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Protokół Nr VII/38/2017 

z XXXVIII Sesji Rady Gminy Rakszawa 

z 27 lutego 2016 r. 
 

Obecni według załączonej listy obecności. 

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

udział 12 radnych, co stanowi quorum i Rada może podejmować wiążące uchwały. Pan 

Przewodniczący powitał radnych oraz zaproszonych gości, odczytał zaproponowany porządek 

obrad, po czym zapytał czy ktoś chciałby zaproponować zmiany. 

Pani Wójt zgłosiła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia 

uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok, jest to związane z pojawieniem się możliwości 

u biegania się o środki ministerialne na boiska sportowe przyszkolne, dlatego też proponowana 

jest zmiana działki, na której będzie wykonywany projekt, a następnie będzie budowane boisko  

w Węgliskach. Pani Wójt powiedziała, iż w Węgliskach w tej sprawie odbyło się zebranie 

wiejskie, więcej na ten temat powie Pan sołtys oraz Pani M. Nycz przy okazji omawiania projektu 

tej uchwały. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Pani Wójt o wprowadzenie                         

do porządku obrad punktu „podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok”. 

Radni przyjęli wniosek jednogłośnie (12 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy zaproponował, aby podjęcie tej uchwały znalazło się w punkcie 

czternastym porządku obrad, w związku z wprowadzoną zmianą zmieni się dotychczasowa 

numeracja o 1 wzwyż począwszy od proponowanego punktu 14. Pan Przewodniczący 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 (12 głosów „za”) 

 

Zatwierdzony porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z XXXI, XXXII i XXXIII sesji Rady Gminy. 

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

sesjami. 

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

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

7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Rakszawa – Głównego księgowego 

budżetu. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Rakszawa – Głównego księgowego 

budżetu. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do wspólnej realizacji projektu 

„Odnawialne źródła energii w gminach partnerskich”. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 

Rakszawa na lata 2017 - 2022. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się 

o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia 

schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części 

na terenie Gminy Rakszawa. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania                      

i opieki w przedszkolu publicznym oraz opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 

w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Rakszawa. 
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13. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów   

do nowego roku szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe. 

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

15. Wnioski i zapytania radnych. 

16. Sprawy różne. 

17. Zakończenie obrad. 

 

Ad. 3 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu trzeciego porządku obrad  

tj. Przyjęcie protokołów z XXXI, XXXII i XXXIII sesji Rady Gminy.  Pan Przewodniczący 

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

nie zgłosili poprawek poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Gminy. 

Radni przyjęli protokół z XXXI sesji (11 głosów „za” 1 głos „wstrzymujący”) 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż w protokole z trzydziestej drugiej sesji pojawiła się 

pomyłka w dacie, ta sesja odbyła się 21 grudnia, a nie 16 jak zostało zapisane, Pan Przewodniczący 

poprosił o poprawienie daty, po czym zapytał, czy radni mają uwagi do protokołu z XXXII sesji 

Rady Gminy, w związku z tym, że radni nie zgłosili poprawek poddał pod głosowanie przyjęcie 

protokołu z XXXII sesji Rady Gminy. 

Radni przyjęli protokół z XXXII sesji jednogłośnie (12 głosów „za”) 

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

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

protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy. 

Radni przyjęli protokół z XXXIII sesji (10 głosów „za” 2 głosy „wstrzymujące”) 

Pan F. Pliś powiedział, iż dzisiaj jest trzydziesta ósma sesja, do przyjęcia jest siedem protokołów, 

a protokół powinien łączyć sesje, po pewnym czasie pewne rzeczy umykają. Pan radny poprosił, 

aby protokoły były troszkę wcześniej. W Statucie pisze 10 dni, a minęło 40. 

Pani T. Nowicka powiedziała, iż fizyczną niemożliwością jest napisanie wszystkiego, biorąc                 

pod uwagę częstotliwość z jaką odbywają się sesje oraz czas ich trwania. 

Pani I. Cieślicka zasugerowała pomoc, dla Pani protokołującej sesje, jeżeli w statucie jest 10 dni, 

żeby tyle było. Statut zobowiązuje nie tylko jeżeli chodzi o uchwały, ale również jeżeli chodzi                  

o protokoły. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż wie, że protokoły są kończone. 

Pani T. Nowicka powiedziała, iż napisane są wszystkie protokoły, przypomniała iż umawiała się 

z Panem Przewodniczącym, że protokoły będą przyjmowane po trzy, nie wszystkie na raz.  

Przewodniczący Rady Gminy potwierdził, powiedział że jest troszeczkę materiałów                                      

do przeczytania, są to ważne sprawy, które miały miejsce na sesjach i każdy radny powinien się               

z tym zapoznać. Pan Przewodniczący poprosił o rozdanie radnym protokołów w przerwie. 

Pani T. Nowicka powiedziała, iż przekaże radnym protokoły, jeżeli będzie miał kto zrobić kopie, 

gdyż Ona będąc na sesji nie będzie mogła kserować. 

