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Protokół Nr VII/33/2016 

z XXXIII Sesji Rady Gminy Rakszawa 

z 29 grudnia 2016 r. 
 

Obecni według załączonej listy obecności. 

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

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

Przewodniczący powitał radnych oraz zaproszonych gości, zapytał czy ktoś chciałby 

zaproponować zmiany do porządku obrad. 

Pani Wójt poprosiła o wprowadzenie do porządku obrad dwóch punktów, jednego dotyczącego 

podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na rok 2017, która po ostatniej sesji była ponownie skierowana                        

na komisję oraz drugiego dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok, 

ten projekt dotyczy tylko oświaty, zmiany wprowadzane w tym projekcie były na ostatniej sesji 

odrzucone. Pani Wójt powiedziała, iż kompetencje do przenoszenia środków w rozdziale płace 

Rada Gminy zastrzegła do swojej kompetencji, a nie podjęcie tej uchwały i nie wprowadzenie tych 

zmian do budżetu w oświacie skutkowałoby nie wypłaceniem płac na koniec roku przez 

pracodawców (kierowników jednostek), co z kolei wiozłoby się z pozwami do sądu. W budżecie 

roku 2017 nie zostały zaplanowane środki na wypłatę zaległości z tego tytułu. Pani Wójt 

powiedziała, iż w Dziale Oświata są pieniądze, tylko trzeba je przenieść, żeby zrealizować                          

te zobowiązania.  

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o zabranie głosu w tym temacie Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej, który w dniu wczorajszym przewodniczył obradom wspólnego posiedzenia Komisji 

Rewizyjnej i Komisji Społecznej, na którym te uchwały były omawiane.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż w dniu wczorajszym odbyło się wspólne 

posiedzenie Komisji Rewizyjnej i Komisji Społecznej, głównym tematem posiedzenia był brak 

środków w Dziale Oświata, gdzie o dokonanie przesunięć wnioskuje Pani Wójt. W posiedzeniu 

uczestniczyli dyrektorzy szkół oraz Pani Dyrektor ZEASiP. Pan Przewodniczący poinformował 

zebranych, iż połączone Komisje jednogłośnie podjęły wniosek i nie przychyliły się do wniosku, 

aby zwiększać i przesuwać środki w Dziale Oświata, dodał iż o szczegółach poinformuje                              

we właściwym punkcie porządku obrad, jeżeli tak zadecyduje Rada Gminy. 

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

budżetu na 2016 rok” wprowadzić do zaproponowanego porządku obrad pod numerem 11, 

natomiast punkt „podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki                       

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017” wprowadzić do porządku obrad pod 

numerem 12, w związku z tą propozycją zmianie uległyby pozostałe punkty zaproponowanego 

porządku obrad, dotychczasowy punkt 11 byłby punktem 13, dotychczasowy punkt 12 byłby 

punktem 14, a dotychczasowy punkt 13 byłby punktem 15. Pan Przewodniczący poddał                          

pod głosowanie w/w zmianę porządku obrad. 

Radni przyjęli zmianę porządku obrad jednogłośnie (13 głosów „za”) 

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

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

zmieniony porządek obrad. 

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

 

Zatwierdzony porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

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

sesjami. 

4. Sprawozdanie Wójta Gminy Rakszawa z działalności w okresie od ostatniej sesji. 
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5. Sprawozdanie Wójta z realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji Rady Gminy. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych 

przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Rakszawa oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego. 

8. Podjęcie uchwały budżetowej na rok 2017. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 – 2026. 

10. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy Rakszawa na 2017 rok. 

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

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

Problemów Alkoholowych na rok 2017. 

13. Wnioski i zapytania radnych. 

14. Sprawy różne. 

15. Zakończenie obrad. 

 

Ad. 3 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu trzeciego porządku obrad  

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

Przewodniczący powiedział, iż był to bardzo krótki okres czasu, niemniej jednak uczestniczył                        

w wspólnym posiedzeniu Komisji Społecznej i Rewizyjnej, na którym omawiane były zmiany                

do budżetu związane z wypłatą wynagrodzeń dla nauczycieli z terenu Gminy Rakszawa. Pan 

Przewodniczący uznał punkt trzeci porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 4 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu czwartego porządku obrad 

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

Pani Wójt powiedziała, iż jak powiedział Pan Przewodniczący okres od ostatniej sesji był krótki, 

ponadto była przerwa świąteczna, w związku z czym oprócz codziennej pracy realizowała zajęcia 

związane z zakończeniem roku budżetowego. 

Przewodniczący Rady Gminy uznał punkt czwarty porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 5 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu piątego porządku obrad 

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

o przedstawienie tego tematu poprosił Panią Wójt. 

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

 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania narkomanii, 

 w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości, 

 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości, 

 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rakszawa, 

 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rakszawa, 

 w sprawie powierzenie Gminie Miasto Rzeszów realizacji zadań Izby Wytrzeźwień, 

 w sprawie dopłaty do pierwszej grupy taryfowej odbiorców usług 

 w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy rzeczowej powiatowi Łańcuckiemu, 
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 w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok, 

 w sprawie ustalenia diet dla sołtysów, 

 w sprawie ustalenia zasad wypłat diet dla radnych. 

Pani Wójt powiedziała, iż uchwały zostały wczoraj podpisane przez Przewodniczącego Rady 

Gminy, część z nich została wysłana wczoraj, a część została wysłana dzisiaj. 

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. podjęcia uchwały w sprawie zmiany trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych 

przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Rakszawa oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. Pan Przewodniczący poprosił Panią Wójt                            

o przybliżenie projektu tej uchwały. 

Pani Wójt o przybliżenie projektu tej uchwały poprosiła Panią M. Siuda – radcę prawnego. 

Pani M. Siuda powiedziała, iż w związku z licznymi zmianami w ustawie o systemie oświaty, 

wystąpiła konieczność zmiany tej uchwały, zmiana dotyczy tego, że ustawa w tej chwili w inny 

sposób reguluje kwestię liczenia podstawy wymiaru dotacji. Pani radca dodała, iż zapisy uchwały 

zostały dostosowane do nowych zapisów ustawy. 

Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję w temacie tej uchwały. 

Pani M. Siuda w ramach uzupełnienia powiedziała, iż w obowiązującej uchwale jest mowa                          

o dotacji, którą wylicza się na podstawie wydatków bieżących na przedszkola publiczne,                             

w tej chwili ustawodawca wprowadził nowe pojęcie „podstawę kwoty dotacji”, jednocześnie 

unormowany jest sposób liczenia dotacji, obecnie Wójt nie może przekazać dotacji                                        

do niepublicznego przedszkola, wyliczonej w dotychczasowy sposób. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż ta uchwała ma skutki finansowe, w związku z czym 

zapytał Panią Skarbnik, czy ta zmiana spowoduje zmianę wysokości dotacji udzielonej dla 

niepublicznego przedszkola Tygrysek. 

 Pani Skarbnik potwierdziła, powiedziała iż wydatki na ten rok zostały przeliczone według 

ogłoszonego wzoru, od nowego roku te przepisy zostały bardziej uszczegółowione, w związku                     

z czym jest obowiązek przeliczenia jeszcze innych wydatków, które mają wpływ na wydatki 

ponoszone w przedszkolu, trzeba wziąć pod uwagę jeszcze proporcjonalnie dokształcanie                             

i obsługę ZEASiP, w związku z czym kwota dotacji zostanie zwiększona. 

Pani Wójt zapytała, czy ta kwota jest już wliczona w rok 2017. 

Pani Skarbnik potwierdziła, powiedziała iż wydatki które przeliczała są zgodne z uchwałą, która 

będzie dzisiaj podjęta, Pan Witalec widział tę uchwałę i nie ma zastrzeżeń, powiedział iż musi być 

ona zgodna z wyliczeniami, które są w budżecie. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy ta uchwała będzie miała wpływ na ewentualne 

wyrównania dla przedszkola Tygrysek za lata ubiegłe. 

Pani Skarbnik powiedziała, iż Jej zdaniem tak, przepisy które wchodzą od nowego roku były 

wcześniej, niemniej jednak nie były one do końca sprecyzowane, nie było jasno zapisane, jak te 

wydatki powinny być przeliczane, w tym momencie są one wyszczególnione. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż dotychczasowe przepisy dawały furtkę organowi 

prowadzącemu do zaniżania dotacji.  

Pani Skarbnik powiedziała, iż każda Gmina interpretuje przepisy po swojemu, w tym momencie 

nie może się wypowiadać, czy dotacja za lata poprzednie była prawidłowo wyliczana, czy też nie, 

jest to kwestia organu nadzorczego. Pani Skarbnik powiedziała, iż były przeprowadzane kontrole 

i z tego, co informowali Ją pracownicy, ta dotacja była sprawdzana i nikt nie zakwestionował 

sposobu wyliczania. 
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Pan R. Leja powiedział, że jeżeli dobrze zrozumiał, to Pani Skarbnik dotację do nowego budżetu 

wyliczała na podstawie nowej uchwały, zapytał dlaczego radni tę uchwałę dostają dopiero                                     

z materiałami na sesję, skoro ta uchwała była. 

Pani Skarbnik powiedziała, iż ta uchwała teraz została przygotowana. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż do tej pory koszt utrzymania dziecka w przedszkolu 

na terenie naszej Gminy wynosił poniżej 200,00 zł. 

Pani Skarbnik powiedziała, iż kwoty były różne, było nawet ponad 300,00 zł, kiedy w przedszkolu 

była mniejsza ilość dzieci, w tym roku pojawiła się sytuacja, że został otwarty jeszcze jeden 

oddział przedszkolny, w związku z czym kwota dotacji się zmniejszyła. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy koszty utrzymania dziecka w przedszkolu mogą się 

zmieniać w trakcie trwania roku budżetowego. 

Pani Skarbnik powiedziała, iż koszty zmieniają się we wrześniu, po przekazaniu informacji                        

do SIO. 

Pani M. Siuda powiedziała, iż nowy przepis wyliczenia dotacji wejdzie w życie dopiero z dniem 

1 stycznia 2017 roku.  

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

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

uchwałę Nr XXXIII/154/16 Rady Gminy Rakszawa z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie 

zmiany trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych                       

na terenie Gminy Rakszawa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania                               

i wykorzystywania. 

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie (13 głosów „za”) 

 

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 wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 

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

Pani Wójt powiedziała, iż w tym roku nie zostały zrealizowane dwa wydatki, w związku                                  

z czym jest potrzeba przeniesienia ich, jako wydatki niewygasające na przyszły rok. Jedno                

zadanie to Przebudowa gminnej drogi publicznej Rakszawa Wołochy - Rakszawa Kościelne                     

nr 1 0 9961 R. Pani Wójt zwróciła uwagę, że w części opisowej uchwały, którą otrzymali radni 

przy opisach zadań zamienione są tytuły, po czym przedstawiła prawidłowo brzmiące objaśnienia. 

1. Przebudowa gminnej drogi publicznej Rakszawa Wołochy  - Rakszawa Kościelne                             

nr 1 0 9961 R  

Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych i kosztorysów inwestorskich przebudowy i remontu dróg w Gminie Rakszawa. 

Umowa nr OŚG.7011.10.2016 z dnia 29.06.2016 r. o wartości: 43.000,00 zł brutto na wykonanie 

usługi została zawarta z P.  Joanną Konopka, zam. 37-403 Pysznica, Jastkowice, ul. Wałowa           

9  prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 

Joanna Konopka,  posiadająca wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej o statusie wpisu – aktywny, NIP 865-212-64-35. 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

zapytania ofertowego zgodnie z Zarządzeniem nr 82/2014 z dnia 07.08.2014r.Wójta Gminy 

Rakszawa w sprawie udzielania zamówień publicznych, których przedmiotem są roboty 

budowlane, dostawy lub usługi, a ich wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 

kwoty 30.000 euro netto został wyłoniony w/w wykonawca. 

Termin realizacji usługi zgodnie z w/w umową i aneksem nr 1 z dnia 15 września 2016 r.  

był określony na dzień 30.12.2016 r.  
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Zakres usług projektowych jest podzielony na 6 odrębnych zadań. Wykonawca zrealizował 

5 zadań o łącznej wartości: 38.500,00 zł brutto 

Z uwagi na nieuregulowany stan prawny pasa drogowego drogi gminnej nr 10 9961 R Rakszawa 

Wołochy – Rakszawa Kościelne położonej w msc. Rakszawa – zadanie nr 6 w/w umowy                               

i w związku z tym przedłużającą się procedurą administracyjną, zostanie zawarty aneks nr 2,                     

w którym zostanie  przesunięty termin realizacji  zadania do dnia 30.06.2017r. 

Wartość usług pozostałych do wykonania w 2017r. – 4.500,00 zł brutto. 

2. Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rakszawa 

Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych i kosztorysów inwestorskich budowy odcinków sieci kanalizacji sanitarnych 

w msc. Rakszawa. 

