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Protokół Nr VII/32/2016 

z XXXII Sesji Rady Gminy Rakszawa 

z 21 grudnia 2016 r. 
 

Obecni według załączonej listy obecności. 

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

udział 11 radnych, co stanowi quorum i Rada może podejmować wiążące uchwały. Pan 

Przewodniczący powitał radnych oraz zaproszonych gości, powiedział iż dzisiejsza sesja została 

zwołana w trybie pilnym na wniosek czterech radnych. Pan Przewodniczący powiedział, iż wraz 

z materiałami na dzisiejszą sesję radni otrzymali zaproponowany porządek obrad, po czym 

odczytał jego treść. Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż w chwili wysyłania materiałów 

na sesją protokół z poprzedniej sesji nie był jeszcze przez Niego podpisany, radni otrzymali go                

w trakcie tygodnia poprzedzającego sesję w związku z czym jego przyjęcie nie było ujęte                          

w porządku obrad. Pan Przewodniczący zaproponował, aby do porządku obrad dzisiejszej sesji 

wprowadzić punkt dotyczący przyjęcia uzupełnienia do protokołu z XXIX sesji Rady Gminy oraz 

przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Gminy, zasugerował aby zmianę wprowadzić jako punkt 3. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał osób wnioskujących o zwołanie dzisiejszej sesji,                                 

czy wyrażają zgodę na rozszerzenie porządku obrad o ten punkt. 

Radni wnioskujący o zwołanie sesji wyrazili zgodę. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż w związku z wprowadzoną zmianą, zmieni się 

numeracja pozostałych punktów porządku obrad, proponowany punkt 3 będzie punktem 4, punkt 

4 będzie punktem 5 i tak kolejno do punktu 18, który będzie punktem 19. Pan Przewodniczący 

zapytał, czy są propozycje wprowadzenia innych zmian do porządku obrad. 

Pani Wójt powiedziała, iż przed sesją radni otrzymali uzupełniony projekt uchwały w sprawie 

zmiany budżetu, gdyż już po przygotowaniu projektu uchwały wpłynęły dodatkowe środki                        

z rezerwy ogólnej subwencji, ponadto przy procedowaniu Pani Skarbnik wyjaśni zmianę 

dotyczącą przeliczenia dotacji dla Przedszkola Tygrysek. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy są inne zmiany do porządku obrad, w związku z tym, 

że nie było innych zmian poddał pod głosowanie wcześniej zaproponowana zmianę dotyczącą 

wprowadzenia pod nr 3 punktu „Przyjęcie uzupełnienia do protokołu z XXIX sesji Rady Gminy 

oraz przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Gminy”. 

Radni przyjęli wniosek jednogłośnie (11 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie zmieniony porządek obrad. 

Radni przyjęli zmieniony porządek obrad jednogłośnie (11 głosów „za”) 

 

Zatwierdzony porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie uzupełnienia do protokołu z XXIX sesji Rady Gminy oraz przyjęcie protokołu                       

z XXX 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. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii                  

na 2017 rok. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na 2017 rok. 
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9. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Rakszawa. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy 

Rakszawa. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Rakszawa. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Rakszawa. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Miasto Rzeszów realizacji zadań izby 

wytrzeźwień. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty dla pierwszej grupy taryfowej odbiorców usług 

zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.                    

z terenu Gminy Rakszawa. 

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

Łańcuckiemu. 

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

17. Wnioski i zapytania radnych. 

18. Sprawy różne. 

19. Zakończenie obrad. 

 

Ad. 3 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu trzeciego porządku obrad  

tj. przyjęcia uzupełnienia do protokołu z XXIX sesji Rady Gminy oraz przyjęcie protokołu                       

z XXX sesji Rady Gminy. Pan Przewodniczący zapytał, czy radni mają uwagi do uzupełnienia 

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

pod głosowanie przyjęcie uzupełnienia z XXIX sesji Rady Gminy. 

Radni przyjęli uzupełnienie protokołu z XXIX sesji jednogłośnie (11 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy radni mają uwagi do protokołu z XXX sesji Rady 

Gminy, w związku z tym, że radni nie zgłosili uwag poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu    

z XXX sesji Rady Gminy. 

Radni przyjęli protokół z XXX sesji jednogłośnie (11 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy uznał punkt trzeci porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 4 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu czwartego porządku obrad 

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

Przewodniczący powiedział, iż uczestniczył we wszystkich posiedzeniach komisji stałych Rady 

Gminy, które pracowały nad projektem budżetu na 2017 rok oraz w posiedzeniach komisji, na 

których opiniowane były projekty uchwał na dzisiejszą sesję. Przewodniczący rady Gminy 

reprezentował Radę na spotkaniach opłatkowych w Szkole Podstawowej Nr 3 oraz w Szkole 

Podstawowej Nr 2. Pan Przewodniczący 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. 
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Pani Wójt powiedziała, iż okres międzysesyjny jest związany z procedurami zamknięcia roku 

budżetowego z zakończeniem inwestycji, dodała iż w ramach robót uzupełniających udało się 

wykonać odcinek drogi w kierunku Pana Żaba. Pani Wójt poinformowała, iż uczestniczyła                      

w podsumowaniu „setki złotych gmin Podkarpacia”, Rakszawa jest na 30 miejscu, 1 miejsce 

zajmuje Gmina Trzebownisko, na której znajduje się lotnisko, jest duże zaplecze i kapitał. Pani 

Wójt uczestniczyła w spotkaniach opłatkowych, w Szkole Podstawowej nr 3 z osobami starszymi 

i samotnymi, w Szkole Podstawowej Nr 2, w Szkole Podstawowej Nr 1, dzisiaj są dwa takie 

spotkania, jedno w ZSTG, drugie w Publicznym Gimnazjum. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Pani Wójt, po czym uznał punkt piąty porządku obrad 

za wyczerpany. 

 

Ad. 6 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu szóstego porządku obrad 

tj. sprawozdania Wójta z realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji Rady Gminy,                                        

o przedstawienie tego tematu poprosił Panią Wójt. 

Pani Wójt oddała głos Pani Sekretarz. 

Pani Sekretarz powiedziała, iż na ostatniej sesji zostały podjęte uchwały: 

 uchwała Nr XXX/138/16 Rady Gminy Rakszawa z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie 

wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości – uchwała w trakcie realizacji,  

 uchwała 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 – uchwała została przekazana do Energokomu będzie 

realizowana od 1 stycznia 2017 roku,  

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

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – uchwała została przekazana                

do legalizacji, ukazała się w publikatorze w dniu 7 grudnia 2016 r. pod poz. 3974, 

 uchwała Nr XXX/141/16 Rady Gminy Rakszawa z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie 

zmiany budżetu na 2016 rok – w trakcie realizacji, 

 uchwała 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 

– uchwała w trakcie realizacji,  

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Pani Sekretarz, zapytał jakie kroki zostały podjęte                    

w sprawie realizacji uchwały dotyczącej zamiany nieruchomości, chodzi o zamianę stadionu. 

Pani Sekretarz powiedziała, iż w tej chwili nie jest w stanie powiedzieć, na jakim etapie jest                      

ta zamiana. 

Pani Wójt powiedziała, iż na razie ta uchwała nie jest realizowana, są pilne tematy kończące rok 

budżetowy, związane z przyjęciem budżetu i na tym się trzeba skupić. 

Przewodniczący Rady Gminy uznał punkt szósty porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 7 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu siódmego porządku obrad                                 

tj. podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii                   

na 2017 rok. Pan Przewodniczący o przybliżenie projektu tej uchwały poprosił Panią Wójt. 

Pani Wójt powiedziała, iż Programy Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii uchwalane      

są na okres jednego roku, w ustalaniu Programów uczestniczy przede wszystkim Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej. Program realizuje głównie GOPS, Gminna Komisja Rozwiazywania 

Problemów Alkoholowych oraz pracownik merytoryczny, który robi to w imieniu Wójta. 

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

uchwały. 
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Przewodniczący Komisji Społecznej powiedział, iż Komisja omawiała projekt tej uchwały, 

niemniej jednak go nie opiniowała, gdyż ani Pani Sekretarz, ani Pani K. Kiełbasa obecne                            

na posiedzeniu nie potrafiły odpowiedzieć na zadawane pytania. Przewodniczący Komisji 

Społecznej zapytał Panią Wójt, jaki jest skład Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów 

Alkoholowych i co ta Komisja ma w swoim zakresie, kto przydziela wydatki. 

Pani Wójt powiedziała, iż odpowie pisemnie na to pytanie. 

Pani Sekretarz poprosiła radnych o uzupełnienie w załączniku zapisu punktu 14 i po słowie 

„kwalifikacji” dopisanie słów „osób zajmujących się realizacją programu”. 

O godz. 832 na sesję przybył Pan R. Leja, od tej chwili w obradach uczestniczy 12 radnych. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał kogo dotyczy podnoszenie kwalifikacji. 

Pani Sekretarz powiedziała, iż podnoszenie kwalifikacji dotyczy członków Gminnej Komisji 

Rozwiazywania Problemów Alkoholowych. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż Pan R. Falandysz jest członkiem GKRPA, w związku 

z czym zapytał Go, czy w ostatnim roku brał udział w jakimś szkoleniu podnoszącym kwalifikacje. 

Pan R. Falandysz powiedział, iż w tym roku nie brał udziału w żadnym szkoleniu. 

W związku z wątpliwościami radnych, co do zapisu punktu 14 Pani I. Cieślicka zaproponowała, 

aby z załącznika do uchwały wykreślić punkt 14, gdyż ta uchwała dotyczy narkomanii, a szkolenia 

dotyczą Komisji Alkoholowej. 

Przewodniczący Komisji Społecznej zapytał, czy ta uchwała musi być podejmowana na dzisiejszej 

sesji. 

Pani Wójt powiedziała, iż ta uchwała podejmowana jest co roku, poprosiła aby radni nie robili                  

z niej problemu, jest to uchwała proceduralna. 

Pan S. Piersiak zaproponował, aby w punkcie 14 po słowie „kwalifikacji” dopisać „osób 

zajmujących się tematyką narkomanii”. 

Pani M. Siuda powiedziała, iż z ustawy wynika, że Program ten realizuje gmina jednostka 

organizacyjna, w tym przypadku jest to GOPS. Wójt ma prawo do powołania pełnomocnika,                    

w związku z czym to co mówi Pan S. Piersiak jest odpowiednie. kwalifikacje mogą podnosić 

pracownicy GOPS lub osoba powołana na pełnomocnika.  

Przewodniczący Rady Gminy zwracając się do Pani M. Siuda powiedział, iż rozumie, że projekt 

uchwały jest zaopiniowany przez Panią radcę i Ona ten projekt czytała. 

Pani M. Siuda potwierdziła, powiedziała iż sprawdzała pod względem prawnym, nie 

merytorycznym. Pani radca zasugerowała, iż w punkcie 14 można dopisać „osób zajmujących się 

realizacja programu”. 

Przewodniczący Komisji Społecznej zgłosił wniosek o dwie minuty przerwy. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż nie jest za ogłaszaniem przerwy w tak błahej sprawie, 

powiedział iż podda ten wniosek pod głosowanie, a następnie podda pod głosowanie wniosek 

dotyczący uzupełnienia punktu 14 zgodny z sugestią Pani mecenas. Pan Przewodniczący poddał 

pod głosowanie wniosek Przewodniczącego Komisji Społecznej. 

Radni głosowali (1 głos „za” 11 głosów „przeciw”)  

Przewodniczący rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek, aby punkt 14 brzmiał „Podnoszenie 

kwalifikacji osób zajmujących się realizacją Programu”. 

Radni przyjęli wniosek (10 głosów „za” 2 głosy „wstrzymujące”) 

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

w związku z tym, że radni nie zabrali głosu zamknął dyskusję, po czym poddał pod głosowanie 

uchwałę Nr XXXII/143/16 Rady Gminy Rakszawa z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie                              

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok z wcześniej 

przyjętym wnioskiem. 

Radni przyjęli wniosek (10 głosów „za” 2 głosy „wstrzymujące”) 

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

za wyczerpany. 
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Ad. 8 

 

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

uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2017 rok. Pan Przewodniczący oddał głos Pani Wójt. 

Pani Wójt powiedziała, iż jak już wcześniej mówiła uchwała ta podejmowana jest corocznie.  

Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję w temacie tej uchwały, powiedział iż ta uchwała 

była omawiana przez Komisję Społeczną, niemniej jednak nie została zaopiniowana, gdyż dla 

Komisji nie jasne było funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów 

Alkoholowych, nie jest wiadome w jaki sposób są rozdysponowywane środki z tego Programu, 

wiadomo że GKRPA nie opiniuje wniosków o przyznanie środków z tego Programu, nie wiadomo, 

czy GKRPA prowadzi weryfikację działań, na które środki zostały przeznaczone. 

Pani M. Siuda powiedziała, iż kompetencje Komisji wynikają wprost z ustawy z art. 41 ust. 3 

„Wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) powołują gminne komisje rozwiązywania 

problemów alkoholowych, w szczególności inicjujące działania w zakresie określonym w ust. 1 

oraz podejmujące czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej 

od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego”. Pani radca 

powiedziała, iż GKRPA nie podejmuje decyzji, tylko przejawia inicjatywę, która stanowi 

podstawę dla GOPS, czy Wójta do podejmowania właściwych decyzji. 

Pani I. Cieślicka powiedziała, iż dzielenie środków z tego programu zawsze budziło kontrowersje 

wśród radnych. Pani radna powiedziała, iż w punkcie 5 preliminarza wydatków są wymienione 

różnego rodzaju zespoły, niemniej jednak pominięte zostały zespoły i zajęcia sportowe. Pani                     

I. Cieślicka uważa, że skoro wszystkie zostały wymienione, to powinny być również wymienione 

sportowe. 

Pan F. Pliś uważa, iż żeby nikogo nie pominąć należy skreślić punkt 5. 

Przewodniczący Komisji Społecznej zapytał, czy cos stoi na przeszkodzie, aby w punkcie 5 

dopisać słowo „sportowych”. 

Pani M. Siuda powiedziała, iż te punkt dotyczy pomocy dla dzieci najuboższych i zagrożonych 

patologią, tu nie chodzi o wsparcie finansowe tych rodzin, a o oderwanie tych dzieci od patologii 

z którą mają na co dzień do czynienia, poprzez różnego rodzaju zajęcia.  

Pan R. Leja powiedział, iż pierwsze zdanie tego zapisu wskazuje na to, ze może być 

dofinansowany wypoczynek np. zielone szkoły, obozy, czy kolonie, a nie tylko zajęcia jak mówi 

Pani mecenas. Pan radny powiedział, że jeżeli takie zajęcia będzie chciał zorganizować ktoś                         

ze szkolnego klubu sportowego, to nie dostanie dofinansowania, bo takie zajęcia nie zostały ujęte 

w preliminarzu. 

Przewodniczący Komisji Społecznej zgłosił wniosek, aby w punkcie 5 dopisać słowo 

„sportowych”.  

Pani M. Janas – Piwińska uzupełniając wniosek Przewodniczącego Komisji Społecznej 

zasugerowała, aby dopisać „sportowych i innych”, żeby nie było problemu. 

Przewodniczący Komisji Społecznej uzupełnił wniosek zgodnie z sugestią Pani M. Janas                            

– Piwińska, aby w punkcie 5 dopisać „sportowych i innych”.  

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek o dopisanie po słowach 

„Organizowanie zajęć pozaszkolnych” słów „sportowych i innych”. 

Pani Skarbnik powiedziała, iż zajęcia sportowe są ujęte w tym Programie w rozdziale II Zadania                                      

i sposoby realizacji Programu w punkcie 3. 
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Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż wszystko sprowadza się do Pani Wójt, która opiniuje 

wnioski. 

Pani Wójt powiedziała, iż nie opiniuje wniosków, dekretuje wnioski do osoby odpowiedzialnej             

za wykonywanie tych zadań, jeżeli ta osoba stwierdzi, że wniosek jest zgodny z Programem                       

i prawem wniosek jest realizowany i podpisywany przez Panią Wójt. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że jeżeli ktoś chciałby realizować program, składa 

pisemny wniosek do Pani Wójt, jest to ogólnie opisowy wniosek, wówczas Pani Wójt przekazuje 

ten wniosek osobie wyznaczonej. 

Pani Wójt powiedziała, iż przekazuje wniosek osobie wyznaczonej w Referacie Gospodarczym, 

gdzie jest pracownik, który prowadzi sprawy alkoholowe, dotyczące wpłat alkoholowych, 

wydawania decyzji na sprzedaż alkoholu. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał o jaka osobę chodzi. 

Pani Wójt powiedziała, iż jest to Pan Dołęga, niemniej jednak Ona dekretuje wszystkie pisma                    

na Kierownika Referatu, a Kierownik przekazuje je na stanowiska pracy, odpowiedzialnym przed 

Wójtem za realizacje tych spraw jest Kierownik Referatu. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż Jego zdaniem GKRPA powinna wniknąć w te 

sprawy. 

Pani Wójt powiedziała, że będzie inny Wójt będzie te sprawy prowadził według innych zasad. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał zapis uchwały dotyczący tego, że kluczową rolę                 

w działaniach podejmowanych w ramach Programu odgrywa GKRPA, która współpracuje                            

z GOPS, Ośrodkiem Zdrowia, PCPR, Policją, Sądem Rejonowym, szkołami i Zespołem 

Interdyscyplinarnym. Zadania i cele inicjowane i realizowane są przez GKRPA, a Program 

adresowany jest do osób uzależnionych od alkoholu, ich rodzin oraz wszystkich, którzy 

doświadczają przemocy w rodzinie. Pan Przewodniczący powiedział, iż rozumie to tak,                             

że wniosek wpływa do Komisji, która inicjuje i zwraca się z tym dalej, a z wypowiedzi Pani Wójt 

wynika, że wniosek wpływa do Niej, Ona kieruje go do Referatu Gospodarczego, Pan 

Przewodniczący dodał, iż „dzieje się to wbrew programowi, wbrew wszystkiemu”. 

Pani Wójt powiedziała, iż Komisja może inicjować i występować o zadania, które uważa                           

za stosowne. 

Przewodniczący Rady Gminy zasugerował, aby w dniu dzisiejszym wstrzymać się                                    

z podejmowaniem tej uchwały, będzie jeszcze sesja w dniu 29 grudnia, a na chwilę obecną               

zasady określone w uchwale nie są zbyt jasne. 

Pani Wójt zasugerowała, aby na sesję poprosić autora tej uchwały. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż chodzi Mu o to, aby w uchwale było jasne zapisane, 

co ma robić osoba realizująca Program. 

Pani Wójt powiedziała, iż Komisja Alkoholowa może robić wszystko, jeżeli tylko zechce i będzie 

miała takie inicjatywy.  

Pani I. Cieślicka powiedziała, iż Komisja Alkoholowa powinna mieć dostęp do informacji, kto się 

zgłasza do tego Programu, kto otrzymuje pomoc. 

Pani Wójt powiedziała, Komisja ma dostęp, w Komisji jest również Kierownik GOPS. 

Pani I. Cieślicka powiedziała, iż radni cały czas walczą o to, żeby wnioski składane                                            

o dofinansowanie z tego Programu przechodziły przez Komisję Alkoholową. 

Pani M. Siuda powiedziała, żeby Program był realizowany, to na jego realizacje trzeba ponieść 

określone wydatki, te wydatki ponosi się w trybie określonym zarządzeniami Wójta, bądź wprost 

wynikającym z ustaw np. o porządku publicznym i wolontariacie, może się też to odbyć w trybie 
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określonym przez Wójta na zakup usług. Pani radca powiedziała, iż to nie jest tak, że ktoś 

jednoosobowo podejmuje decyzje. 

Pani I. Cieślicka powiedziała, iż chodzi o to, żeby zwiększyć rolę Gminnej Komisji 

Rozwiazywania Problemów Alkoholowych, żeby Komisja proponowała, na co będą wydawane 

środki, żeby wiedziała, kto i na co otrzymał dofinansowanie, żeby Komisja opiniowała wnioski                

o dofinansowanie z tego Programu. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż radnym chodzi o to, żeby Komisja opiniowała 

wnioski o dofinansowanie z tego Programu, a nie Pan Dołęga. 

Pani Wójt powiedziała, iż nie będzie więcej wymieniała nazwisk, dodała że sprostowała 

wcześniej, że sprawami finansowymi dotyczącymi harmonogramu zajmuje się Referat OŚG,                          

a to kto i jak wykonuje zadania, imiennie rozlicza Wójt. 

Pani I. Cieślicka powiedziała, iż chodzi o zgodność z zapisami zawartymi w uchwale, które 

wcześniej przytoczył Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, a dotyczącymi tego, że kluczową rolę 

w realizacji Programu odgrywa Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych,                 

w praktyce ta Komisja nie odgrywa żadnej roli. 

Przewodniczący Rady Gminy zasugerował, aby uchwałę tę wycofać z porządku obrad dzisiejszej 

sesji, a dyskusję w jej temacie przenieść na posiedzenie Komisji. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, że Komisja Społeczna na posiedzeniu                           

nie uzyskała odpowiedzi na żadne pytanie dotyczące projektu tej uchwały, na dzisiejszej sesji 

również odpowiedzi nie padną, ze względu na nieobecność osób merytorycznie 

odpowiedzialnych, a Program ma być uchwalony do końca roku, dodał iż Rada Gminy będzie się 

jeszcze spotykać, w związku z czym powinien paść wniosek o odłożenie procedowania nad 

projektem tej uchwały, niemniej jednak to nie On powinien ten wniosek zgłaszać. 

Przewodniczący Komisji Społecznej zgłosił wniosek o niepodejmowanie tej uchwały                                       

na dzisiejszej sesji i przeniesienie jej ponownie na Komisję Społeczną. 

Pani M. Siuda zasugerowała, iż wniosek powinien dotyczyć zmiany porządku obrad. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż wniosek ten jest tożsamy ze zmianą porządku obrad, 

zapytał radnych, którzy wnioskowali o zwołanie dzisiejszej sesji, czy wyrażają zgodę na taką 

zmianę. 

Radni wyrazili zgodę. 

Pani M. Siuda powiedziała, iż może być zgłoszony wniosek o skierowanie projektu tej uchwały 

do Komisji. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek o wycofanie uchwały w sprawie 

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 

skierowanie jej do komisji stałych. 

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

Przewodniczący Rady Gminy uznał punkt ósmy za wyczerpany. 

 

Ad. 9 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu dziewiątego porządku obrad                        

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

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

Pani Wójt powiedziała, iż chodzi tu o sprzedaż działki o powierzchni 0,02ha położonej przy tzw. 

kostce, jest ona Gminie zbędna. 
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Przewodniczący Rady Gminy podziękował pani Wójt, po czym otworzył dyskusje w temacie                    

tej uchwały. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż jest to działka na zakręcie przy tzw. kostce 

obok nowo budowanego domu, obok tej działki nie ma innych działek gminnych, sąsiednie działki 

są prywatne. Pan Przewodniczący powiedział, iż Komisja Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała 

projekt tej uchwały. 

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

w związku z tym, że radni nie zabrali głosu zamknął dyskusję, po czym poddał pod głosowanie 

uchwałę Nr XXXII/144/16 Rady Gminy Rakszawa z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie zgody 

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rakszawa. 

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie (12 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy uznał punkt dziewiąty porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 10  

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu dziesiątego porządku obrad                            

tj. podjęcia uchwały w sprawie zgody na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy 

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

Pani Wójt powiedziała, iż te działki położone są przy drodze gminnej, bezpośrednio przylegają  

do cieku wodnego, te działki wcześniej były podzielone, gdyż wówczas były wnioski 

mieszkańców działek przylegających, którzy chcieli je kupić. Do dnia dzisiejszego ci mieszkańcy 

działek nie wykupili, lewym brzegiem tych działek została wyznaczona służebność dla dwóch 

osób. Pani Wójt powiedziała, iż w związku z tym, że wpłynął wniosek o zakup tych dwóch działek 

projekt takiej uchwały został przedłożony na sesję. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż projekt tej uchwały był omawiany                            

na ostatnim posiedzeniu, działki o których mowa bezpośrednio sąsiadują z innymi działkami 

gminnymi, a te działki mogą się okazać potrzebne dla Gminy. Pan Przewodniczący przypomniał 

iż niedawno została podjęta uchwała w sprawie zgody na sprzedaż działki nr 6132/4, ale do tego 

tematu wróci później, dodał iż Gmina jest w dobrej kondycji finansowej, w kolejny rok wchodzi 

z nadwyżką budżetową, w związku z czym projekt tej uchwały został przez Komisję zaopiniowany 

negatywnie. 

Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję w temacie tej uchwały. 

Pan S. Piersiak zapytał, co z działką, która już została zaopiniowana do sprzedaży, gdyż jeżeli 

tamta została już sprzedana, to traci sens pozostawianie tych dwóch. Pan radny powiedział, iż jest 

to teren podmokły nie bardzo atrakcyjny. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż temat ten był omawiany na posiedzeniu 

Komisji Gospodarczej z przedstawionej informacji wynika, iż w tej chwili działki nr 6126/4, 

6126/5 i 6126/6 stanowią własność Gminy, łącznie powierzchnia tych działek wynosi około 

0,30ha. Jeżeli chodzi o działkę 6132/4 która była przeznaczona do sprzedaży, to na chwilę obecną 

nie została ona jeszcze sprzedana, w związku z czym Pan Przewodniczący zgłosił wniosek                           

o uchylenie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości dotyczącej sprzedaży działki 6132/4. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż Pani J. Ryzner przyniosła tę uchwałę na posiedzenie 

Komisji Gospodarczej, jest to uchwała z dnia 25 października 2016 roku.  

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż Jego intencją jest unieważnienie wcześniej 

podjętej uchwały. 

Pani M. Janas Piwińska powiedziała, iż wszystkie działki o których mowa leżą w Jej okręgu, temat 

ich sprzedaży jest poruszany już od 6, czy 8 lat, różne też były propozycje zagospodarowania tych 

działek, był pomysł utworzenia tam targowiska, placu zabaw, niemniej jednak nic się nie dzieje, 
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działki te nie są użytkowane, nie są też dobrze wyczyszczone. Pani radna powiedziała, iż przychyli 

się do stanowiska Rady, niemniej jednak trzeba się zastanowić, co z tą ziemią zrobić. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej zapytał, czy ta sprawa jest taka pilna, że wprowadzana jest 

w okresie świątecznym, jego zdaniem tych działek nie należy się wyzbywać, Gmina w tej chwili 

nie potrzebuje pieniędzy. 

Pan F. Pliś powiedział, iż pewien czas temu jeden z mieszkańców kupił tam położoną działkę, jest 

ona w tej chwili zadbana i zagospodarowana. Pan radny powiedział, iż teren na którym działki są 

położone jest zalewowy, Jego zdaniem sprzedanie tych działek spowoduje, że będą one zadbane. 

Pan F. Pliś zwrócił uwagę, że w uzasadnieniu został błędnie wpisany rok zamiast 2002 został 

wpisany 20002. 

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, po czym poddał pod głosowanie 

uchwałę Nr XXXII/145/16 Rady Gminy Rakszawa z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie zgody 

na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Rakszawa.. 

Radni głosowali (2 głosy „za” 9 głosów „przeciw”  

1 głos „wstrzymujący”) 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał Przewodniczącego Komisji Gospodarczej, czy uchwała 

związana ze zgłoszonym przez Niego wnioskiem dotyczącym uchylenia wcześniej podjętej 

uchwały Nr XXIX/133/16, miałaby być podjęta na dzisiejszej sesji. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej potwierdził. 

Przewodniczący Rady Gminy zaproponował wniosek o rozszerzenie porządku obrad dzisiejszej 

sesji o punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Rakszawa 

Nr XXIX/133/16 z dnia 25 października 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rakszawa. Pan Przewodniczący zapytał radnych, 

którzy wnioskowali o zwołanie dzisiejszej sesji, czy wyrażają zgodę na rozszerzenie porządku 

obrad. 

Radni wyrazili zgodę. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek o rozszerzenie porządku obrad                      

o punkt „podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Rakszawa Nr XXIX/133/16 

z dnia 25 października 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Rakszawa”. 

Radni przyjęli wniosek (10 głosów „za” 2 głosy „wstrzymujące”) 

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił kilka minut przerwy celem przygotowania stosownej 

uchwały. 

Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady, powiedział iż w związku z przyjętym 

wnioskiem wnosi o zmianę porządku obrad i wprowadzenie punktu „podjęcie uchwały w sprawie 

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

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rakszawa” 

pod numerem 11, w związku z czym zmieni się numeracja pozostałych punków, dotychczasowy 

punkt 11 będzie punktem 12, dotychczasowy punkt 12 będzie punktem 13 i  tak kolejno do punktu 

19, który będzie punktem 20. Pan Przewodniczący zapytał radnych, którzy wnioskowali                                  

o zwołanie dzisiejszej sesji, czy wyrażają zgodę na taką zmianę porządku obrad. 

Radni wyrazili zgodę. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie w/w zmianę porządku obrad. 

Radni przyjęli zmianę porządku obrad (10 głosów „za” 2 głosy „wstrzymujące”) 

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 uchylenia uchwały Rady Gminy Rakszawa Nr XXIX/133/16 z dnia 
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25 października 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Rakszawa. 

Pan J. Szubart poinformował radnych, iż realizując tę uchwałę przesłał ją do rzeczoznawcy, jeżeli 

rzeczoznawca już dokonał wyceny trzeba będzie za nią zapłacić, dodał iż w czasie przerwy 

próbował się skontaktować telefonicznie z rzeczoznawcą, niestety na razie się nie udało. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż bardzo często radni słyszą, że działki o których 

sprzedaż wnioskują mieszkańcy są poddawane podziałowi i wycenie, po czym do sprzedaży nie 

dochodzi. Z rozmów na posiedzeniu Komisji Gospodarczej wynika, iż niejednokrotnie więcej 

środków jest wydawanych na przygotowanie dokumentacji niż uzyskujemy ze sprzedaży działek. 

Pan Przewodniczący zasugerował, iż trzeba się zastanowić nad tym jak rozwiązać tę sprawę, żeby 

koszty związane z przygotowaniem działek do sprzedaży nie były ponoszone na darmo. 

Pani Wójt powiedziała, iż zlecanie podziałów dzieje się dopiero po podjęciu uchwały przez Radę 

Gminy, działki sprzedawane są w drodze przetargu, a żeby ogłosić przetarg trzeba przygotować 

wszystkie materiały łącznie z wyceną, nigdy nie ma pewności, czy działka znajdzie nabywcę,                

czy też nie. 

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

w związku z tym, że radni nie zabrali głosu zamknął dyskusję, po czym poddał pod głosowanie 

uchwałę Nr XXXII/145/16 Rady Gminy Rakszawa z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie 

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

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

Radni przyjęli uchwałę (10 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 wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

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

Pani Wójt oddała głos Panu J. Szubart. 

Pan J. Szubart powiedział, iż chodzi o teren za GOKiC, który jest dzierżawiony przez operatora 

telefonii komórkowej, a na którym znajduje się maszt, dodał iż wysokość dzierżawy jest dla 

Gminy bardzo korzystna.  

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

tej uchwały. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż projekt uchwały był omawiany na ostatnim 

posiedzeniu, opinia jest pozytywna. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż z tego co się orientuje, to maszt ten został 

postawiony w celu zapewnienia łączności bezprzewodowej, zapytał ile osób w chwili obecnej 

korzysta jeszcze z takiej łączności. 

Pan J. Szubart powiedział, iż nie ma takich danych, ale patrząc na kwoty, jakie ponoszą, to im się 

to opłaca. 

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

w związku z tym, że radni nie zabrali głosu zamknął dyskusję, po czym poddał pod głosowanie 

uchwałę Nr XXXII/146/16 Rady Gminy Rakszawa z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie 

wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rakszawa. 

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie (12 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy uznał punkt dwunasty porządku obrad za wyczerpany. 
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Ad. 13 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu trzynastego porządku obrad                            

tj. podjęcia uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

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

Pani Wójt oddała głos Panu J. Szubart. 

Pan J. Szubart powiedział, iż jest to nieruchomość położona na granicy sołectw Rakszawa Górna 

i Wydrze, na zakrętach koło Pana Wołcz, działka ta była już dzierżawiona, głównym celem 

oddania działki w dzierżawę jest to, że mieszkaniec o nią dba, odkrzacza i kosi, a oprócz tego 

Gmina ma z tego tytułu niewielkie wpływy. Pan Kierownik powiedział, iż Gmina nie zamierza                 

tej działki sprzedać, trzymana jest jako rezerwa. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż dzierżawa nie budzi wątpliwości, pojawia 

się pytanie dlaczego ta działka nie była wskazywana przy zamianie stadionu. Pan Przewodniczący 

zapytał, czy ta dzierżawa będzie w formie przetargu oraz czy dzierżawienie działki jednej osobie 

przez kilka lat nie skutkuje np. prawem pierwokupu, zasiedzenia, czy innych temu podobnych. 

Pan J. Szubart powiedział, iż działka nie była brana pod uwagę przy zamianie stadionu,                         

m.in. dlatego że leży w innej parafii, dekanacie i diecezji. 

Pani Wójt powiedziała, iż ta działka była za duża, gdyż do zamiany brakowało 0,5ha, a ta ma 

powierzchnie ponad 1ha. 

Pan J. Szubart powiedział, iż dzierżawa nie stanowi podstawy do zasiedzenia, czy prawa 

pierwokupu dla dzierżawcy, dzierżawa będzie ogłoszona i każda z osób, które się zgłoszą będzie 

mogła tę nieruchomość wydzierżawić, przy czym osoba, która złożyła wniosek o dzierżawę będzie 

zawiadomiona na piśmie. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwrócił uwagę, że w uchwale wyraża się zgodę na zawarcie 

kolejnej umowy dzierżawy, czyli chodzi o tego samego dzierżawcę, w związku z czym nie ma 

mowy o żadnym przetargu, czy ogłoszeniu, dzierżawa ma być z tym samym dzierżawcą i na tych 

samych warunkach. 

Pani Wójt powiedziała, iż w tym przypadku chodzi o tego samego dzierżawcę. 

Pan J. Szubart powiedział, iż chodzi o zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem 

jest ta sama nieruchomość, dzierżawa może być udzielona innej osobie jest to kolejna umowa                   

na tę nieruchomość. Pan Kierownik wyjaśnił, że jeżeli dzierżawa byłaby przerwana nawet na okres 

jednego miesiąca wówczas następna dzierżawa byłaby pierwsza, a nie kolejna, nie byłoby 

kontynuacji. 

Przewodniczący Komisji Społecznej zapytał, ile działek jest dzierżawionych. 

Pan J. Szubart powiedział, że jeżeli dobrze pamięta dzierżawionych jest dwanaście nieruchomości. 

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

w związku z tym, że radni nie zabrali głosu zamknął dyskusję, po czym poddał pod głosowanie 

uchwałę Nr XXXII/147/16 Rady Gminy Rakszawa z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie 

wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rakszawa. 

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

Przewodniczący Rady Gminy uznał punkt trzynasty porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 14  

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu czternastego porządku obrad                           

tj. podjęcia uchwały w sprawie powierzenia Gminie Miasto Rzeszów realizacji zadań izby 

wytrzeźwień. Pan Przewodniczący o przybliżenie projektu tej uchwały poprosił Panią Wójt. 
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Pani Wójt powiedziała, iż ta uchwała pozwoli zawrzeć porozumienie z Izbą Wytrzeźwień, wpisana 

kwota jest dużo mniejsza od tej z ubiegłego roku, dodała iż kilka dni temu spotkała się z 

komendantem Powiatowym Policji w Łańcucie, z uzyskanej informacji wynika, że większość osób 

nietrzeźwych jest dowożonych do PDOZ w Łańcucie. Pani Wójt wyjaśniła, że do Rzeszowa będą 

odwożone tylko osoby w przypadku których będzie przeciwskazanie do umieszczenia w Łańcucie 

ze względu na brak lekarza. 

O godzinie 1015 na sesje przybyła Pani T. Chajec, od tej chwili w obradach uczestniczy 13 radnych. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż potrzeba podpisania tej umowy nie budzi 

najmniejszych wątpliwości, Gmina Rakszawa jest specyficzna, historia pokazuje, że bardzo dużo 

osób musiało być izolowanych w Izbie Wytrzeźwień, wówczas KPP w Łańcucie nie miała tzw. 

aresztów, w tej chwili w nowej Komendzie takie pomieszczenia są i z tego, co Pan Przewodniczący 

wie wszystkie osoby nietrzeźwe są tam umieszczane, a za pobyt tych osób nie trzeba płacić.                      

