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Protokół Nr VII/30/2016 

z XXX Sesji Rady Gminy Rakszawa 

z 28 listopada 2016 r. 
 

Obecni według załączonej listy obecności. 

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

udział 14 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 nikt nie zgłosił zmian powiedział, 

iż Przewodniczący Rady Gminy jest od tego, aby kierować pracami Rady, przypomniał iż w dniu 

15 listopada radni otrzymali projekt budżetu na 2017 rok, w związku z czym dwa posiedzenia 

Komisji mające na celu zapoznanie się z tym projektem już się odbyły, niestety na tych 

posiedzeniach nie było ani Pani Wójt, ani Pani Skarbnik, a co za tym idzie nie miał kto udzielić 

wyjaśnień na pojawiające się wątpliwości, czy pytania. Pan Przewodniczący zaproponował,                   

aby do porządku obrad dzisiejszej sesji wprowadzić punkt dotyczący analizy budżetu, zarówno    

po stronie dochodów, jak i wydatków. Przewodniczący Rady Gminy powiedział, ze jest też drugie 

rozwiązanie, aby zorganizować wspólne posiedzenie wszystkich stałych Komisji wraz z Panią 

Wójt, czy też z Panią Skarbnik, gdzie będzie można wyjaśnić wątpliwości, czy tez odpowiedzieć 

na pojawiające się pytania. 

Pani Wójt powiedziała, iż nieobecność na posiedzeniach Wójta i Skarbnika Gminy nie była 

spowodowana bojkotem, trzy komisje były zwołane dzień po dniu (poniedziałek, wtorek, środa), 

a tak się złożyło, że Pani Skarbnik jest chora, nie ma Jej również dzisiaj, natomiast Pani Wójt 

miała wówczas pogrzeb wyjazdowy, gdzie wyjeżdżała w poniedziałek, a wracała w środę. Pani 

Wójt powiedziała, iż Komisje mogły pracować nad budżetem i przygotowywać pytania, ponadto 

były do zaopiniowania uchwały na sesję, dodała iż komisje można w każdej chwili zwołać. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż komisje się odbyły, ale pojawiały się pytania                              

i brakowało Pani Wójt, czy Pani Skarbnik, które mogłyby na nie odpowiedzieć. Pan 

Przewodniczący, aby usprawnić prace komisji zaproponował wspólne posiedzenie wszystkich 

komisji, a termin posiedzenia zostanie ustalony w czasie przerwy. 

Pani Wójt powiedziała, iż uchwała proceduralna mówi wyraźnie, jak się proceduje nad projektem 

budżetu. 

Pani M. Siuda powiedziała, iż ilość posiedzeń nie jest limitowana. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż nie chodzi o to, żeby mnożyć ilość posiedzeń, chodzi 

tylko o to, żeby była obecna osoba, która wyjaśni wątpliwości. 

Pani Wójt powiedziała, iż nigdy nie było sytuacji, żeby Wójt, bądź Skarbnik odmawiały udziału 

w komisji. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż kwestia omawiania projektu budżetu została 

wyjaśniona, po czym zaproponował, aby do porządku obrad wprowadzić dodatkowy punkt 

dotyczący podjęcia uchwały mającej na celu przejęcie stadionu KS Włókniarz. Pan 

Przewodniczący poprosił o przyjęcie tej zmiany, a o szczegółach poinformuje radnych w trakcie 

omawiania punktu siódmego porządku obrad dotyczącego przejęcia stadionu. Przewodniczący 

Rady Gminy zaproponował, aby ten punkt wprowadzić do porządku obrad jako punkt 8, zaraz                  

po informacji na temat przejęcia stadionu, z związku z wprowadzoną zmianą zmieniłaby się 

numeracja pozostałych punktów porządku obrad, dotychczasowy punkt 8 byłby punktem 9, punkt 

9 byłby punktem 10 i tako kolejno do punktu 14, który byłby punktem 15. Przewodniczący Rady 

Gminy poddał pod głosowanie zaproponowany wniosek. 

Radni przyjęli porządek obrad jednogłośnie (14 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy ktoś z radnych chciałby jeszcze zaproponować zmiany 

do porządku obrad, w związku z tym, że radni nie zaproponowali zmian poddał pod głosowanie 

zmieniony porządek obrad. 

Radni przyjęli porządek obrad jednogłośnie (14 głosów „za”) 
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Zatwierdzony porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Gminy. 

4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z działań podejmowanych w okresie między 

sesjami. 

5. Sprawozdanie Wójta Gminy Rakszawa z działalności w okresie od ostatniej sesji. 

6. Sprawozdanie Wójta z realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji Rady Gminy. 

7. Informacja dotycząca przejęcia stadionu KS Włókniarz od parafii. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Rakszawa. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

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

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

na lata 2016 – 2019. 

13. Wnioski i zapytania radnych. 

14. Sprawy różne. 

15. Zakończenie obrad. 

 

Ad. 3 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu trzeciego porządku obrad  

tj. przyjęcia protokołu z XXIX sesji Rady Gminy, zapytał czy radni mają uwagi do protokołu                       

z XXIX sesji Rady Gminy. 

Pani I. Cieślicka powiedziała, iż w sprawach różnych zapytała Pana Kierownika Szubarta o projekt 

chodnika w Potoku, na co Pan J. Szubart odpowiedział, iż będzie on wykonany do końca grudnia 

i tego terminu „do końca grudnia” nie ma w protokole. Pani radna poprosiła o uzupełnienie zapisu 

o „do końca grudnia”. 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił, aby osoba pisząca protokół sprawdziła i ewentualnie 

uzupełniła zapis o którym mówiła Pani I. Cieślicka.  

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż w protokole jest zapisane, że oświetlenia 

na Kątach jest 790m, a faktycznie jest 709m. 

Pani T. Nowicka powiedziała, iż z uwagi na złą jakość nagrania ten fragment odsłuchały jeszcze 

dwie inne osoby, które stwierdziły, iż pada liczba 790m. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej prostując informację powiedział, iż tego oświetlenia jest 

709m. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż ta informacja będzie zapisana w protokole                       

z dzisiejszej sesji. Pan Przewodniczący zapytał, czy radni chcą zgłosić inne uwagi, w związku                   

z tym, że radni nie zgłosili innych uwag poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z XXIX sesji 

Rady Gminy. 

Radni przyjęli protokół z XXIX sesji (12 głosów „za” 2 głosy „wstrzymujące”) 

Przewodniczący Rady Gminy uznał punkt trzeci porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 4 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu czwartego porządku obrad 

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

Przewodniczący powiedział, iż uczestniczył w posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy, odbył 

rozmowy z właścicielami Przedszkola Tygrysek, dodał iż w listopadzie odbyła się rozprawa 
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sądowa na której przyznano temu przedszkolu wypłatę dotacji w wysokości 40.000,00 zł, koszty 

sadowe prawdopodobnie poniesie Urząd Gminy, Pan Przewodniczący poprosił, aby Pani Wójt                   

w kolejnym, punkcie udzieliła szerszej informacji w tym temacie. Przewodniczący Rady Gminy 

uznał punkt czwarty porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 5 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu piątego porządku obrad 

tj. sprawozdania Wójta z działalności w okresie od ostatniej sesji. 

Pani Wójt powiedziała, iż okres międzysesyjny, to przede wszystkim spotkania z kierownikami 

jednostek organizacyjnych związane m.in. z konstrukcją budżetu na 2017 rok, ponadto Pani Wójt 

uczestniczyła w Święcie 11 listopada oraz 20 listopada w Święcie Patrona Gminy. Pani Wójt 

uczestniczyła w obchodach Święta Patrona Zespołu Szkół Tekstylno – Gospodarczych oraz 

Szkoły Podstawowej Nr 2. 

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 powiedziała, iż na ostatniej sesji zostały podjęte uchwały: 

 uchwała 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 – uchwała 

w trakcie realizacji,  

 uchwała Nr XXIX/133/16 Rady Gminy Rakszawa z dnia 25 października 2016 roku                     

w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rakszawa                     

– uchwała w trakcie realizacji,  

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

uchwały w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Rakszawa – uchwała w trakcie realizacji, 

 uchwała Nr XXIX/135/16 Rady Gminy Rakszawa z dnia 25 października 2016 roku                        

w sprawie udzielenia przez Gminę Rakszawa pomocy rzeczowej Powiatowi Łańcuckiemu 

– uchwała została przekazana i zostało spisane porozumienie z Powiatem Łańcuckim, 

 uchwała Nr XXVIII/136/16 Rady Gminy Rakszawa z dnia 25 października 2016 roku                  

w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok – uchwała w trakcie realizacji,  

 uchwała 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 

– uchwała w trakcie realizacji. 

Przewodniczący Rady Gminy uznał punkt szósty porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 7 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu siódmego porządku obrad                                 

tj. informacji dotyczącej przejęcia stadionu KS Włókniarz od parafii. Pan Przewodniczący 

powiedział, iż z inicjatywy Rady Parafialnej udało się spotkać z Księdzem Proboszczem                               

i porozmawiać na temat możliwości przejęcia stadionu od parafii. W rozmowie pojawiła się 

propozycja, aby dokonać zamiany działek tj. 2 ha gruntu, na którym znajduje się stadion za nieco 
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ponad 1,40 ha gruntu znajdującego się na Budach, o którym już wcześniej była mowa, przy okazji 

zamiany, natomiast różnicę wynikającą z różnic powierzchni tych gruntów pokryć finansowo. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż razem z Przewodniczącym Komisji Gospodarczej               

te informacje przekazali Pani Wójt. Pan Przewodniczący powiedział, iż w związku z powyższym 

przygotował na dzisiejszą sesję projekt uchwały, która Jego zdaniem da Pani Wójt zielone światło, 

aby tej zamiany dokonać, a sprawa przejęcia stadionu mogłaby zobaczyć swój koniec. 

Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję w tym temacie. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż po raz pierwszy uczestniczył spotkaniu z Radą 

Parafialną i Księdzem Proboszczem, dotychczasowe informacje, jakie miał na temat przejęcia 

stadionu były podawane na tej sali, tym razem osobiście chciał usłyszeć, jak te sprawy wyglądają. 

Pan Przewodniczący powiedział, iż ze strony parafii nie ma żadnych przeszkód, aby dokonać 

przekazania stadionu. Ksiądz Proboszcz wypełnia wytyczne swoich zwierzchników, a te są takie, 

że parafia ma pozyskać grunt tożsamy lub zbliżony z wielkością stadionu. Gmina posiada grunt                

o powierzchni ponad 1,40 ha, gdzie kiedyś planowana była budowa oczyszczalni ścieków, władze 

kościelne przewidują, że w przyszłości na tej działce może powstać nowy kościół, w związku                         

z czym Ksiądz Proboszcz wyraża chęć pozyskania tej działki dla parafii, a inne działki 

proponowane do zamiany po głębszym zastanowieniu się Księdza Proboszcza nie wchodzą w grę. 

Ksiądz Proboszcz proponuje, aby różnicę wartości działek Gmina Przekazała parafii w formie 

finansowej. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż historia zatoczyła koło, sytuacja 

jest w punkcie wyjścia, gdyż na początku w rachubę wchodziły te właśnie działki. Pan 

Przewodniczący powiedział, iż takie rozwiązanie tej sprawy jest logiczne i zadowalające obydwie 

strony. 

Pan P. Frączek powiedział, iż również wiedzę na temat przejęcia stadionu czerpał z sesji                                   

i posiedzeń komisji, z racji tego, że pracuje w Rakszawie spotyka się z wieloma mieszkańcami. 