Przewodniczący Rady Gminy uznał punkt trzeci porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 4 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu czwartego porządku obrad 

tj. sprawozdania Przewodniczącego Rady Gminy z działań podejmowanych w okresie między 

sesjami. Pan Przewodniczący powiedział, iż uczestniczył we wspólnym posiedzeniu stałych 

komisji omawiany był temat wygaszania naboru w Gimnazjum w Rakszawie, więcej na ten temat 

powie przy omawianiu uchwały w tym temacie. Pan Przewodniczący powiedział, iż uczestniczył 

w Memoriale Piłki Siatkowej im. J. Gondeli. Przewodniczący Rady Gminy uznał punkt czwarty 

porządku obrad za wyczerpany. 
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Ad. 5 i 6 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktów piątego i szóstego porządku obrad 

tj. sprawozdania Wójta Gminy Rakszawa z działalności w okresie od ostatniej sesji oraz 

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

Pani Wójt powiedziała, iż w dniu 15 lutego wraz z Panią Dyrektor ZEASiP uczestniczyła                          

w spotkaniu z Panią K. Zelewska – Minister Edukacji Narodowej, spotkanie dotyczyło reformy 

szkolnej, ponadto Pani Wójt w miarę możliwości uczestniczyła w Memoriale Piłki Siatkowej 

organizowanym przez ZSTG i TKF w Rakszawie. Pani Wójt powiedziała, iż luty jest miesiącem 

sprawozdań finansowych, w związku z czym było dużo pracy, sprawozdania trzeba było 

przygotować bez obecności Skarbnika, niemniej jednak wszystko udało się dopiąć we właściwym 

czasie. Pani Wójt powiedziała, iż w ostatni piątek na terenie Gminy doszło do pożaru domu 

jednorodzinnego. Jeżeli chodzi o uchwały, to na ostatniej sesji została podjęta jedna uchwała 

dotycząca wystąpienia Rady do RIO, o interpretację przepisów o finansach publicznych. Pani Wójt 

powiedziała, iż do wiadomości otrzymała pismo, że RIO przesłała tę uchwałę według właściwości 

do Wojewody, gdyż uznała iż nie są to sprawy dotyczące ustawy o finansach publicznych. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Pani Wójt, po czym zapytał, czy działo się coś                               

z wcześniej podjętą uchwałą o przejęciu stadionu. 

Pani Wójt powiedziała, iż na ten temat wypowie się w sprawach różnych. 

Przewodniczący Rady Gminy uznał punkty piaty i szósty porządku obrad za wyczerpane. 

 

Ad. 7 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu siódmego porządku obrad                                 

tj. podjęcia uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Rakszawa – Głównego księgowego 

budżetu. Pan Przewodniczący o zabranie głosu poprosił Panią Wójt. 

Pani Wójt powiedziała, iż na ostatniej sesji ta sprawa była omawiana, dotychczasowa Pani 

Skarbnik złożyła oświadczenie o wypowiedzeniu stosunku pracy, okres wypowiedzenia upłynął 

31 stycznia i w tym czasie rozwiązał się stosunek pracy z Panią Skarbnik. Pani Wójt powiedziała, 

iż jak wcześniej mówiła czekała, że być może Pani Skarbnik zmieni zdanie i będzie rozmawiać     

na ten temat, niestety w ostatni dzień pracy wzięła zwolnienie lekarskie i do dzisiaj Jej nie ma,                

w związku z tym, że Gmina nie może funkcjonować bez Skarbnika Pani Wójt wszczęła 

poszukiwania osoby chętnej, aby tę funkcję przyjąć, dodała iż wnosi o potwierdzenie rozwiązania 

stosunku pracy z dotychczasową Panią Skarbnik w formie uchwały odwołującej Ją z funkcji 

Skarbnika. 

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

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapytał, czy na dzień dzisiejszy Gmina Rakszawa                              

ma Skarbnika. 

Pani Wójt powiedziała, iż już odpowiedziała na to pytanie. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapytał, kto odwołał Skarbnika, skoro do wyłącznych 

kompetencji Rady Gminy należy powoływanie i odwoływanie Skarbnika. 

Pani Wójt o wyjaśnienie poprosiła Panią radcę. 

Pani M. Siuda powiedziała, iż kwestię odwołania Skarbnika reguluje art. 18 ustawy o samorządzie 

gminnym, dotyczy on kompetencji Rady w sprawie odwołania, przyczyną odwołania może być 

fakt, że stosunek pracy już uległ rozwiązaniu, bądź okoliczność, że może on ulec rozwiązaniu.                