Umowa nr OŚG.7011.9.2016 z dnia 7.07.2016r. o wartości: 24.846,00 zł na wykonanie usługi 

została zawarta z P. Marianem Budzikiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: 

Zespół Usług Projektowych i Ekologicznych EKOWODA Marian Budzik z siedzibą: 35-105 

Rzeszów, ul. Przemysłowa 11, posiadającym wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji                                 

o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej o statusie wpisu aktywny, i P. Juliuszem 

Nowińskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: Zespół Usług Projektowych 

i Ekologicznych EKOWODA Juliusz Nowiński z siedzibą: 35-105 Rzeszów, ul. Przemysłowa 11, 

posiadającym wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

Rzeczypospolitej Polskiej o statusie wpisu aktywny,  wspólnikami spółki cywilnej NIP 813-020-

21-20, Regon 690214904. 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

zapytania ofertowego zgodnie z Zarządzeniem nr 82/2014 z dnia 07.08.2014r. Wójta Gminy 

Rakszawa w sprawie udzielania zamówień publicznych, których przedmiotem są roboty 

budowlane, dostawy lub usługi, a ich wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 

kwoty 30.000 euro netto, została wybrana w/w wykonawca. 

Termin realizacji usługi zgodnie z w/w umową i aneksem nr 2 z dnia 15 grudnia 2016 r.  był 

określony na dzień 30.12.2016 r.  

W związku z przedłużającą się procedurą administracyjną konieczną do realizacji zadania 

(trudności z uzyskaniem przez Wykonawcę prawa do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane),  zostanie zawarty aneks nr 3, w którym zostanie  przesunięty termin realizacji  

zadania do dnia 30.06.2017r. 

Wartość usług pozostałych do wykonania w 2017 r. opiewać będzie na kwotę: 24.846,00 zł brutto. 

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

tej uchwały, powiedział iż w projekcie uchwały brakuje tabeli. 

Pani Sekretarz powiedziała, prawdopodobnie przy kserowaniu nie było ustawione na dwustronnie, 

niemniej jednak obydwa zadania są opisane w części opisowej. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż umowa na przebudowę drogi Rakszawa 

Wołochy – Rakszawa Kościelne została zawarta w dniu 7 lipca 2016 r. na kwotę 24.846,00 zł. 

Pani Wójt zaprzeczyła, powiedziała iż w części opisowej nastąpiła pomyłka do zadań zostały 

zamienione części opisowe. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż chodzi Mu o to, że umowa została zawarta 

7 lipca 2016 r. i do dnia dzisiejszego nic nie zostało zrobione. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyjaśnił, że ogółem na całe to zadanie było przeznaczone 

43.000,00 zł,  zostało ono podzielone na 6 zadań, z których jedno na kwotę 4.500,00 zł nie zostało 

jeszcze zrobione. 

Pani Wójt oraz Pani Skarbnik potwierdziły. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapytał, od kiedy droga Rakszawa Wołochy – Rakszawa 

Kościelne jest drogą gminną. 

Pani Wójt powiedziała, iż długo, niemniej jednak nie potrafi odpowiedzieć od kiedy. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż ta droga, drogą gminną na pewno była przed 

1998 rokiem, ustawa z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące 
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administrację publiczną, w art. 73 stwierdza, że te drogi, które są drogami gminnymi z mocy prawa 

przechodzą na własność Skarbu Państwa – Samorządu, za odszkodowaniem, właściciele których 

interesy zostały tam naruszone do 31 grudnia 2005 r. mogli się ubiegać o odszkodowanie. Pan 

Przewodniczący powiedział, iż ma rozumieć, że od 1998 r. stan prawny tej drogi nie został 

uregulowany, w tej chwili jest 2016 rok, minęło 18 lat, w związku z czym zapytał, czy jest to za 

mało, mając stosowne narzędzia i nie musząc płacić odszkodowania, gdyż prawo do tych roszczeń 

wygasło. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż na terenie Gminy Rakszawa takich dróg jest więcej. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż nie neguje potrzeby przeniesienia wydatków, 

wskazał tylko, że trzeba przenosić środki, jako niewygasające, a zadanie nie zostało zrealizowane, 

bo w Urzędzie Gminy Rakszawa przez 18 lat nie było kogoś, kto dokonałby zmian 

własnościowych. Pan Przewodniczący dodał, iż ustawa dała możliwość uregulowania stanu 

prawnego. 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił Panią Skarbnik o przekazanie radnym na najbliższej sesji 

prawidłowo brzmiącej części opisowej tej uchwały. Pan Przewodniczący zapytał, czy radni chcą 

jeszcze zabrać głos w temacie tej uchwały, w związku z tym, że radni nie zabrali głosu zamknął 

dyskusję, a następnie poddał pod głosowanie uchwałę Nr XXXIII/155/16 Rady Gminy Rakszawa 

z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają                               

z upływem roku budżetowego. 

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie (13 głosów „za”) 

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

za wyczerpany, po czym ogłosił kilka minut przerwy. 

 

Ad. 8 

 

Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady, po czym przeszedł do realizacji 

punktu ósmego porządku obrad tj. podjęcia uchwały budżetowej na rok 2017. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż Rada dotychczas pracowała nad budżetem                   

w oparciu o uchwałę Nr XII/42/11 Rady Gminy w Rakszawie z dnia 30 września 2011 roku                         

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Pan Przewodniczący przeglądając 

internet przypadkowo natknął się na uchwałę Nr XL/224/10 Rady Gminy w Rakszawie z dnia 28 

października 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i zauważył,                    

że uchwała z 2011 roku zawiera zapis o tym, że traci moc uchwała Nr XII/42/11 Rady Gminy                   

w Rakszawie z dnia 30 września 2011 roku natomiast nie ma tam zapisu o utracie mocy przez 

uchwałę Nr XL/224/10 Rady Gminy w Rakszawie z dnia 28 października 2010 roku, w związku 

z czym Pan Przewodniczący zwracając się do Pani mecenas powiedział, iż są dwie ważne uchwały, 

ta z 2010 i ta z 2011 roku. 

Pani M. Siuda powiedziała, iż tę kwestię można było sprawdzić poza sesją, Pan Przewodniczący 

mógł do Niej przyjść w celu sprawdzenia tej kwestii, dodała iż jest to bardziej pytanie do Pani 

Sekretarz, która prowadzi rejestr uchwał i może sprawdzić, co się w tym okresie działo. Pani radca 

dodała, że pamięta, iż były negatywne opinie RIO dotyczące uchwały trybowej, niemniej jednak 

nie pamięta, czego konkretnie one dotyczyły. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapytał, co w sytuacji, gdy obie te uchwały są ważne. 

Pani M. Siuda powiedziała, iż nie może tak być, że obie te uchwały są ważne, dodała że poprosi  

o dokumenty i wówczas się w tej kwestii wypowie, internet nie jest dla Niej źródłem prawa. 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o wyjaśnienie tej sprawy Panią Sekretarz. 

Pani Sekretarz powiedziała, iż żeby wyjaśnić te sprawę musi udać się do biura celem sprawdzenia 

dokumentów. 

Pani Skarbnik powiedziała, iż Regionalna Izba Obrachunkowa w uzasadnieniu swojej opinii 

powołuje się na uchwałę z 2011 roku. 

Przewodniczący Rady Gminy w oczekiwaniu na informacje Pani Sekretarz, odczytując §4 

uchwały Nr XII/42/11 Rady Gminy w Rakszawie z dnia 30 września 2011 roku w sprawie trybu 
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prac nad projektem uchwały budżetowej, przypomniał radnym, jakie punkty powinny być 

zrealizowane podczas podejmowania uchwały budżetowej. Pan Przewodniczący powiedział,                     

iż każdy z radnych w ustawowym terminie otrzymał przygotowany przez Panią Wójt projekt 

budżetu na 2017 rok wraz z wieloletnia prognozą finansową, a następnie odczytał projekt uchwały 

budżetowej na 2017 rok. Pan Przewodniczący zapytał Panią Sekretarz, czy ustaliła już kwestie 

dotyczące uchwał w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. 

Pani Sekretarz powiedziała, iż RIO uchwałą Nr XXVIII/5669/2010 stwierdziła nieważność 

uchwały Nr XL/224/10 Rady Gminy w Rakszawie z dnia 28 października 2010. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Pani Sekretarz, po czym o przedstawienie wniosków 

dotyczących budżetu poprosił Przewodniczącego Komisji Społecznej. 

Przewodniczący Komisji Społecznej odczytał wnioski, jakie do projektu budżetu wypracowała 

Komisja Społeczna (załącznik nr 1 do protokołu). 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Przewodniczącemu Komisji Społecznej, po czym                     

o przedstawienie wniosków poprosił Przewodniczącego Komisji Gospodarczej. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej przedstawił wnioski, jakie do projektu budżetu 

wypracowała Komisja Gospodarcza (załącznik nr 2 do protokołu). 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Przewodniczącemu Komisji Gospodarczej, po czym      

o przedstawienie wniosków oraz opinii poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał opinię Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rakszawa 

dotyczącą projektu budżetu Gminy na 2017 rok, wypracowane przez Komisje wnioski oraz 

odpowiedź podsekretarza stanu w ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

na interpelację nr 7233 w sprawie uregulowania stanu prawnego dróg, dla których w rejestrze 

gruntów gmina widnieje jako władający (załącznik nr 3 do protokołu). Pan Przewodniczący złożył 

wniosek, aby opinia została poprzez głosowanie przyjęta przez Radę Gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie opinię w sprawie budżetu przygotowaną 

przez Komisję Rewizyjną. 

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

Przewodniczący Rady Gminy odczytał Uchwałę Nr R/III/41/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie projektu uchwały 

budżetowej Gminy Rakszawa na 2017 rok (uchwała do wglądu w biurze Rady Gminy). Pan 

Przewodniczący zapoznał radnych z uchwałą Nr III/98/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości 

sfinansowania deficytu budżetowego wynikającego z projektu budżetu Gminy Rakszawa na 2017 

rok, opinia jest pozytywna, nie ma tu żadnych uwag. Przewodniczący Rady Gminy poprosił Panią 

Wójt o przedstawienie stanowiska w sprawie opinii Komisji Rewizyjnej oraz Regionalnej Izby 

Obrachunkowej. 

Pani Wójt odnośnie uwag Komisji Rewizyjnej powiedziała, iż jeżeli chodzi o Dział 700 

Gospodarkę mieszkaniową i kwotę około 250.000,00 zł, które powinno wpłacić Centrum 

Medyczne, to nie można było wpisać tych środków do projektu budżetu, gdyż rozliczenie                                

z Centrum Medycznym będzie po rozliczeniu inwestycji. Jeżeli chodzi o uwagę dotyczącą Działu 

900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska, odnośnie zaległości z tytułu opłat za odpady, 

w opinii zostało zapisane „Jak poinformowała Komisję Pani Wójt – zaległości w tym temacie,                  

po trzech kwartałach 2016 r. sięgają kwoty 131.730,83 zł”, obecny na posiedzeniu pracownik 

wywołany w trybie szybkim, nie uzyskał od księgowości wydruków, gdyż to trwa dosyć długo,  

w związku z czym posiłkując się sprawozdaniem sporządzonym na koniec września przytoczył 

kwotę 131.730,83 zł, na którą składają się należności na ten dzień. Kwota 50.000,00 zł,                                
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to zaległości wymagalne na koniec września, czyli nie zapłacone przez mieszkańców                                    

w wymaganym terminie od roku 2013. Pani Wójt powiedziała, iż na dzień dzisiejszy zaległości  

za okres od 1.07.2013 r. do 15.12.2016 r. wynoszą 22.591,00 zł, natomiast zaległość wraz                            

z należnościami wynosi 44.421,00 zł, ściągalność należności w naszej Gminie wynosi 96,5%. Pani 

Wójt przypomniała, iż odnośnie uwag do Działu 600 Transport i łączność, do podatku od dróg 

tłumaczyła, że podatek dotyczy dróg w samoistnym posiadaniu, a takich Gmina ma około 52ha. 

Komisja informacji w tym temacie oczekuje do końca I kwartału i wówczas Pani Wójt przedstawi 

szczegółową informację w tym zakresie. Pani Wójt powiedziała, iż pojawił się poważny błąd, 

którego nie zauważyła Komisja dotyczący administracji publicznej. Jak zauważyła Komisja 

Rewizyjna w administracji publicznej w roku 2016 w Dziale 750 wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane wynosiły 1.740.000,00 zł, natomiast wynagrodzenia ze stosunku pracy 1.380.000,00 zł, 

to są wynagrodzenia i składki, które należą do pracownika. Pani Wójt powiedziała, iż w projekcie 

jest błąd, który zgłosi jako autopoprawkę do budżetu, dotyczy on Działu 750, Rozdziału Urzędy 

gmin, gdzie wynagrodzenia i składki od nich naliczane są w kwocie 1.884.957,50 zł, czyli więcej 

o 140.000,00 zł, w tym wynagrodzenia ze stosunku pracy 1.874.957,50 zł, powinno być 

1.450.000,00 zł, tutaj Pani Skarbnik nie odliczyła składek, powinna być kwota samego 

wynagrodzenia. Pani Wójt powiedziała, iż taka sama sytuacja dotyczy szkół, dodała                                        

iż w porównaniu do roku poprzedniego nastąpił wzrost o 70.000,00 zł, a nie o 300.000,00 zł. Jeżeli 

chodzi o promocję Gminy, to będzie ograniczony dostęp mieszkańców do wiedzy, który mieli 

poprzez informacje zawarte w wydawanym Biuletynie, ograniczone będą możliwości 

obejmowania uroczystości, czy imprez honorowym patronatem Wójta Gminy, ponadto będzie 

ograniczona możliwość wsparcia klubów sportowych, gdyż to z promocji były zakupywane stroje 

sportowe opatrzone logo Gminy, niemniej jednak jest to wola radnych, jak postanowią,                             

tak zagłosują. Pani Wójt powiedziała, iż nie może tak być, aby wzrost wynagrodzeń w latach                    

2016 – 2017 wyniósł prawie 500.000,00 zł. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż ta kwota wynika z projektu budżetu, który 

przedstawiła Pani Wójt. 