Pan radny ma wrażenie, że bardzo dużo mieszkańców nie wie o przejęciu stadionu,                                             

a po przekazaniu stadionu nie będzie w przyszłości możliwości rozbudowy cmentarza w tym 

miejscu. Pan P. Fraczek powiedział, iż sprawa ta jest rozważana w węższym gronie, a Jego 

zdaniem właściwszym by było przeprowadzenie referendum, gdyż jest to ważna sprawa nie tylko 

dla Rakszawy, ale dla całej Gminy, gdyż na tym cmentarzu swoich bliskich mają również 

mieszkańcy innych części Gminy. Pan radny zawnioskował do Pani Wójt o przeprowadzenie 

referendum w tej sprawie, żeby większa część mieszkańców mogła się w tej sprawie 

wypowiedzieć, czy chcą mieć cmentarz tu, czy trzy kilometry dalej, a stadion również może być 

w innym miejscu. Pan P. Frączek powiedział, iż Jego parafia jest gdzie indziej, ale jest żywo 

zainteresowany tym, co się dzieje w tej parafii. Odnośnie propozycji podjęcia uchwały o przejęciu 

stadionu powiedział, iż ta uchwała została przygotowana „na szybcika”, nie ma załącznika 

graficznego, radni nie są zapoznani z wyceną tych nieruchomości, co zdaniem Pana radnego jest 

„niepoważnym traktowaniem Rady”. Pan P. Frączek zgłosił wniosek o odstąpienie                                         

od procedowania nad tą uchwałą w dniu dzisiejszym. Pan radny zwracając się do Pani Wójt 

poprosił, aby rzetelna informacja w tym temacie znalazła się w Biuletynie, może też w prasie 

ogólnodostępnej, zdaniem Pana P. Fraczek mieszkańcy powinni mieć takie informacje, dotyczy to 

nie tylko Rady Gminy i Rady Parafialnej, ale również ogółu mieszkańców. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Pana P. Frączek o zwołanie 

referendum, czy mieszkańcy są za przejęciem stadionu. 

Radni głosowali (2 głosy „za” 11 głosów „przeciw”  

1 głos  „wstrzymujący”) 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż wniosek został odrzucony, po czym poddał                          

pod głosowanie drugi wniosek Pana P. Fraczek, o nieprocedowanie w dniu dzisiejszym                             

nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. 

Radni głosowali (2 głosy „za” 11 głosów „przeciw”  

1 głos  „wstrzymujący”) 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż ten wniosek również został odrzucony. 

Pan S. Piersiak nawiązując do projektu uchwały zapytał, na jakie kwoty zostały wycenione działki, 

o których mowa w uchwale. 
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Pani Wójt powiedziała, iż temat przejęcia stadionu jest wszystkim znany, rozmowy toczyły się  

już wcześniej, wówczas też były uzgodnienia, niemniej jednak zawsze z tych uzgodnień strona 

księdza się wycofywała. Pani Wójt nie widzi zwrotu sytuacji, gdyż za każdym razem kiedy 

dochodziło do ustaleń, temat był realizowany, podejmowana była uchwała, po czym nie 

dochodziło do konsensusu, a powody zmiany decyzji były różne, raz Księdzu nie odpowiadały 

działki, innym razem Kuria nie akceptowała ustaleń. Pani Wójt powiedziała, iż na ostatnim 

spotkaniu z księdzem, w którym uczestniczyli również radni była podawana również propozycja 

dopłaty do działki i wówczas Ksiądz proboszcz odmówił takiego rozwiązania. Jeżeli chodzi                           

o sprawy urzędowe, to wszystko zostało dopięte na ostatni guzik, protokół uzgodnień został 

przesłany do Księdza przed podpisaniem aktu notarialnego, termin u notariusza był ustalony, 

niestety do tej pory Ksiądz nie odpowiedział, czy Mu ten protokół odpowiada, czy też nie,                            

w związku z czym ta sprawa jest jakby zawieszona. Pani Wójt powiedziała, iż nie wpłynął do Niej 

żaden wniosek ze strony parafii, a wszystko powinno się odbywać zgodnie z zasadami. Pani Wójt 

potwierdziła, że radni przekazywali Jej informację dotyczącą najnowszej propozycji przejęcia 

stadionu, niemniej jednak przekaz był taki że do zamiany idzie działka o powierzchni 1,40 ha oraz 

50.000,00 zł, dodała iż nie ma możliwości, żeby Wójt decydował ile dopłaci Księdzu za działkę, 

gdyż są to pieniądze publiczne i trzeba je wydawać zgodnie z zasadami prawa. Pani Wójt 

powiedziała, iż działki trzeba ponownie wycenić, gdyż działka gminna zyskała na wartości, ze 

względu na to, ze w tym roku na tym terenie została wykonana kanalizacja, dodała że dopiero po 

wycenie będzie można wyliczyć, jaka ewentualnie kwota wchodziłaby do dopłaty. Pani Wójt 

uważa, że ze strony parafii powinien wpłynąć wniosek, że poprzednie ustalenia są nieaktualne                     

i jest propozycja innego rozwiązania tej sytuacji. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż na ostatnim spotkaniu z Księdzem Proboszczem była 

mowa o tym, ze zostaną poddane wycenie działki na Węgliskach, którymi Ksiądz był 

zainteresowany, te działki nie zostały jednak wycenione, ruch ten był po stronie Pani Wójt. Pan 

Przewodniczący powiedział, iż na ostatnią sesję chciał zaproponować punkt dotyczący stadionu, 

niemniej jednak po rozmowie z Panią Wójt Pan Przewodniczący odsunął to w czasie, gdyż Pani 

Wójt zadeklarowała, że postara się w międzyczasie z Księdzem Proboszczem porozmawiać. 

Pani Wójt powiedziała, iż nie było rozmowy, że będzie z Księdzem Proboszczem na ten temat 

rozmawiać. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż tak blisko do przejęcia stadionu nie było nigdy,                     

On radnym jest od kilkunastu lat, już trzecią kadencję i pamięta, że na samym początku na jednym 

z pierwszych posiedzeń Komisji Społecznej, której Przewodniczącą była Pani Mach padł wniosek 

o przejęcie stadionu, już wtedy ludzie o tym mówili, nie jest tak, jak mówi Pan Fraczek, że ludzie 

o tym nie mówią, w tej chwili ciągle dopytują kiedy stadion będzie przejęty. Zdaniem Pana 

Przewodniczącego do przejęcia stadionu w tej chwili potrzeba tylko dobrej woli ze strony Wójta. 

Pan P. Frączek powiedział, iż Jego wypowiedź miała na celu dbanie o dobro mieszkańców, gdyż 

w tej sprawie powinna decydować większość. Pan radny powiedział, iż słuchając mieszkańców 

dowiedział się, że pewne decyzje odbywają sią w kuluarach, w wąskich grupach, takie decyzje 

powinny być podejmowane wola większości, a wola większości zdaniem Pana radnego,                                 

to referendum, żeby nie było kosztów komisje mogą być społeczne. Pan P. Frączek nawiązując                            

do wypowiedzi Pani Wójt, powiedział iż na dzień dzisiejszy nie ma jednoznacznej wyceny,                       

w związku z czym radni mają głosować nad czymś, o czym nie wiedzą. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż w §2 projektu uchwały jest zapis dotyczący tego,                    

że dopłata będzie w wysokości różnicy wyceny nieruchomości, dodał iż bez wiedzy radnych tej 

uchwały się nie wykona, ta uchwała daje zielone światło do przeprowadzenia zamiany. 

Pan P. Frączek zapytał, czy Przewodniczący Rady Gminy jest w stanie powiedzieć, jaka będzie 

dopłata. 

Przewodniczący Rady Gminy odpowiedział, iż nie jest w stanie tego teraz powiedzieć, ale dzięki 

tej uchwale będzie można uruchomić procedurę. Pan Przewodniczący powiedział, że po 

zakończeniu realizacji tego punktu ogłosi przerwę, poprosił Panią Wójt o przygotowanie 

załącznika graficznego, żeby radni mogli zobaczyć, jak wyglądają działki, które będą podlegać 

zamianie. 
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Pan R. Leja odnośnie referendum zapytał Pana P. Fraczek, czy wyobraża sobie sytuację, gdy cała 

Gmina decyduje o zamianie nieruchomości parafii, to rak „jakby cała Gmina decydowała o tym, 

co będzie z Kościołem na Wydrzu”, parafia jest częścią Rakszawy, jej sprawa nie dotyczy całej 

Gminy. Pan radny powiedział, iż na jednej z komisji Pan Kierownik powiedział, iż w obecnej 

sytuacji nie ma możliwości, żeby na terenie, na którym obecnie znajduje się stadion był cmentarz. 

Pan R. Leja zapytał Panią Wójt, czy to jest prawda. 

Pani Wójt powiedziała, iż nie będzie się do tego ustosunkowywać w tej chwili, gdyż nie wie,                    

czy tam może być cmentarz, czy tez nie. 

Pan J. Szubart powiedział, iż po części jest to prawda, ustawa o cmentarzach mówi, że cmentarze 

mogą być lokalizowane tylko i wyłącznie na podstawie miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego, w tej chwili takiego Planu tam nie ma, w związku z czym cmentarz nie może być 

rozszerzany. Inicjatywę o rozszerzeniu cmentarza wyznaniowego podejmuje się na wniosek 

Biskupa Diecezjalnego, jest to ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego. Nowych 

cmentarzy nie można lokalizować w odległości 50m od najbliższej zabudowy mieszkalnej,                         

w przypadku gdy brak jest sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ta odległość wynosi 150m, 

odległość budowy budynków kubaturowych od linii drzew wynosi 12m. Pan Kierownik 

powiedział, iż o wymienionych warunkach wspominał niejednokrotnie w rozmowach o wycenie 

tej nieruchomości, gdyż były sugestie, że jest to teren budowlany, a jest to teren objęty zakazem 

lokalizacji budynków, czyli na stadionie nie można lokalizować budynków mieszkalnych, gdyż 

nie ma tam odpowiedniej ilości sieci. Teren stadionu w dużej części jest zajęty pod strefę 

cmentarza. Pan J. Szubart powiedział, iż inicjatywą Rady jest przyjęcie trybu, a wykonanie leży 

po stronie Wójta, nie można Wójtowi narzucać, co ma robić, bo o tym mówią przepisy, 

podstawowa kwestia jest taka, że dopiero po podjęciu uchwały można robić wycenę. 

Pan P. Frączek powiedział, iż MPZP uchwala Rada i za na przykład 10 lat jeżeli zajdzie taka 

potrzeba Plan zapewne będzie uchwalony. Pan radny zwracając się do Pana Kierownika 

powiedział, iż orientuje się w przepisach i wie, że jeżeli jest potrzeba, „siła wyższa”, to na przepisy, 

czy warunki techniczne, jakim powinny podlegać budynki, czy budowle można uzyskać 

odstępstwo na procedowanie nad MPZP, jest to kompetencja właściwych ministrów i nie jest to 

temat nie do przejścia. Pan P. Fraczek powiedział, iż rozbudowę cmentarza traktuje, jako siłę 

wyższą, dodał że jeszcze 10 lat temu nowa część cmentarza była prawie niezabudowana, w tej 

chwili zajęta jest już prawie połowa, za kolejne 10 lat, ten cmentarz będzie prawie pełny i wówczas 

pojawi się problem, gdzie będzie cmentarz. Zdaniem Pana radnego naturalnym jest, że cmentarz 

powinien być tam, gdzie stadion, gdyż nie wyobraża sobie sytuację, że cmentarz będzie 1, 2,                   

czy 3km od Kościoła. Nawiązując do wypowiedzi Pana R. Leja w sprawie referendum powiedział, 

że istotnie ta parafia ma głos decydujący w tej sprawie, niemniej jednak wielu mieszkańców 

innych parafii z terenu Gminy ma tu bliskich, co nie jest bez znaczenia. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż przysłuchując się dyskusji nasuwa Mu się 

powiedzenie „ubrał się diabeł w ornat i na jutrznie dzwoni”, powiedział iż grupa radnych z parafii 

pw. Podwyższenia Krzyża Świętego działa na niekorzyść swojej parafii, Rada Parafialna                                 

i Proboszcz tej parafii również działają na jej szkodę, „dobrze, że pojawił się jeden sprawiedliwy 

z parafii Wydrze, który przywoła do porządku ich wszystkich”. Pan Przewodniczący zapytał,                  

czy wszystkie te osoby działają na szkodę, zapytał czy coś się zmieni dla mieszkańców parafii 

