

na dokończenie oświetlenia. Obecność Państwa Wołcz, czy Panek na zebraniu była 

potwierdzeniem tego, że to właśnie obok Ich domów nie ma jeszcze oświetlenia. 

Pani Z. Wołcz powiedziała, iż jest jedną z mieszkanek okolicy, gdzie nie ma jeszcze oświetlenia, 

w związku z czym w imieniu swoim i sąsiadów chciała prosić o wykonanie tego oświetlenia, 

zostało tam tylko trzy domu. Pani Wołcz powiedziała, iż niezrozumiałym jest dla Niej to, dlaczego 

wykonywania oświetlenia nie zaczęto od Wołcza i nie szło w kierunku Wydrza, tylko zostało 

zaczęte od Pana Frączek, dodała iż droga przy której mieszka jest drogą główną asfaltową                              

i wszyscy tą droga jeżdżą, a droga do Żaby nie jest droga główną, tylko drogą boczną piaszczystą. 
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Przy drodze gdzie mieszka pozostała kwestia kilku słupów, Pani Wołcz jest sąsiadką Pana 

Frączek, mieszka w trzecim domu, jest tam niebezpieczny zakręt, blisko lasu, a chodzi przede 

wszystkim o bezpieczeństwo mieszkańców. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapytał, na jakim odcinku brakuje oświetlenia i ile byłoby 

tam lamp. 

Pani Z. Wołcz powiedziała, iż nie jest ekspertem, niemniej jednak nieoświetlone zostały domy 

Pani Trojnar, Pani Witek, Pani Panek oraz naprzeciwko Pan Wołcz, koło Panka stoi słup. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przypomniał, iż wcześniej opadały odcinki o długości 790m 

i 1041m, a na odcinku o którym mówi Pani Wołcz nie ma 700m. 

Pani Z. Wołcz powiedziała, iż będzie tam około 300m. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wrócił do pytania Przewodniczącego Komisji Gospodarczej, 

który odcinek został ujęty w przetargu, a który został z niego usunięty, gdyż z toczącej się dyskusji 

można wywnioskować, że realizowane są obydwa odcinki, tylko rozchodzące się na boki, czyli 

od Pana Fraczek w kierunku Wydrza i od Pana Fraczek w kierunku Pani Wołcz. 

Pan P. Fraczek powiedział, iż odcinek oświetlenia od krzyżówki z drogą w stronę Żaby 

prowadzący w kierunku Państwa Wołcz nie został ujęty w przetargu. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej zwracając się do Pana P. Frączek powiedział, iż według 

mapy, która jest w dokumentacji przetargowej oświetlenie zaczyna się od istniejącego słupa koło 

Pana Panek, jest 10 opraw oświetleniowych, z czego 4 jest wokół domu Pana Fraczek, później jest 

jeszcze dwa słupy i kończy się pierwszy etap oświetlenia Rakszawa Katy długości 790m. 

Pan S. Piersiak zapytał, czy Przewodniczący Komisji Gospodarczej ma dokumentację na drugi 

przetarg. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej potwierdził. 

Pan S. Piersiak poprosił, aby Przewodniczący Komisji Gospodarczej zaglądnął, jaki jest zakres 

robót na drugim przetargu. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż tego się próbuje dowiedzieć. 

Pan S. Piersiak powiedział, iż dyskusja jest taka, że gdyby tu był obcy człowiek, to by się 

zastanawiał, czy tu zostało zrobione oświetlenie w Gminie Żołynia, czy Sokołów. Pan radny nie 

wie nad czym jest dyskusja, pozostało dołożyć 20.000,00 zł, żeby załatwić sprawę. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej przypomniał, iż w grudniu 2015 roku zostały zakupione 3 

lampy na Wołochy, oświetlenie nie zostało wykonane do dzisiaj. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż na zebraniu wiejskim sołtys wraz z mieszkańcami 

zawnioskował o zakup trzech lamp, wówczas Pan Kierownik zaproponował, że oświetlenie 

zostanie zaprojektowane na całą drogę, przy czym kolejne lampy po tych trzech będą montowane 

sukcesywnie, jak ludzie będą tam budować domy. Pan Przewodniczący powiedział, iż dopytuje 

na jakim odcinku został wykonany projekt i dowiaduje się, że projekt został wykonany na te trzy 

lampy, dodał iż budują się tam domy i ludzie przychodzą do Niego i pytają o oświetlenie. 