Pani Wójt potwierdziła, dodała iż wynika to z błędu, czego nie zauważyła również Komisja 

Rewizyjna porównując rok 2017 do roku 2016, niemniej jednak ten błąd będzie dzisiaj 

naprawiony. Jeżeli chodzi o kwotę długu, to wyliczała to Pani Księgowa, niemniej jednak bardziej 

wiarygodna kwota będzie znana dopiero w chwili zaciągania kredytu, czy pożyczki. Pani Wójt 

powiedziała, iż nie zgadza się z zapisem opinii dotyczącym ZEASiP, że „Zgodnie z uchwałą Rady 

pracownicy Zespołu stali się pracownikami Urzędu Gminy”, jest to oddzielna jednostka 

organizacyjna, zakwalifikowana nie do Działu Oświata, jak wcześniej, tylko do Działu 

Administracja publiczna. Pani Wójt powiedziała, że jeżeli chodzi o ryczałt na dojazd, to jest to 

ryczałt dla ZEASiP, otrzymuje go Pani Dyrektor na poruszanie się po terenie miejsca pracy, jest 

to niewielka kwota w ciągu miesiąca. Jeżeli  chodzi o kwotę 51.064,00 zł, to nie są wyłącznie 

szkolenia pracowników, są tam szkolenia, ale są również materiały papiernicze, komputerowe, 

druki akcydensowe, zakup pomocy, opłaty pocztowe, prowizja bankowa, odpis na zakładowy 

fundusz, ryczałty. Pani Wójt powiedziała, iż w opinii jest zapis o braku w Dziale 854 Edukacyjna 

opieka wychowawcza Rozdziału 85401 świetlice szkolne, wynika to z tego, że na terenie Gminy 

nie ma świetlic szkolnych nie podlegających pod szkoły, w naszej Gminie funkcjonujące świetlice 

są w Dziale Oświata, w poszczególnych szkołach podstawowych. Pani Wójt odnosząc się                                    

do wniosków Komisji powiedziała, iż Komisja wnioskuje o zmniejszenie wydatków bieżących                

w Rozdziale 60016 Drogi gminne o kwotę 190.000,00 zł do kwoty 247.096,75 zł, wyjaśniła                       

iż w tej kwocie 215.000,00 zł jest zapisane na podatek od dróg, po zmniejszeniu zostaje                  



9 
 

31.000,00 zł na wydatki bieżące na wszystkich drogach gminnych, włącznie z pozimowymi 

naprawami dróg, koszeniem poboczy i rowów. Pani Wójt myśli, że zmniejszenie tej kwoty                       

nie pozwoli na realizacje obowiązkowych zadań bieżących związanych z utrzymaniem dróg, 

dodała iż utrzymanie dróg ma związek z różnymi odszkodowaniami w razie wypadków. Jeżeli 

chodzi o Rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg, komisja wnioskuje o zmniejszenie                          

o 30.000,00 zł, do kwoty 190.000,00 zł, Pani Wójt powiedziała, iż z roku na rok w Gminie 

przybywa punktów oświetleniowych, w związku z czym biorąc pod uwagę zmniejszenie środków 

może zabraknąć pieniędzy na świecenie. Druga zmiana w Rozdziale 90015 dotyczy 

doprecyzowania zapisu „„Wykonanie oświetlenia na drogach gminnych (fundusz sołecki sołectwa 

Wydrze) – 20.000,00 zł”, poprzez dodanie, po słowie „gminnych” słów „na terenie sołectwa 

Wydrze, przy drodze Wydrze – Podbór””. Pani Wójt powiedziała, iż nie może się pozytywnie 

ustosunkować do tego tematu, gdyż o wyznaczaniu zadań z funduszu sołeckiego decydują 

zebrania wiejskie w formie uchwały, zgadza się z tym, że zapis trzeba doprecyzować, niemniej 

jednak Pani Wójt nie może tego zrobić na własna rękę, wniosek jaki do Niej wpłynął                                       

nie wskazywał konkretnej drogi. Pani Wójt powiedziała, iż niektóre wnioski nie są doprecyzowane 

np. „utwardzenie drogi w miejscowości Rakszawa, od drogi powiatowej do tzw. dworu obok Pana 

Dudka – 15.000,00 zł”, Pani Wójt nie mogła doprecyzować, która to jest droga, wniosek 

„wykonanie oświetlenia w miejscowości Rakszawa – Mościny, przy drodze powiatowej                                   

– 25.000,00 zł”, nie jest podane gdzie i na jakim odcinku. Pani Wójt poprosiła Panią Skarbnik                    

o przedstawienie autopoprawek wynikających z uwag Regionalnej Izby Obrachunkowej, a także 

autopoprawek wynikających z powstałych niedopatrzeń, czy błędów. 

Przewodniczący Rady Gminy zaproponował, aby w tej chwili wyjaśnić kwestie poruszone przez 

Panią Wójt, pierwsza dotyczyła wykonania projektu oświetlenia przy drodze powiatowej, temat 

ten pojawił się na zebraniu wiejskim, jest zawarty we wnioskach Rady Sołeckiej, ponadto pismo 

w tym temacie datowane na dzień 23.09.2016 r. wpłynęło od mieszkańców tamtego rejonu. Pan 

Przewodniczący odczytał w/w pismo, gdzie jest wymieniona droga od Rakszawy Rąbane                            

w kierunku miejscowości Trzeboś, pod pismem podpisało się 20 osób. Przewodniczący Rady 

Gminy powiedział, iż rozmawiał z jedną z tamtejszych mieszkanek, która bardzo prosiła                                

o oświetlenie, gdyż w tej chwili nie ma tam, ani chodnika, ani oświetlenia, a co za tym idzie jest 

niebezpiecznie. Jeżeli chodzi o doprecyzowanie zapisu dotyczącego realizacji funduszu 

sołeckiego sołectwa Wydrze, to sprawa ta wyniknęła na posiedzeniu Komisji Społecznej, niemniej 

jednak szerzej ten temat był omawiany na posiedzeniu Komisji Gospodarczej, wówczas głos 

zabrał Pan S. Piersiak. Przewodniczący Rady Gminy poprosił o zabranie głosu w tej sprawie 

Przewodniczącego Komisji Gospodarczej. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż na posiedzeniu Komisji Gospodarczej Pan 

S. Piersiak powiedział, iż ma być oświetlona droga na Podbór. 

Przewodniczący Rady Gminy odnośnie kwoty wpisanej do projektu budżetu, powiedział iż radni 

pracowali nad takim budżetem, jaki otrzymali, takie kwoty były wpisane. Pan Przewodniczący 

powiedział, iż nie wie, kiedy Pani Wójt, czy Pani Skarbnik wyłapały błąd, posiedzeń w sprawie 

budżetu odbyło się dużo, tylko Komisja Rewizyjna odbyła ich 4 i nigdy nie było mowy o tym,                   

że do budżetu zostały wpisane błędne kwoty. 

Pani Wójt powiedziała, iż była zaproszona na jedną komisję, wówczas było poruszonych bardzo 

dużo tematów. Pani Wójt powiedziała, iż ściągnięcie takich kwot z budżetu będzie skutkowało 

zagrożeniem wykonania zadań bieżących Gminy, jeżeli chodzi o wynagrodzenia pracowników. 

Przewodniczący Rady Gminy zgodnie z prośbą Pani Wójt przekazał głos Pani Skarbnik, celem 

przedstawienia autopoprawek Wójta do budżetu. 
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Pani Skarbnik przedstawiła autopoprawki wynikające z opinii i uwag RIO, powiedziała                                    

iż w projekcie uchwały, w §2 pkt 1 lit. a następuje zmiana: 

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 16.755.226,91 zł, w tym: 

 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane jest kwota 11.829.914,51 zł,                              

a powinna być kwota 11.778.114,51 zł 

 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek jest kwota 4.925.312,40 zł,                          

a powinna być kwota 4.977.112,40 zł. 

Pani Skarbnik powiedziała, iż druga uwaga RIO dotyczy wydatków bieżących w Dziale 801 

Oświata i wychowanie, dotacji dla Przedszkola Tygrysek, w chwili kiedy RIO otrzymało projekt 

budżetu nie było jeszcze uchwalonej uchwały na temat dotacji, która dzisiaj została 

przegłosowana, jest to uchwała okołobudżetowa, w związku z czym znalazła się w uwagach RIO. 

Podobna sytuacja jest w czwartej uwadze dotyczącej Działu 600 Transport i łączność, w Rozdziale 

60014 Drogi publiczne powiatowe, gdzie RIO wskazuje, że Rada Gminy powinna podjąć uchwałę 

okołobudżetową w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej, gdyż w chwili przekazywania budżetu 

takiej uchwały nie było, były tylko zaplanowane środki w budżecie. Pani Skarbnik powiedziała, 

iż w trzeciej uwadze zostało zapisane, że z uzasadnienia projektu uchwały budżetowej nie wynika, 

czy wydatki bieżące w Dziale 900, w Rozdziale 90002 Gospodarka odpadami są przeznaczone                 

na inne zadania gminy niż związane z utrzymaniem czystości i porządku w Gminie, natomiast                        

z tabeli nr 7 do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok wynika, że w tym rozdziale określa się 

wydatki bieżące na zadania gminy związane z utrzymaniem czystości i porządku w Gminie                         

do wysokości dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w związku 

z czym przed podjęciem uchwały budżetowej należy ustalić, jaki rodzaj zadań Gminy będzie 

realizowany z wydatków bieżących Działu 900, Rozdziału 90002 Gospodarka odpadami, oprócz 

zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w Gminie. Pani Skarbnik powiedziała,                  

iż w tym dziale po stronie dochodów z tytułu wpłat od mieszkańców zaplanowana jest kwota 

380.000,00 zł, natomiast po stronie wydatków jest kwota 451.000,00 zł. Pani Skarbnik 

powiedziała, iż wydatki w tym Rozdziale były szacowane na podstawie aktualnych danych,                        

jest tam ujęte wynagrodzenie pracownika, są szkolenia, delegacje, ale są też opłaty za odbiór 

odpadów komunalnych, przyjęte było, że wysokość kwoty za odbiór odpadów będzie wynosić 

400.000,00 zł, taka była planowana kwota przetargu, natomiast kwoty dochodów są niższe, choćby 

ze względu na to, że przy szacowaniu wpływów Pani Skarbnik brała pod uwagę informację,                   

ile na chwilę obecną powinni wpłacić mieszkańcy za odbiór śmieci. Pani Skarbnik powiedziała, 

iż w tej chwili pojawia się pytanie, czy zwiększa się dochody i co za tym idzie zwiększa się opłatę 

za odbiór odpadów, czy też zmniejszy się wydatki na tyle, na ile będzie to realne. Pani Skarbnik 

powiedziała, iż na chwilę obecną nie ściągniętych jest 40.000,00 zł dochodów, niemniej jednak 

Jej zdaniem nie należy zwiększać dochodów o tę kwotę, gdyż tych dochodów może nie uda się 

ściągnąć, dodała iż w ciągu ostatnich kilku miesięcy udało się ściągnąć 70.000,00 zł zaległości. 

Pani Skarbnik powiedziała, iż z tego działu pokrywane są koszty utylizacji padłych zwierząt, 

koszty likwidacji dzikich wysypisk oraz utrzymanie selektywnej zbiórki odpadów. Pani Skarbnik 

powiedziała, iż w projekcie uchwały w §14 pkt 2 wpisała „Nadzór nad wykonaniem uchwały 

powierza się Komisji Rewizyjnej”, niemniej jednak w ramach autopoprawki wnioskuje                                 

o wykreślenie tego zapisu. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czym Pani Skarbnik uzasadnia ten wniosek 

Pani Skarbnik powiedziała, iż nie ma uzasadnienia, jest to prośba. 

Pani Wójt powiedziała, iż nie jest to prośba, ustawa mówi, jakie zapisy mają mieć uchwały. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy RIO zarzuciła ten zapis. 
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Pani Skarbnik powiedziała, iż nie było takiego zarzutu. 

Pani M. Siuda powiedziała, iż ten zapis jest nieskuteczny. 

Pani Wójt powiedziała, iż Ona wnioskuje, a Rada zrobi jak będzie uważać za stosowne.  

Pani Skarbnik przedstawiła autopoprawki dotyczące zmian w tabeli nr 2, dodała iż autopoprawki 

dotyczące wynagrodzeń wynikają z Jej błędu. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy Pani Skarbnik wiedziała wcześniej o tych błędach, 

kiedy były posiedzenia wszystkich Komisji Rady. 