Rakszawy Górnej, którzy już mają swój cmentarz i tam są chowani. Przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej powiedział, iż wszystkie te wypowiedzi są tylko po to, aby nie dopuścić do zamiany, 

do tego żeby był tam stadion, który stanowi własność Gminy Rakszawa. Pan Przewodniczący 

powiedział, iż podejrzewa, że będą dalsze blokowania, dodał iż będąc na spotkaniu z Księdzem 

powiedział, że nie wie, czy dojdzie do tej zamiany, gdyż ma ona tylu przeciwników, że trudno                  

to będzie zrealizować. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż jest to kolejne przyjęcie 

uchwały o zamianie nieruchomości, wówczas nie było wątpliwości, co do wartości tych działek, 

nie było pytań, wszystko było jasne, wątpliwości pojawiły się dzisiaj, a wszystko jest po to, żeby 

nie doszło do zamiany działek, dodał „jaki ma Pan masz interes w tym Panie Frączek, to tylko Pan 

wie i Pan na pewno tego głośno nie powie, ale interes Pan w tym masz, tylko nie ten, o którym 

Pan żeś tu powiedział głośno, że troskliwie Pan dbasz o interesy mieszkańców Rakszawy”. Pan 
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Przewodniczący powiedział, iż nie widzi tu naruszenia interesów mieszkańców, w świetle 

obowiązującego prawa, jak zostało powiedziane tam cmentarz powstać nie może, dodał że „gdy 

będzie problem, to będziemy się nad tym zastanawiać”, niemniej jednak, gdyby Pan Frączek był 

na cmentarzu, to widziałby, ile wolnego miejsca pojawiło się na cmentarzu od strony Pana Łoś. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż na tę chwile nie ma problemu z pochówkiem, 

osoby które były wymienione, które są żywo zainteresowane dobrem parafii takiego zagrożenia 

nie widzą. „dobrze, że się znalazł jeden sprawiedliwy, który pokazał im, jak błądzą”, dodał iż przy 

najbliższej okazji przekaże te słowa Księdzu Proboszczowi. 

Pan P. Fraczek zwracając się do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej powiedział, iż nikogo               

nie krytykuje, nie uważa też, że na tę chwilę Rada Gminy, Rada Parafialna, czy Ksiądz podejmują 

złe decyzje, mówi tylko, ze jest to sprawa wielkiej wagi, w związku z czym zapytał, „czy w tej 

sprawie wielkiej wagi nie powinna decydować większość, niech mi Pan odpowie na to jedno 

krótkie pytanie, czy nie powinna decydować większość umówmy się tej parafii”. 

Pani T. Chajec powiedziała, iż inaczej wszystko ocenia, uważa ze dzisiaj jest szansa na podjęcie 

tej uchwały, radni mają większość, sama nie zabiera głosu w tej sprawie, gdyż uważa, że radni                  

– mieszkańcy Rakszawy zadecydują o tym. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż ubolewa nad tym, że w przypadku przejęcia 

stadionu rozmowa poszła w kierunku obrony cmentarza, bo to nie jest tematem dyskusji. Pan 

Przewodniczący uważa, że stadion należy przejąć i nie ma się nad czym zastanawiać. Rada próbuje 

stadion przejąć już bardzo długo, Pani Wójt nie raz wyrażała wolę, że stadion należy przejąć                           

i to od Niej wiele zależy. Przewodniczący Komisji Gospodarczej zadeklarował pomoc ze swej 

strony, jeżeli trzeba będzie wystąpić w jakiejś delegacji, to jest gotowy to zrobić. 

Pan R. Leja powiedział, iż w chwili kiedy pojawiła się kwestia przejęcia stadionu nikt nie 

oponował, nie było problemu, nagle teraz pojawia się problem, że tam ma być cmentarz. 

Pan W. Walawender powiedział, iż stadion jest od 60 lat, przejęcie stadionu jest formalnością,. 

Stadion istnieje, inna sytuacja by była, gdyby stadion miał być tworzony w tamtym, miejscu. 

Pan P. Frączek zgodził się z Panem W. Walawender, że stadion istnieje, zapytał jaka będzie 

przyszłość stadionu po jego przejęciu. Ci którzy użytkują stadion wiedzą, że będzie potrzebna 

rozbudowa infrastruktury, a za 10 lat gdy okaże się, że nie ma gdzie zlokalizować cmentarza,                     

to środki, które Gmina zainwestuje w stadion będą utracone. 

Pan W. Walawender powiedział, iż było już powiedziane, że w tamtym miejscu nie można zrobić 

cmentarza, ograniczają to przepisy. 

Pan P. Fraczek powiedział, iż ma odmienne zdanie w tej kwestii, niech się wypowie Kierownik. 

Przewodniczący Rady zakończył dyskusję w tym temacie, uznał punkt siódmy porządku obrad                    

za wyczerpany, a następnie ogłosił kilka minut przerwy. 

 

Ad. 8 

 

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

ósmego porządku obrad tj. podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 

nieruchomości. Pan Przewodniczący powiedział, iż w trakcie przerwy o godz. 950 sesję opuściła 

Pani M. Janas – Piwińska oraz o godz. 1000 Pan P. Frączek, od tej chwili w obradach uczestniczy 

12 radnych. Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż w trakcie przerwy konsultował się                        

w sprawie tej uchwały z Panią radcą, poprosił aby Pani M. Siuda przedstawiła swoje uwagi. 

Pani M. Siuda powiedziała, iż uchwała została przedłożona z inicjatywy radnych, w związku                      

z czym wymaga merytorycznego uzasadnienia, co jest istotne z punktu widzenia Wojewody. 

Będzie miało miejsce pozbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym, co jest wyjątkiem                    

od reguły, gdyż nieruchomości zbywa się w drodze przetargu, takiego tu nie będzie, w związku                 

z czym krąg osób zainteresowanych jest zamknięty. Pani radca zaproponowała usuniecie §2,                  

gdyż nie przepisuje się zapisów ustawowych, a tej treści zapis jest w art. 15 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami. Pani M. Siuda powiedziała, iż uwzględniając sugestie Pana Kierownika 
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sugeruje usunięcie zapisu §3, ponieważ nie jest to wymóg formalny takiej uchwały, jeżeli chodzi 

o kwestie utraty mocy poprzedniej uchwały Pani radca sugeruje, aby radni zadbali o oświadczenie 

parafii, jako zainteresowanej taka zamianą, gdyż na dzień dzisiejszy ta wiedza jest tylko z relacji 

radnych i zapisu w protokole. Pani M. Siuda powiedziała, iż konsekwencją usunięcia §2 i §3 

będzie zmiana numeracji pozostałych paragrafów. 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał przygotowane na sugestię Pani radcy uzasadnienie do tej 

uchwały. 

Pani Wójt zwróciła uwagę, że w uzasadnieniu zostało wpisane, że stadion jest użytkowany przez 

Gminę, a powinno być przez KS Włókniarz, który również dzierżawi ten grunt. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż stadion jest dzierżawiony przez Klub, ale 

użytkowany jest przez mieszkańców Gminy. Pan Przewodniczący poprosił radnych, aby zgodnie 

z sugestia Pani radcy, z projektu uchwały wykreślili §2 i §3 oraz żeby poprawili numerację 

pozostałych paragrafów, dotychczasowy §4 będzie §2, §5 będzie §3, a §6 będzie §4. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przypomniał, iż wcześniej padały zarzuty, czy też 

wątpliwości, co do wartości działek, wie że te działki były wyceniane, w związku z czym zapytał, 

jaka była ostatnia wycena tych działek. 

Pani Wójt poprosiła Pana J. Szubart o przedstawienie ostatniej wyceny tych działek, która była 

przygotowywana do notariusza. 

Pan J. Szubart powiedział, iż operat szacunkowy z dnia 22 października 2015 roku przedstawia 

się następująco: 

 działka nr 5902/1 – 131.660,00 zł, 

 działka nr 7615 – 51.690,00 zł, 

 działka nr 7631 – 53.870,00 zł, 

Pan Kierownik powiedział, iż różnica w wartości wynosi 26.100,00 zł. 

Przewodniczący Rady Gminy złożył wniosek, aby w uchwale w sprawie wyrażenia zgody                          

na zamianę nieruchomości wykreślić §2 i §3, w związku z czym zmieni się numeracja pozostałych 

paragrafów, dotychczasowy §4 będzie §2, §5 będzie §3, a §6 będzie §4. 

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

Przewodniczący Rady Gminy zgłosił drugi wniosek, o uzupełnienie uchwały o uzasadnienie, które 

odczytał. 

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

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie uchwałę Nr XXX/138/16 Rady Gminy 

Rakszawa z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości       

z wcześniej przyjętymi zmianami. 

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

Przewodniczący Rady Gminy uznał punkt ósmy porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 9 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu dziewiątego porządku obrad                        

tj. podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Rakszawa. Pan Przewodniczący o przybliżenie projektu 

tej uchwały poprosił Panią Wójt. 

Pani Wójt powiedziała, iż uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf podejmowana jest corocznie, 

radni otrzymali projekt uchwały wraz z załącznikiem określającym stawki, które w tym roku 

delikatnie wzrastają. Pani Wójt powiedziała, że jeżeli radni mają pytania, to w sesji uczestniczy 

Prezes Spółki Energokom, który na te pytania odpowie. 
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Przewodniczący Rady Gminy podziękował Pani Wójt, po czym otworzył dyskusje w temacie tej 

uchwały. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż projekt uchwały był omawiany na 

posiedzeniu, niemniej jednak do uchwały wkradł się błąd, w związku z czym poprosił, aby Pan 

Prezes wyjaśnił sytuację. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż projekt tej uchwały był omawiany również na 

posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, na którym był obecny Pan Prezes, Komisja nie zauważyła 

żadnych błędów. Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały. Pan 

Przewodniczący powiedział, że jeżeli chodzi o ścieki, to w I grupie taryfowej opłata za 1m3 

odprowadzanych ścieków wzrasta o 0,30 zł, opłata abonamentowa wzrasta o 0,88 zł, jeżeli chodzi 

o II grupę taryfową, to opłata za 1m3 odprowadzanych ścieków wzrasta o 0,39 zł, analogicznie 

wzrasta opłata abonamentowa. Jeżeli chodzi o cenę dostarczanej wody to w I grupie taryfowej 

cena 1m3 wody wzrasta o 0,10 zł, opłata abonamentowa zostaje obniżona o 0,10 zł, w II grupie 

taryfowej cena 1m3 wody wzrasta o 0,11 zł, a w III grupie taryfowej cena 1m3 wody wzrasta                       

o 0,13 zł. Opłata abonamentowa w każdej grupie taryfowej jest taka sama. 

Pan W. Walawender powiedział, iż na zebraniu wiejskim jeden z mieszkańców zapytał, dlaczego 

ma trzy abonamenty, na wodę, na ścieki i na podlicznik. 

Pan B. Werfel powiedział, iż opłata jest od rozliczenia należności, pierwsza opłata abonamentowa 

od rozliczenia wodomierza głównego, dla tych którzy korzystają z wody, druga jest opłata 

abonamentowa od odprowadzanych ścieków, dla tych którzy korzystają z tej usługi, dodatkowo 

jest abonament od wodomierza, który mierzy wodę bezpowrotnie zużytą, ta ilość wody jest 

odliczana od ilości ścieków. 

O godz. 1032 sesję opuściła Pani T. Chajec, od tej pory w obradach uczestniczy 11 radnych. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał Panią Wójt, czy uchwała okołobudżetowa dotycząca dopłat 

nie powinna być podjęta w dniu dzisiejszym, razem z uchwała o taryfach, czy wystarczy, jak 

będzie ona podjęta w późniejszym czasie, przy okazji uchwalania budżetu na rok 2017. 