Pani Wójt powiedziała, iż do Niej przychodzą mieszkańcy i pytają czemu oświetla pola. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż  nie chodzi o wieszanie lamp, tylko aby przy 

opracowaniu projektu myśleć perspektywicznie i wykonać ten projekt na dłuższy odcinek 

oświetlenia, aby można było później tylko podwiesić lampy. Jeżeli chodzi o remont drogi przez 

Wołochy, to odcinek koło Pana Kuca, mimo, ze wielokrotnie była mowa o tym, ze robione są 

odcinki do 1km, ten został skrócony do 800m, mimo ze pieniądze na wykonanie drogi są, 

realizacja przekładana jest na przyszły rok mimo, ze spokojnie można było to w tym roku 

wykonać. Pan Przewodniczący powiedział, iż przy kładzeniu nakładki asfaltowej okazało się,                    

że przy tej drodze nie będzie zjazdów, na drodze w okolicy Pana Kierownika zostały wykonane 

wszystkie zjazdy mimo, że też w projekcie ich nie ma. Przewodniczący Rady Gminy powiedział, 

iż „mieszkańcy Wydrza mają rację, gdyż przychodzą i mówią, to jak to jest radny Frączek oświetlił 
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sobie swoją posesję, a my co, tak to wygląda”. Pan przewodniczący powiedział, że tak się nie 

postępuje. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż przed chwilą, padła informacja, że nie ma projektu 

na chodnik od Ośrodka Zdrowia w kierunku Węglisk, dodał iż na stan Jego wiedzy ten projekt jest 

już gotowy, czeka na pozwolenie wodno – prawne, „ktoś mówi nieprawdę”. 

O godzinie 1301 sesję opuścił Pan R. Leja, od tej chwili w obradach uczestniczy 12 radnych. 

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił kilka minut przerwy. 

Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady, zapytał Panią A. Rzepka – Dyrektora 

GOKiC w Rakszawie odnośnie zakupu instrumentu muzycznego, kwota na ten cel została 

zapisana w zmianie budżetu.  

Pani A. Rzepka powiedziała, iż zwróciła się do Wójta Gminy Rakszawa z pismem o zakup 

instrumentu dla Orkiestry Dętej Zgoda, więcej na ten temat powie Pan T. Chlebek – kapelmistrz 

Orkiestry Dętej Zgoda. 

Pan T. Chlebek powiedział, iż chodzi o instrument „tuba”, który kosztuje 18.000,00 zł, do tej pory 

członkowie orkiestry grali na prywatnych instrumentach, ostatnio grało dwóch 18-nastolatków, 

niestety obydwaj zginęli w wypadku samochodowym, w trakcie którego instrumenty uległy 

całkowitemu zniszczeniu. Pan Kapelmistrz powiedział, iż tuba w orkiestrze ma bardzo duże 

znaczenie. Orkiestra Dęta Zgoda jeździ na koncerty nie tylko w Polsce, ale wyjeżdżała również            

za granicę, gdzie promuje Gminę Rakszawa. Orkiestra ma bardzo wiele osiągnięć i jest chlubą                 

dla Rakszawy. 