Pani Skarbnik potwierdziła, iż wiedziała o błędach w wynagrodzeniach, niemniej jednak, nikt Jej 

wczoraj nie poinformował o tym, że ma przyjść na posiedzenie i składać wyjaśnienia, dodała                     

iż zgłaszała ten temat na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w którym brała udział, nie podawała 

wówczas konkretnych kwot. Pani Skarbnik kontynuowała przedstawianie autopoprawek 

dotyczących zmian w tabeli nr 2. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż nie wie, jak pozostali radni, ale On zgubił się już przy 

pierwszych kwotach autopoprawek przedstawianych przez Panią Skarbnik, przypomniał                               

iż w uchwale z 2010 roku, o której na początku wspomniał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

był zapis „Wójt może zaproponować autopoprawki  do przedłożonego Radzie Gminy projektu 

uchwały budżetowej najpóźniej przed pierwszym posiedzeniem Komisji Rewizyjnej w sprawie 

projektu uchwały budżetowej”. Pan Przewodniczący powiedział, iż to zostało zmienione,                              

a powinno zostać, gdyż w dniu dzisiejszym radni dowiadują się, że w projekcie budżetu, któremu 

poświęcili miesiąc czasu są błędy, dodał iż ta sytuacja jest nie do przyjęcia. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż również nie mógł nadążyć z notowaniem 

autopoprawek, ale z tego, co się zdążył zorientować, to wszędzie nastąpiło zmniejszenie kwot,                

w związku z czym następuje zmniejszenie wydatków. 

Pani Wójt powiedziała, iż nie następuje zmniejszenie wydatków. 

Pani Skarbnik powiedziała, że jeżeli chodzi o wynagrodzenia, to w kwocie wynagrodzeń są 

pochodne i umowy zlecenia, w punkcie wynagrodzenia ze stosunku pracy Pani Skarbnik popełniła 

błąd, powinna tam być ujęta tylko kwota zasadnicza, a Pani Skarbnik doliczyła tam dodatkowo 

ZUS-y pracodawcy, w związku z czym te kwoty były wyższe. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapytał, co się zmienia w budżecie oprócz cyfr, kwoty 

główne nie ulegają zmianie. 

Pani Skarbnik potwierdziła, powiedziała, iż zmieniają się tylko wynagrodzenia ze stosunku pracy, 

tam nie powinny być ujęte umowy zlecenia i nie powinny być ujęte pochodne, czyli składki ZUS 

pracodawcy. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż dla radnych nie ma żadnych zmian oprócz 

drobnych korekt, które Pani Skarbnik przygotuje dla radnych. 

Pani Wójt powiedziała, iż są zmiany, gdyż w opinii Komisji jest zapis, że płace w administracji są 

zwiększone na rok 2017 o ponad 400.000,00 zł w porównaniu do roku 2016. Pani Wójt 

powiedziała, że Przewodniczący Komisji Rewizyjnej porównywał kwotę wynagrodzenia                             

ze stosunku pracy w roku 2016 do kwoty roku 2017, stad też wzięła się różnica około                               

400.000,00 zł, gdyż kwota około 400.000,00 zł to składki. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż wynagrodzenia i pochodne dadzą te różnicę.   

Pani Wójt powiedziała, iż wynagrodzenia i pochodne w 2016 roku wynosiły 1.740.000,00 zł, 

natomiast wynagrodzenia i pochodne na 2017 rok wynoszą 1.884.957,00 zł, różnica wynosi 

140.000,00 zł, a nie ponad 490.000,00 zł. 

Przewodniczący Komisji rewizyjnej powiedział, iż Pani Wójt polemizuje z kwotą wzrostu, jaką 

wskazała Komisja Rewizyjna. 

Pani Wójt powiedziała, iż nie polemizuje, tylko wyjaśnia. 
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Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż wnioski złożone przez wszystkie komisje 

pozostają w mocy, nie naruszają one struktury budżetu. 

Pani Wójt powiedziała, iż wnioski w znacznym stopniu naruszają budżet, chociażby poprzez 

ściągnięcie z administracji kwoty 400.000,00 zł. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż Komisja kierowała się tym, że na rok 2016 

zostały zaplanowane środki na odprawy dla dwóch pracowników odchodzących na emerytury, 

zostały wypłacone nagrody jubileuszowe, tych świadczeń w 2017 roku nie będzie. 

Pani Wójt z Panią Skarbnik razem odpowiedziały, że te świadczenia są. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poprosił o wskazanie. 

Pani Wójt powiedziała, iż w tym roku odchodzi trzy osoby. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poprosił o wskazanie nazwisk. 

Pani Wójt powiedziała, iż nazwisk nie musi podawać, osoby odchodzą w związku ze zmianą 

ustawy o emeryturach i od 1 października 2017 roku kobiety w wieku 60 lat, a mężczyźni w wieku 

65 lat mogą przechodzić na emeryturę. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż Pani Wójt nie może się powoływać                               

na przepisy, które nie weszły w życie. 

Pani Wójt powiedziała, iż te przepisy weszły w życie Prezydent podpisał ustawę. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż te osoby dopiero złożą wnioski o emerytury      

i wtedy będzie można zabezpieczać środki. 

Pani Wójt powiedziała, iż te osoby już mówią, że przechodzą na emerytury, emerytura jest 

przywilejem,  niemniej jednak pewności, że te osoby przejdą na emeryturę nie ma. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, że również w szkołach można wskazać grupę 

osób, które mogą przejść na emeryturę, bo to jest ich przywilej, niemniej jednak na odejście tych 

osób nie zabezpiecza się środków. Pan Przewodniczący powiedział, iż w 2016 roku osoba poszła 

na emeryturę, środki zostały jej wypłacone mimo, że nie były planowane. Przewodniczący 

Komisji Rewizyjnej nawiązując do wcześniejszej wypowiedzi Pani Wójt dotyczącej pracownika 

„wyrwanego do odpowiedzi” powiedział, iż ten pracownik nie wiedział o niczym, na żadne 

pytanie nie potrafił udzielić odpowiedzi, „albo twierdził, że to mu wylicza kierownik i on się tym 

nie zajmuje, jak zapytany był o zadłużenie, to nie on, to w księgowości, musi się iść zapytać, 

poszedł, wyliczono mu”, chodził kilkakrotnie po informacje do księgowości, ten człowiek 

odpowiada za gospodarkę śmieciową i na posiedzeniu przedstawił kwotę zaległości w wysokości 

131.730,83 zł. 

Pani Wójt powiedziała, iż pracownik dostał sprawozdania z księgowości, a nie wyliczenia,                      

co wcześniej tłumaczyła. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż pytanie było precyzyjne, na co pracownik 

odpowiedział równie precyzyjnie z dokładnością do 83 groszy. 

Pani Wójt powiedziała, iż wczoraj około godz. 1400 poszła do księgowości i poprosiła o te 

wydruki, na co panie w księgowości odpowiedziały, że w tej chwili nie mogą dać, gdyż ten wydruk 

trwa około 3 godziny.  

Pani T. Chajec zgłosiła wniosek o ogłoszenie przerwy i wyjaśnienie tej sprawy w międzyczasie.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poprosił o przygotowanie autopoprawek na piśmie, gdyż                

ze względu na ich ilość radni nie nadążają z notowaniem. 

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił przerwę celem przygotowania autopoprawek w formie 

pisemnej. 
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Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady powiedział, iż w trakcie przerwy sesje 

opuścili Pan J. Waniowski oraz Pan P. Frączek, od tej chwili w obradach uczestniczy 11 radnych. 

Pan Przewodniczący poprosił Panią Wójt o przedstawienie autopoprawek. 

Pani Wójt oddając głos Pani Skarbnik poprosiła Ją o przedstawienie autopoprawek. 

Pani Skarbnik przedstawiła autopoprawki, które Pani Wójt wprowadza do uchwały budżetowej     

na 2017 rok: 

„§1 

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy na 2017 rok  wysokości   

28.771.910,50 zł, w tym: 

a) dochody bieżące kwota: 28.727.910,50 zł 

b) dochody majątkowe kwota: 44.000,00 zł, z tego: 

 dochody ze sprzedaży majątku kwota: 44.000,00 zł 

§2 

1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2017 rok  w wysokości 31.448.794,60 zł, w tym: 

1) wydatki bieżące na kwotę 28.379.255,41 zł, z tego; 

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 16.828.709,41 zł, w tym: 

 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.806.847,01 zł 

 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 5.021.862,40 zł 

b) dotacje na zadania bieżące 1.187.200,00 zł 

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.293.346,00 zł 

d) wydatki na obsługę długu publicznego 70.000,00 zł 

2) wydatki majątkowe na kwotę 3.069.539,19 zł, z tego; 

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 3.069.359,19 zł” 

Pani Skarbnik, jako autopoprawkę zgłosiła również wykreślenie z §14 pkt 2 „Nadzór nad 

wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej”. 

Pani Wójt powiedziała, iż w związku z życzeniem radni otrzymali autopoprawki Wójta w formie 

pisemnej, po czym ustnie je przedstawiła (załącznik nr 4 do protokołu). 

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

autopoprawek Wójta. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż pilnie prześledził autopoprawki Pani Wójt                     

i zauważył, że w §1 uchwały zostały zmienione kwoty, kwota 28.638.743,00 zł została zastąpiona 

kwotą 28.771.910,50 zł, co nie znajduje odzwierciedlenia w tabeli nr 1, gdzie również powinna 

nastąpić zmiana, te kwoty powinny ze sobą współgrać. 

Pani Skarbnik powiedziała, iż nie zdążyła tego poprawić. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż identyczna sytuacja jest w tabeli nr 2. Pan 

Przewodniczący powiedział, iż budżet bilansuje się zarówno po stronie dochodów, jak                                   

i wydatków, dodał iż Pani Wójt nie wprowadziła żadnych dodatkowych wydatków,                                        

na wynagrodzenia i pochodne pozostają takie same kwoty, natomiast w tym są wynagrodzenia                    

ze stosunku pracy i od tej kwoty odliczane są składki, w związku z czym tylko ta kwota jest 

pomniejszana, wcześniej była wpisana błędnie. 

Pani Wójt powiedziała, iż przed chwilą Pani Księgowa przedstawiła radnym zmianę kwot w treści 

uchwały budżetowej, gdyż tam wprowadziła projekt realizowany przez ZSTG. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapytał, w której tabeli ten projekt jest wpisany. 

Pani Skarbnik powiedziała, iż nie zdążyła go wprowadzić do tabeli, powiedziała iż na chwilę 

obecną dochody i wydatki nie zmieniają wartości, „będzie zmieniona wartość, ale to nie zmienia 

wartości deficytu”. 
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Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przeprosił, że wchodzi w słowo powiedział „brutalnie 

zapytam, kto sobie tu z kogo robi jaja”. 

Pani Wójt powiedziała, iż dlatego prosiła o przerwę, dodała że również dzisiaj się dowiedziała,                     

iż do budżetu nie jest wprowadzony projekt ZSTG. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż radni procedują nad budżetem od półtora 

miesiąca, wnioski Komisji Rewizyjnej tożsame z wnioskami Rady Gminy wpłynęły na ręce Pani 

Wójt 12 grudnia, dziś jest 29 grudnia „i na kolanie są robione poprawki, poprawki nam 

zaproponowane nic nie wnoszą nowego oprócz, że przyznajemy się do błędu, że było źle wpisane, 

więc możemy te poprawki od ręki wprowadzić, bo one dla kształtu budżetu nic nie zmieniają”. 

Pan Przewodniczący zapytał skąd się bierze zwiększenie budżetu, skoro wprowadzane zmiany                  

nie wnoszą takich zmian. 

Pani Skarbnik powiedziała, iż w projekcie budżetu nie były ujęte dochody i wydatki na projekt 

realizowany przez ZSTG, który jest realizowany od tego roku. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwracając się do Pani Skarbnik powiedział, „czyli Pani 

zmienia kwoty tu,  nie wprowadzając tego wydatku w ogóle”. 

Pani Skarbnik powiedziała, iż te wydatki będą wprowadzone w objaśnieniach w Rozdziale 80195. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż tego projektu w tej chwili nie ma, zwracając 

się do Pani Wójt zapytał, czy Pani Wójt wprowadza ZSTG. 

Pani Skarbnik powiedziała, iż nie zdążyła tego poprawić w tabeli. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż tego nie ma w żadnej tabeli, w tabeli nic się 

nie zmieniło oprócz błędnie wpisanych kwot, o czym Pani Wójt mówiła. Pan Przewodniczący 

zgłosił wniosek o 5 minut przerwy. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej o ogłoszenie 5 minut przerwy. 

Radni przyjęli wniosek jednogłośnie (11 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił pięć minut przerwy. 

Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady. 

Pani Wójt powiedziała, iż treść uchwały budżetowej na 2017 rok zostaje taka, jaką radni otrzymali 

w prowizorium budżetowym 15 listopada 2016 r., z tym, że w §2 ust. 1 pkt 1 są wprowadzone 

zmiany, które wcześniej wyjaśniła Pani Skarbnik. 

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 16.755.226,91 zł, w tym: 

 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.778.114,51 zł 

 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 4.977.112,40 zł. 

Pani Wójt proponuje wykreślenie z §14 ust. 2, Jej zdaniem nie jest to istotny zapis. Pani Wójt 

podtrzymuje autopoprawki, które przedstawiła radnym na piśmie. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał Panią Wójt, czy wycofuje się z wcześniej zaproponowanych 

autopoprawek do §1 projektu uchwały. 

Pani Wójt powiedziała, iż uchwała zostaje tylko z tymi zmianami, które przed chwila przedłożyła. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwrócił uwagę, że w projekcie uchwały w §2 ust.1 pkt 1                 

lit. a zmieniła się również kwota na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek,  

a z tego co pamięta, to wprowadzane zmiany dotyczyły tylko wynagrodzeń, a nie zadań 

statutowych.  