Za pobyt w Izbie Wytrzeźwień trzeba płacić, jeżeli nie zrobi tego osoba tam umieszczona wówczas 

rachunkiem obciążana jest Gmina.  

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

w związku z tym, że radni nie zabrali głosu zamknął dyskusję, po czym poddał pod głosowanie 

uchwałę Nr XXXII/148/16 Rady Gminy Rakszawa z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie 

powierzenia Gminie Miasto Rzeszów realizacji zadań izby wytrzeźwień. 

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie (13 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy uznał punkt czternasty porządku obrad za wyczerpany.  

 

Ad. 15  

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu piętnastego porządku obrad                       

tj. podjęcia uchwały w sprawie ustalenia dopłaty dla pierwszej grupy taryfowej odbiorców usług 

zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. z terenu 

Gminy Rakszawa. Pan Przewodniczący oddał głos Pani Wójt. 

Pani Wójt powiedziała, iż ta uchwała pozwoli na udzielenie dotacji dla mieszkańców Gminy 

odprowadzających ścieki, jest to dopłata do 1m3 odprowadzanych ścieków. 

Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż Komisja omawiała ten temat na 

wcześniejszym posiedzeniu, kiedy był obecny Prezes Spółki Energokom, wówczas radni uznali, 

że dopłaty będą konieczne, wysokość dopłaty nie zmieniła się w stosunku do roku poprzedniego. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwrócił uwagę, że w §1 ust. 2 został przywołany grudzień,       

a powinien być listopad, zasugerował aby radni poprawili pomyłkę. 

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

w związku z tym, że radni nie zabrali głosu zamknął dyskusję, po czym poddał pod głosowanie 

uchwałę Nr XXXII/149/16 Rady Gminy Rakszawa z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie 

ustalenia dopłaty dla pierwszej grupy taryfowej odbiorców usług zbiorowego odprowadzania 

ścieków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. z terenu Gminy Rakszawa. 

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie (13 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy uznał punkt piętnasty porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 16  

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu szesnastego porządku obrad                       

tj. podjęcia uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Rakszawa pomocy rzeczowej Powiatowi 

Łańcuckiemu. Pan Przewodniczący oddał głos Pani Wójt. 

Pani Wójt oddała glos Panu J. Szubart. 
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Pan J. Szubart powiedział, iż ta uchwała jest związana z projektem uchwały budżetowej, gdzie jest 

zawarty wniosek o udzielenie pomocy rzeczowej na wykonanie drugiego etapu chodnika                           

na odcinku Rakszawa Bieleckówka w kierunku Wydrza, kwota zapisana w projekcie budżetu                  

to 200.000,00 zł. Pan J. Szubart powiedział, iż podjęcie tej uchwały jest konieczne, żeby dać sygnał 

Powiatowi o środkach zabezpieczonych przez Gminę Rakszawa. 

Pani M. Janas – Piwińska zapytała, co z chodnikiem przy drodze powiatowej od Ośrodka Zdrowia 

w kierunku Węglisk. 

Pani Wójt powiedziała, iż ten temat nie jest w tej chwili zapisany w projekcie budżetu, będzie 

uwzględniony pewnie przy uchwalaniu budżetu. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż ta inwestycja nie znalazła uznania przy 

projekcie budżetu i na razie nie znajduje. Rada Gminy w trakcie prac nad projektem budżetu 

wskazała środki z których ta inwestycja powinna być zrealizowana. Zdaniem Pana 

Przewodniczącego Rada Gminy może podjąć uchwałę wskazującą również to zadanie, żeby dać 

Powiatowi sygnał, gdyż budżet jaki Rada będzie uchwalała będzie zawierał również tę inwestycję. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zgłosił wniosek o zmianę: 

§1, który będzie brzmiał „Postanawia się udzielić pomocy rzeczowej powiatowi Łańcuckiemu                  

w formie budowy przez Gminę Rakszawa: 

1. Chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1510R Rakszawa – Wydrze – Brzóza Stadnicka               

w wysokości 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych). 

2. Chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1512R Medynia Głogowska – Rakszawa                                   

w wysokości 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych)”. 

§2, który będzie brzmiał „Środki finansowe na wykonanie zadań inwestycyjnych wymienionych 

w §1 zabezpieczone zostały w budżecie Gminy Rakszawa na 2017 rok w Dziale 600 Transport                 

i łączność w Rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, w wysokości 400.000,00 zł (słownie: 

czterysta tysięcy złotych)”. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż dalsze brzmienie uchwały pozostaje bez 

zmian. 

Pani M. Siuda powiedziała, iż inicjatywę w sprawie projektów uchwał nie tylko spraw 

finansowych ma Wójt, w tym przypadku Rada nie jest władna do wprowadzania zmian w projekcie 

uchwały przedłożonej przez Wójta. Rada może z własnej inicjatywy podjąć uchwałę, nie może 

wprowadzać zmian w projektach przygotowanych przez Wójta. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy Pani M. Siuda opiniowała tę uchwałę. 

Pani M. Siuda potwierdziła, dodała iż jest to projekt. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż w tej uchwale jest zapis „Środki finansowe                             

na wykonanie zadań inwestycyjnych wymienionych w §1 zabezpieczone zostały w budżecie 

Gminy Rakszawa na 2017 rok”, Pan Przewodniczący dodał, iż nie był jeszcze na sesji, na której 

został uchwalony budżet. 

Pani M. Siuda powiedziała, iż opiniuje projekt uchwały, a na to kiedy ta uchwała zostanie 

przedłożona Radzie Gminy Pani radca nie ma wpływu. Pani M. Siuda zaproponowała, aby zmienić 

ten zapis na „zostaną zabezpieczone”. 

Pani Wójt zaproponowała, aby w związku z kontrowersjami nie podejmować tej uchwały                          

na dzisiejszej sesji i wszystkie uchwały okołobudżetowe podjąć na sesji, kiedy będzie uchwalany 

budżet. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż historia pokazuje, że zarówno z Powiatem, 

jak i z Województwem nie ma czasu, dlatego też ta uchwała powinna być podjęta na dzisiejszej 

sesji, w takiej formie, jak zaproponował Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. 

Pani M. Siuda powiedziała, że radni mogą wprowadzić zmianę do tej uchwały, jeżeli wyrazi           

na to zgodę Pani Wójt. 
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Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż nie zgadza się z interpretacją Pani mecenas, 

że potrzebna jest zgoda Wójta, przypomniał iż temat ten był już przerabiany, wówczas Pani Wójt 

podnosiła, że Rada Gminy może przyjąć uchwałę w sprawie, wówczas zmiany budżetu 

(finansową), w wersji zaproponowanej przez Wójta lub ją w całości odrzucić. Uchwała po zmianie 

została skierowana do RIO, i RIO stwierdziła że nie było żadnych uchybień w procedowaniu                     

nad tą uchwałą, „Rada Gminy nie jest niewolnikiem zaproponowanego projektu uchwały”. Pan 

Przewodniczący powiedział, iż w tej chwili jest mowa o budżecie na 2017 rok, a jego uchwalenie 

należy do wyłącznej kompetencji Rady Gminy, dodał iż uważa, że zaproponowane przez Niego 

brzmienie uchwały jest poprawne, jeżeli tak nie jest RIO uchyli te uchwałę. 

Pani M. Siuda powiedziała, iż się wypowiedziała na ten temat, a Rada zdecyduje. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż Pani mecenas wiele rzeczy wypowiada                    

na tej sali, a stanowisko RIO jest inne, dlatego też Pan Przewodniczący nie zgodzi się z Panią 

mecenas. 

Pani M. Siuda powiedziała, iż Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może się nie zgodzić, gdyż 

ma prawo do prezentowania swojego stanowiska i swoich poglądów.  

Pani Wójt powiedziała, iż RIO też w swoich opiniach nie zawsze jest idealna, są również 

odwołania od decyzji, czy postanowień RIO. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, że jeżeli chodzi o chodniki, to nie ma się                    

o co bić, tylko je trzeba wykonać. 

Pan W. Walawender zapytał Panią Wójt, czy jest za budową tego chodnika, gdyż z jej wypowiedzi 

wynika, jakby tego nie chciała. 

Pani Wójt powiedziała, iż nie jest przeciwna budowie chodnika od Ośrodka Zdrowia, tak jak 

wcześniej powiedziała tę uchwałę można podjąć przy uchwalaniu budżetu. 

Pan W. Walawender wyraził obawę, żeby nie było za późno, gdyż Powiat też ma swoje procedury. 

Pani Wójt powiedziała, iż jest w kontakcie z Powiatem i już wskazała kwotę do zabezpieczenia. 

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,                 

aby zmienić zapisy: 

§1, który będzie brzmiał „Postanawia się udzielić pomocy rzeczowej powiatowi Łańcuckiemu                   

w formie budowy przez Gminę Rakszawa: 

1. Chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1510R Rakszawa – Wydrze – Brzóza Stadnicka                  

w wysokości 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych). 

2. Chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1512R Medynia Głogowska – Rakszawa                                

w wysokości 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych)”. 

§2, który będzie brzmiał „Środki finansowe na wykonanie zadań inwestycyjnych wymienionych 

w §1 zabezpieczone zostaną w budżecie Gminy Rakszawa na 2017 rok w Dziale 600 Transport                   

i łączność w Rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, w wysokości 400.000,00 zł (słownie: 

czterysta tysięcy złotych)”. 

O godz. 1035 sesję opuścił Pan R. Leja, od tej chwili w obradach uczestniczy 12 radnych. 

Pan J. Szubart zasugerował, aby w §3 zmienić słowo „umowie” na słowo „umowach”. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy w tym momencie nie należałoby uchylić uchwały                                  

o pomocy finansowej związanej z budową tego chodnika. 

Pani Wójt powiedziała, iż tamta uchwała była na rok 2016. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Przewodniczego Komisji 

Rewizyjnej, który wcześniej odczytał.  

Radni przyjęli wniosek jednogłośnie (12 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił kilka minut przerwy celem przygotowania prawidłowo 

brzmiącej uchwały. 
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Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady, poprosił o odnotowanie, że z przerwy 

nie wrócił Pan S. Piersiak, w związku z czym w chwili obecnej w obradach uczestniczy 11 

radnych. 

O godz. 1056 na sesję wrócił Pan R. Leja, od tej chwili w obradach uczestniczy 12 radnych. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwrócił uwagę, że w §1 ust. 1 po numerze drogi 1510                               

nie została dopisana literka „R”, poprosił aby radni uzupełnili sobie ten zapis. 

O godz. 1058 na sesje wrócił Pan S. Piersiak, od tej chwili w obradach uczestniczy 13 radnych. 

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

w związku z tym, że radni nie zabrali głosu zamknął dyskusję, po czym poddał pod głosowanie 

uchwałę Nr XXXII/150/16 Rady Gminy Rakszawa z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie 

udzielenia przez Gminę Rakszawa pomocy rzeczowej Powiatowi Łańcuckiemu. 

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie (13 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy uznał punkt szesnasty porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 17  

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu siedemnastego porządku obrad                       

tj. podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok. Pan Przewodniczący poprosił Panią 

Wójt o przybliżenie projektu tej uchwały. 

Pani Wójt powiedziała, iż od ostatniej sesji zwiększyły się dochody Gminy z rezerwy części 

oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 78.800,00 zł, na pokrycie kosztów odpraw pracowników 

odchodzących na emeryturę oraz o kwotę 45.458,00 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej, 

ponadto do budżetu wpłynęły środki ze zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego. Pani Wójt 

powiedziała, iż środki te trzeba będzie rozdysponować na wydatki, niemniej jednak ze względu 

na zbliżający się koniec roku nie wszystkie będzie można wydatkować. Pani Wójt powiedziała,   

iż największe przesunięcia są w oświacie, gdyż tram okazało się, że w jednych szkołach pieniędzy 

na płace zabrakło, natomiast w innych zostało, w związku z czym trzeba będzie dokonać 

przesunięć w budżecie. Pai Wójt poprosiła Panią Skarbnik o omówienie zmian wprowadzonych 

do budżetu. 