Pan B. Kuźniar powiedział, iż tuba jest bardzo potrzebna, Orkiestra przymierza się do nagrania 

płyty z utworami rozrywkowymi i marszami. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż Komisja poparła ten wniosek, dodał iż wie ile 

kosztują instrumenty i ile kosztuje tuba, biorąc pod uwagę zaplanowaną kwotę, to Orkiestra nie 

chce dużo. Pan Przewodniczący złożył wniosek o wycofanie w dniu dzisiejszym z projektu 

uchwały kwoty 20.000,00 zł, która miałaby być przeznaczona na wykonanie oświetlenia ulicznego 

w miejscowości Wydrze, żeby środki te wróciły do budżetu bez rozdysponowania i sprawdzenia 

w terenie wątpliwości, zgłoszone przez Przewodniczącego Komisji Gospodarczej. Radni                          

na najbliższej sesji wrócą do tego tematu. 

Pani Wójt zapytała Pana J. Szubart, czy będzie jeszcze możliwość dokończenia tego oświetlenia. 

Pan J. Szubart powiedział, ze będzie możliwość jeżeli zbierze się Komisja i będzie sesja. 

Pan F. Pliś powiedział, iż Orkiestra jest komórką edukacyjną, jest tam część młodzieży, a Orkiestra 

uczy się przez całe życie, trzeba dużo ćwiczyć. Pan radny powiedział, iż część orkiestrantów                    

ma swoje instrumenty, zapytał skąd jest osoba, która będzie grała na tubie. 

Pan T. Chlebek powiedział, iż tuba która zamierzają kupić jest średniej klasy produkcji czeskiej, 

a na niej będzie grał Jego syn. 

Pan S. Piersiak powiedział, iż zgłasza się już kolejny raz, Pan Przewodniczący Go nie widzi, 

niemniej jednak chciał pogratulować Orkiestrze osiągnięć. Pan radny powiedział, iż popiera zakup 

tuby. 

Pan P. Frączek powiedział, iż również popiera zakup tuby, wracając do tematu oświetlenia 

poprosił, aby w związku z obecnością mieszkańców i sołtysów, jeszcze przed głosowaniem dać 

możliwość wypowiedzieć się na ten temat Panu J. Szubart. 

Pan J. Szubart powiedział, iż przedstawił radnym załącznik graficzny dołączony do przetargu, 

wykonywane oświetlenie zaznaczone jest kolorem czerwonym, natomiast odcinek wyłączony jest 

wykreślony. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej, aby kwotę 20.000,00 zł pozostawić bez rozdysponowania. 
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Pan P. Fraczek zapytał Przewodniczącego Komisji Gospodarczej i Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej „czy dokumenty, które Panowie otrzymali są dla Panów czytelne, czy to rozumiecie, 

czy po prostu chcemy przesuwać coś w czasie, gdzieś tam na inne, bądźmy po prostu uczciwi                         

i odważni przede wszystkim i powiem, są tu mieszkańcy, trzeba powiedzieć na przykład                            

nie będziecie mieć zrobione oświetlenie bo mamy większość, bądźmy odważni”. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zgłosił wniosek o zamknięcie dyskusji i przejście                                

do głosowania. 

Pani Wójt nawiązując do zgłoszonego wcześniej przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 

wniosku powiedziała, iż radni mają prawo takie wnioski składać, niemniej jednak w takiej sytuacji 

istnieje obawa, ze to zadanie nie będzie wykonane, nie będzie następnej sesji, na której środki będą 

przeznaczone, gdyż nie będzie w tym roku czasu na wykonanie tego oświetlenia. Pani Wójt 

przypomniała, iż Pan Przewodniczący złożył do Niej wiosek, aby w budżecie ująć środki                              

na dołożenie do tego oświetlenia, więc albo dokładane są środki i jest kończone oświetlenie,                      

albo środków się nie dokłada i oświetlenia się nie kończy. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż w protokole z lipca jest wyraźnie napisane, 

jak Pan Szubart mówi, że do przetargu odcina jedna stację trafo i w związku z tym są Jego 

wątpliwości. Pan Przewodniczący powiedział, ze jeżeli w przetargu została odcięta jedna stacja 

trafo, to w przetargu powinno zostać jedno zadanie, jeżeli zadań jest więcej, to przetarg jest 

niezgodny z prawdą, z tym co było w protokole. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej, aby kwotę 20.000,00 zł pozostawić w tym dziale co była, w związku z czym 

zmniejszenie będzie niższe. 