Pani Wójt powiedziała, iż w porządku obrad dzisiejszej sesji jest ustalenie stawek za wodę i ścieki 

i nie ma to nic wspólnego z dopłatami. Pani Wójt przypomniała, iż wcześniej stosowana była 

dopłata nie tylko do ścieków, ale również do wody, w tej chwili została już tylko dopłata do 

ścieków. Dopłata do ścieków jest dla mieszkańców i w ubiegłym roku wynosiła 0,90 zł brutto do 

1 m3 ścieków. Pani Wójt powiedziała, iż w projekcie budżetu są zaplanowane środki na dopłatę, 

stosowna uchwała będzie przygotowana, podejmuje się ją przed uchwaleniem budżetu. 

Pani I. Cieślicka powiedziała, iż zmiany są niewielkie, zapytała dlaczego były konieczne, żeby je 

wprowadzić. 

Pan B. Werfel powiedział, iż tak wyszło z kalkulacji i rozliczeń, jakie są prowadzone. Co roku 

planowane są koszty, planowana jest ilość sprzedaży wody i ścieków i stąd wychodzą różnice. 

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 XXX/139/16 Rady Gminy Rakszawa z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie 

zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na 

terenie Gminy Rakszawa. 

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie (11 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Panu B. Werfel za przybycie na dzisiejszą sesję, jego 

dalszy w niej udział uznał za dowolny, po czym uznał punkt dziewiąty porządku obrad                                  

za wyczerpany. 

 

Ad. 10  
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Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu dziesiątego porządku obrad                            

tj. podjęcia uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,                                   

o przybliżenie projektu tej uchwały poprosił Panią Wójt. 

Pani Wójt powiedziała, iż zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca                         

2016 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 roku, 

została przygotowana uchwała. Pani Wójt proponuje, aby stawki które mieszczą się w górnych 

granicach pozostały bez zmian, w porównaniu do roku poprzedniego, w niektórych punktach, 

gdzie uchwalona stawka przekracza górną granicę są obniżenia. Pani Wójt powiedziała,                                 

iż obniżenia wynikają z tego, że Minister Finansów obniżył górne kwoty, a niektóre uchwalone                    

u nas stawki były na poziomie górnej granicy. Pani Wójt omówiła zmiany w poszczególnych 

punkach § 1 uchwały w odniesieniu do stawek dotychczas obowiązujących i górnych stawek 

podatków: 

pkt. 1 od gruntów: 

a) dotychczas było – 0,80 zł, górna stawka na 2017 rok – 0,89 zł, propozycja wysokości  

stawki – 0,80 zł od 1 m2 powierzchni, 

b) dotychczas było – 4,58 zł, górna stawka na 2017 rok – 4,54 zł, propozycja wysokości 

stawki – 4,54 zł od 1 ha powierzchni, 

c) dotychczas było – 0,37 zł, górna stawka na 2017 rok – 0,47 zł, propozycja wysokości 

stawki – 0,37 zł od 1 m2 powierzchni, 

d) dotychczas było – 3,00 zł, górna stawka na 2017 rok – 2,98 zł, propozycja wysokości 

stawki – 2,98 zł od 1 m2 powierzchni, 

pkt. 2 od budynków lub ich części: 

a) dotychczas było – 0,65 zł, górna stawka na 2017 rok – 0,75 zł, propozycja wysokości 

stawki – 0,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

b) dotychczas było – 21,00 zł, górna stawka na 2017 rok – 22,66 zł, propozycja wysokości 

stawki – 21,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

c) dotychczas było – 10,68 zł, górna stawka na 2017 rok – 10,59 zł, propozycja wysokości 

stawki – 10,59 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

d) dotychczas było – 4,65 zł, górna stawka na 2017 rok – 4,61 zł, propozycja wysokości 

stawki – 4,61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

e) dotychczas było – 5,00 zł, górna stawka na 2017 rok – 7,62 zł, propozycja wysokości 

stawki – 5,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej. 

Pani Wójt przypomniała, iż podatek rolny i podatek leśny są wyliczane na podstawie cen skupu 

żyta i drewna, uchwałę podejmuje się wówczas, gdy cena ogłoszona przez Prezesa GUS jest przez 

Radę Gminy obniżana, takie uchwały w ubiegłym roku nie były podejmowane, a ogłoszone ceny 

były przyjęte, jako podstawa do wyliczenia podatków rolnego i leśnego. W tym roku Prezes GUS 

w swoim komunikacie obniżył ceny żyta i drewna w porównaniu do roku ubiegłego. W ubiegłym 

roku cena skupu 1q żyta wynosiła 53,75 zł, obecnie jest to kwota 52,44 zł, natomiast cena                   

drewna wynosiła 42,189 zł, obecnie jest to kwota 42,022 zł. Pani Wójt zaproponowała,                               

aby utrzymać ceny żyta i drewna ogłoszone przez Prezesa GUS do wyliczenia podatków rolnego 

i leśnego na 2017 rok. 

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

tej uchwały. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż projekt tej uchwały był omawiany na ostatnim 

posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, która nie wniosła żadnych uwag i rekomenduje Radzie Gminy 

podjęcie tej uchwały w zaproponowanym brzmieniu. Na posiedzeniu była również omawiana 

kwestia cen żyta i drewna, Komisja przychyla się do propozycji Pani Wójt, aby nie podejmować 

uchwały i nie obniżać cen żyta i drewna ogłoszonych przez Prezesa GUS, jak wynika                                        

z Komunikatu podatek ten i tak będzie obniżony. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż projekt tej uchwały był omawiany również 

przez Komisje Gospodarczą, opinia Komisji jest pozytywna. 
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Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy radni chcą jeszcze zabrać głos w temacie tej uchwały, 

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

uchwałę Nr XXX/140/16 Rady Gminy Rakszawa z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

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 zmiany budżetu na 2016 rok. Pan Przewodniczący o przybliżenie 

projektu tej uchwały poprosił Panią Wójt. 

Pani Wójt powiedziała, iż w przerwie radni otrzymali aktualny projekt uchwały w sprawie zmiany 

budżetu, gdzie została wprowadzona jedna dodatkowa zmiana, zarówno po stronie dochodów,                 

jak i wydatków wprowadzone są dodatkowe środki w wysokości 5.775,00 zł, jest to dotacja                             

na realizowany przez ZSTG projekt „Zawód szansą na rozwój – projekt wspierania kształcenia 

zawodowego w Gminie Rakszawa”. Pani Wójt powiedziała, iż w pierwotnej wersji, która radni 

otrzymali wraz z materiałami na sesję do budżetu była wprowadzana kwota 15.000,00 zł, 

dotyczyła ona przekroczenia dochodów z usług Schroniska Rakowisko, obecnie kwota 

wprowadzana do budżetu została zwiększona o wspomniana dotację i zarówno po stronie 

dochodów i wydatków wprowadza się kwotę 20.775,00 zł. Pani Wójt omówiła zmiany zgodnie                 

z objaśnieniami do projektu uchwały (załącznik nr 1 do protokołu). 

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

tej uchwały. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż projekt tej uchwały był omawiany na ostatnim 

posiedzeniu, przy czym, nie był on tożsamo brzmiący z tym projektem, nad którym trwa 

procedowanie, w poprzednim projekcie nie było sprawy dotyczącej przedsięwzięcia 

realizowanego przez ZSTG pn. „Zawód szansą na rozwój – projekt wspierania kształcenia 

zawodowego w Gminie Rakszawa”. Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała wcześniejszy 

projekt uchwały, jeżeli chodzi o planowany remont drogi koło Pana Żaba pojawiały się sugestie, 

żeby te środki przenieść do budżetu roku następnego, w związku z tym, że ta droga planowana jest 

do remontu w roku następnym i wówczas wykonać większy odcinek tej drogi. pani Wójt wyjaśniła 

radnym na posiedzeniu, że droga na Katach o której jest mowa w projekcie budżetu na 2017 rok, 

to nie jest droga koło Pana Żaba, w tę drogę w przyszłym roku ma być zaangażowany jedynie 

fundusz sołecki. Pan Przewodniczący powiedział, iż możliwość przebudowy tej drogi jest tylko 

na już utwardzonym odcinku, na pozostała część tej drogi trzeba zaangażować dużo większe 

środki, w związku z czym Komisja przychyliła się do wniosku Pani Wójt i pozytywnie 

zaopiniowała przebudowę tej drogi. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż Komisja 

negatywnie zaopiniowała propozycje dołożenia środków do budowy oświetlenia na odcinku 

Rakszawa Kąty – Wydrze, a wynika to stąd, że sprawa dokończenia tego oświetlenia budzi pewne 

wątpliwości, co do użytych tam środków, zakresu robót, co do tej pory nie zostało wyjaśnione. 

Pan Przewodniczący dodał, iż do pełnego wyjaśnienia tej sprawy Komisja będzie za tym, aby tych 

środków tam nie dokładać. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał Pana Kierownika, na jaki odcinek budowy wspomnianej 

drogi wystarczy kwota 70.000,00 zł. 

Pan J. Szubart nawiązując do wypowiedzi Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej powiedział,                  

iż sprawa oświetlenia była dokładnie wyjaśniona na posiedzeniu Komisji Gospodarczej, referat 

nie będzie się za wszelka cenę upierał na wykonanie tego zadania w tym roku, padła propozycja, 

aby tę inwestycje wykonać w roku następnym, jeżeli chodzi o drogę, to zasadniczą kwestia jest to, 
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że w pierwszym przetargu były ujęte drogi Rakszawa Basakówka w kierunku Dąbrówek, obok 

ITS, Rakszawa Kąty i Rakszawa Wołochy na kwotę 640.000,00 zł. Pozwoliła ona na wykonanie 

robót uzupełniających w wysokości 320.000,00 zł, w ramach tych prac została zrobiona droga                   

w Rakszawie Kościelne, zostało zrobione wszystko, co było możliwe do wykonania w tym roku. 

Z robót uzupełniających została kwota 70.000,00 zł, w związku z czym Pan Kierownik powiedział, 

iż głównym założeniem wykorzystania tej kwoty jest to, żeby zatrzymać wykonawcę na tych 

samych cenach, dlatego też umowę na wykonanie tej drogi trzeba zawrzeć do końca roku,                            

w przypadku, kiedy warunki atmosferyczne nie pozwolą na wykonanie tej drogi będzie można 

wykorzystać rozwiązanie „roboty niewygasające”. W przypadku przełożenia wykonania tej drogi 

na następny rok, gdzie już jest zaplanowana droga na Kątach z funduszu sołeckiego oraz drogę                  

w Rakszawie, nie są to duże kwoty, ale w połączeniu z robotami cząstkowymi spowodują przetarg. 

Pan J. Szubart powiedział, iż według obliczeń kwota 70.000,00 zł może wystarczyć na zrobienie 

odcinka drogi o długości około 400m, w założeniu kiedy będą robione pobocza, jeżeli nie będą 

robione pobocza, zostaną zostawione na rok następny, wówczas będzie można zrobić około 500m 

drogi. Pan J. Szubart powiedział, iż są to wstępne obliczenia na podstawie kosztorysów, jakie ma 

do dyspozycji. Pan Kierownik w „optymistycznej wersji” zakłada, że w połączeniu z funduszem 

sołeckim Rakszawa Górna, odcinek utwardzony kamieniem o długości 650m może zostać 

wykonany w całości. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zgłosił wniosek, aby z projektu budżetu wykreślić wydatek 

w wysokości 13.000,00 zł na wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Wydrze, a środki 

te pozostawić w budżecie jako niewykorzystane. 

Przewodniczący rady gminy poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez Przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej. 

Radni przyjęli wniosek (9 głosów „za” 2 głosy „przecie”) 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę Nr XXX/141/16 Rady Gminy Rakszawa z 

dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok wraz z wcześniej przyjętym 

wnioskiem. 

Radni przyjęli uchwałę (9 głosów „za” 2 głosy „wstrzymujące”) 

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 wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rakszawa                  

na lata 2016 – 2019. Pan Przewodniczący o przybliżenie projektu tej uchwały poprosił Panią Wójt. 