Pani Skarbnik omówiła zmiany zgodnie z objaśnieniami do projektu uchwały (załącznik nr 1                     

do protokołu). 

Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję w sprawie tej uchwały. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż projekt tej uchwały był omawiany                              

na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, która pozytywnie zaopiniowała treść uchwały za wyjątkiem 

wydatków w Dziale Oświata, decyzję w tej sprawie Komisja pozostawiła Radzie Gminy. Pan 

Przewodniczący powiedział, iż Komisja miała wątpliwości w kwestii proponowanych przesunięć, 

dlatego też nie zajęła stanowiska w tej sprawie. 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił Panią Skarbnik, aby szerzej przybliżyła zmiany w Dziale 

Oświata. 

Pani Skarbnik poinformowała radnych, iż otrzymała pisma od dyrektorów szkół, którzy wyrażają 

zgody na przesunięcie środków na zwiększenie wynagrodzeń w ramach budżetu. Pani Skarbnik 

powiedziała, iż na grudniowe wynagrodzenia braknie środków na zapłacenie ZUS-ów i podatków, 

których termin płatności właściwie jest w przyszłym roku, ponadto braknie na wypłatę na koniec 

roku wynagrodzeń dla obsługi oraz na zwiększone godziny nauczycielskie, nauczyciele pensje 

mają na 1 grudnia, a na zakończenie mają wyrównanie za wszystkie dodatkowe godziny 

ponadwymiarowe. Pani Skarbnik powiedziała, iż środki zostają na wynagrodzeniach w szkole 

Podstawowej Nr 2, w Szkole Podstawowej Nr 3 oraz w Szkole Podstawowej w Węgliskach,                         

te środki zostaną przesunięte do innych szkół, gdzie braknie środków na wynagrodzenia. Pani 
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Skarbnik powiedziała, iż dysponuje pismami podpisanymi przez dyrektorów szkół, którzy 

wyrazili zgodę na przesunięcie tych środków. Pani Skarbnik poprosiła radnych o dokonanie tych 

przesunięć w budżecie, jeżeli przesunięć nie będzie, część wynagrodzeń trzeba będzie przesunąć 

na styczeń, gdzie te środki również nie są zabezpieczone. Pani Skarbnik powiedziała, iż w ZSPiP 

Nr 1 są przesuwane środki na wynagrodzenia dla przedszkola, w związku z czym została również 

przeliczona dotacja dla Przedszkola Tygrysek, dodała że te środki wprowadziła już w tej uchwale, 

gdyż nie wie, czy na kolejnej sesji będą jakiekolwiek zmiany do budżetu. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odnośnie zmian w Dziale Oświata powiedział, iż z rezerwy 

części oświatowej subwencji ogólnej Gmina Rakszawa otrzymała kwotę 78.800,00 zł, na pokrycie 

kosztów odpraw emerytalnych. Zdaniem Pana Przewodniczącego Gmina musiała się ubiegać o te 

środki, a z tego co się dowiedział, w tym roku takich nauczycieli nie ma. 

Pani Skarbnik powiedziała, iż tacy nauczyciele byli i te wynagrodzenia zostały wypłacone.  

Pani Wójt powiedziała, iż tacy nauczyciele byli na Węgliskach, na Wydrzu i jeszcze w jednej 

szkole. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż z materiałów na sesję wynika, że w Dziale 

Oświata na wynagrodzenia zabrakło 174.200,00 zł, gdyż taką kwotę trzeba dołożyć, żeby sprawę 

wynagrodzeń zamknąć. Pan Przewodniczący powiedział, iż w przypadku kwoty np. 1.700,00 zł 

można by było powiedzieć, że powstał błąd w wyliczeniach, ale kwota 174.200,00 zł, to rocznie 

co najmniej trzy etaty nauczycielskie, czy z pięć etatów obsługi. Przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej powiedział, iż w szkole zostali zatrudnieni ludzie, na zatrudnienie których nie było 

pieniędzy w budżecie, dodał iż nauczyciele otrzymują pieniądze z góry, czyli 1 grudnia otrzymali 

wynagrodzenia, dzisiaj jest 21 i Rada zajmuje się nowelizacją budżetu, czyli ma dołożyć środki 

na to, co już zostało wypłacone. Pan Przewodniczący powiedział, że jeżeli ZUS-y mają być 

zapłacone w styczniu, to mogą być wtedy zapłacone i do tego nie trzeba przesunięć. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poruszył kwestię nauczycielskich urlopów na poratowanie 

zdrowia, gdzie w szkole liczącej niewielu uczniów, jeden nauczyciel, po raz kolejny idzie na taki 

urlop. Pan Przewodniczący powiedział, iż dyrektor szkoły powinien zweryfikować dokumenty 

przyniesione przez tego nauczyciela, a jeżeli jest on chory, niech korzysta ze zwolnienia 

lekarskiego, jeżeli takie jest przez dłuższy czas, koszt ponosi ZUS, a nie szkoła. Przewodniczący 

Komisji Rewizyjnej zapytał, jak można 21 grudnia starać się o takie środki, gdzie były służby 

finansowe, żeby to wcześniej wyliczyć. Pan Przewodniczący powiedział, iż dwie godziny temu 

Pani Wójt mówiła, że odpowiada za budżet, dodał iż nie do końca się z tym zgadza, gdyż Wójt   

ma od tego ludzi, sam nie jest w stanie tego kontrolować. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

powiedział, że jeżeli w szkołach są zatrudniani nauczyciele i nie ma na ten cel pieniędzy                              

w budżecie, to jest to naruszenie dyscypliny budżetowej. Jeżeli chodzi o Przedszkole Tygrysek 

Pan Przewodniczący powiedział, iż w tej chwili została zawarta ugoda na wyrównanie dotacji,                    

o co to Przedszkole domagało się od dłuższego czasu i wówczas otrzymywało odpowiedź,                          

że wszystko jest dobrze wyliczone. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapytał, czy osoby 

reprezentujące Gminę w Sądzie same zaproponowały ugodę, czy też ustaliły to wcześniej z Panią 

Wójt, gdyż na wcześniejszych sesjach Pani Wójt pytana o sprawę Tygryska odpowiadała,                           

że nic nie wie. Pan Przewodniczący zapytał, kto i na podstawie czego wyliczał dotację dla 

Tygryska, dodał iż prawnik reprezentujący Gminę w Sądzie nie potrafił w terminie złożyć 

odpowiedzi na pozew, w związku z czym odpowiedź została odrzucona, co wynika z protokołu,  

z którym Pan Przewodniczący się zapoznał. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział,                 

iż Tygrysek dopomina się o następne środki, których nie ma w budżecie, a padają kwoty rzędu 

300.000,00 zł, czy pół miliona, bądź miliona, a w budżecie tych środków nie ma. Pan 

Przewodniczący powiedział, że jeżeli nie dojdzie do porozumienia między Gminą, a Tygryskiem,  

to sprawa znów trafi do Sądu. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż oczekuje 
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jasnych wyjaśnień, skąd wzięło się 174.200,00 zł, gdzie zostali zatrudnieni pracownicy, jakie 

jednostki nie miały na to pokrycia i jakie konsekwencje już na tę chwilę poniosły osoby, które                  

do tego doprowadziły. 

Pani J. Wiśniowska powiedziała, iż odpowiedź na pozew do Sądu została złożona w terminie,                    

o jeden dzień spóźniła się do pełnomocnika, gdyż tam wchodzi w grę data doręczenia. Pani 

Dyrektor odnośnie braku środków powiedziała, iż w Szkole Podstawowej na Wydrzu i w Szkole 

Podstawowej w Węgliskach zostały zatrudnione dodatkowe osoby ze względu n a to, że dwie 

panie poszły na poratowanie zdrowia, dodała iż w szkołach nie da się dokładnie zaplanować 

budżetu, nie da się zaplanować choćby chorobowego. Pani J. Wiśniowska powiedziała,                                  

iż w Gimnazjum został zatrudniony nowy nauczyciel języka angielskiego, gdyż jedna z pań jest        

w ciąży i poszła na zwolnienie, w Przedszkolu Nr 1 liczba oddziałów zwiększyła się o jeden. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapytał, czy w chwili zatrudniania dodatkowej osoby                       

nie można przewidzieć, że jej trzeba będzie zapłacić, nauczyciel idzie na urlop na poratowanie 

zdrowia na rok czasu, więc wiadomym jest że osoba zatrudniona na zastępstwo będzie pobierała 

wynagrodzenie za ten czas, podobnie z dodatkowym oddziałem w przedszkolu, tu również jest 

wiadomo, że za to trzeba będzie zapłacić, w związku z czym trzeba znowelizować budżet, bo na 

to nie ma pieniędzy. Pan Przewodniczący powiedział, iż w Gimnazjum został zatrudniony nowy 

nauczyciel języka angielskiego w sytuacji, kiedy w ZSTG jest nauczyciel, który nie ma pełnego 

etatu. 

Pani J. Wiśniowska powiedziała, iż w Gimnazjum jest do obsadzenie pełny etat, a nauczyciel może 

uzupełniać tylko do pełnego etatu, w związku z czym jeżeli godzin jest więcej wówczas nauczyciel 

musi być zatrudniony na dodatkową umowę. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż środki na pokrycie kosztów zatrudnienia 

nauczyciela w Gimnazjum powinny być z wynagrodzenia pani, która jest na zwolnieniu, gdyż jej 

wynagrodzenie płaci ZUS. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż sytuacja związana z ugodą również jest związana                      

z kosztami, Pani Skarbnik powiedziała, iż są to pieniądze rzędu 5.000,00 zł. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż z tego co słyszy panuje tu ogromny bałagan, 

w związku z czym uważa, że audyt oświatowy powinien zostać przeprowadzony. Pan 

Przewodniczący powiedział, iż na terenie Gminy jest jeszcze pięć szkół i można poszukać 

nauczycieli, nie trzeba od razu zatrudniać nauczyciela z zewnątrz. W przypadku Tygryska również 

była mowa o tym, że coś jest nie tak, ale wówczas były zapewnienia, że wszystko jest w porządku. 

Pani J. Wiśniowska powiedziała, iż ugoda nie dotyczyła dotacji, która jest teraz wypłacana, tylko 

dotacji na dzieci niepełnosprawne, która nie była wypłacona za sierpień, wrzesień, październik                  

i listopad 2014 roku. 

R. Falandysz zapytał, czy dotację wyliczał ZEASiP, czy Urząd Gminy. 

Pani J. Wiśniowska powiedziała, iż dotacja była zawsze wyliczana w porozumieniu z Panią 

Skarbnik. 

Pan R. Leja zapytał, z czego wynikało niewypłacenie dotacji. 

Pani J. Wiśniowska powiedziała, iż niewypłacenie tej dotacji wynikało z tego, że nie została ona 

przyznana Gminie w subwencji. Tygrysek złożył wniosek o przyznanie dotacji w terminie, ale 

Gmina nie uzyskała subwencji na dzieci niepełnosprawne, gdyż subwencja była naliczana według 

ilości dzieci na 30 września, a w pierwszej uchwale było zapisane, że Tygrysek wniosek                                

o dzieciach niepełnosprawnych może przedstawić w terminie późniejszym (do stycznia)                                   

i Tygrysek tego terminu dochował. Gmina uznała roszczenia, przyznała że ta dotacja się należy,      

a później odmówiła wypłacenia. 

Pani Wójt powiedziała, iż była to wyjątkowa sytuacja, gdyż Tygrysek dopiero zaczynał i nie miał 

możliwości złożenia informacji na 30 września rok wcześniej. 
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Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapytał, o jakiej uchwale mówi Pani Dyrektor. 

Pani J. Wiśniowska powiedziała, iż odszuka uchwałę. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zgłosił wniosek o kilka minut przerwy.  

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek o kilka minut przerwy. 

Radni przyjęli wniosek (12 głosów „za” 1 głos „przeciw”) 

Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady. 

O godz. 1138 sesję opuścili Pani M. Janas – Piwińska i Pan S. Piersiak, od tej chwili w obradach 

uczestniczy 11 radnych. 