Radni przyjęli wniosek (7 głosów „za” 3 głosy „przeciw” 

2 głosy „wstrzymujące”) 

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/136/16 Rady Gminy Rakszawa z dnia 25 października 2016 roku w sprawie 

zmiany budżetu na 2016 rok z wcześniej przyjętym wnioskiem. 

Radni przyjęli uchwałę (10 głosów „za” 2 głosy „wstrzymujące”) 

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 wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rakszawa na lata 

2016 – 2019. Przewodniczący Rady Gminy o przybliżenie projektu tej uchwały poprosił Panią 

Wójt. 

Pani Wójt przekazała głos Pani Skarbnik. 

Pani Skarbnik powiedziała, iż zmiana następuje w uchwale w §2, gdzie zwiększa się kwotę                           

na inwestycję „ Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Rakszawie”, tam jest przedsięwzięcie, 

gdzie musi się nałożyć limity, które w roku 2017 zostają zwiększone z kwoty 590.000,00 zł                         

o kwotę 61.000,00 zł do kwoty 651.000,00 zł, w 2016 roku limit zostaje 10.000,00 zł. W związku 

z wprowadzonym zwiększeniem zmienia się upoważnienie Wójta w §3. Pani Skarbnik 

powiedziała, iż zgodnie z wprowadzoną zmianą do budżetu i nie wprowadzeniem środków                         

na oświetlenie ta zmiana zostanie usunięta również z uchwały w sprawie WPF. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż radni w materiałach na sesję nie otrzymali załącznika 

do uchwały. 

Pani Sekretarz powiedziała, iż otrzymała tylko uchwałę, nie wiedziała, ze jest jeszcze załącznik. 
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Pani Skarbnik powiedziała, iż uchwałę wysłała Pani Sekretarz na e-maila, natomiast jeśli chodzi 

o załącznik, to zrobiła kopie zostawiła je w sekretariacie u Pani Renaty. 

Pani Sekretarz powiedziała, ze dostała czystą uchwałę, a załączników nikt Jej nie przekazywał. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż Komisja w dniu wczorajszym zajmowała się 

projektem tej uchwały również bez załącznika. Z informacji jaką przedstawiono radnym                             

na posiedzeniu wynika, że konieczność zmiany WPF jest spowodowana tym, że do przetargu                           

na Ośrodek Zdrowia przystąpiło 6 firm, przetarg został rozstrzygnięty, przy czy pierwszy oferent 

wycofał się z przetargu, drugi oferent nie przedstawił kompletnych dokumentów, w związku                             

z czym jego oferta została odrzucona, natomiast oferenci czwarty, piaty i szósty wycofali swe 

oferty, w związku z czym pozostał oferent nr trzy, przy czym zaoferowana przez niego kwota jest 

wyższa, dlatego też trzeba zwiększyć WPF, aby móc podpisać umowę z tym wykonawcą musi być 

zwiększony WPF, większa kwota będzie w budżecie roku 2017, natomiast nie będzie skutków                       

w budżecie roku 2016. Pan Przewodniczący powiedział, iż jest to jedyna zmiana wprowadzana      

do WPF, dodał iż konsekwencją zmiany wprowadzonej na dzisiejszej sesji do budżetu będzie 

wycofanie z WPF zmiany w kwocie 20.000,00 zł, która miała być przeznaczona na oświetlenie     

na Wydrzu. W związku z powyższym Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zgłosił wniosek                          

o wycofanie z WPF zmiany dotyczącej 20.000,00 zł. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej. 

Radni przyjęli wniosek (10 głosów „za” 2 głosy „przeciw”) 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał Panią Skarbnik, czy radni mogą otrzymać załącznik do tej 

uchwały. 