Pani Wójt powiedziała, iż w związku z tym, że do WPF również dodawane jest przedsięwzięcie 

realizowane przez ZSTG, tj. projekt „Zawód szansą na rozwój – projekt wspierania kształcenia 

zawodowego w Gminie Rakszawa”, w związku z czym załącznik nr 1 i nr 2 otrzymują nowe 

brzmienie, w/w projekt zostaje dodany do przedsięwzięć lat 2016, 2017 i 2018. Pani Wójt 

powiedziała, iż to przedsięwzięcie jest dokładnie rozpisane w §2 tej uchwały. Pani Wójt 

powiedziała, iż w §1 ust. 2 uchwały zostaną uzupełnione zapisy punktów 40 i 41, w punkcie 40 

zostanie wpisana uchwała, która została podjęta na dzisiejszej sesji, natomiast w punkcie 41 

zostanie wpisane Zarządzenie Wójta, które określi szczegółowe rozpisy na poszczególne zadania. 

Pani Wójt powiedziała, iż zmienia się brzmienie, w ust. 3, w pkt. 2 dodana jest literka „e) usług 

związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Rakszawa do kwoty 778.466,00 zł”. Kwota jest 

zwiększona o 400.000,00 zł, ze względu na to, że przetarg na odbiór śmieci na 2017 rok miałby 

być ogłoszony jeszcze w tym roku. Pani Wójt powiedziała, iż zdania co do konieczności 

podejmowania tej zmiany są podzielone, niemniej jednak po konsultacji z RIO Pani Skarbnik 
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wprowadziła te zmianę do projektu uchwały. Pani Wójt powiedziała, iż mimo, że przetarg będzie 

w tym roku, to płatności w tym roku nie będzie, niemniej jednak ogłaszając przetarg trzeba mieć 

środki w budżecie. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy przetarg ogłaszany jest na rok, czy na dłuższy okres 

czasu. 

Pani Wójt odpowiedziała, iż przetarg jest ogłaszany na rok. Pani Wójt kontynuując omawianie 

uchwały powiedziała, iż w §3 uchwały dodaje się punkt 5 „Zawód szansa na rozwój – projekt 

wspierania kształcenia zawodowego w Gminie Rakszawa w kwocie 214.080,00 zł”. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, dlaczego jest tam kwota 214.080,00 zł. 

Pani Wójt powiedziała, iż ta kwota jest pomniejszona o 5.775,00 zł, które mają być wydatkowane 

jeszcze w tym roku, gdyż w tym paragrafie nie są wpisane przedsięwzięcia, które maja być 

realizowane w 2016 roku. 

Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję w temacie tej uchwały, zapytał czy w §2 projektu 

uchwały brakuje punktu 2, czy nastąpiła pomyłka w numeracji. 

Pani Wójt powiedziała, iż nastąpiła pomyłka, zamiast nr punktu „3” powinno być „2”. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż projekt uchwały w sprawie zmiany 

wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rakszawa na lata 2016 – 2019 była na posiedzeniu 

Komisji, jednakże ten, nad którym radni procedują teraz znacznie się on różni od tego, jaki 

otrzymali wraz z materiałami na sesję, niemniej jednak Pani Wójt na Komisji informowała 

radnych, że projekt uchwały jakim radni dysponują nie ma odzwierciedlenia w tym, który będzie 

na sesji, a projekt którym Pani Wójt dysponowała na posiedzeniu również nie był kompletny, gdyż 

nie było uwzględnionego projektu realizowanego przez ZSTG. Pan Przewodniczący powiedział, 

iż w związku z powyższym projekt tej uchwały nie był omawiany na posiedzeniu Komisji. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż śledząc projekt uchwały jaki radni dzisiaj 

otrzymali zauważył, iż wszystkie punkty §3 tej uchwały mają zapisany czas realizacji w latach, 

natomiast w punkcie 5 takiego zapisu nie ma, w związku z czym zapytał, czy ten zapis nie 

powinien być uzupełniony. 

Pani Wójt powiedziała, iż to zadanie jest dokładnie opisane w §2, niemniej jednak nie widzi 

przeszkód, aby ten zapis uzupełnić.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zgłosił wniosek o uzupełnienie zapisu pkt. 5 w §3,                            

aby brzmiał „Zawód szansą na rozwój – projekt wspierania kształcenia zawodowego w Gminie 

Rakszawa na lata 2016 – 2018 w kwocie 214.080,00 zł”. 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił Panią Wójt, aby wyjaśniła zwiększenie o 400.000,00 zł                  

w §1 ust. 3 pkt. 2 lit. e), chodzi o przetarg na wywóz nieczystości. 

Pani M. Siuda powiedziała, iż w tych upoważnieniach zawiera się takie umowy, których realizacja 

przekracza rok budżetowy, w tym przypadku sprawa wygląda tak, że aby Wójt mógł ogłosić 

przetarg musi mieć zapewnione środki finansowe, czynność ogłoszenia przetargu będzie 

wykonywana w tym roku, w przypadku gdyby doszło do unieważnienia przetargu, czy naruszenia 

przepisów w procedurze przetargowej otwiera się droga roszczeń wykonawców uczestniczących 

w tym postepowaniu, w związku z czym już na tym etapie Wójt musi mieć zabezpieczone środki 

na ten cel już od dnia 1 stycznia, gdyby przetarg był ogłaszany na początku stycznia, wówczas                     

nie byłoby takiej potrzeby, gdyż środki byłyby w budżecie na dany rok. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż poprawki które były zgłoszone zostaną naniesione                 

i poprawiona uchwała zostanie wysłana do organu nadzorczego. 

Pani I. Cieślicka powiedziała, iż z uchwały w sprawie zmiany budżetu została wykreślona kwota 

13.000,00 zł na oświetlenia, w związku z czym ta kwota, na ten cel powinna być usunięta również 

z objaśnień uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

Pani Wójt powiedziała, iż w związku ze zmianami wprowadzonymi do uchwały w sprawie zmiany 

budżetu na 2016 rok, to automatycznie ta poprawka zostanie naniesiona do WPF. 
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Przewodniczący Rady Gminy ogłosił kilka minut przerwy. 

Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady, powiedział iż Pani Wójt powiedziała, 

że uchwała będzie przygotowana z uwzględnieniem wszystkich zmian i poprawek 

wprowadzonych na sesji. 

Pani Wójt potwierdziła, dodała iż zmiana dotyczy 13.000,00 zł które miały być na oświetlenie. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż przed podpisaniem i wysłaniem do RIO zapozna się 

z treścią tej uchwały. Pan Przewodniczący 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 XXX/142/16 Rady Gminy Rakszawa z dnia 25 października 2016 

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

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie (11 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy uznał punkt dwunasty porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 13  

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu trzynastego porządku obrad                           

tj. wnioski i zapytania radnych. 

Pan R. Leja zapytał, czy w związku z wykonaniem oświetlenia boiska przy sklepie ABC jest już 

nowy regulamin korzystania z tego boiska. Pan radny powiedział, iż nie chciałby, żeby się 

powtórzyła sytuacja z salą sportową w ZSTG, gdzie przez miesiąc czasu od oddania sali nie można 

było z niej korzystać bo nie było regulaminu. 

Pan J. Szubart powiedział, iż oświetlenie zostało skończone i oddane do PGE, w tej chwili 

dostawca energii dla gminy formalizuje kwestie dostawy energii z PGE. Pan Kierownik 

powiedział, iż problem polega na tym, że wprawdzie Gmina ma tańszą energię, ale dostawca 

energii za każdym razem musi się dogadywać z PGE. Jeżeli chodzi o regulamin, to zgodnie                           

z sugestia radnych będzie można przygotowywać projekt, gdyż taki regulamin uchwala Rada 

Gminy. 

Pani Wójt uważa, że Pani M. Nycz już pracuje nad tym regulaminem, wprawdzie oświetlenie 

jeszcze nie działa, ale ten temat będzie zrobiony. 

Pan R. Leja powiedział, iż chodzi Mu o to, żeby nie czekać na regulamin, jak oświetlenie będzie 

już działać. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy razem z oświetleniem boiska będzie działało również 

pozostałe wykonane teraz oświetlenie. 

Pan J. Szubart potwierdził. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż z wcześniejszych wypowiedzi wynika,                        

iż powód, że oświetlenie nie działa leży po stronie Energetyki, a z tego, co udało Mu się 

dowiedzieć powód leżał po stronie Urzędu Gminy, gdyż „wystarczyło wnieść stosowną opłatę, 

żeby zaczęli działać”. 

Pan J. Szubart powiedział, że opłata została wniesiona. 

Przewodniczący Rady Gminy poruszył kwestie opuszczania sesji przez radnych, ta sytuacja się 

powtarza i bardzo rzadko jest tak, że to samo quorum rozpoczyna sesje i to samo ją kończy, 

”bardzo często wychodzi Pan Piersiak, Pan Frączek, Pani Marzena dosyć często wychodzi”,                       

w związku z czym Pan Przewodniczący chciałby, aby na najbliższych posiedzeniach ten temat 

poddać pod dyskusję, zdaniem Pana Przewodniczącego powinien być zapis, który będzie 

dyscyplinował radnych i wymuszał na Nich uczestniczenie w całej sesji. Przewodniczący Rady 

Gminy powiedział, iż zmiana która proponuje będzie wymagała zmiany Statutu oraz zmiany 

uchwały dotyczącej diet dla radnych. 
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Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż planowane jest wspólne posiedzenie 

wszystkich komisji, w związku z czym zaproponował, aby ten temat omówić właśnie na tym 

posiedzeniu. 

Pan S. Piersiak powiedział, iż „pewnie jako jedyny z tych, którzy opuszczają przed czasem sesje 

czuje się zobowiązany na ten temat wypowiedzieć, nie jest tajemnicą, że wszyscy Ci, którzy 

czasami muszą opuścić sesję pracują zawodowo w godzinach 700 do 1500, wielokrotnie 

próbowaliśmy przesunąć termin posiedzeń Rady, jak również komisji na godziny popołudniowe, 

bądź południowe, żeby w jakiś sposób zmniejszyć kolizje z praca zawodową, no niestety nie 

znalazło to zrozumienia, myślę że w obecnej sytuacji nie mamy wyjścia, obowiązki zawodowe są 

ważniejsze niż działalność społeczna”. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej przypomniał, iż była sesja o godzinie 1500, czy 1300,                               

z której Pan S. Piersiak również wyszedł. Pan Przewodniczący powiedział, iż osobiście też siedzi 

przy telefonie i pisze sms-y i nie jest łatwo siedzieć, jak jest długa sesja, jak było to ostatnio, nie 

jest prawdą, ze tylko Ci którzy opuszczają sesje mają sprawy zawodowe tutaj jest może jeden 

emeryt, a mandat radnego zobowiązuje, są urlopy. Przewodniczący Komisji Gospodarczej 

powiedział, iż jest w takiej samej sytuacji. 

Pan F. Pliś powiedział, iż w innych gminach sesje są do południa. 

Pan S. Piersiak powiedział „w żadnej”. 

Grupa radnych posiedziała „we wszystkich”. 