Przewodniczący Rady Gminy zgłosił wniosek o zwiększenie w Dziale 926 o kwotę 15.000,00 zł 

na wykonanie ogrodzenia boiska w Wydrzu. Pan Przewodniczący poinformował radnych,                           

iż Komisja Społeczna na jednym ze swoich posiedzeń, na których analizowała projekt budżetu                

na 2017 rok zaproponowała, aby kwotę 15.000,00 zł zaproponowanych w budżecie na 2017 rok, 

na to ogrodzenie wycofać, a środki te pozostawić na wydatkach bieżących, chodziło o to, aby 

dotacja, która na początku 2017 roku będzie skierowana do Klubów Sportowych, była zwiększona 

dla KS Włókniarz, tam jest konieczność zakupu nowych bramek, gdyż te które są nie spełniają 

wymogów, w związku z czym istnieje ryzyko, że sędziowie nie dopuszczą tego boiska do użytku.  

Pani Skarbnik powiedziała, iż we wniosku złożonym przez Klub w tym roku jest kwota 

przewidziana na te bramki, zapytała kiedy będzie zrealizowana budowa ogrodzenia, skoro środki 

są przyznane w tegorocznym budżecie, a do końca roku zostało niewiele czasu. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż rozmawiał z Panem Kierownikiem i w najgorszej 

sytuacji pieniądze te będą zapisane, jako środki niewygasające. 

Pani Skarbnik powiedziała, iż musi zostać wyłoniony wykonawca, musi być podpisana umowa, 

Ona nie wie, czy w tak krótkim czasie uda się tego dokonać, żeby mogło to przejść, jako środki 

niewygasające. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, że nie będzie problemu, pieniądze te zostaną 

w budżecie.  

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek, który wcześniej zaproponował. 

Radni przyjęli wniosek (9 głosów „za” 1 głos „przeciw”  

1 głos „wstrzymujący”) 

Pani Skarbnik zapytała, czy te środki mają pochodzić z działu 900, gdzie zostały zapisane środki 

z odzyskanego VAT, a które nie będą wydatkowane w tym roku. 

Przewodniczący Rady Gminy potwierdził. 

Pani M. Siuda zapytała, co na to Pani Wójt. 

Pani Skarbnik powiedziała, iż Pani Wójt nie ma, w związku z czym zapyta Ją jutro. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, Panią Sekretarz, czy w związku z tym, że nie ma Pani Wójt 

Ona Ją teraz reprezentuje. 

Pani Sekretarz powiedziała, iż nie ma upoważnienia na dzisiejszą sesję. 

Pani M. Siuda przypomniała, iż jak wcześniej mówiła radni mogą wprowadzać zmiany                                  

w projektach uchwał przedłożonych przez Wójta, ale za zgodą Wójta. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zaprotestował przeciwko takiej interpretacji prawa, 

powiedział iż orzecznictwo sądów administracyjnych w tych sprawach jest jednoznaczne. Rada 

Gminy nie ma kompetencji do zmiany budżetu, niemniej jednak po zainicjowaniu zmian przez 

Wójta może dokonywać zmian według własnego uznania, nie pytając Wójta o zdanie. 

Pani M. Siuda powiedziała, iż się zgadza, ale dotyczy to wyłącznie projektu budżetu, a nie zmiany 

budżetu. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż jest to nieprawda, po czym poprosił                               

o zaprotokołowanie takiej interpretacji. 
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Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy Pani Dyrektor ZEASiP opiniuje arkusze organizacyjne 

szkół, czy bierze udział w sytuacjach, gdy pojawia się potrzeba zatrudnienia nauczycieli. 

Pani J. Wiśniowska powiedziała, iż arkusze organizacyjne szkół przygotowują dyrektorzy szkół, 

natomiast Ona z Panią Wójt te arkusze analizują, jeszcze przed podpisaniem ich przez Panią Wójt. 

Przewodniczący Komisji Społecznej zapytał, czy nowo przyjęci nauczyciele są z terenu Gminy 

Rakszawa. 

Pani J. Wiśniowska powiedziała, iż z tego co wie dwoje na pewno nie. 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o przekazanie Pani Wójt, że Rada zauważyła, iż przy 

zatrudnianiu sięga się po nauczycieli spoza terenu Gminy. 

Pan F. Pliś zapytał, ile osób pracuje w ZEASiP. 

Pani J. Wiśniowska powiedziała, iż pracuje 6 osób plus na pół etatu dwie panie opiekunki                            

do dowozu dzieci, dodała iż dwie osoby ZEASiP przejął przy przejmowaniu ZSTG. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy w kwestii braku środków w Oświacie została naruszona 

dyscyplina finansów. 

Pani Skarbnik potwierdziła, powiedziała iż Jej zdaniem została naruszona dyscyplina i w związku 

z tym, na pewno będą poczynione jakieś konsekwencje. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał Panią M. Siuda, co się dzieje, gdy zostanie naruszona 

dyscyplina finansów. 

Pani M. Siuda powiedziała, iż cała procedura określona jest w ustawie, kierownik jednostki                       

po powzięciu wiedzy, że doszło do naruszenia zgłasza to do RIO, do Rzecznika 

Odpowiedzialności i toczy się procedura. Ustawa określa sankcje karne z tym związane. 

Pan R. Leja zapytał, na kogo nakładane są sankcje, czy na jednostkę, czy na osobę.  

Pani M. Siuda powiedziała, iż sankcje nakładane są na osobę, jest to odpowiedzialność karna. 

Pani Skarbnik powiedziała, iż w tym przypadku może to być kilka osób. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż ta nowelizacja budżetu zawiera zmiany                      

nie budzące wątpliwości, wiadomym jest, że dochody trzeba wprowadzić, zarówno po stronie 

dochodów, jak i wydatków, jedynym punktem, który budzi wątpliwości, są wydatki w Dziale 

Oświata, niemniej jednak nie wszystkie, gdyż Gmina jest zobowiązana wywiązać się z ugody 

sądowej z Przedszkolem Tygrysek. Pan Przewodniczący powiedział, iż wątpliwości wzbudziło 

zwiększenie wynagrodzeń i składek od nich pochodnych o kwotę 174.200,00 zł, nie budzi 

wątpliwości zwiększenia wydatków w Dziale Administracja publiczna na zapłacenie Firmie BTA 

za przeprowadzenie procedur związanych z odzyskaniem VAT, przy czym można zapytać 

dlaczego nie przeprowadziły tego osoby kompetentne zatrudnione w Urzędzie. Przewodniczący 

Komisji Rewizyjnej powiedział, iż to, że trzeba zapłacić koszty sądowe i koszty zastępstwa 

procesowego również nie budzą wątpliwości, ponadto Rada Gminy na dzisiejszej sesji 

przegłosowała wniosek o zabezpieczeniu kwoty 15.000,00 zł na dokończenie budowy ogrodzenia 

boiska sportowego w Wydrzu, zwrot do Urzędu Marszałkowskiego w związku z realizacją PSeAP 

także nie budzi wątpliwości. Jedyna wątpliwość dotyczy kwoty 174.200,00 zł. 

Pani Skarbnik powiedziała, iż jeżeli chodzi o przesunięcia, nie jest to kwota 174.000,00 zł, tylko 

kwota 95.000,00 zł, gdyż w piśmie z Ministerstwa jest wyraźnie zapisane, że zwiększają                              

o 78.800,00 zł na odprawy emerytalne, a na przesunięcia dyrektorzy wyrażają zgodę. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż jest to subwencja, która nie jest pieniędzmi 

znaczonymi, w związku z czym można samemu zdecydować na co ją wydać, natomiast w tym 

przypadku trzeba zwiększyć 174.200,00 zł. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział,                    

iż jeszcze nie wszystko zostało wyjaśnione, a chciałby do sprawy podejść odpowiedzialnie,                        

w związku z czym złożył wniosek, aby w dniu dzisiejszym nie dokonywać „dołożenia pieniędzy” 

do tego działu i przesunięć, które skutkowały uzyskaniem kwoty 174.200,00 zł, na wynagrodzenia 

i składki od nich naliczane w poszczególnych rozdziałach. Z wprowadzanych dochodów należy 
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zabezpieczyć środki na zapłatę ugody dla Tygryska, natomiast pozostałe dochody zapisać                         

do Działu 900. Pan Przewodniczący wnioskuje, aby kwestia oświaty została ponownie skierowana 

na komisje, a Rada Gminy żeby wróciła do tego tematu na następnej sesji. 

Pan F. Pliś powiedział, iż Pani mecenas „uciekła”, a miał do Niej pytanie. 

Przewodniczący Rady Gminy zgłosił do protokołu, że o godz. 1223 sesję opuściła Pani M. Siuda, 

dodał, iż nie dysponuje On pracownikami Urzędu, w związku z czym Pan radny będzie mógł zadać 

pytanie na następnej sesji, natomiast Rada Gminy od tej chwili została bez obsługi prawnej,                        

w razie potrzeby Pani mecenas zostawiła swój nr telefonu. 

Pan F. Pliś zapytał, dlaczego do ugody z Tygryskiem trzeba było dochodzić przed Sądem, skoro 

wszyscy wiedzieli, że ta sprawa jest do rozwiązania, czy obsługa prawna wiedziała coś na ten 

temat. 

Pani Skarbnik powiedziała, iż z informacji jaką otrzymała wynikało, że tą sprawą na początku 

zajmowała się Pani Siuda, to był 2014 rok, wtedy były wydawane opinie w tej sprawie i tym 

zajmowała się Pani Siuda. Zadanie to było przekazane do ZEASiP w 2015 roku. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż w chwili obecnej również jest naliczana 

dotacja dla Tygryska, zapytał kto się tym zajmuje. 

Pani J. Wiśniowska powiedziała, iż według pełnomocnictwa nie powinna zajmować się sprawami 

finansowymi, tymi powinna się zajmować Gmina, niemniej jednak tym zajmuje się Ona wraz                        

z Panią Skarbnik. Pani Dyrektor powiedziała, iż Ona nie może dostać pełnomocnictwa                                  

do dysponowania środkami finansowymi Gminy. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapytał, dlaczego tym zajmuje się Pani Dyrektor ZEASiP, 

skoro nie ma takiego pełnomocnictwa. 

Pani J. Wiśniowska powiedziała, iż ma pełnomocnictwo do wyliczenia wysokości dotacji, nie ma 

pełnomocnictwa do dysponowania środkami finansowymi Gminy, w związku z czym tą sprawą 

zajmuje się razem z Panią Skarbnik. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, kto jest odpowiedzialny. 

Pani J. Wiśniowska powiedziała, iż według podpisywania pism Ona jest odpowiedzialna. 

Pani I. Cieślicka zapytała, czy Pani Skarbnik bierze udział w obliczaniu. 

Pani Skarbnik potwierdziła, powiedziała że to Ona z Panią Wójt przeliczała dotację na nowy rok. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż Tygrysek ma kolejne roszczenia finansowe 

wobec Gminy o kolejne pieniądze i z tego co wie, te żądania są uzasadnione, jeżeli Gmina                            

nie uwzględni tych roszczeń, to dojdzie do kolejnej sprawy sądowej i będzie taki sam efekt,                             

jak w tej chwili. 

Pani Skarbnik powiedziała, że jest tego świadoma.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapytał, dlaczego w takim razie te środki nie zostały 

uwzględnione w budżecie, jest duża nadwyżka. 

Pani Skarbnik powiedziała, iż na razie nie ma zgody Pani Wójt, a tę decyzję może podjąć tylko 

Ona. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż z ust Pani Wójt będzie można usłyszeć,                         

że winna jest Pani Dyrektor ZEASiP. 

Pani Skarbnik dodała, że i Ona, ponadto powiedziała że wraz z Panią Dyrektor ZEASiP od kilku 

miesięcy próbują, rozmawiają i przeliczają, ale na chwilę obecną nie ma ostatecznej decyzji,                      

co w tej kwestii trzeba zrobić. Pani Skarbnik powiedziała, iż zbliża się koniec roku i Ona chciałaby 

to wyrównanie puścić jeszcze przed świętami, ale nie będzie mogła tego zrobić, bo nie będzie                 

już sesji. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż sesja będzie między świętami. 

Pani Skarbnik powiedziała, że jeżeli będzie taka decyzja, to wyrównanie pójdzie, a stosowne 

materiały pójdą na sesję, dodała iż nie ma jeszcze ostatecznej decyzji Pani Wójt. 
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Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapytał, jak Pani Wójt argumentuje tę sytuację. 