Pani Skarbnik powiedziała, iż ta zmiana dotyczy Rozdziału 85213, tam na wynagrodzenia była 

kwota 51.800,00 zł, a powinno to być zapisane, jako wydatki statutowe. Pani Skarbnik 

powiedziała, iż ten zapis w tabeli poprawiła jeszcze w trakcie pisania projektu, natomiast                            

w uchwale było źle zsumowane. 
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Przewodniczący Rady Gminy zapytał Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, czy zrozumiał, 

jakie zmiany są wprowadzane do uchwały budżetowej. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż z tego co zrozumiał, to §1 uchwały nie ulega 

żadnej zmianie pozostaje taki, jak w pierwotnym projekcie, w §2 ust. 1 pkt 1 lit. a w drugim 

akapicie zostanie zmieniona kwota na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 

była kwota 4.925.312,40 zł, zmienia się ją na kwotę 4.977.112,40 zł, zmiana wynika z tego,                      

że błędnie zostały zsumowane wydatki z tabeli nr 2 w kwocie 51.800,00 zł. Pan Przewodniczący 

powiedział, iż Pani Wójt proponuje wykreślenie z §14 ust. 2 nadzór nad wykonaniem uchwały 

powierza się Komisji Rewizyjnej. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Pani Wójt, aby w §2 ust. 1 pkt 1 lit. 

a, drugi akapit zmienić kwotę na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek z 

kwoty 4.925.312,40 zł, na kwotę 4.977.112,40 zł 

Radni przyjęli wniosek jednogłośnie (11 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Pani Wójt, aby z §14 wykreślić ust. 

2 „Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej”. 

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

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż będzie poddawał pod głosowanie kolejno 

autopoprawki Pani Wójt. 

Pani Wójt zasugerowała, aby autopoprawki głosować działami. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał o zdanie w tej kwestii Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż nie wnosi sprzeciwu, po czym odczytał 

autopoprawki Pani Wójt z załącznika nr 4 do protokołu dotyczące tabeli nr 2. 

 „W tabeli nr 2 do projektu uchwały Rady Gminy Rakszawa w sprawie uchwały budżetowej na rok 

2017:  

W dziale 750 Administracja publiczna: 

1) w rozdziale 75011 Wynagrodzenia ze stosunku pracy zamiast kwoty 53.798,00 zł winno 

być 45.000,00 zł, 

2) w rozdziale 75023 Urzędy gmin, wynagrodzenia ze stosunku pracy zamiast kwoty 

1.874.957,50 zł winno być 1.450.000,00 zł, 

3) w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jst. – wydatki bieżące: wynagrodzenia ze stosunku 

pracy zamiast kwoty 368.200,00 zł winno być 281.300,00 zł. 

W dziale 801 Oświata i wychowanie: 

1) w rozdziale 80101 – wydatki bieżące:  wynagrodzenia  ze stosunku pracy zamiast 

kwoty 4.183.740,00 zł winno być 3.203.930,00 zł,  

2) w rozdziale 80103 – wydatki bieżące: wynagrodzenia ze stosunku pracy zamiast kwoty 

314.070,00 zł winno być 240.510,00 zł, 

3) w rozdziale 80104 Przedszkola  – wydatki bieżące: wynagrodzenia ze stosunku pracy 

zamiast kwoty 614.985,00 zł winno być 475.745,00zł, 

4) w rozdziale 80110 Gimnazja – wydatki bieżące: wynagrodzenia ze stosunku pracy 

zamiast kwoty 1.609.930,00 zł winno być 1.232.480,00 zł, 

5) w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół, wydatki bieżące: wynagrodzenia                   

ze stosunku pracy zamiast kwoty 33.140,00 zł winno być 25.000,00 zł,  

6) w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe – wydatki bieżące: wynagrodzenia ze stosunku 

pracy zamiast kwoty 1.184.140,00 zł winno być 899.550,00 zł, 

7) w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 

nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, 
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liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz 

szkołach artystycznych - wydatki bieżące: wynagrodzenia ze stosunku pracy zamiast 

kwoty 242950,00 zł winno być 203.160,00 zł. 

W dziale 852 Pomoc społeczna: 

1) w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej – wydatki bieżące: wynagrodzenia                   

ze stosunku pracy 392.041,08 zł  winno być 305.396,00 zł,  

2) w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne wydatki bieżące: 

wynagrodzenia ze stosunku pracy zamiast kwoty 186.630,95 zł winno być                   

144.488,00 zł.  

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: 

1) w rozdziale 85417 Szkole schroniska młodzieżowe – wydatki bieżące: wynagrodzenia 

ze stosunku pracy zamiast kwoty 134.650,00 zł winno być 100.000,00 zł. 

W dziale 855 Rodzina : 

1) w rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze  - wydatki bieżące: wynagrodzenia                   

ze stosunku pracy zamiast kwoty 57.896,11 zł winno być 47.676,00 zł  

2) w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z fu-szu alimentacyjnego oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatki 

bieżące: wynagrodzenia ze stosunku pracy zamiast kwoty 206.008,11 zł winno być 

63.135,00 zł  

3) w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatki bieżące: wynagrodzenia ze stosunku 

pracy zamiast kwoty 25.824,03 zł winno być21.600,00 zł  

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 

w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami - wydatki bieżące: wynagrodzenia ze stosunku 

pracy zamiast kwoty 44.173,73 zł winno być 34.450,00 zł”. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie autopoprawki zgłoszone przez Panią Wójt 

dotyczące tabeli nr 2, a odczytane przed chwilą przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

Radni przyjęli autopoprawki jednogłośnie (11 głosów „za”) 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał autopoprawki Pani Wójt z załącznika nr 4                             

do protokołu dotyczące tabeli nr 5. 

„W tabeli nr 5 do projektu uchwały Rady Gminy Rakszawa w sprawie uchwały budżetowej na rok 

2017:  

W dziale 750 Administracja publiczna  

1) w rozdziale 75011 Wynagrodzenia ze stosunku pracy zamiast kwoty 53.798,00 zł winno 

być 45.000,00 zł. 

W dziale 852 Pomoc społeczna  

1) w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz                         

za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej – wydatki bieżące -  wydatki 

jednostek budżetowych lit. a zmienić tytuł wydatku na : „wydatki związane z realizacją 

ich statutowych zadań”. 

W dziale 855 Rodzina  

1) w rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze  - wydatki bieżące: wynagrodzenia                    

ze stosunku pracy zamiast kwoty 57.896,11 zł winno być 47.676,00 zł,  

2) w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatki 

bieżące: wynagrodzenia ze stosunku pracy zamiast kwoty 206.008,11 zł winno być 

63.135,00 zł”.  
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Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie autopoprawki zgłoszone przez Panią Wójt 

dotyczące tabeli nr 5, a odczytane przed chwilą przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

Radni przyjęli autopoprawki jednogłośnie (11 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał autopoprawki Wójta dotyczące objaśnień do uchwały 

budżetowej. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż objaśnień się nie głosuje. 

Pan R. Falandysz zwrócił uwagę na to, że nie została przegłosowana autopoprawka dotycząca §2 

ust. 1 pkt 1 lit. a akapit pierwszy wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane gdzie była 

kwota 11.829.914,51 zł, a teraz powinna być kwota 11.778.114,51 zł. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie autopoprawkę dotyczącą zmiany §2 ust. 1 

pkt 1 lit. a akapit pierwszy wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane gdzie była kwota 

11.829.914,51 zł, a teraz powinna być kwota 11.778.114,51 zł. 

Radni przyjęli autopoprawkę jednogłośnie (11 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż przejdzie do głosowania wniosków wypracowanych 

przez Komisje Rady, a zawarte w opinii do budżetu przygotowanej przez Komisję Rewizyjną. 

Wniosek 1 

W Dziale 600 Transport i łączność:  

 rozdział 60016 Drogi gminne, zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 190.000,00 zł do kwoty 

247.096,75 zł. 

Radni przyjęli wniosek jednogłośnie (11 głosów „za”) 

Wniosek 2 

W Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa: 

 rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejszyć wydatki bieżące                    

o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 221.259,00 zł. 

Radni przyjęli wniosek jednogłośnie (11 głosów „za”) 

Wniosek 3 

W Dziale 750 Administracja publiczna: 

 rozdział 75023 Urzędy Gmin, zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 350.000,00 zł do kwoty 

1.931.157,50 zł,  

 rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zmniejszyć wydatki bieżące 

o kwotę 55.000,00 zł do kwoty 5.000,00 zł. 

Radni przyjęli wniosek jednogłośnie (11 głosów „za”) 

Wniosek 4 

W Dziale 757 Obsługa długu: 

 rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 

samorządu terytorialnego, zmniejszyć wydatki o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 60.000,00 zł. 

Radni przyjęli wniosek jednogłośnie (11 głosów „za”) 

Wniosek 5 

W Dziale 758 Różne rozliczenia: 

 rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe, zmniejszyć rezerwę ogólną o kwotę 10.000,00 zł 

do kwoty 40.000,00 zł. 

Radni przyjęli wniosek jednogłośnie (11 głosów „za”) 

Wniosek 6 

W Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 

 rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 

30.000,00 zł do kwoty 190.000,00 zł. 
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Radni przyjęli wniosek jednogłośnie (11 głosów „za”) 

Wniosek 7 

W Dziale 700 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:  

 rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg doprecyzować zapis – „Wykonanie 

oświetlenia na drogach gminnych (Fundusz sołecki Wydrze)” – 20.000,00 zł, poprzez 

dodanie , po słowie „gminnych”, złów „na terenie sołectwa Wydrze, przy drodze Wydrze 

– Podbór”. 

Radni przyjęli wniosek jednogłośnie (11 głosów „za”) 

Wniosek 8 

W Dziale 926 Kultura fizyczna:  

 rozdział 92601 Obiekty sportowe, wydatki bieżące, kwotę 23.000,00 zł w całości 

przeznaczyć na bieżące utrzymanie boisk. Bez wynagrodzenia bezosobowego gospodarzy 

boisk i składek od nich naliczanych – kwota 8.000,00 zł. 

 rozdział 92601 Wydatki majątkowe, rezygnacja z inwestycji „Ogrodzenie boiska 

piłkarskiego w Wydrzu” – kwota 15.000,00 zł. przeniesienie w/w wydatku do Rozdziału 

92605, wydatki bieżące. 

Radni przyjęli wniosek jednogłośnie (11 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do głosowania wprowadzenia do budżetu następujących 

zadań inwestycyjnych: 

Wniosek 1 

Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Rakszawa – Potok, I etap                                   

– 200.000,00 zł. 

Radni przyjęli wniosek jednogłośnie (11 głosów „za”) 

Wniosek 2 

Budowa chodnika przy drodze powiatowej, w miejscowości Rakszawa, od Ośrodka Zdrowia                     

w kierunku Węglisk, I etap – 200.000,00 zł. 

Radni przyjęli wniosek jednogłośnie (11 głosów „za”) 

Wniosek 3 

Wykonania parkingu, zadaszenia oraz dróg asfaltowych, w miejscowości Rakszawa, wokół boiska 

obok sklepu ABC – 100.000,00 zł 

Radni przyjęli wniosek jednogłośnie (11 głosów „za”) 

Wniosek 4 

Utwardzenie drogi, w miejscowości Rakszawa, od drogi powiatowej do tzw. „dworu” obok Pana 

Dudka – 15.000,00 zł. 

Radni przyjęli wniosek jednogłośnie (11 głosów „za”) 

Wniosek 5 

Wykonanie projektu oświetlenia, w miejscowości Rakszawa – Mościny, przy drodze powiatowej              

– 25.000,00 zł. 

Radni przyjęli wniosek jednogłośnie (11 głosów „za”) 

Wniosek 6 

Wykonanie projektu oświetlenia, w miejscowości Rakszawa, od drogi powiatowej w kierunku 

Węglisk, w okolicy zakrętu obok Państwa Wawrzaszek – 5.000,00 zł. 

Radni przyjęli wniosek jednogłośnie (11 głosów „za”) 

Wniosek 7 
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Wykonanie oświetlenia drogi, w miejscowości Rakszawa, od Gminnego Ośrodka Kultury                               

i Czytelnictwa w kierunku cmentarza, obok Pana Łosia – 5.000,00 zł. 

Radni przyjęli wniosek jednogłośnie (11 głosów „za”) 

Wniosek 8 

Wykonanie projektu budowy chodnika, w miejscowości Rakszawa – Rąbane, przy drodze 

powiatowej, po jej wschodniej stronie, od sklepu w kierunku Szkoły odstawowej Nr 3 – 5.000,00 

zł. 

Radni przyjęli wniosek jednogłośnie (11 głosów „za”) 

Wniosek 9 

W Dziale 600 – Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, kwotę 190.000,00 zł przeznaczyć na : 

 dokończenie remontu dróg, w miejscowości Rakszawa – Wołochy i Rakszawa – Kościelne 

– 130.000,00 zł, 

 wykonanie projektu budowy drogi, w miejscowości Rakszawa–Budy – Rakszawa–

Dymarka, obok Pana Rejmana – 30.000,00 zł, 

 wykonanie regulacji prawnej drogi, w miejscowości Rakszawa, tzw. „Grobla”- 30.000,00 

zł. 

Radni przyjęli wniosek jednogłośnie (11 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod glosowanie wniosek: Komisja wnioskuje o wykreślenie 

z projektu uchwały budżetowej na 2017 rok, pkt 1, 2, 3 i 4 z §13 oraz o to, aby w chwili pojawienia 

się wolnych środków, uwzględnić pieniądze na renowację sztandaru Gminy. 