Pan W. Walawender podziękował Pani Sekretarz za szybka interwencję w sprawie załatania dziury 

koło Domu Strażaka i uprzątnięcia szkła z przystanku autobusowego na Basakówce. Pan radny 

poruszył kwestię dziury na Kątach przy skręcie z drogi powiatowej w prawo, miała być ona 

załatana przy asfaltowaniu drogi. Kolejna sprawa, którą poruszył Pan W. Walawender dotyczyła 

reformy oświaty, powiedział iż dzisiaj w radio RMF gościło Panią Zalewską Minister Edukacji,                

z podawanych informacji wynika, że reforma będzie wprowadzona mimo protestów. Jeden                          

z Burmistrzów mówił, że będzie musiał w mieście zwolnić nauczycieli, po przeprowadzeniu 

audytu okazało się, że będzie musiał jeszcze nauczycieli zatrudnić. Pan radny powiedział, iż Pani 

Minister zapewniała, iż samorządy nie zostaną same, będzie pomoc z Ministerstwa, będzie pomoc 

z Województwa, trzeba się tylko zwrócić o tę pomoc, w związku z czym poprosił 

Przewodniczącego Rady Gminy o zwrócenie się o pomoc do Kuratorium Oświaty. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż organem prowadzącym szkoły i odpowiedzialnym           

za sieć szkół te sprawy jest Pani Wójt, w związku z czym sam nie bardzo może się zwrócić                           

do innych instytucji z prośbą o przeprowadzenie „rekonesansu”. Pan Przewodniczący powiedział, 

iż osobą która może się zwrócić o taką pomoc jest Pani Wójt, w związku z czym taki wniosek 

należałoby skierować bezpośrednio do Pani Wójt. Przewodniczący Rady Gminy zgłosił do Pani 

Wójt wniosek, aby przeprowadzić symulację związaną z siecią szkół, zatrudnieniem nauczycieli, 

umiejscowieniem klasy VII i VIII w dotychczasowych szkołach, czy też w budynku Gimnazjum, 

jakie byłyby koszty przygotowania szkół na przyjęcie klas VII i VIII, jakie są możliwości przejścia 

na emeryturę nauczycieli, którzy osiągają wiek emerytalny, jakie są możliwości 

przekwalifikowania nauczycieli na inny kierunek nauczania. 

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

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż informacja, o którą Rada wnioskowała będzie 

przydatna przy opracowywaniu arkuszy organizacyjnych na przyszły rok szkolny. 

Pan W. Walawender powiedział, iż trzeba się przyjrzeć ZSTG, przejeżdżając obok VIPO widać 

ogłoszenie o naborze na stanowiska szwaczka i prasowaczka, w związku z czym warto pomyśleć 

o naborze na kierunek szwaczka. 

Pani Wójt powiedziała, iż w tym roku szkolnym był nabór na szwaczki, jest utworzony nowy 

kierunek. 
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Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż nabór był nie na kierunek stricte szwaczka,                                   

a na kierunek projektowanie i modelowanie, dodał iż Panu radnemu zapewne chodzi o to, żeby te 

sprawę bardziej nagłośnić, nie tylko przez Dyrektora i nauczycieli tej szkoły, ale żeby w promocję 

włączył się również organ prowadzący, czyli Pani Wójt. 

Pan W. Walawender powiedział, iż jeździ z młodzieżą, która pytana, czy poszłaby na taki kierunek 

twierdzi, że tak. 

Pani Wójt powiedziała, iż kierunek był tworzony po rozmowach z Prezesem VIPO, z którym Pani 

Wójt jest nadal w kontakcie. 

Pan W. Walawender powiedział, iż nie miał tej wiedzy dlatego tez pytał o te sprawę. 

Pani I. Cieślicka zasugerowała, aby rozszerzyć promocję. 

Pani Wójt powiedziała, iż nie prowadzi promocji, tę prowadzi szkoła. 

Przewodniczący Komisji Społecznej powiedział, iż miało być spotkanie radnych z Panią Wójt, 

niestety do niego nie doszło, Komisja Społeczna złożyła też drugi wniosek o udostepnienie planów 

finansowych jednostek oświatowych na 2017 rok, w związku z tym, że na posiedzeniu Komisji 

Rewizyjnej nie było Pani Wójt, a Pani Skarbnik była na chorobowym Pan Przewodniczący udał 

się do Pani Dyrektor ZEASiP w celu zapoznania się z tymi planami, niestety Pani Dyrektor 

stwierdziła, że takich planów nie może udostępnić. 

Pani Wójt powiedziała, iż te plany są w Urzędzie i możne je tu otrzymać. 

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

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

 

Ad. 14  

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu czternastego u porządku obrad                       

tj. wnioski i zapytania radnych. 

Pani T. Sroczyk powiedziała, iż jest usatysfakcjonowana tym, że została podjęta uchwała 

umożliwiająca przeprowadzenie remontu drogi Rakszawa Kąty, mieszkańcy dopominają się o tę 

drogę, na zebraniu wiejskim został podjęty wniosek dotyczący realizacji tej drogi. pani sołtys 

podziękowała za wyrozumiałość i akceptacje tej zmiany. 

Przewodniczący Komisji Społecznej zapytał Pana J. Kuca o grzebowisko, czy ono istnieje i jak    

do tej sprawy podchodzą mieszkańcy. 

Pan J. Kuca powiedział, iż parę dni temu był na grzebowisku, ma się ono dobrze i szybko się 

rozrasta, powstają nowe pomniki i świeca się znicze. Jeżeli chodzi o mieszkańców, to ci, którzy 

mają z grzebowiskiem styczność nie są z tego zadowoleni. Pan sołtys powiedział, iż wcześniej 

były pisane pisma do Wydziału Ochrony Środowiska, do Weterynarii i przychodziły odpowiedzi 

odmowne, że wszystkie wymogi są spełniane, dodał iż w tej chwili ze strony mieszkańców nic się 

nie dzieje. Pan J. Kuca zapytał, czy posiedzenia, które ma się odbyć nie można poszerzyć                              

o obecność sołtysów, jeżeli ma dotyczyć Węglisk, to chciałby wiedzieć. Pan J. Kuca zapytał, co 

jest z doprowadzeniem wody na Podgrabinę, sprawa się przeciąga, miało to być zrobione w lecie, 

a jest koniec roku, mieszkańcy się o to dopominają,. 

Pan J. Szubart powiedział, iż jest w kontakcie z mieszkańcami na bieżąco, przyczyna 

niewykonania wody do tej pory jest prozaiczna, jeden z właścicieli nieruchomości, nie 

mieszkający na terenie Gminy nie odbiera poczty. Pan Kierownik dowiadywał się o tę osobę,                      

z informacji jakie uzyskał wynika, że ta osoba przebywa za granicą, dodał iż Zakład Komunalny 

zgodził się wykonać tę inwestycję w ramach zadań własnych, w związku z czym Gmina nie będzie 

nawet ogłaszała przetargu, co mogłoby się przyczynić do opóźnienia. Na chwile obecną 

mieszkańcy mają zapewniona wodę pitną, Gmina robi wszystko żeby im pomóc. Jeżeli chodzi                    

o dziurę w jezdni, na drodze w kierunku Trzebosi, jest to skrzyżowanie drogi powiatowej i drogi 

gminnej, zgodnie z przepisami za nawierzchnię odpowiada zarządca drogi, temat ten był już 
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kilkakrotnie zgłaszany, niemniej jednak dzisiaj przypomni o tej sprawie Dyrektorowi Wolskiemu. 

Pan J. Szubart przypomniał, iż na poprzedniej sesji został zapytany przez Przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej o pomoc finansową, gdzie Pan Przewodniczący powiedział,                                                

iż z niepotwierdzonych źródeł wie, że Powiat nie przyjmuje pomocy finansowej. Pan Kierownik 

powiedział, iż na sesji Rady Powiatu zadał to pytanie Staroście, który odpowiedział że Powiat 

chętnie przyjmuje każda pomoc zarówno rzeczową, jak i finansową, poparciem takiego stanu 

rzeczy jest to, ze między Gminą, a Powiatem zostało spisane porozumienie na pomoc finansową. 

Pan J. Szubart zapytał, kto udzielił takiej niesprawdzonej informacji. 

O godzinie 1218sesje opuścił Pan S. Piersiak, od tej chwili w obradach uczestniczy 10 radnych. 

Przewodniczący Rady Gminy nawiązując do wypowiedzi Pana J. Szubart zapytał, czy należy 

rozumieć, że pomoc finansowa w wysokości 100.000,00 zł skierowana do Powiatu na budowę 

chodnika przy drodze powiatowej od Ośrodka Zdrowia w kierunku Węglisk, będzie automatycznie 

środkami niewygasającymi, czy te środki zostały przekazane. 

Pan J. Szubart powiedział, iż z uwagi na fakt, że Zarząd Dróg Powiatowych nie wykonał projektu 

do końca i bark jest możliwości fizycznego wykonania, padła prośba o zawarcie porozumienia 

tylko na projekt, kwota 15.000,00 zł, na wykonanie nie, ze względu na to, że nie mogą wprowadzić 

do budżetu w tym roku wykonania tego chodnika z uwagi na brak dokumentacji. Środki te przejdą 

po stronie Gminy, jako niewykorzystane w tym roku, czyli nadwyżka. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż podobna sytuacja jest z remontem boiska przy Szkole 

Podstawowej Nr 3, środki z tej inwestycji również zasilą nadwyżkę budżetową i ta inwestycja 

znalazła się w projekcie budżetu na przyszły rok, natomiast mimo iż środki z budowy chodnika 

przejdą na następny rok jako nadwyżka, ta inwestycja nie pojawiła się w projekcie budżetu                          

na przyszły rok. Pan Przewodniczący powiedział, iż zabiega o wykonanie chodnika w Potoku,                  

do końca tego roku będzie wykonany projekt, zapytał Pana Kierownika, czy ten projekt będzie 

wykonany do końca roku. 

Pan J. Szubart powiedział, że tak jest zawarta umowa.  

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, iż na jednej z sesji Pan Kierownik mówił, iż procedura 

współpracy z Zarządem Dróg Wojewódzkich polega na tym, że do końca października wysyła się 

z Urzędu Gminy pismo, które będzie deklarowało wykonanie wspólnego przedsięwzięcia z ZDW, 

robi się to po to, żeby ZDW w swoim projekcie budżetu mógł zabezpieczyć swoja część środków 

na wykonanie danej inwestycji. Pan Przewodniczący zapytał, czy taka informacja poszła                             

do Zarządu Dróg Wojewódzkich, żeby ZDP był przygotowany na wykonanie tej inwestycji                          

w przyszłym roku, dodał iż chodnik w Potoku „jest mu bliski”. 

Pan J. Szubart powiedział, iż do wniosku, do Zarządu Dróg Wojewódzkich, o którym wspomniał 

Pan Przewodniczący należy dołączyć projekt i kosztorys, w związku z tym, że nie ma jeszcze 

projektu i kosztorysu wniosek ten nie został złożony. Pan Kierownik powiedział, iż w trakcie 

wydawania warunków technicznych Zarząd Województwa wyraźnie stwierdził, że nie przewiduje 

uczestnictwa w kosztach budowy chodnika w Rakszawie Potok, w tym roku jest kończona 

inwestycja w Rakszawie Basakówka. Pan J. Szubart powiedział, iż istnieje możliwość, aby                          

w ciągu roku zwrócić się do ZDW o ujęcie tego chodnika w roku następnym, przy czym                                 

w 2017 roku, jako swoją część Gmina może wykonać chodnik, jako pomoc rzeczową, co będzie 

rozliczone z Województwem. Wstępny koszt budowy całego tego chodnika to kwota około 

800.000,00 zł.  

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż koszt budowy chodnika od Ośrodka Zdrowia, to koszt 

około 700.000,00 zł, kolejne koszty to kontynuacja budowy chodnika w kierunku Wydrza, radni 

to wszystko wiedzą, niemniej jednak prace mogą być wykonywane etapami. 

Pan J. Szubart potwierdził, powiedział iż dlatego wspomniał o możliwości podzielenia budowy 

chodnika w Potoku i zastosowania pomocy rzeczowej, tak jak jest z Powiatem.  
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Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy stałoby się coś złego, gdyby wniosek o zabezpieczenie 

środków na przyszły 2017 rok został wysłany do końca października. 

Pan J. Szubart powiedział, iż nie stało by się nic złego, niemniej jednak wniosek ten nie zostałby 

rozpatrzony, gdyż nie spełniłby warunków wskazanych przez Zarząd Województwa 

Podkarpackiego w wytycznych dla Zarządu Dróg Wojewódzkich. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż uzasadnieniem tego wniosku mogłaby być umowa                  

z projektantem, który ma wykonać ten projekt do końca roku, a szacowany koszt jest na kwotę 

800.000,00 zł. Pan Przewodniczący dodał, iż wydaje Mu się, że z wiedzą i umiejętnościami Pana 

Kierownika byłoby to możliwe. 