Pani Skarbnik potwierdziła. 

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 XXIX/137/16 Rady Gminy Rakszawa z dnia 25 października 2016 roku w sprawie 

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

Radni przyjęli uchwałę (9 głosów „za” 1 głos „wstrzymujący” 

2 głosy „przeciw”) 

Przewodniczący Rady Gminy uznał punkt trzynasty porządku obrad za wyczerpany.  

 

Ad. 14 i 15 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktów czternastego i piętnastego porządku 

obrad tj. wnioski i zapytania radnych oraz sprawy różne. 

Pan T. Chlebek w imieniu własnym i całej Orkiestry Dętej podziękował za przeznaczenie środków 

na zakup tuby. 

O godzinie 1342 sesję opuściła Pani Wójt a także radni: M. Janas – Piwińska, P. Fraczek, S. Wróbel, 

Z. Tama i S. Piersiak, od tej chwili w obradach uczestniczy 7 radnych. 

Pan J. Kuca zapytał, co z wodą na Podgrabinę. 

Pan J. Szubart powiedział, iż trwaja procedury, aby Energokom mógł jak najszybciej rozpocząć 

prace. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż na sali zostało niewielu radnych. 

Przewodniczący Komisji Społecznej powiedział, iż trzeba cos z tym zrobić, niedługo będzie tak, 

ze jeżeli kogoś nie będzie coś interesowało, to będzie wychodził. 

Pani I. Cieślicka powiedziała, iż może na sesji jest za dużo punktów. 

Przewodniczący Komisji Społecznej powiedział, iż sołtysi czekają, bo maja pytania do Pani Wójt, 

a Jej już w tej chwili nie ma. 
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Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż również ma pytania w kwestii stadionu. 

Przewodniczący rady Gminy powiedział, iż również ma pytania do Pani Wójt, ale zada je Panu 

Kierownikowi. 

Pani T. Sroczyk zgłosiła potrzebę zamontowania tablicy informacyjnej na Bieleckówce. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, co się dzieje w kwestii zakupu stołu bilardowego                               

do świetlicy na Kątach, na który na ubiegłej sesji były zabezpieczone pieniądze. 

Pan J. Szubart powiedział, iż pracownik robi rozpoznanie cenowe, może się okazać,                                        

że zabezpieczona kwota jest zbyt niska, niemniej jednak zobowiązuje się, ze w ciągu 2 dni da Panu 

Przewodniczącemu odpowiedź na piśmie. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż nie chodzi Mu o odpowiedź na piśmie, dodał                           

iż kilkakrotnie pytał w tej sprawie, nikt nie udzielił Mu odpowiedzi, a mieszkańcy Kątów dopytują 

Go o ten zakup i chciałby wiedzieć, co ma im odpowiedzieć. 

Pan J. Szubart powiedział, iż wolałby odpowiedzieć na piśmie. 

Przewodniczący Komisji Społecznej powiedział, iż pewien czas temu Klub Sportowy Włókniarz 

pisał o zakup bramek i trochę przykre jest to, że Orkiestra zwraca się o środki na instrument                             

i je dostaje, a w KS Włókniarz gra 130 osób i tych bramek nie da się kupić. Pan Przewodniczący 

powiedział, iż obecne bramki nie spełniają wymogów i boisko może  nie zostać dopuszczone                          

do użytkowania. 

Pani Skarbnik powiedziała, iż ciężko Jej odpowiedzieć w tej sprawie, od Pani Sekretarz wie,                      

że w tamtym roku był składany taki wniosek, ale on się nie kwalifikował pod kluby sportowe                     

bo środki były zamknięte, w związku z czym nie został rozpatrzony. 

Pan W. Walawender powiedział, iż zgłosiła się do Niego sąsiadka, która chce kanalizację,                             

ale do sieci ma 100m. zapytał, czy Gmina jest w stanie tym ludziom pomóc, jest też druga sąsiadka 

zainteresowana kanalizacją, ale ona ma sieć tylko przez drogę. 