Radni przyjęli wniosek jednogłośnie (11 głosów „za”) 

O godz. 1536  sesję opuścił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, od tej chwili w obradach 

uczestniczy 10 radnych. 

Przewodniczący Rady Gminy w oczekiwaniu na powrót Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 

zapytał, czy radni chcą zabrać głos w temacie uchwały budżetowej, zwracając się do Komisji 

Rewizyjnej zasugerował, aby Komisja zajęła się uchwałą w sprawie trybu prac nad projektem 

uchwały budżetowej i zastanowiła się, czy nie warto by było wrócić do punktu, który był zapisany 

w §3 uchwały z 2010 roku „Wójt może zaproponować autopoprawki  do przedłożonego Radzie 

Gminy projektu uchwały budżetowej najpóźniej przed pierwszym posiedzeniem Komisji Rewizyjnej 

w sprawie projektu uchwały budżetowej”. Pan Przewodniczący powiedział, iż to że radni 

otrzymaliby autopoprawki wcześniej znacząco skróciłoby czas procedowania nad projektem 

uchwały budżetowej. 

Pani T. Chajec zgłosiła wniosek o zamknięcie dyskusji w temacie uchwały budżetowej. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej zapytał, kiedy Pani Wójt wiedziała o zmianach, które 

dzisiaj były wprowadzane do uchwały budżetowej, zwracając się do Pani Skarbnik powiedział,                  

iż przykre było to, że Pani Skarbnik wczoraj wiedziała o zmianach, wiedziała też, że jest 

posiedzenie Komisji Rewizyjnej i nie przyszła tych informacji przekazać radnym. 

Pani Wójt powiedziała, iż nie sądziła, że autopoprawki spowodowane błędem będą takim wielkim 

problemem. 

Pani I. Cieślicka powiedziała, iż gdyby autopoprawki były znane wczoraj, dzisiaj obrady nie 

trwałyby tak długo. 

O godz. 1542 na sesję wrócił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, od tej chwili w obradach 

uczestniczy 11 radnych. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, co kierowało Panią Wójt, że nie zabezpieczyła w budżecie 

na 2017 rok środków na dokończenie inwestycji rozpoczętej w roku 2016 dotyczącej drogi 

Wołochy – Kościelne. 

Pani Wójt powiedziała, iż wpisała tylko te inwestycje, na które jest możliwość pozyskania 

środków, na więcej inwestycji nie było pieniędzy, dodała iż myślała że dodatkowe inwestycje 

będzie można wprowadzić po nowym roku, jeżeli na to pozwolą środki z lat ubiegłych. 
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Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż nie zgadza się z Panią Wójt, gdyż przed 

przedstawieniem autopoprawek przez Panią Skarbnik ustnie twierdziła, że braknie pieniędzy                   

na wynagrodzenia, a po przedstawieniu autopoprawek na piśmie okazało się, że nic się nie zmienia 

poza kwotami, które zostały błędnie wyliczone i wpisane. 

Pani Wójt powiedziała, iż są umowy zlecenia, czy umowy o dzieło, które nie są płacone                              

ze stosunku pracy, dodała iż o te sprawy należało pytać w ramach prac nad budżetem. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział „Państwo radni, to Wy jesteście temu 

wszystkiemu winni, że tutaj musimy siedzieć i przyjmijcie to z pokorą”. 

Pani Wójt powiedziała „ja nic takiego nie powiedziałam”. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy radni chcą jeszcze zabrać głos w temacie budżetu                      

na 2017 rok, w związku z tym, ze radni nie zabrali głosu zamknął dyskusję, po czym przeszedł               

do głosowania uchwały budżetowej na 2017 rok Nr XXXIII/156/16 Rady Gminy Rakszawa z dnia 

29 grudnia 2016 roku z wcześniej przyjętymi wnioskami i autopoprawkami 

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie (11 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy uznał punkt ósmy porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 9 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu dziewiątego porządku obrad                        

tj. podjęcia uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 – 2026. Pan 

Przewodniczący zwracając się do Pani Skarbnik powiedział, iż w materiałach, które radni 

otrzymali brakuje stron 2 i 4 objaśnień, w związku z czym ogłosił kilka minut przerwy celem 

przygotowania kompletnych kopii dla radnych. 

Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady, odczytał Uchwałę Nr R/III/47/2016               

z dnia 20 grudnia 2016 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie 

w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rakszawa na lata 

2017 – 2016 (do wglądu w biurze Rady Gminy). 

Pani Wójt stwierdziła, że uwag nie było wiele, poprawka dotyczy wniesienia informacji                                

o planowanych w 2018 roku wydatkach oraz o dopisek w kolumnie 8, po czym poprosiła Panią 

Skarbnik o przybliżenie tych poprawek. 

Pani Skarbnik powiedziała, iż w związku z opinią RIO należy uzupełnić objaśnienia w Kolumnach 

8.1. oraz 8.2 wieloletniej prognozy finansowej dotyczące relacji zrównoważenia wydatków 

bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych. Kwoty 

dochodów bieżących oraz wydatków bieżących ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 

2017 - 2026 są zgodne z założeniami dotyczącymi kształtowania się podstawowych wskaźników 

makroekonomicznych w tym horyzoncie czasowym, wielkość wskaźników jest  opisana                              

w objaśnieniach (załącznik nr 5 do protokołu). Za podstawę wyliczenia dochodów i wydatków 

bieżących został wzięty rok bazowy 2017 i po przeliczeniu przez wysokość poszczególnych 

wskaźników makroekonomicznych, które w poszczególnych latach się zmieniały (wzrost lub 

spadek w stosunku do roku poprzedniego), daje w konsekwencji wielkości dochodów i wydatków 

w różnej wysokości w poszczególnych latach. Dlatego wielkości określające relacje, o której 

mowa w art. 242 ustawy w poszczególnych latach przybierają raz tendencję wzrostową, a innym 

razem tendencję spadkową w zależności od wysokości wskaźników makroekonomicznych. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej odnośnie wydatków inwestycyjnych kontynuowanych                   

w 2017 roku zapytał, czy nie jest błędem wpisanie tam wykonania oświetlenia na drogach 

gminnych, projekt oświetlenia ulicznego Rakszawa Rąbane – Rakszawa Kąty, czy projekt 

oświetlenia ulicznego Rakszawa Basakówka – Dąbrówki. Zdaniem Pana Przewodniczącego są to 

nowe zadania, a nie kontynuacja. 

Pani Skarbnik powiedziała, iż wykonanie oświetlenia na drogach gminnych na Wydrzu jest                        

z funduszu sołeckiego, jest tam już zrobiony projekt, teraz będzie wykonanie, co zdaniem Pani 

Skarbnik jest kontynuacją.  
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Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż oświetlenie  na Basakówce i na Kątach nie 

jest kontynuacją. 

Pani Wójt przyznała rację Przewodniczącemu Komisji Gospodarczej, powiedziała iż zadania                 

do punktu 11 mogłaby uznać za kontynuowane, natomiast zadania 12 i 13 są nowe i trzeba je 

wpisać w nowe zadania. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej uważa, że również punkt 11 jest nowym zadaniem, gdyż 

tam jest tylko projekt.  

Pani Wójt powiedziała, iż jest to zadanie z funduszu sołeckiego Wydrza i można je zaliczyć jako 

kontynuację, projekt jest, a wykonanie będzie w następnym roku.  

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy jak jest projekt, a nie ma podpisanej umowy                                   

z wykonawcą, to jest kontynuacja. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej zgłosił wniosek, aby punkty 11, 12 i 13 z tabelki Wydatki 

inwestycyjne kontynuowane w 2017 roku przenieść do tabelki Nowe wydatki inwestycyjne                         

w 2017 roku. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż w uchwale budżetowej punkt 11 został 

doprecyzowany, ponadto w punkcie pomoc rzeczowa dla Powiatu Łańcuckiego zgodnie z podjętą 

uchwałą okołobudżetową powinny być wpisane dwa chodniki, powinna być dopisana budowa 

chodnika przy drodze od Ośrodka Zdrowia w kierunku Węglisk I etap, powinna być też zapisana 

pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego na budowę chodnika w Potoku, a także inne 

inwestycje, które zostały zapisane w uchwale budżetowej. 

Pani Wójt powiedziała, iż te zapisy zostaną doprecyzowane zgodnie z uchwałą budżetową. 

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

w związku z tym, ze radni nie zebrali głosu zamknął dyskusję, a następnie poddał pod głosowanie 

uchwałę Nr XXXIII/157/16 Rady Gminy Rakszawa z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 – 2026. 

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie (11 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy uznał punkt dziewiąty porządku obrad za wyczerpany. Pan 

Przewodniczący powiedział, iż w związku z zabezpieczeniem środków w wysokości                      

200.000,00 zł na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w Potoku konieczne będzie                   

podjęcie uchwały okołobudżetowej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu 

Podkarpackiemu. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku obrad o punkt 

dotyczący podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej samorządowi 

Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie w/w wniosek. 

Radni przyjęli wniosek jednogłośnie (11 głosów „za”) 

Pani T. Chajec zgłosiła wniosek, aby z porządku obrad dzisiejszej sesji wykreślić punkt dotyczący 

przyjęcia planu pracy Rady Gminy Rakszawa na 2017 rok. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie w/w wniosek. 

Radni przyjęli wniosek jednogłośnie (11 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż w związku z przegłosowanymi wnioskami zmieni się 

dalsza część porządku obrad dzisiejszej sesji, zostanie wykreślony punkt 10 „Przyjęcie planu 

pracy Rady Gminy Rakszawa na 2017 rok”, natomiast w jego miejsce pojawi się nowy punkt 10 

„Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej samorządowi Województwa 

Podkarpackiego na realizację zadania publicznego”. 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał pozostałe punkty porządku obrad po wprowadzeniu 

przegłosowanych zmian. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej samorządowi Województwa 

Podkarpackiego na realizację zadania publicznego. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok. 
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12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki                                           

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017. 

13. Wnioski i zapytania radnych. 

14. Sprawy różne. 

15. Zakończenie obrad. 

 

Ad. 10  

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu dziesiątego porządku obrad                            

tj. podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej samorządowi Województwa 

Podkarpackiego na realizację zadania publicznego, Pan Przewodniczący powiedział, iż w trakcie 

przerwy skorygował projekt tej uchwały z Panią mecenas, poprosił radnych aby poprawili w tytule 

uchwały słowo „rzeczowa” na słowo „finansowa”. Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił,                            

iż w związku z tym, że w uchwale budżetowej zostały zabezpieczone środki na tę pomoc, 

koniecznym jest podjęcie uchwały okołobudżetowej w tym zakresie. Pan Przewodniczący 

otworzył dyskusję w temacie tej uchwały, w związku z tym, ze radni nie zebrali głosu zamknął 

dyskusję, a następnie poddał pod głosowanie uchwałę Nr XXXIII/158/16 Rady Gminy Rakszawa 

z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej samorządowi Województwa 

Podkarpackiego na realizację zadania publicznego. 

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie (11 głosów „za”) 

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 zmiany budżetu na 2016 rok. Pan Przewodniczący zapytał Panią Wójt,                     

czy chciałaby zabrać głos w temacie tej uchwały. 

Pani Wójt powiedziała, iż uchwała ta dotyczy zmian budżetowych w oświacie, zmiana jest bardzo 

ważna, gdyż dotyczy wypłat dla pracowników, dyrektorzy nie mają upoważnień do przenoszenia 

środków na płacach. Pani Wójt przypomniała, iż ta uchwała była wprowadzana na poprzedniej 

sesji, ponadto temat ten był poruszany na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, dodała iż być może 

zostały popełnione błędy, ale obowiązkiem Wójta i Rady jest, aby nie kontynuować 

nieprawidłowości. Pani Wójt powiedziała, że jeżeli nie zostaną przeznaczone środki na ten cel,                    

to nie będzie można wypłacić płac, co skutkuje poważnymi konsekwencjami. 