Pan J. Szubart zapytał na jakiej podstawie miałby wysłać informację do ZDW, że Gmina chce 

przeprowadzić inwestycję, jeżeli nie posiada ani projektu, ani kilometraża, nie ma wstępnych 

kosztów, ani zabezpieczonych środków. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż ta sama sytuacja dotyczyła chodników powiatowych, 

gdzie na etapie składania wniosku do ZDP nie było gotowego projektu, pan Przewodniczący 

uważa, że w temacie tego chodnika można było zrobić więcej.  

Pan J. Szubart zasugerował, aby radni wystąpili do Pani Wójt z wnioskiem, o wystosowanie 

wniosku do Zarządu Dróg Wojewódzkich. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż na poprzedniej sesji Przewodniczący Komisji 

Gospodarczej złożył taki wniosek. Pan Przewodniczący poinformował radnych, iż wpłynęły                    

do Niego dwa pisma od Centrum Medycznego w Łańcucie, po czym odczytał ich treść. Jedno 

pismo dotyczyło udzielenia wsparcia finansowego na zakup ambulansu, natomiast drugie pismo 

dotyczyło dofinansowania zakupu szczepionek „skojarzonych” dla dzieci (5w1). Obydwa pisma 

podpisał Prezes Zarządu Centrum Medycznego Pan Ł. Wais. Pan Przewodniczący powiedział,                            

iż przeglądając projekt budżetu po stronie dochodów nie zauważył pomocy ze strony Centrum 

Medycznego w realizacji remontu Ośrodka Zdrowia.  

Pani Wójt powiedziała, iż po rozstrzygnięciu przetargu zostało skierowane pismo do Centrum 

Medycznego z informacją o wysokości inwestycji i o wzięciu pod uwagę zapewnienia środków       

w budżecie Centrum Medycznego zgodnie z podpisanym porozumieniem. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy w związku z tym została podpisana stosowna umowa. 

Pani Wójt powiedziała, że taka umowa nie została podpisana. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy została podpisana umowa dotycząca działalności 

Centrum Medycznego na najbliższe lata, jeżeli tak, to na jaki okres. 

Pani Wójt powiedziała, iż nie pamięta w tej chwili. 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o przygotowanie takiej informacji, gdyż będzie potrzebna 

przy omawianiu projektu budżetu. 

Pani Wójt powiedziała, iż w projekcie budżetu jest zapisane to, co musi być zapisane, w związku 

z czym dwuletnia inwestycja musi być zapisana. 

Przewodniczący Rady Gminy zwracając się do Pani M. Siuda przypomniał, iż wpłynęło do Niego 

pismo, które dotyczyło upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, w piśmie tym była również 

informacja o sfałszowaniu dokumentacji, Pan Przewodniczący powiedział, iż zwrócił się do Pani 

radcy o przygotowanie opinii w tej sprawie. 

Pani M. Siuda potwierdziła. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż wie, że opinię prawną dostanie, natomiast jeżeli 

chodzi o kwestię fałszowania dokumentów, to nie dotyczy to tylko Przewodniczącego, ale całej 

Rady. 

Pani M. Siuda zapytała, czy radni są w posiadaniu tego pisma. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż pismo jest w posiadaniu Komisji Rewizyjnej. 

Pani M. Siuda powiedziała, iż w październiku dwóch mieszkańców Gminy udzieliło 

Przewodniczącemu Rady Gminy upoważnienia do przeprowadzenia kontroli w związku                                 
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z fałszowaniem dokumentacji w Urzędzie. Pani radca powiedziała, iż każdy może upoważnić inną 

osobę do dokonywania czynności w jej imieniu, ale takie upoważnienie może mieć miejsce tylko 

wtedy jeżeli zakres upoważnienia obejmuje uprawnienia, które posiada sam mocodawca. Państwo, 

którzy udzielili upoważnienia Panu Przewodniczącemu są mieszkańcami Gminy, osobami 

fizycznymi i nie posiadają kompetencji do przeprowadzania kontroli dokumentacji w Urzędzie 

Gminy, w związku z czym upoważnienie, którego udzielili nie może wywołać skutków prawnych, 

a co za tym idzie Pan Przewodniczący nie jest upoważniony do podjęcia takich czynności. Jeżeli 

chodzi o fałszowanie dokumentacji geodezyjno – kartograficznej, jest to bardzo poważny zarzut, 

Pani M. Siuda nie wie, czy ma on oparcie w rzeczywistości, czy ma miejsce, nie mniej jednak                  

nie można go zlekceważyć. W praktyce jest tak, że każdy sygnał dotyczący naruszenia przepisów, 

czy nieprawidłowości proceduralnych jest brany pod uwagę przy przeprowadzaniu czynności 

wyjaśniających i kontrolnych. Pani radca powiedziała, że skoro ten zarzut dotyczy 

prawdopodobnie fałszowania dokumentacji w Urzędzie, to Pani M. Siuda uważa, że Pani Wójt 

rozważy możliwość przeprowadzenia kontroli i zweryfikowania tego „donosu”, decyzja należy         

do ani Wójt. Samo stwierdzenie, że doszło do fałszowania dokumentacji rodzi podejrzenie                            

o popełnieniu przestępstwa, ale to nie Pani Wójt powinna podejmować czynności. Jeżeli te osoby 

uważają, że doszło do fałszowania dokumentacji to zgodnie z Kodeksem Postepowania Karnego 

maja obywatelski obowiązek powiadomić właściwy organ ścigania, a więc Prokuraturę. 

Pani I. Cieślicka zapytała, jaka jest rola Rady, jeżeli taka informacja wpłynęła, czy Rada                                 

nie powinna podjąć jakiś kroków. 

Pani M. Siuda powiedziała, iż taka informacja w praktyce jest weryfikowana przez Kierownika 

Urzędu. W praktyce wszelkie donosy, czy anonimy również nie są lekceważone, dokonuje się 

czynności sprawdzających. 

Pani I. Cieślicka powiedziała, iż chodzi Jej o to, żeby później nie było zarzutu do Rady Gminy,     

że wiedziała i nic z tym nie zrobiła. 

Pani M. Siuda powiedziała, iż nie można powiedzieć, że Rada nic nie zrobiła, gdyż Pan 

Przewodniczący zwrócił się do Pani Wójt o opinię prawną w tej sprawie, dodała iż w tej chwili 

przedstawia swoja opinię ustnie, ale przedłoży ją formie pisemnej i na tym się rola Rady kończy. 

Pani radca powiedziała, iż dalsze postępowanie zależy od tego, co pokaże postępowanie 

wyjaśniające. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy Pani Wójt prowadzi postepowanie wyjaśniające                           

w Urzędzie. 

Pani Wójt powiedziała, iż nie dostała informacji, pismo było skierowane tylko do 

Przewodniczącego Rady Gminy, po otrzymaniu opinii prawnej nabędzie wiedzę w tej sprawie. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż sprawa ta była omawiana na posiedzeniu 

Komisji, w związku z czym zna treść tego pisma i Jego zdaniem Ci Państwo składali 

zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, co wynika z treści tego zawiadomienia. 

Zawiadomienie to zostało złożone do niewłaściwego organu, gdyż takie składa się do organów 

ścigania, w związku z czym Rada Gminy powinna to przekazać właściwemu organowi                                     

i procedowanie nad tą sprawą, stwierdzenie czy zaistniało przestępstwo należy do tych organów. 

Pani M. Siuda powiedziała, iż są przepisy, że jeżeli podanie zostało skierowane do niewłaściwego 

organu, ale to dotyczy procedury administracyjnej, tu nie ma do czynienie z podaniem, z procedura 

administracyjną, tu jest dokument pełnomocnictwa umocowującego nieskutecznie, wydaje się,                  

że jest to podobna sytuacja, niemniej jednak tak nie jest. Pani radca powiedziała, iż szczegółowo 

zajmie stanowisko w opinii prawnej. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż zna treść tego pisma, tego doniesienia. 

Pani M. Siuda powiedziała, iż nie jest to doniesienie, jest to pełnomocnictwo, z którego niejako 

wynika, że może doszło do sfałszowania dokumentacji, gdzie sfałszowanie dokumentacji może 

uzyskać kwalifikację prawną. 
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Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż pismo informuje o sfałszowaniu 

dokumentacji. 

Pani M. Siuda powiedziała, iż pismo nie informuje, tam jest podana przyczyna przeprowadzenia 

kontroli, nie wiadomo czy mieszkańcy są przekonani i czy mają dowody dotyczące sfałszowania. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytując fragment pisma powiedział, iż pismo jest 

skierowane do Przewodniczącego Rady Gminy, wymienione jest pięć sygnatur, po czy zapisane 

jest „…w związku ze sfałszowaniem dokumentacji geodezyjno – kartograficznej w Urzędzie 

Gminy w Rakszawie…”, zdaniem Pana Przewodniczącego jest to zawiadomienie o fałszerstwie 

dokumentacji. 

Pani M. Siuda zapytała Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, czy sugeruje, że to udzielone 

pełnomocnictwo, jest dla Przewodniczącego Rady Gminy podstawą do przekazania                                      

do właściwego organu, czyli do Prokuratury. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż oddala kwestie pełnomocnictwa, które jak 

wskazała Pani radca jest nieskuteczne, pozostaje kwestia, że Pan Przewodniczący został 

zawiadomiony o popełnieniu przestępstwa i jako niewłaściwy do zajęcia się tą sprawą powinien 

ja skierować do właściwego organu. 

Pani M. Siuda powiedziała, iż tak jak mówiła wcześniej, tu nie ma do czynienia z podaniem, 

„mamy do czynienie z prawdopodobnym, z podejrzeniem, że może doszło do sfałszowania 

dokumentacji, nikt tego nie sprawdził”. Zdaniem Pani radcy Przewodniczący Rady Gminy obrał 

właściwą drogę zwracając się do Pani Wójt o opinię prawną w tej sprawie, a Pani radca w opinii 

opisze stan faktyczny i sposób postępowania. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przypomniał, iż Pani M. Siuda przytoczyła KPK, gdzie                             

jest powiedziane, kto ma obywatelski obowiązek i kto ma prawny obowiązek powiadomienia                          

i w jakich przypadkach. 

Pani M. Siuda powiedziała, iż przy zgłaszaniu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa trzeba 

być ostrożnym, gdyż to rodzi skutki prawne jeżeli będzie nieuzasadnione. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż Pani radca „wyciąga w tej chwili daleko idące 

nieuprawnione wnioski, Pani rozmawia z byłym policjantem”, dodał iż w pracy prowadził wiele 

postepowań. 

Pani M. Siuda powiedziała, iż Ona i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej działają i działali                        

na innych płaszczyznach, po czym odczytała art. 304 KPK: „§ 1. Każdy, dowiedziawszy się                              

o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym 

prokuratora lub Policję. § 2. Instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą 

działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane 

niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności 

do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten 

organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa.” 

Pani M. Siuda powiedziała, iż koncentrując się na §2 nie może tak być, że Pani Wójt ma w tej 

sytuacji obowiązek zawiadomić Prokuratora o popełnieniu przestępstwa, nie można też 

powiedzieć, że Pan Przewodniczący ma taki obowiązek, bo nikt tego nie sprawdził, żeby 

zawiadomić Prokuratora, muszą być ku temu podstawy, muszą być dowody. Pani radca 

powiedziała, iż z tego co wie Pan Przewodniczący takich dowodów nie ma, nie ma dokumentacji 

na której może się oprzeć. Pani M. Siuda myśli, że na dzień dzisiejszy Pani Wójt również nie                      

ma takiej dokumentacji, nie było prowadzone postepowanie sprawdzające. W zawiadomieniu                    

do Prokuratora trzeba zawrzeć uzasadnienie potwierdzające przekonanie, że do takiego 

przestępstwa mogło dojść, tu nie ma nic, tu jest tylko pełnomocnictwo. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż jest zaznaczone jest, co jest celem 

postepowania, a to czy przestępstwo zaistniało, czy tez nie powinien stwierdzić właściwy organ. 
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Pani M. Siuda powiedziała, iż Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo do takiego 

stanowiska, niemniej jednak Ona zostaje przy swoim. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż kilka dni poczeka na opinię prawną, po czym wróci 

do tego tematu, w obecnej chwili zamyka dyskusję w tym temacie. Pan Przewodniczący poprosił 

zebranych o zabieranie głosu w sprawach różnych. 