Pan J. Szubart powiedział, iż odkąd tu jest trwają prace, żeby sukcesywnie uzupełniać kanalizację, 

do budżetu roku przyszłego zgłosił wniosek o zabezpieczenie kwoty 40.000,00 zł na uzupełnienia 

projektów kanalizacji i wodociągów, m. in. w takim zakresie, żeby Gmina mogła wykonywać sieć. 

Pan W. Walawender powiedział, iż trzeba uchwalić kwotę, jaką mieszkaniec miałby wpłacić. 

Pan J. Szubart powiedział, iż sieć jest po stronie Gminy. 

Pan W. Walawender powiedział, iż w miejscu o którym mówił sieć jest, to przyłącz miałby długość 

100m. 

Pan J. Szubart powiedział, iż taki przypadek trzeba rozpatrzeć indywidualnie. 

Pan W. Walawender zapytał, co dalej z witaczami, czy będą remontowane. 

Pan J. Szubart powiedział, iż kwestia witaczy, to indywidualna decyzja Pani Wójt. Jeżeli chodzi         

o uzupełnianie kanalizacji, to Gmina jest w stałym kontakcie z Energokomem, gdzie zgłaszają się 

mieszkańcy i jeżeli jest problem, są oni kierowani do Gminy i wówczas Pan Kierownik uzupełnia 

sobie mapę, gdzie brakuje kanalizacji. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż środki na uzupełnienie kanalizacji były 

zapisane już w tegorocznym budżecie, zapytał czy te środki zostały już w całości spożytkowane, 

jeżeli nie, czy nie można by było przenieść ich do przyszłorocznego budżetu, jako środki 

niewygasające, gdyż byłaby to kontynuacja tych prac. 

Pan J. Szubart powiedział, iż celowo założył więcej środków, żeby można było wykonać sieć 

kanalizacyjna wzdłuż drogi na Kościelnym i koło Remizy. W następnym tygodniu będą odbierane 

odcinki, które powinny być wykonane w tym roku. Pan Kierownik chciałby w ramach robót 

uzupełniających przebić się z kanalizacją przez drogę na odcinku między Urzędem Gminy,                          

a Ośrodkiem Zdrowia. Jest kilka uzupełnień, które Gmina zobowiązała się wykonać jeszcze                        

w 2003 roku. 
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Pani I. Cieślicka zapytała odnośnie wykonania projektu chodnika w Potoku, czy w tej sprawie coś 

się zmieniło. 

Pan J. Szubart powiedział, iż jest umowa z wykonawcą, który zobowiązał się, że ten projekt zrobi, 

dzisiaj jest w Zarządzie Dróg Wojewódzkich i negocjuje kwestie zatoczek, ewentualne ustawienie 

nowego przystanku autobusowego w potoku jest uzależnione od tego, czy ZDW zgodzi się                         

na zatoczki. Pan Kierownik powiedział, iż sprawa ta nie została dopilnowana przy budowie 

chodnika na Basakówce. 

Pani I. Cieślicka powiedziała, iż są zabezpieczone środki na ścieżkę rowerową, zapytała, czy tych 

dwóch spraw nie można by było połączyć. 

Pan J. Szubart powiedział, iż rozmawiał na temat połączenia tych dwóch inwestycji                                          

z projektantem, projektant będzie to brał pod uwagę. Pan Kierownik powiedział, iż będzie 

próbował zachęcić tego projektanta, aby wystartował w przetargu na projekt ścieżki rowerowej. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał odnośnie remontowanych dróg. 