Pani Skarbnik powiedziała, iż są argumenty „za” i Pani Wójt jak najbardziej chce te środki 

przekazać, ale są też argumenty „przeciw”, co związane było z wypowiedzią Pani radcy. Pani 

Skarbnik powiedziała, iż na chwilę obecną Pani Wójt chciałaby podpisać ugodę z Paniami                             

z Tygryska. 

Pan W. Walawender powiedział, iż ustawa mówi wyraźnie, co ma być w dotacji. 

Pani Skarbnik powiedziała, iż wie o tym, od chwili kiedy przyszła tu do pracy starała się przeliczyć 

dotację tak, jak powinna być wyliczona, niemniej jednak nie zostało to uwzględnione, dotacja była 

wypłacona jak wcześniej. 

Pani J. Wiśniowska powiedziała, iż dotacja była ustalona na początku, jak powstał Tygrysek, 

wówczas sposób naliczania dotacji był ustalony z radcą prawnym. 

Pani Skarbnik powiedziała, iż sposób wyliczenia dotacji został zapisany w uchwale. 

Pan W. Walawender powiedział, iż przyjdzie biegły rzeczoznawca w dziedzinie oświaty, 

powołany przez Sąd, sprawdzi wszystkie dokumenty i wyjdą „potężne kwoty”. 

Pani Skarbnik powiedziała, iż wie o tym, szacunkowo wie, jakie będzie wyrównanie. 

Pan W. Walawender zapytał, po co było powoływać dodatkowy oddział przedszkolny w Szkole 

Podstawowej Nr 1, są to dodatkowe koszty. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż obecne tu Pani Dyrektor ZEASiP, Pani 

Skarbnik, czy Pani Sekretarz piastują pewne stanowiska i nie może być tak, że są One sterowane 

od początku do końca, te osoby mają swoje uprawnienia, obowiązki i zakres pod czym się 

podpisują, zapytał „za kogo i w imię czego”, dodał że wcześniej, czy później to się skończy                             

i te osoby będą odpowiadać za błędy, gdyż się pod nimi podpisują. 

Przewodniczący Rady Gminy nawiązując do słów Przewodniczącego Komisji Gospodarczej 

zaapelował o „moralny kręgosłup, bo tylko o to chodzi”. Pan Przewodniczący przypomniał Pani 

Skarbnik, że Ona jest na swoje stanowisko powoływana przez Radę Gminy na wniosek Wójta                       

i odwoływana też jest przez Radę, dodał iż tylko o tym przypomina. 

Pani Skarbnik powiedziała, iż wie o tym. 

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, iż pierwszy wniosek dotyczący tej uchwały dotyczył 

ogrodzenia boiska w Wydrzu, po czym poddał pod głosowanie drugi wniosek dotyczący tej 

uchwały, zgłoszony przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, poprosił Przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej o przybliżenie zgłoszonego wniosku. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż w Dziale 801 Oświata i wychowanie 

wprowadzić zwiększenie o środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o wysokość 

kwoty, na jaką została zawarta ugoda z Tygryskiem, celem uzyskania środków na wypłatę tej 

ugody, nie dokonywać żadnych  przesunięć pozostałych, jak i zwiększenia wydatków, jakie 

zaproponowano w Dziale Oświata, pozostałe wydatki pozostają bez zmian. Pozostałą część 

subwencji ogólnej dodać do Działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, ponadto 

żeby problem oświaty skierować na połączone posiedzenie Komisji Społecznej i Komisji 

Rewizyjnej, gdzie sprawa zostanie wyjaśniona, żeby mogła powrócić na najbliższą sesję. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie w/w wniosek. 

Radni przyjęli wniosek jednogłośnie (11 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, zamknął dyskusję, po czym poddał pod głosowanie 

uchwałę Nr XXXII/151/16 Rady Gminy Rakszawa z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany 

budżetu na 2016 rok z wcześniej przyjętymi zmianami i przegłosowanymi wnioskami. 

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie (11 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy uznał punkt siedemnasty porządku obrad za wyczerpany. 
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Ad. 18 i 19 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktów osiemnastego i dziewiętnastego 

porządku obrad tj. wnioski i zapytania radnych. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż podejrzewa, że kwestia regulowania 

włączania oświetlenia ulicznego leży w gestii Referatu OŚG, poprosił o zmianę godzin 

wieczornego włączania i rannego wyłączania tego oświetlenia, gdyż w tej chwili dni są krótsze, 

szybciej zapada zmrok i później wstaje dzień. Drugi temat, który poruszył Pan Przewodniczący 

dotyczył konserwacji oświetlenia ulicznego, powiedział iż przy skrzyżowaniu z drogą na cmentarz 

nie świecą dwie lampy, jest tam przejście dla pieszych, które jest niewidoczne. Przewodniczący 

Komisji Rewizyjnej powiedział, iż teraz są osoby które chodzą do kościoła na roraty, na godzinę 

siódmą, jest jeszcze ciemno, a oświetlenie uliczne jest już wyłączone, dodał iż zbliżają się święta, 

sylwester, nowy rok, w związku z czym należałoby zadbać o to, aby oświetlenie uliczne świeciło 

się całą noc. Pan Przewodniczący przypomniał, iż Pan Kierownik powiedział, że oświetlenie przy 

boisku obok sklepu ABC nie zapali się wcześniej, jak za trzy lata i słowa dotrzymał, dodał                          

iż zaczyna się trzeci rok, podobnie jest z oświetleniem na Basakówce, czy na Kątach. 

Pani T. Chajec powiedziała, iż na Kątach po roku czasu oświetlenie świeci. 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił Panią Sekretarz o przekazanie tych uwag do Referatu OŚG. 

Pani Sekretarz powiedziała, iż notuje uwagi. 

Pan R. Leja nawiązując do wypowiedzi Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zgłosił wniosek, 

aby Kierownik Referatu zorientował się, jaki byłby koszt zamontowania czujników zmierzchu,                  

co zlikwidowałoby problem przestawiania czasu włączania i wyłączania oświetlenia ulicznego. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Pana R. Leja. 

Radni przyjęli wniosek jednogłośnie (11 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy zwracając się do obecnego na sesji mieszkańca, Pana M. Dyrda 

powiedział, iż pismo upoważniające Go do przeprowadzenia kontroli, przekazał do wiadomości 

Komisji Rewizyjnej, która zwróciła się o opinię prawną w tej kwestii, Komisja taką opinię 

otrzymała i zgodnie z tą opinią Rada w tej kwestii niewiele może zrobić, przekazywanie tej sprawy 

wiąże się z konsekwencjami, Pan Przewodniczący nie wie z jakimi. Przewodniczący Rady Gminy 

powiedział, iż na podstawie opinii od Pani radcy, ani On, ani Rada Gminy nie są władni                              

do przeprowadzenia takiej kontroli. Jeżeli chodzi o drugą część pisma Pana M. Dyrda dotyczącą 

sfałszowania dokumentacji geodezyjno – kartograficznej w Urzędzie Gminy dotyczącej działki 

6040, Pan Przewodniczący złoży wniosek do Rady Gminy, czy wyraża zgodę, na przekazanie tego 

pisma do organów ścigania wraz z materiałami, jakie udało Mu się pozyskać, dodał iż konkretnie 

mówi o Prokuraturze. 

Pan M. Dyrda zapytał, na jakiej podstawie Przewodniczący Rady Gminy nie może przeprowadzić 

kontroli. 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść opinii prawnej, jaką w tej sprawie opracowała Pani 

radca M. Siuda (załącznik nr 2 do protokołu). 

Pan M. Dyrda powiedział, iż procedury administracyjne nie były wszczynane, nie było potrzeby 

wszczynania procedury administracyjnej przed SKO, albo innymi organami samorządowymi, 

dodał iż doszło do przestępstwa karnego z art. 284 KK, fałszowanie dokumentów geodezyjno                       

– kartograficznych. Pan M. Dyrda powiedział, iż nie interesują Go procedury administracyjne,                 

bo za nie odpowiada samorząd, Wójt i inne osoby, których obowiązkiem jest przypilnowanie Jego 

interesu prawnego. Skoro Wójt nie przypilnował tego tematu, mając pracowników, a dodatkowo 

od 2010 roku „zażyczył sobie ode mnie 3.000,00 zł na prostowanie błędów w urzędach 

administracyjnych, to 3.000,00 zł na początek było … zażyczyli sobie kilkadziesiąt tysięcy złotych 

i teraz chcą wszczynać procedury, albo udają że to się przedawniło … tu mamy do czynienia                       
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z poważnym przestępstwem karnym, mnie nie interesuje procedura administracyjna … ja daję 

argumenty … gdzie się podziały obszary, które mi ktoś ukradł, kto zalegalizował to przestępstwo, 

gdzie się podziały … odpowiedzialnego, które też samo przestępstwo zostało zalegalizowane, 

mnie nie interesuje, czy to zrobiono w Urzędzie Gminy w Rakszawie, czy w Starostwie 

Powiatowym w Łańcucie, czy … nie ma, przestępstwo się dokonało, ja płacę podatek za 9 arów, 

a używam 6, płacę podatek od nieruchomości, a granicę mam przez środek budynku, kto 

sfałszował dokumenty geodezyjno – kartograficzne, na jakiej zasadzie, jakimi protokołami 

granicznymi, jakimi pomiarami zostało to przyjęte do zasobów … to jest sprawa karna … 

administracja bierze podatki, bierze … pieniądze …”. 

Przewodniczący Rady Gminy przerwał wypowiedź Pana M. Dyrda, powiedział iż swój problem 

Pan M. Dyrda przedstawił na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. Pan Przewodniczący powiedział, 

iż chciałby na dzisiejszej sesji przyjąć wniosek o skierowaniu sprawy dalej. 

Pan M. Dyrda powiedział, iż informuje Radę Gminy, Przewodniczącego Rady Gminy, jako osobę 

szczególnego zaufania publicznego o nieprawidłowościach, jakie zastał w tutejszym Urzędzie, 

dodał iż „doszło tu do przestępstwa”. 

Przewodniczący Rady Gminy oddał głos Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż to, co Pan M. Dyrda napisał w piśmie 

skierowanym do Przewodniczącego Rady Gminy oraz to, co powiedział na posiedzeniu Komisji 

Rewizyjnej jest Mu znane, ponadto z tego co powiedział na dzisiejszej sesji wynika, że składa On 

zawiadomienie o popełnionym przestępstwie, Pan M. Dyrda nie wskazuje, kto się dopuścił tego 

przestępstwa, ale jednoznacznie wskazuje, że przestępstwo zostało popełnione. Pan 

Przewodniczący powiedział, iż Pan M. Dyrda zgadza się z tym, że ściganie przestępców odbywa 

się w trybie KPK, który definiuje, kto i w jaki sposób to postepowanie prowadzi, w tym Kodeksie, 

jako władna do prowadzenia takiego postępowania nie jest Rada Gminy, czy Komisja Rewizyjna, 

od tego są organy ścigania. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż Jego zdaniem 

Przewodniczący Rady Gminy uzyskując informację o popełnionym przestępstwie, nie ma innego 

wyjścia, jak przekazać tę informację do właściwego organu. 

Pan M. Dyrda powiedział, iż nie wie na jakiej zasadzie Pani prawnik zabroniła wglądu 

Przewodniczącemu Rady Gminy do materiałów źródłowych, które świadczą o przestępstwie. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż ani Przewodniczący Rady Gminy,                              

ani Komisja Rewizyjna nie uzyskają dostępu do materiałów źródłowych, gdyż na to musi wyrazić 

zgodę Pani Wójt, a Ona ma opinię radcy prawnego i nie udostępni tych materiałów, gdyż nie ma 

takiego prawa. Pan Przewodniczący powiedział, iż była mowa o odpowiedzialności, a ta jest dla 

składającego zawiadomienie o popełnionym przestępstwie wówczas, gdy takiego przestępstwa    

nie ma, a zawiadomienie jest fałszywe, a tutaj nie ma fałszywego zawiadomienia, Przewodniczący 

Rady Gminy przekazuje skierowane na Jego ręce zawiadomienie, będzie pismo i będą stosowne 

protokoły.  

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek, aby taką informację do organów 

ścigania przekazać. 