Pan J. Kuca powiedział, iż w sprawie grzebowiska posiada dokumentację, gdzie były wysyłane 

pisma, na nie przychodziły negatywne odpowiedzi, że grzebowisko funkcjonuje i wszystko jest                      

w porządku. W jednym z pism poprzednia Pani sołtys dostała w odpowiedzi „żeby się nie wtrącała, 

bo to jest na terenie Rakszawy, a nie na terenie Węglisk”. Pan sołtys dodał, iż mieszkańcy zbierali 

podpisy świadczące o niechęci mieszkańców do tego grzebowiska. W innym piśmie było zapisane, 

że grzebowisko musi spełniać określone wymogi, przy czym musi też być uchwała Rady Gminy, 

której nie ma. Pan J. Kuca powiedział, że skoro grzebowisko nie jest na terenie Węglisk, to On 

niewiele może zrobić. 

Pan F. Plis zapytał, do jakiej grupy stawek podatkowych zalicza się grzebowisko. 

Przewodniczący Rady Gminy o odpowiedź na to pytanie poprosił Panią M. Siuda. 

Pani M. Siuda powiedziała, iż w tej chwili nie potrafi odpowiedzieć, musi zajrzeć do przepisów. 

Pan R. Leja powiedział, iż pewien czas temu na portalu Nowiny pojawił się artykuł na ten temat, 

w którym wypowiadał się właściciel grzebowiska, informacja była taka, że pierwsze pochówki 

zwierząt odbyły się w 2015 roku, uzyskania pozwoleń trwały długo, ale wszystkie już są. Pan 

radny powiedział, iż po dwóch dniach ten artykuł zniknął, nie ma go i nie wiadomo co się z nim 

stało. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej zapytał Panią Wójt, czy to grzebowisko działa legalnie, 

czy nielegalnie, to jest podstawa, jeżeli działa nielegalnie, to nie można „zamiatać sprawy pod 

dywan, tylko trzeba cos z tym zrobić”. Pan Przewodniczący uważa, że Gmina powinna podjąć 

jakieś kroki. 

Pani Wójt powiedziała, iż Gmina mogłaby podjąć kroki, gdyby była podjęta uchwała                                         

o grzebowisku, a taka nie została podjęta. Pani Wójt powiedziała, iż sprawdzi w Weterynarii                       

w Łańcucie, ale prawdopodobnie przedsiębiorca wystąpił do SKO w Rzeszowie i stamtąd 

otrzymał pozwolenie. 

Pani M. Siuda dodała, iż nastąpiło to w związku z zaniechaniem organu, co do obowiązku podjęcia 

uchwały. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż człowiek prowadzi działalność gospodarczą 

na terenie naszej Gminy, nie płaci żadnych podatków, nie jest nigdzie zarejestrowany. 

Pani Wójt powiedziała, iż nie ma informacji, czy płaci, czy nie płaci podatków, to trzeba 

sprawdzić. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż temat jest tak stary, ze powinna być wiedza 

na ten temat. 

Pani Wójt powiedziała, iż być może wiedza jest w Referacie. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż Pani radca powiedziała, iż jest to związane                                  

z zaniechaniem organu. 

Pani M. Siuda powiedziała, iż pamięta, że Rada Gminy nie podjęła uchwały określającej warunki. 

Przewodniczący rady Gminy powiedział, iż Rada wraz z niepodjęciem uchwały podjęła wniosek 

do Pani Wójt o wykonanie ekspertyzy. 

Pani M. Siuda powiedziała, iż nie zna takich szczegółów. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż to nie Rada zaniechała poprzez niepodjęcie uchwały, 

tylko nie był wykonany kolejny krok. 

Pani I. Cieślicka powiedziała, iż miała być wykonana ekspertyza, jaki ma wpływ ta działalność  

na środowisko. 
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Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż na posiedzeniu Komisji Gospodarczej był 

podjęty wniosek, o ekspertyzę, czy grzebowisko zwłok zwierzęcych, nie stanowi składowiska 

odpadów potencjalnie niebezpiecznych i taka ekspertyza powinna być wykonana rok temu, co nie 

zostało zrobione. Pan Przewodniczący powiedział, iż Rada i Komisja zrobiły bardzo dużo, żeby 

grzebowisko nie działało, a ono działa. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapytał, czy gdyby SKO podjęło uchwałę, to czy Rada 

Gminy nie powinna być o tym powiadomiona, gdyby taka informacja była, to powinien ja 

otrzymać Przewodniczący Rady Gminy. Pan Przewodniczący powiedział, iż spadł drugi śnieg, 

zapytał, jak wygląda sprawa odśnieżania dróg gminnych i chodników, z tego co można przeczytać 

wynika, że prawny obowiązek odśnieżania chodników ciąży na mieszkańcach, niemniej jednak 

zgłębiając ten temat można się dowiedzieć, że owszem mieszkańcy maja taki obowiązek, jeżeli 

chodnik bezpośrednio przylega do nieruchomości mieszkańców, jeżeli nieruchomość nie przylega 

do chodnika to mieszkańcy nie maja takiego obowiązku. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

powiedział, iż z tego co wie, to większość chodników nie przylega bezpośrednio do nieruchomości 

mieszkańców. 

Pani Wójt powiedziała, iż w takiej sytuacji za odśnieżanie chodników odpowiedzialny jest 

zarządca drogi. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż zarządca drogi się z tego obowiązku                             

nie wywiązuje, Wójt ma w takiej sytuacji wydać decyzję, co nie następuje, później wykonanie 

następcze, co też nie następuje, a chodniki jak były nieodśnieżone poprzedniej zimy, tak nie będą 

odśnieżone również i tej zimy. Pan Przewodniczący zauważył, że po ostatnim opadzie śniegu drogi 

dojazdowe oraz parkingi odśnieżyli tylko prywatni właściciele obiektów handlowych. Na ciągach 

gminnych, czy placach zwyczajowo odśnieżanych przez Gminę nic się nie działo. 

Pani Wójt powiedziała, że jeżeli chodzi o odśnieżanie, to jest spisana umowa z Energokomem, 

który będzie odśnieżał drogi. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapytał, kto daje impuls do tego, aby Energokom zaczął 

odśnieżać. 

Pani Wójt powiedziała, iż jest to w porozumieniu z Urzędem. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż Pani Wójt mieszka w Łańcucie i wychodząc 

z domu ma chodnik odśnieżony i nie wie, że w Rakszawie spadł śnieg i chodnik nie jest 

odśnieżony. 

Pani Wójt powiedziała, iż nie ma odśnieżonego chodnika, sama go odśnieża, z tego co wie                           

w Łańcucie w tym roku nie był jeszcze odśnieżany żaden chodnik, być może pracownik o tym nie 

pomyślał, niemniej jednak drogi na pewno będą odśnieżane. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, że jeżeli chodzi o drogi, to się z Panią Wójt 

zgadza, natomiast jeżeli chodzi o chodniki, to jest to poważniejszy problem. 

Pani I. Cieślicka w związku z rozprawą sądową poprosiła Panią Wójt o informacje dotyczącą 

Przedszkola Tygrysek. 

Pani Wójt powiedziała, iż nie ma informacji, pełnomocnictwo w tym temacie miał ZEASiP, z tego 

co wie została zawarta ugoda, niemniej jednak szczegółów nie zna, nie dotarła do Niej treść 

wyroku. 

Pani I. Cieślicka zapytała, czy radni otrzymają taka informacje w późniejszym terminie. 

Pani Wójt potwierdziła. 

Przewodniczący Komisji społecznej powiedział, iż została podjęta uchwała dotycząca przejęcia 

stadionu, zapytał Panią Wójt co teraz będzie, jakie kroki będą podjęte. 

Pani Wójt powiedziała, iż będą podjęte kroki zgodne z procedurami, tak jak było do tej pory, kiedy 

to niejednokrotnie podejmowała kroki w tej sprawie. Pani Wójt zapytała Przewodniczącego 

Komisji Społecznej, czy jest pewny, że będzie pozytywna odpowiedź strony przeciwnej. 
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Przewodniczący Rady Gminy nawiązując do wcześniejszej wypowiedzi Przewodniczącego 

Komisji Gospodarczej powiedział, iż Rada Gminy będzie pomocna przy przeprowadzaniu 

procedur związanych z przejęciem stadionu. 

Pani Wójt powiedziała, iż „szkoda, że Rada nie poprosiła Jej do uczestnictwa w tym spotkaniu”. 

Pan W. Walawender nawiązując do pism z Centrum Medycznego dotyczących wsparcia 

finansowego powiedział, iż trzeba się wspólnie zastanowić, czy te pieniądze uwzględnić                               

w przyszłorocznym budżecie, niemniej jednak najważniejszym jest uwzględnić dwa samochody, 

które jeżdżą w Gminie w ZSTG i Szkole Podstawowej Nr 1, obydwa są w stanie agonalnym. Pan 

radny uważa, że nad tym trzeba się dobrze zastanowić. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej uważa, że sprawa dofinansowania zakupu ambulansu 

łączy się z kwestia dofinansowania remontu Ośrodka Zdrowia, w związku  z czym w pierwszej 

kolejności trzeba się skupić na Ośrodku Zdrowia, na jaki okres została zawarta umowa oraz                         

na jakich zasadach będzie dofinansowanie remontu Ośrodka Zdrowia. 

Pani M. Siuda powiedziała, iż najpierw trzeba się zastanowić, czy istnieje podstawa prawna                      

do przekazania jakichkolwiek środków, czy Powiatowi, czy spółce medycznej. Katalog 

podmiotów zobowiązanych i uprawnionych do finansowania działalności leczniczej jest 

zamknięty i Pani radca nie widzi „innej jednostki samorządu terytorialnego, niż organy 

założycielskie”, trzeba się zastanowić, czy Gmina może. 

Pani Wójt powiedziała, iż rozezna ten temat wśród innych wójtów. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej zapytał, jak jest w przypadku uzupełnienia ubytku asfaltu 

na drodze w kierunku Basakówki, który został zniszczony przez firmę, która wykonuje 

kanalizację, kto to będzie naprawiał, firma która zniszczyła, czy inna firma. 

Pani Wójt uważa, że naprawę wykona firma, która wykonuje kanalizację. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż w trakcie przebudowy drogi od Basakówki                

w kierunku Smolarzyn, była zdejmowana warstwa asfaltu ze starej drogi, ściągnięty odpad został 

zawieziony do lasu, gdzie został złożony, remont jest zakończony, a odpad został, w związku                        

z czym Pan Przewodniczący zapytał, czy firma wykonująca remont uprzątnie ten asfalt,                               

czy zostanie on tam leżeć. 

Pani Wójt myśli, ze zostało to tam zeskładowane, nie potrafi odpowiedzieć w jakim celu, jeżeli 

nie będzie to do użytku Gminy, to firma to sprzątnie. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż sposób złożenia tego odpadu jest taki, ze teraz 

będzie trudno to z pomiędzy drzew wybrać. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż pytał o te sprawę, Pan Kierownik wyjaśnił 

Mu, że ten asfalt zostanie wykorzystany na podniesienie drogi w lesie, która jest dosyć nisko, 

później będzie ja można wykonać z kamienia. 

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

że nikt z zebranych nie zabrał głosu uznał punkt czternasty porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 15  

 

W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy 

zamknął XXX sesję Rady Gminy. Obrady trwały od godz. 830 do godz. 1320.  

 

Sporządziła: Teresa Nowicka           Zatwierdził:  

 

Paweł Przybyło 

Przewodniczący Rady Gminy 
 