Pan J. Szubart powiedział, iż projekt na drogę w kierunku Dąbrówek był wykonywany rok 

wcześniej, tam wszystko łącznie ze zjazdami projektant dograł, jeżeli chodzi na drogę obok ITS, 

to uwagi na to, że profil się trochę zmienił, w innym miejscu będą mogły być odpływy, będą 

robione pomiary i wtedy będzie można zamontować korytka, prawa strona została pozbawiona 

zjazdów asfaltowych z uwagi na to, żeby ich później nie ciąć. Jeżeli chodzi o drogę na Kościelnym, 

to z uwagi na pewne problemy ze Starostwem przy zgłoszeniu tej drogi, trzeba ją było nieco 

skrócić, co nie oznacza, że nie będzie ona wykonana. Pan Kierownik powiedział, iż rozmawiał już 

z głównym wykonawcą, który powiedział, iż w następnym tygodniu wchodzi i robi odcinek                       

od Pana Baj w kierunku drogi powiatowej, łącznie ze zjazdami. Pan J. Szubart powiedział, iż jest 

przekonany w 90%, że uda się wszystko zrobić jeszcze w tym roku. 

Pzrewodniczący Rady Gminy zapytał, czy wykonany będzie również odcinek od drogi 

wojewódzkiej. 

Pan J. Szubart wskazując wiosnę powiedział, iż teraz jest to już niemożliwe. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, jakie inne wnioski do budżetu skierował do Pani Wójt. 

Pan J. Szubart powiedział, iż jest to sprawa wewnętrzna między Referatem, a Panią Wójt.  

Przewodniczący Komisji Gospodarczej zapytał odnośnie dokończenia chodnika przy drodze 

wojewódzkiej, a także oświetlenia przy drodze na Piaski. Pan Przewodniczący powiedział,                           

iż przeglądając dokumenty na wykonanie oświetlenia zauważył, że warunki zabudowy na to 

oświetlenie były wydane 18 stycznia, inwestycji nie wykonuje się jak jest ładna pogoda, tylko się 

czeka. Przewodniczący Komisji Gospodarczej zasugerował, aby już teraz rozpocząć procedury                  

w ZDW odnośnie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej w Potoku, żeby inwestycja była 

wykonywana w przyzwoitej porze. Pan Przewodniczący uważa, że część z wykonywanych 

inwestycji mogła być zrobiona jeszcze na wakacjach. 

Pan J. Szubart powiedział, iż terminy wykonania nie zawsze są zależne od Gminy, ostatnie 3 – 4 

lata były dość intensywne jeżeli chodzi o pracę Urzędu, za resztę nie może się wypowiadać, gdyż 

wtedy nie pracował. Jeżeli chodzi o chodnik w Potoku, to projektant jest dzisiaj na spotkaniu                        

w ZDW, natomiast jeżeli chodzi o dokończenie chodnika przy drodze wojewódzkiej                                      

na Basakówce, to plac budowy został oddany wykonawcy trzy tygodnie temu i od tamtej pory 

wykonawca się jeszcze nie pojawił. Pan Kierownik powiedział, że jeżeli chodzi o oświetlenie 

drogi na Piaski, to nie ma zgód mieszkańców na wejście w teren, jeden mieszkaniec się nie chce 

zgodzić, stawia warunki, których Gmina zgodnie z ustawą nie może spełnić, w związku z czym 

Pan J. Szubart rozmawiał z projektantem i słup będzie przestawiony w inne miejsce. Pan 

Kierownik zasugerował, aby to zadanie wpisać jako niewygasające i jeżeli pogoda pozwoli 

wykonać je w grudniu, czy styczniu. Jeżeli chodzi o oświetlenie Wydrze – Katy Wydrzańskie,                    

to wszystko zostało wykonane w sposób prawidłowy, nieporozumienie mogło wyniknąć z powodu 
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nieprecyzyjnej wypowiedzi, Pan J. Szubart powiedział, iż mógł użyć pojęcia jeden obwód, a użył 

pojęcia jedno trafo, wszystko widać na mapach. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy lampy na Wołochach zawisną w tym roku. 

Pan J. Szubart potwierdził. 