Radni przyjęli wniosek jednogłośnie (11 głosów „za”) 

Pan M. Dyrda powiedział, iż „dobrze by było, aby tym tematem zajęła się Prokuratura Regionalna, 

bo wtedy troszku się zrobi porządek w Prokuraturze Rejonowej w Łańcucie, ale jeszcze za mało”. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, że jeżeli zostanie wszczęte postępowanie, 

wówczas Pan M. Dyrda dostanie status pokrzywdzonego, tu nie został naruszony interes prawny 

Rady Gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Panu M. Dyrda. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż w uzasadnieniu uchwały błędnie zostało 

wpisane miejsce zawarcia ugody między Gminą Rakszawa a Przedszkolem Tygrysek, ugoda miała 
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miejsce w Sądzie Rejonowym w Łańcucie, a zostało wpisane w Rzeszowie. Pan Przewodniczący 

poinformował radnych, iż wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej i Komisji Społecznej 

odbędzie się 28.12.2016 r. o godz. 800, dodał iż liczy na obecność Dyrektora ZEASiP, a także 

innych osób, w szczególności dyrektorów szkół, których obecność byłaby niezbędna, żeby 

uzyskać wyjaśnienia i zamknąć ten temat. 

Przewodniczący Rady Gminy poruszył temat, który poruszał na posiedzeniach wszystkich 

komisji, dotyczący diet dla radnych oraz dla sołtysów, zapytał radnych, czy mają przeciwskazania, 

aby ten temat zakończyć na dzisiejszej sesji. 

Radni nie zgłosili przeciwskazań. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż pierwsza propozycja dotyczy uchwały zmieniającej 

diety sołtysów, forma diet byłaby procentowa, dotychczas forma była kwotowa i wszyscy sołtysie 

mieli diety w wysokości 250,00 zł. Pan Przewodniczący zapytał radnych, czy chcą pozostać, przy 

formie kwotowej, czy tez chcą ją zmienić na procentową. 

Radni przychylili się do formy procentowej. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż przeprowadził konsultacje zarówno z radnymi, jak                

i z sołtysami, po czym zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku obrad i wprowadzenie punktu 

„podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla sołtysów”, zapytał radnych wnioskujących                         

o zwołanie sesji, czy nie wnoszą sprzeciwu. 

Radni zgodzili się na rozszerzenie porządku obrad. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek o rozszerzenie porządku obrad. 

Radni przyjęli wniosek jednogłośnie (11 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy zaproponował, aby punkt „podjęcie uchwały w sprawie ustalenia 

diet dla sołtysów” został wprowadzony do porządku obrad, jako punkt 20, w związku z czym 

dotychczasowy punkt 20 będzie punktem 21, po czym uznał punkty osiemnasty i dziewiętnasty 

porządku obrad za wyczerpane. 

 

Ad. 20 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu dwudziestego porządku obrad                       

tj. podjęcia uchwały w sprawie ustalenia diet dla sołtysów, zaproponował aby dieta sołtysa 

sołectwa Rakszawa Dolna wynosiła 25% minimalnego wynagrodzenia, aktualnie jest to kwota 

1.850,00 zł, od nowego roku będzie to kwota 2.000,00 zł, w związku z czym ta dieta będzie                       

w wysokości 500,00 zł. Jeżeli chodzi o sołtysów pozostałych sołectw Pan Przewodniczący 

proponuje, aby ich dieta wynosiła 20% minimalnego wynagrodzenia, od nowego roku będzie to 

kwota 400,00 zł. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż należałoby dodać, że chodzi o kwotę brutto. 

Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, że przygotował projekt uchwały z kwotą brutto, niemniej 

jednak w trakcie omawiania projektu tej uchwały z Panią mecenas ten wyraz został skreślony, 

twierdziła Ona, że tego się nie podaje, zapytał Panią Sekretarz, czy tak jest. 

Pani Sekretarz powiedziała, iż nie są to kwoty opodatkowane, jak diety radnych. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej uważa, że nie ma przeciwskazań, żeby to słowo było 

zapisane. 

Przewodniczący Rady Gminy wyraził obawę, czy w przypadku zapisania tego sowa, ta uchwała 

nie będzie zausterkowana.  

Pan R. Leja zastanawia się, czy to jak będzie zapisana kwota nie będzie miało później wpływu                

na to, czy wysokość diety będzie od kwoty netto, czy od kwoty brutto. 
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Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapytał, jak ta kwota została opublikowana, jak została 

nazwana, zasugerował aby ta kwota została w uchwale zapisana w taki sposób, jak została zapisana 

w ustawie. 

Pani Sekretarz udała się po ustawę. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż chce dociec, jak powinno to być napisane, 

gdyż do końca nie wierzy temu, co mówi Pani mecenas. 

Pani T. Chajec powiedziała, iż uważa, że jest za mała różnica między dietą sołtysa sołectwa 

Rakszawa Dolna, a dietami pozostałych sołtysów. Pani Radna powiedziała, że albo trzeba 

podnieść dietę sołtysa Rakszawy Dolnej do 30%, albo trzeba obniżyć diety pozostałych sołtysów 

do 15%.  

Pan F. Pliś zgodził się ze zdaniem Pani T. Chajec, zasugerował aby dodatkowo za nieobecność              

na posiedzeniach potrącać część diety. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Pani T. Chajec, aby w projekcie 

uchwały w §1 w literach b), c), d) i e) zmienić wartość procentową z „20%” na „15%”. 

Radni przyjęli wniosek jednogłośnie (11 głosów „za”) 

Przewodniczący Komisji Społecznej nawiązując do wypowiedzi Pana F. Pliś dotyczącej 

potrącania części diety za nieobecność na posiedzeniach zapytał, czy ta kwestia będzie w uchwale 

uregulowana. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż w tym temacie odbył długą dyskusję                               

z Przewodniczącym Rady Gminy, dodał iż pierwsze był mocnym zwolennikiem tego,                                 

aby wprowadzić takie obostrzenia, niemniej jednak z sołtysami nie jest tak, jak z radnymi. Sołtys 

jeżeli dostaje informację o sesji, a pracuje nie ma podstawy do otrzymania zwolnienia z pracy,                   

w dniu dzisiejszym na sesji, na pewno by nie było sołtysa sołectwa Rakszawa Dolna, gdyż w tym 

czasie realizuje On program z którego korzysta cała Gmina, kwestia usprawiedliwiania 

nieobecności sołtysów również jest trudna do uregulowania. 

Pani T. Chajec w kwestii obecności sołtysów na sesjach zgodziła się z Przewodniczącym Komisji 

Rewizyjnej, niemniej jednak uważa, że sołtysi powinni przedstawiać usprawiedliwienie                                 

z nieobecności, praca jest usprawiedliwieniem, ale są sołtysi, którzy nie pracują i też na sesje                   

nie przychodzą. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż po sprawdzeniu w Dzienniku Ustaw RP, 

dokładnie z dnia 13.09.2016 r. poz. 1456, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września               

2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017, nie ma zapisu                          

ani netto, ani brutto. Pan Przewodniczący przyznał, że ten zapis został „słowo w słowo” 

przeniesiony do projektu uchwały. 

Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję, po czym poddał pod głosowanie uchwałę                        

Nr XXXII/152/16 Rady Gminy Rakszawa z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia diet 

dla sołtysów. 

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie (11 głosów „za”) 

Pani T. Chajec zapytała o skutki finansowe tej podwyżki. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że środki finansowe są wystarczające, niemniej jednak 

w ciągu roku budżet może być dopasowany do potrzeb. Pan Przewodniczący powiedział,                                   

iż do porządku obrad dzisiejszej sesji chciałby wprowadzić jeszcze jedną zmianę tj. „podjęcie 

uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet dla radnych”, zapytał radnych wnioskujących                    

o zwołanie dzisiejszej sesji, czy wyrażają zgodę na wprowadzenie takiej zmiany. 

Radni wyrazili zgodę. 

Przewodniczący Rady Gminy zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku obrad o punkt „podjęcie 

uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet dla radnych”. 

Radni przyjęli wniosek jednogłośnie (11 głosów „za”) 
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Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż ten punkt zostanie wprowadzony do porządku obrad 

pod numerem 21, w związku z czym dotychczasowy punkt 21 będzie punktem 22. Pan 

Przewodniczący uznał punkt dwudziesty porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 21 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu dwudziestego pierwszego porządku 

obrad tj. podjęcia uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet dla radnych. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej nawiązując do wypowiedzi Pani T. Chajec powiedział,                       

iż historia tej Gminy zna przypadek, że w budżecie brakło pieniędzy na wypłatę diet dla radnych, 

w związku z czym w następnym roku radni mieli te diety wyrównane.  

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż ostatnia uchwała w tej sprawie była podjęta                                  

w 2008 roku, zaproponował, aby w kwestii diet radnych, podobnie jak w przypadku diet sołtysów 

przejść na formę procentową, przypomniał iż rozmawiał na ten temat z radnymi na każdym 

posiedzeniu komisji. Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały, dodał iż zapisując §2 

chciałby zdyscyplinować radnych do udziału w sesjach. 

Pani T. Chajec powiedziała, że tak jak sołtysi radni również zajmują się innymi sprawami,                         

nie tylko związanymi z obecnością na sesjach, biorą udział praktycznie we wszystkich 

spotkaniach, które się odbywają na terenie sołectw, w związku z czym obniżenie diety o 50% jest 

zbyt dużą karą. Pani radna powiedziała, iż spóźnienie się radnego na sesję, czy posiedzenie 

również nie jest pełnym uczestnictwem w obradach. Pani T. Chajec uważa, że zapis §2 należałoby 

doprecyzować. 

Pani Sekretarz powiedziała, iż w takiej uchwale nie da się ująć wszystkich ewentualności, każde 

posiedzenie jest inne, trwa różną ilość godzin. 

Pani T. Chajec zgłosiła wniosek, aby w §2 projektu uchwały zapis „50%” zmienić na „25%”. 

Pan F. Pliś uważa, że na ten temat trzeba rozmawiać, żeby radni, którzy notorycznie opuszczają 

sesję o tym wiedzieli, a zapis w uchwale zostawić po staremu, wyrzucić ten paragraf. 

Pani T. Chajec powiedziała, iż popiera Pana F. Pliś, po czym zgłosiła wniosek, aby z projektu 

uchwały usunąć §2. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż wszyscy są zgodni, że radni sami muszą się 

zdyscyplinować, Pan Przewodniczący w projekcie uchwały zaproponował sposób w jaki można 

to zrobić, były też inne propozycje, można to też uregulować w taki sposób, że radnemu 

przysługuje taki procent diety, w ilu procentach posiedzenia uczestniczył. Przewodniczący 

Komisji Rewizyjnej powiedział, iż najwłaściwszym rozwiązaniem byłoby zapisanie wcześniej 

proponowanych 25%, dodał, aby zapisać że to obniżenie dotyczy zarówno spóźnienia na obrady, 

jak też wcześniejszego ich opuszczania.  

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż jest przeciwny usuwaniu z projektu 

uchwały §2, dodał iż na początek propozycja obniżenia diety o 25% może być. 

Pani I. Cieślicka zasugerowała, aby dieta radnego wynosiła nie 10%, jak w projekcie uchwały, 

tylko 15%, bo zanim dieta ponownie zostanie zmieniona znów minie kilka lat. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż dieta będzie wzrastać za każdym razem, kiedy 

będzie wzrastać minimalne wynagrodzenie.  

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż na razie nie zapisywałby w uchwale kwestii 

dotyczącej spóźniania się, gdyż to nie jest problemem, to są jednostki, problemem jest 

wcześniejsze opuszczanie obrad. Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie pierwszy wniosek 

Pani T. Chajec, aby w §2 projektu uchwały zapis „dieta radnego ulega obniżeniu o 50%” zmienić 

na „dieta radnego ulega obniżeniu o 25%”. 

Radni przyjęli wniosek jednogłośnie (11 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie uchwałę Nr XXXII/153/16 Rady Gminy 

Rakszawa z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet dla radnych                           

z przegłosowanym wcześniej wnioskiem. 
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Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie (11 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy uznał punkt dwudziesty pierwszy porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 22 

 

W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy 

zamknął XXXII sesję Rady Gminy. Obrady trwały od godz. 800 do godz. 1340.  

 

Z nagrania spisała: Teresa Nowicka           Zatwierdził:  
 

Paweł Przybyło 

Przewodniczący Rady Gminy 