O godz. 1645 sesję opuścił Pan F. Pliś, od tej chwili w obradach uczestniczy 10 radnych. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż w dniu wczorajszym odbyło się wspólne 

posiedzenie Komisji Rewizyjnej i Komisji Społecznej obie Komisje po odbytej dyskusji 

jednogłośnie podjęły wniosek, aby nie zwiększać dochodów i nie wykonywać przesunięć w Dziale 

Oświata. Z tego, co zostało ustalone na wczorajszym posiedzeniu wydatki w oświacie wynikły                  

z tego, że w poszczególnych szkołach były zatrudniane dodatkowe osoby, a za tym nie szły środki 

zwiększające budżet tych szkół. Dyrektorzy przedstawiali sytuację w ten sposób, że zmusiły ich 

do tego przepisy oświatowe, które nakładały na nich obowiązek zatrudnienia, a zgodę                                   

na zatrudnienie pracowników mieli od organu prowadzącego, czyli Pani Wójt. Arkusze 

organizacyjne, czy też aneksy do tych arkuszy przewidywały zatrudnienie tych osób, przy czym 

nie następowała nowelizacja budżetu w celu zabezpieczenia na ten cel środków, co jest powodem 

powstałych braków. Pan Przewodniczący powiedział, iż Pani Dyrektor ZEASiP jednoznacznie 

stwierdziła, podobnie jak na wcześniejszym posiedzeniu Pani Skarbnik, że w tej sprawie doszło 

do złamania dyscypliny budżetowej, pomimo braku środków w budżecie roku 2016 zostały                     

one wypłacone na rzecz pracowników szkół, którzy pobory otrzymują w dniu 1 grudnia. Z ustaleń 

wcześniejszej Komisji wynika, że zapłacone zostały również pochodne od tych wynagrodzeń. Pani 
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Dyrektor ZEASiP tłumaczyła, że doszło do tego dlatego, że dyrektorzy szkół nie czytają 

informacji, jakie otrzymują z ZEASiP, może nie wszystkie informacje dotarły do dyrektorów 

szkół, a wynikło to, z przepracowania księgowej w ZEASiP, która ma nawał obowiązków,                             

a oprócz swoich, ma jeszcze zastępstwa za innych pracowników. Pan Przewodniczący powiedział, 

iż z uzyskanych informacji wynika, że część dyrektorów podpisuje przelewy, część ich nie 

podpisuje, podpisuje je sama księgowa, co jest dziwne, gdyż w większości firm przelewy 

podpisują dwie osoby, przeważnie dyrektor i księgowa. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

przypomniał, iż do tej pory Rada Gminy upoważniała Wójta do dokonywania przesunięć, Wójt 

przekazywał to upoważnienie dyrektorom szkół, w związku z czym w takich sytuacjach, jak teraz 

automatycznie były wykonywane przesunięcia, gdyby tak było i teraz cała ta sytuacja odbyłaby 

się poza Radą i Rada by o tym nie wiedziała. Na ten rok Rada nie udzieliła upoważnienia Wójtowi, 

w związku z czym sprawa ta ujrzała światło dzienne. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

powiedział, że jeżeli dobrze zrozumiał Dyrektora Szkoły w Wydrzu, to dokonywał on przesunięć 

środków między rozdziałami ratując się w ten sposób przed brakiem środków na zatrudnionego 

dodatkowego nauczyciela, który był zatrudniony przez cały rok, na zastępstwo za nauczyciela 

etatowego, który przebywał na urlopie na poratowanie zdrowia od 1 grudnia 2015 roku przez rok 

czasu, w związku z czym środki na zatrudnienie tego nauczyciela powinny być już w projekcie 

budżetu na 2016 rok, tych środków w budżecie nie było, a przez cały rok nikt nie zwrócił się                      

do Rady Gminy o znowelizowanie budżetu w tym zakresie. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

powiedział, iż podobna sytuacja była w Szkole Podstawowej w Węgliskach, gdzie nauczyciel 

również poszedł na urlop, na poratowanie zdrowia, z tym, że tam było to w ciągu roku szkolnego, 

tam również bez zabezpieczenia środków zatrudniono dodatkowego nauczyciela, zgodnie                           

z podpisanym aneksem do arkusza organizacyjnego. W Zespole Szkoły Podstawowej                                        

i Przedszkola utworzono dodatkowy oddział przedszkolny, wprowadzono dodatkowe zajęcia                  

dla dzieci w związku z posiadanymi orzeczeniami, do czego obligują dyrektora szkoły przepisy 

oświatowe, dyrektor zwrócił się do Pani Wójt o nowelizację arkusza organizacyjnego, taką 

nowelizację uzyskał, po czym zatrudnił pracownika nie mając na to środków, gdyż nie został 

znowelizowany budżet. Pan Przewodniczący powiedział, iż środków na dodatkowo zatrudnionych 

pracowników brakło również w Gimnazjum. Jeżeli chodzi o ZSTG, to Pani Dyrektor dopiero się 

dowiedziała, że ma przekroczenia i nie była w stanie wyjaśnić w którym miejscu. Przewodniczący 

Komisji Rewizyjnej powiedział, iż w Szkole Podstawowej w Węgliskach nauczyciel przeszedł                

na emeryturę, w związku z czym wypłacono mu dziewięciomiesięczną odprawę, również                        

nie mając zabezpieczonych na ten cel środków. Pan Przewodniczący powiedział, iż wątpliwość 

budziło to, że nauczycielowi wypłacono dziewięciomiesięczną odprawę, co Pani Dyrektor 

tłumaczyła tym, że nastąpiła reorganizacja szkoły, nie było naboru do I klasy. Pan Przewodniczący 

zastanawia się, czy brak naboru jest reorganizacją, ze względu na to, że Statut nie jest zmieniany 

w sposób trwały, szkoła jest nadal szkołą sześcioklasową. 

Pani Wójt powiedziała, iż likwidacja stanowiska też jest reorganizacją. 

Pani M. Radomska powiedziała, że Jej nie zabrakło pieniędzy w związku z zatrudnieniem 

dodatkowego nauczyciela, tylko dlatego, że jeden z nauczycieli odszedł na emeryturę. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż Pani Dyrektor wypłaciła odprawę 

nauczycielowi, nie mając na to zabezpieczonych środków w budżecie. 

Pani M. Radomska powiedziała, że nie było to przez zatrudnienie dodatkowego nauczyciela. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przypomniał, iż tak jak wcześniej powiedział, zarówno Pani 

Dyrektor ZEASiP, jak i Pani Skarbnik wcześniej powiedziały, doszło tu do złamania, naruszenia 

dyscypliny budżetowej. Pan Przewodniczący powiedział, iż Pani dyrektor ZEASiP była pytana, 

czy pisemnie poinformowała o tym Panią Wójt, na co stwierdziła, że do dnia wczorajszego nie. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż w związku z powyższym, to On informuje 

Panią Wójt, że taka sytuacja zaistniała, dodał iż jest to dziwna sytuacja, gdyż Gmina Rakszawa 
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jest obecnie w takiej sytuacji finansowej, że środki na wypłatę są. Pan Przewodniczący powiedział, 

iż Komisja wnioskowała o przedstawienie programu ograniczającego wydatki w dziale Oświata, 

które po odrzuceniu programu 500+ stanowią połowę budżetu, z czego 40% to dotacja, a 60% to 

środki własne. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż pomijając sieć szkół, która                   

na terenie Gminy jest taka, jaka jest, to polityka zatrudniania wymaga zmiany, nauczyciele mają 

„gołe” etaty lub też niepełne etaty, brak nadgodzin, co skutkuje wypłatą wyrównań tzw. „14-tek”, 

co w roku 2016 wyniosło 250.000,00 zł. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż Rada 

Gminy nie ingerowała w projekt budżetu Wójta w dział oświata w ubiegłym roku, ani też teraz                   

i nie zmniejszała środków na wydatki, pozostawione one były na takim poziomie, jak 

zaproponowała Pani Wójt. Zmiany do budżetu zawsze były takie, jak proponowała Pani Wójt, 

Rada zawsze przychylała się do tych propozycji, teraz okazało się, że było to za mało, padały 

argumentacje, że nie będą mieli wypłacone pracownicy obsługi, że czekają procesy sądowe                             

i przyniesie to tylko szkodę dla Gminy. Pan Przewodniczący powiedział, iż zgodnie z zawartą 

ugodą Gmina dopiero wypłacała środki Tygryskowi, poniesione były koszty sądowe, koszty 

zastępstwa procesowego, teraz czeka kolejna wypłata dla Tygryska kwota, jaka padała mieści się 

w przedziale między 300.000,00 zł, a 500.000,00 zł. Pan Przewodniczący powiedział, iż co będzie 

nie wiadomo w związku z czym pewnie będzie kolejna sprawa sądowa, dodał iż argumentacja                  

o sprawach sądowych jest nierówno stosowana, w przypadku Tygryska się o tym nie mówi, 

natomiast w przypadku niewypłacenia wynagrodzeń się o tym mówi. Przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej powiedział, iż przedstawił wniosek wypracowany wspólnie przez Komisje, ponadto 

przedstawił sprawę tak, jak była ona przedstawiana na wspólnym posiedzeniu, niemniej jednak 

ostateczna decyzja należy do całej Rady Gminy. 

Pan J. Krupczak w imieniu wszystkich dyrektorów powiedział, iż pomijając kwestię 

niewypłaconych wynagrodzeń i spraw sądowych wszystkie zmiany, które wpłynęły na płace były 

zmianami losowymi, niezaplanowanymi wynikającymi z prawa pracy i przepisów prawa 

oświatowego, dodał iż dyrektorzy nie mieli wyboru. Pan Dyrektor powiedział, iż nie zgadza się                  

z tym, że w momencie zatrudniania pracownika, kiedy miał pieniądze łamał dyscyplinę finansów 

publicznych, gdyż według Jego wiedzy nie łamał dyscypliny finansów, był zobligowany przez 

prawo oświatowe, czy prawo pracy, dodał iż nie zatrudniając osoby narażał szkołę                                            

na postepowanie sądowe. Pan J. Krupczak powiedział, iż sytuacje losowe, na które dyrektorzy               

nie mieli wpływu, a które wpłynęły na zaistniałą sytuacje, to choroby pracowników, urlopy                       

na poratowanie zdrowia, odprawy emerytalne, zajęcia rewalidacyjne, czy nauczanie indywidualne, 

które trzeba realizować, w związku z otrzymaniem przez ucznia specjalistycznej opinii,                               

w niektórych przypadkach konieczne jest zatrudnienie pomocy nauczyciela. Pan Dyrektor 

powiedział, iż dyrektorzy zgodzili się w kwestii późnego terminu złożenia wniosku                                          

o wprowadzenie zmiany do budżetu w oświacie, dodał iż dyrektorzy podejmując decyzję                               

o zatrudnieniu pracownika, mając zgodę Pani Wójt mieli wiedzę, że pieniądze na ten cel mają,               

nie mieli informacji, że pieniędzy nie ma, jest to „błąd ludzki”. Pan J. Krupczak powiedział,                          

iż w chwili, kiedy dyrektorzy otrzymali informację, że nie mają pieniędzy od razu wystąpili do 

Pani Wójt, która od razu wystąpiła do Rady Gminy, żeby ten błąd naprawić. Pan Dyrektor 

powiedział, iż Jego zdaniem błąd został popełniony w ZEASiP, jako Dyrektor zaraz po otrzymaniu 

informacji, że nie ma środków wystąpił do Pani Wójt, która wystąpiła do Rady, która z kolei                       

ma podjąć decyzję, a środki w budżecie są. Pan J. Krupczak powiedział, iż nie wie, czy biorąc pod 

uwagę to, że są środki w budżecie, a Rada Gminy nie podejmie uchwały będzie to Jego winą,                    

czy będzie to wina ZEASiP, czy też będzie to wina Rady, dodał iż nie jest to prosta sytuacja                          

z czego dyrektorzy zdają sobie sprawę, powiedział ze finanse to wycinek pracy dyrektorów szkół, 

dyrektorzy muszą polegać na instytucji, która ich obsługuje i nie zawsze mają wpływ na to, co się 

dzieje. Pan Dyrektor powiedział, iż nieuchwalenie tych zmian do budżetu przyniesie 

zdecydowanie negatywne skutki nie tylko finansowe, ale i PR, dotyczące relacji w Gminie. Pan    
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J. Krupczak poprosił radnych o podjęcie tej uchwały, dodał iż z tej sytuacji na pewno będą 

wyciągnięte wnioski. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej uważa, że Pan Krupczak w swej wypowiedzi poszedł                   

za daleko, twierdzenie że coś w tej sytuacji będzie winą Rady jest wysoce nie na miejscu. Pan 

Przewodniczący nie zgadza się z tym stwierdzeniem, uważa że nie ma tu żadnej winy Rady. 

Pani M. Radomska powiedziała, iż Pan J. Krupczak w swej wypowiedzi kierował się emocjami, 

przypomniała iż wczoraj na posiedzeniu Komisji temat ten był dyskutowany trzy godziny, 

dyrektorzy tłumaczyli się z jakich powodów doszło do takiej sytuacji, w związku z czym 

wydawało Jej się, że tłumaczenie dyrektorów było wystarczające. Dyrektorzy nie twierdzili,                        

że w tej sytuacji nie ma ich winy, mają pracowników, którzy powinni z nimi współpracować,                        

a o zaistniałej sytuacji dowiedzieli się w grudniu. Pani Dyrektor powiedziała, że jeżeli chodzi                     

o osobę, która przeszła na emeryturę, był to jej przywilej, gdyby ta osoba nie odeszła mogłyby 

zostać zwolnione inne osoby. Pani M. Radomska przyznała, iż dyrektorzy popełnili błąd, że nie 

wystąpili z wnioskiem, w chwili, kiedy mieli wypłacić pieniądze. Pani Dyrektor poprosiła radnych 

o przeniesienie środków i przyjęcie tej uchwały, aby te pieniądze zostały wypłacone w tym roku. 

Pan J. Krupczak przyznał, iż w Jego wypowiedzi emocje wzięły górę, powiedział iż nie obwinia 

Rady Gminy za sytuację jaka miała miejsce, zabrakło tu informacji ze strony ZEASiP, niemniej 

jednak Rada Gminy ma możliwość i może tę sytuację naprawić, zapytał czy dobrym będzie jeżeli 

Rada Gminy tego nie zrobi, ale o tym zdecydują radni w głosowaniu. Pan Dyrektor ponownie 

zaapelował do radnych, aby tę sytuację naprawili, żeby jej nie ciągnąć. Zwracając się                                      

do Przewodniczącego Komisji Gospodarczej przeprosił, powiedział iż obwinienie radnych                           

za zaistniałą sytuację nie było Jego zamiarem. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż jest radnym drugi rok i przykro jest 

stwierdzić, że w Gminie jest bałagan, co było dzisiaj widać, wszędzie gdzie się zaglądnie tak jest. 