Przewodniczący Komisji Społecznej powiedział, iż za posesją jednego z mieszkańców Grobli jest 

staw, a za nim płynie rzeczka, która była czyszczona, ale za posesją tego mieszkańca nie została 

wyczyszczona, ponadto jest tam problem z tym, że bobry niszczą rzekę. Pan Przewodniczący 

zapytał, czy będzie dokończone czyszczenie rzeki i czy można coś zrobić z bobrami, ponadto 

zapytał, czy w związku z wykonaniem oświetlenia będzie można korzystać z boiska przy ABC                  

w godzinach wieczornych oraz kto będzie odpowiadał za ten obiekt. 

Pan J. Szubart powiedział, iż oświetlenie boiska zostało wykonane teraz PGE ma boisko 

przyłączyć, co powinno niebawem nastąpić, jeżeli chodzi o korzystanie z boiska, to te zasady 

reguluje Regulamin przyjmowany przez Radę. Pan Kierownik powiedział, iż w kwestii rzeki 

interweniował w Podkarpackim Zarządzie Melioracji Wodnych, górna część rzeki została już 

wykoszona, natomiast o uporządkowanie kolejnych metrów będzie jeszcze prosił. Jeżeli chodzi                  

o bobry, to Podkarpacki Zarząd Melioracji Wodnych ma wydana zgodę na usuwanie żeremi 

bobrowych i do nich mieszkańcy mogą się zgłaszać, dodał iż jest to problem ogólnopolski. 

Pan W. Malec powiedział, iż radni sprawdzali i zgłaszali oświetlenie w swoich rejonach, zapytał, 

czy to oświetlenie będzie uzupełniane, ponadto zapytał, czy będzie robiony chodnik na Rąbanym 

koło plebanii. 

Pan J. Szubart powiedział, iż jeżeli chodzi o chodnik, to ten odcinek nigdy nie był przez Radę 

wnioskowany, będzie wykonany fragment chodnika z przejściem dla pieszych. Jeżeli chodzi                      

o oświetlenie, to niebawem będą prace nad budżetem i temat będzie do rozstrzygnięcia, czy będą 

środki na ten cel, czy też nie. 

Pan W. Malec powiedział, iż zgłaszane były również lampy, które nie świecą. 

Pan J. Szubart powiedział, iż zgłosił ten problem, niemniej jednak w związku z brakiem reakcji 

będzie w tym temacie pisał pisma. 

Pan W. Walawender powiedział, iż jeden z mieszkańców Dymarki chce sprzedać działkę,                            

w związku z czym Pan radny zainteresował tą sprawą „prawą rękę Proboszcza z Rady Parafialnej” 

i ta osoba wraz z Ks. Proboszczem była te działkę oglądać. Działka ma powierzchnię 0,44ha                          

i Parafia byłaby skłonna wziąć tę działkę oraz tę o powierzchni 1,5ha w zamian za stadion. Pan 

W. Walawender powiedział, że „oni nie wierzą, że my to kupimy, że jesteśmy w stanie to kupić                   

i przekazać”. Pan radny zapytał, czy jest taka możliwość, dodał ze ta działka jest tania. 

Pan J. Szubart powiedział, że jeżeli chodzi o prawne możliwości, to jest radca prawny i na to 

pytanie odpowie. Pan J. Szubart powiedział, iż trzeba się będzie nad tym zastanowić. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej wracając do tematu oświetlenia powiedział, iż dziwi go 

fakt, ze można większy odcinek oświetlenia o długości około1,4km zrobić za mniejszą kwotę, 

przy tym samym wykonawcy, niż 600m oświetlenia w innym miejscu. 

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

że nikt z zebranych nie zabrał głosu uznał punkty czternasty i piętnasty porządku obrad                                 

za wyczerpane. 

 

Ad. 16  

 

W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy 

zamknął XXIX sesję Rady Gminy. Obrady trwały od godz. 800 do godz. 1430.  

 

Z nagrania spisała: Teresa Nowicka           Zatwierdził:  
 