Pan Przewodniczący powiedział, iż Rada chciała zrobić drogę – nie da się, Rada chciała 

uregulować drogę – nie da się, Rada chciała zrobić chodnik, już drugi rok – nie da się, Rada chciała 

normalnie podjąć budżet, porozmawiać, godzina czasu i sprawa jest zamknięta – nie da się, Rada 

chce przeprowadzić audyt w szkołach – nie da się. Przewodniczący Komisji Gospodarczej 

powiedział, iż od chwili kiedy zaczął się grudzień nie może się skupić na swojej pracy, gdyż 

codziennie jest w Gminie, poprosił o zrozumienie, gdyż Jego zdaniem być radnym w tej Gminie 

jest trudno. 

Pan Z. Tama powiedział, iż zostało popełnionych dużo błędów, niemniej jednak poprosił radnych 

o podjęcie uchwały, żeby wyjść z tej trudnej sytuacji. 

Pani Wójt powiedziała, iż może czasem zdarza się bałagan, ale Gmina wcale nie jest taką złą 

Gminą za którą można się tylko wstydzić. Gmina Rakszawa zdąża do przodu, statystyczne badania 

pokazują, że na liście „setki złotych gmin” na 110 gmin wiejskich, Rakszawa była w 2014 roku 

na 75 miejscu, w 2016 zajęła miejsce 32, jeżeli chodzi o wydatki i finanse publiczne w rankingu 

całego podkarpacia na 160 gmin Rakszawa znajduje się na 19 miejscu, jeżeli chodzi o ranking                 

w Powiecie Łańcuckim za 2015 rok Gmina Rakszawa jest na 1 miejscu. Pani Wójt powiedziała, 

iż trzeba się cieszyć z tego co jest, przy wsparciu i chęci radnych inwestycje są wykonywane oraz 

dba się o to co jest. 

Pan J. Krupczak poprosił, aby radni wzięli pod uwagę również to, że dyrektorzy podejmują szereg 

działań, współpracują z fundacją LOCUS, występują z wnioskami o pozyskiwanie środków, 

pozyskują dodatkowe rzeczy dla szkół, mając na celu to, żeby szkoły funkcjonowały jak najlepiej. 

Pan Dyrektor powiedział, iż dyrektorzy otrzymując od radnych informację, że budżet nie będzie 

zmieniony nie będą mieć motywacji do pracy, nie będą czuć wsparcia radnych. 

O godz. 1720 sesję opuścił Pan R. Leja, od tej chwili w obradach uczestniczy 9 radnych. 

Pan J. Krupczak powiedział, że zarówno w szkołach, jak i w Gminie bardzo dużo się zmieniło. 
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Pani T. Chajec poprosiła Przewodniczącego Rady Gminy o sprawne procedowanie, gdyż                            

ze względu na bardzo złe samopoczucie będzie musiała opuścić sesję, a nie wie, czy będzie 

quorum do głosowania.  

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że nawet jeżeli Pani radna opuści sesję będzie quorum, 

zostanie 8 radnych. 

Pani T. Chajec poprosiła radnych o przychylenie się i podjęcie tej uchwały. 

Pan J. Kuca powiedział, iż sytuacja się powtarza po raz kolejny, są pytania do Pani T. Chajec,  

a Ona opuszcza sesję. 

Pani T. Chajec powiedziała, iż ze względów zdrowotnych nie może uczestniczyć w dalszej części 

sesji. 

Pan J. Kuca zasugerował, aby Pani T. Chajec zrezygnowała, wówczas ktoś inny będzie mógł 

uczestniczyć w sesjach, dodał iż chciałby zapytać Panią radną, jakie ma uwagi do pracy sołtysów. 

O godz. 1724 sesję opuściła Pani T. Chajec, od tej chwili w obradach uczestniczy 8 radnych. 

Pani D. Sońska – Jagusztyn powiedziała, iż podpisuje się pod tym, co powiedzieli Jej koledzy                      

i koleżanki, również prosi Radę Gminy o podjęcie tej uchwały, dodała iż dyrektorzy na pewno 

wyciągną wnioski z zaistniałej sytuacji. 

Pani Z. Antosz powiedziała, iż mimo, że sytuacja Jej bezpośrednio nie dotyka, gdyż w Jej szkole 

nie zabrakło pieniędzy również zwraca się do radnych z prośbą o podjęcie tej uchwały. Pani 

Dyrektor podkreśliła, iż w tej sytuacji, która zaistniała nie ma żadnej winy Pani Wójt. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej zwracając się do dyrektorów szkół powiedział, iż to, że są 

dyrektorami jest wyróżnieniem, reprezentują szkoły i nie można powiedzieć, że dyrektorzy się nie 

będą starać bo nie mają motywacji, Pan Przewodniczący dodał, iż Jego zdaniem obowiązkiem 

dyrektorów jest się starać, to jest ich praca i powinni to robić jak najlepiej. Przewodniczący 

Komisji Gospodarczej powiedział, iż prywatnie prowadzi własna firmę i niejednokrotnie „dokłada 

do roboty”, ale mimo to zawsze stara się swoją pracę wykonywać jak najlepiej, dodał iż przy 

prowadzeniu własnej działalności trzeba zapłacić nawet za popełnienie najmniejszego błędu. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż dyrektorzy okazali skruchę, przyznali się 

że zrobili źle, niemniej jednak uważa, że w związku z tą sprawą powinny być poniesione jakieś 

konsekwencje. Pan Przewodniczący powiedział, iż radna M. Janas – Piwińska prosiła, żeby                                   

w sytuacji gdyby nie było jej na sesji przekazać, że nie godzi się z tym, żeby w Gminie były 

wypłacane tak duże wynagrodzenia, czy odprawy, Ona pracuje w sklepie i tam tego nie ma. 

Pan W. Walawender zgłosił wniosek o minutę przerwy. 

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił minutę przerwy. 

Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady, oddał głos Pani M. Radomska. 

Pani M. Radomska powiedziała, iż rozmowa dotyczy finansów, była mowa o tym, że pewne rzeczy 

nie zostały dopatrzone przez dyrektorów, powiedziała iż w sesji nie uczestniczy Pani Dyrektor 

ZEASiP, która „jest jakby koordynatorem między nami”, dodała iż jest Jej przykro, że rozmawia 

się o kimś kogo nie ma, a każdy powinien mieć szanse się wypowiedzieć. Pani M. Radomska 

powiedziała, że jeżeli chodzi o finanse, to w tej sprawie mogłaby się wypowiedzieć Pani                               

J. Wiśniowska. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż w swojej wypowiedzi starał się uwypuklić 

„dlaczego doszło do takiej sytuacji, że wina nie leży po stronie jednej osoby”, dodał iż żeby 

powstała ta sytuacja zawiniło kilka osób, powiedział „gdy usłyszałem przed samą przerwą  

wypowiedź Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3, to przed oczami stanęła Mi taka dobranocka 

„Gumisie” i tam był taki Tołdi, który twierdził, że szkołę lizusów ukończył z wyróżnieniem”. Pan 

Przewodniczący powiedział, iż Jego zdaniem wszyscy po kolei zawinili, zarówno ZEASiP, 

dyrektorzy, jak i Pani Wójt. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poprosił Przewodniczącego 

Rady Gminy o zakończenie dyskusji i przejście do głosowania uchwały. 
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Przewodniczący Rady zakończył dyskusję, po czym poddał pod głosowanie uchwałę                                       

Nr XXXIII/159/16 Rady Gminy Rakszawa z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu 

na 2016 rok. 

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie(8 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy uznał punkt jedenasty porządku obrad za wyczerpany. 

Pan J. Krupczak podziękował radnym za podjęcie uchwały, dodał iż jest to dobra decyzja. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż wprawdzie nie jest upoważniony wypowiadać 

się w imieniu Rady Gminy, niemniej jednak chciał wyrazić dwa życzenia, jedno żeby taka sytuacja 

się już więcej nie powtórzyła, a drugie żeby ktoś, poniósł za to jakieś konsekwencje, nie można 

udawać, że nie ma winnego, chciałby żeby radni się o tym dowiedzieli. Pan Przewodniczący 

zgłosił wniosek o ponowną zmianę porządku obrad i wykreślenie punktu 12 tj.  „Podjęcie uchwały 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2017”, nic się nie stanie jak ta uchwała zostanie podjęta w przyszłym roku, 

teraz jest późna godzina, dodał iż wszyscy są już zmęczeni, a procedowanie nad tą uchwałą znów 

może zająć sporo czasu. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej o zmianę porządku obrad.  

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie(8 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał pozostałą część porządku obrad z uwzględnieniem 

przegłosowanego wniosku. 

12. Wnioski i zapytania radnych. 

13. Sprawy różne. 

14. Zakończenie obrad. 

 

Ad. 12 i 13 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktów dwunastego i trzynastego porządku 

obrad tj. wnioski i zapytania radnych oraz sprawy różne. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż z tego co wie od nowego roku zmienia się 

sposób rozliczania VAT-u, całość zarówno Gminy, jak i jednostek będzie rozliczana w Gminie,   

w związku z czym jeżeli chodzi o szkoły ubędzie pracy ZEASiP. Pan Przewodniczący zapytał, 

gdzie będą te faktury księgowane, kto będzie prowadził ewidencję zakupionych i sprzedanych 

towarów i usług. 

Pani Skarbnik powiedział, że będzie to robił pracownik ZEASiP, wszystko zostaje na starych 

zasadach, zmienia się nabywca i odbiorca na fakturze, nabywcą będzie Gmina ze swoim NIP-em 

i adresem, natomiast odbiorcami będą poszczególne jednostki. Do tej pory deklaracje do Urzędu 

Skarbowego wysyłał ZEASiP, od tej chwili, będzie specjalny program, jednostki będą robiły 

cząstkowe deklaracje, po czym to wszystko będzie generowane  w programie w Urzędzie, skąd 

deklaracje podpisywane przez Wójta będą wysyłane do Urzędu Skarbowego.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż w dniu wczorajszym padały informacje                       

„że zmieni się od 1 stycznia”, niemniej jednak nie dopytywał wówczas, co się zmieni od 1 stycznia. 

Pani Skarbnik powiedziała, iż ZEASiP, jako jednostka oświatowa miał wiele uprawnień z tego 

wynikających, w tej chwili nie jest już jednostką oświatową, w związku z czym niektóre z tych 

uprawnień straci, wśród tych uprawnień było m. in. dokształcanie nauczycieli, czy stypendia, 

wszystko w ramach klasyfikacji budżetowej. Od nowego roku ta klasyfikacja musi zostać 

rozdzielona, wszystko będzie uzgodnione i doprecyzowane, kto za co będzie odpowiadał. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapytał, czy dyrektorzy mają w szkołach obrót gotówkowy, 

kiedy np. kupują coś ze swoich pieniędzy, po czym zwracają się do ZEASiP o zwrot tych środków. 

Dyrektorzy potwierdzili. 
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Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapytał, czy coś stoi na przeszkodzie, żeby dyrektorzy mieli 

w szkołach „pogotowie gotówkowe”, żeby dyrektorzy czekiem pobierali gotówkę, po czym żeby 

ją rozliczali. Pan Przewodniczący uważa, że są to pieniądze dyrektorów szkół i nie ma potrzeby 

angażowania pracownika ZEASiP. 

Pani T. Sroczyk powiedziała, iż po raz kolejny prosi o uzupełnienie oświetlenia ulicznego, w wielu 

przypadkach wystarczy tylko wymiana żarówki. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż przekazał Kierownikowi Referatu OŚG 

informację o nieświecącym oświetleniu, obiecał że zajmie się tą sprawą. 

Pan W. Walawender powiedział, iż jest numer 991, na który można dzwonić i zgłaszać awarie 

oświetlenia ulicznego, trzeba tylko podać numer słupa. 

Pan J. Szubart powiedział, iż informację Przewodniczącego Komisji Gospodarczej w tym samym 

dniu przekazał operatorowi, który zajmuje się konserwacją oświetlenia. Pan Kierownik dodał,                   

iż teraz będą negocjowane nowe warunki, gdzie konserwacja oświetlenia zostanie zapisana 

bardziej restrykcyjnie. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż wpłynęło do Niego pismo od Pana R. Leja, który 

zgłosił utworzenie klubu radnych Rady Gminy Rakszawa, do którego przystąpiło 10 radnych,                    

po czym odczytał w/w pismo. Pan Przewodniczący odczytał również pismo, jakie wpłynęło                      

do Niego od Pani Dyrektor i nauczycieli Publicznego Gimnazjum, a dotyczące wprowadzania 

reformy szkolnictwa na terenie Gminy Rakszawa. Przewodniczący Rady Gminy powiedział,                      

iż tematyka tego pisma będzie ujęta w planie pracy Rady Gminy na 2017 rok. 

Pani Wójt podziękowała radnym za głosowanie w sprawie szkół, po czym złożyła wszystkim 

życzenia noworoczne. 

Przewodniczący Rady Gminy dołączył się do życzeń Pani Wójt, zapytał, czy zebrani chcą jeszcze 

zabrać głos, w związku z tym, że nikt z zebranych nie zabrał głosu uznał punkty dwunasty                                

i trzynasty porządku obrad za wyczerpane. 

 

Ad. 14 

 

W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy 

zamknął XXXIII sesję Rady Gminy. Obrady trwały od godz. 900 do godz. 1800.  

 

Sporządziła: Teresa Nowicka           Zatwierdził:  
 

Paweł Przybyło 

Przewodniczący Rady Gminy 