W przypadku, gdy do rozwiania stosunku pracy, skutecznie i prawnie dochodzi z inicjatywy 

pracownika, to odwołanie takiej osoby z funkcji ma charakter jedynie potwierdzający, 

deklaratoryjny, na podstawie wniosku organu wykonawczego. Jeżeli pracownik nie przejawił 

inicjatywy w sprawie rozwiązania stosunku pracy, ten stosunek trwa, a wniosek o odwołanie 

złożył organ wykonawczy, to wówczas stosunek pracy trwa do czasu podjęcia przez Radę uchwały 

o odwołaniu. Pani radca powiedziała, iż w tym przypadku stosunek pracy już uległ rozwiązaniu, 

w związku z czym organ wykonawczy jest uprawniony, a nawet obowiązany do złożenia wniosku 



4 
 

o odwołanie takiej osoby. Pani M. Siuda powiedziała, iż ta uchwała nie wywołuje skutków 

prawnych, tylko potwierdza zaistniały fakt. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział,  iż radni usłyszeli opinię Pani mecenas, 

natomiast On jest w posiadaniu opinii całkowicie odrębnej, ponieważ z pracownikiem jakim jest 

Skarbnik, stosunek pracy został nawiązany w wyniku powołania, to rozwiązanie tego stosunku 

może nastąpić tylko i wyłącznie w wyniku odwołania. Pracownik ma prawo wypowiedzieć wole, 

że u tego pracodawcy już nie chce pracować, tak było w tym przypadku, przy czym cztery dni                  

po złożeniu woli ten pracownik odwołał to swoje oświadczenie, co teraz jest pomijane. Pan 

Przewodniczący powołując się na przepisy Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego powiedział,                   

iż cofnięcie woli wymaga zgody obydwu stron, niemniej jednak rodzi się pytanie, kto powinien 

wyrazić zgodę, czy Wójt, który wypełnia obowiązki pracodawcy wynikające z Kodeksu Pracy, 

czy Rada Gminy, która powołała tego pracownika, na to stanowisko. Przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej powiedział, że gdyby projekt tej uchwały został wniesiony w miesiącu styczniu,                   

nie byłoby żadnego problemu, projekt tej uchwały jest omawiany na dzisiejszej sesji, czyli                        

27 lutego, a pracownik o którym jest mowa otrzymał już świadectwo pracy i nie jest już 

pracownikiem, zapytał czy można być Skarbnikiem Gminy nie będąc pracownikiem Urzędu, gdyż 

Skarbnik nie został odwołany. Pan Przewodniczący powiedział, iż Rada Gminy zwróciła się                            

o opinię prawną w tym zakresie, przed sesją pytał, Przewodniczącego Rady Gminy, czy taka opinia 

jest, z uzyskanej informacji wynikało, że RIO przesłała to zapytanie do Wojewody, nie potrafiąc 

odpowiedzieć, takiej odpowiedzi nie ma. 

Pani Wójt powiedziała, iż RIO stwierdziła, że nie wynika to z ustawy o finansach publicznych,                  

Rada zadawała pytanie o interpretację ustawy o finansach publicznych, a uchwała i uzasadnienie 

do niej dotyczą Kodeksu Pracy. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż tu wchodzi ustawa o samorządzie gminnym, 

dodał iż On i Pani Wójt różnią się w poglądach. Pan Przewodniczący uważa, że podjęcie                            

tej uchwały przez Radę Gminy przed uzyskaniem opinii jest przedwczesne, a w świetle opinii, 

którą uzyskał, Wójt bez uchwały Rady Gminy odwołującej Skarbnika, nie mógł mu wręczyć 

świadectwa pracy, powinien uzyskać zgodę Rady Gminy na odwołanie ze stanowiska i byłoby                 

to jak najbardziej logiczne, gdyby ta rozmowa odbywała się w styczniu, a nie 27 lutego, miesiąc 

po rozwiązaniu stosunku pracy. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż osoby                           

z którymi rozmawiał twierdzą, że ta Pani nadal jest Skarbnikiem, bo nie została odwołana,                         

do skutecznego odwołania potrzebna jest uchwała Rady Gminy, niektórzy twierdzili, że jest                        

to przekroczenie uprawnień, gdyż przez cały miesiąc nikt nie wystąpił do Rady Gminy                                    

o odwołanie Skarbnika, a były 2, czy 3 sesje. Pan Przewodniczący powiedział, iż jest to wyjątkowa 

sytuacja, a dwuzdaniowe uzasadnienie uchwały jest zbyt krótkie, w związku z czym złożył 

wniosek o sporządzenie przez Wójta pisemnego obszerniejszego uzasadnienia, zarówno pod 

względem podania merytorycznych przyczyn odwołania Skarbnika, jak i podstaw prawnych Jego 

odwołania. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż Rada Gminy wróci do tego tematu, 

a w międzyczasie być może uzyska odpowiedź na zapytanie prawne z którym się zwracała. 

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, iż na ostatniej sesji odczytał pismo Pani Skarbnik 

dotyczące wypowiedzenia, zapytał Panią Wójt, czy argumenty, które Pani Brodzicka zaznaczyła 

w swoim piśmie zostały w jakiś sposób zweryfikowane i wyjaśnione, dodał iż Jego zdaniem jest 

tu troszeczkę niejasnych sytuacji. Pan Przewodniczący odczytał fragment pisma Pani Skarbnik, 

dotyczący tych sytuacji, powiedział iż Jego zdaniem obowiązkiem każdego pracodawcy jest dbać 

o dobrą atmosferę w pracy. Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy Panią Wójt podjęła jakieś 

kroki w celu wyjaśnienie tej sytuacji. 

Pani Wójt powiedziała, iż nie rozumie o wyjaśnienie jakiej sytuacji chodzi, Pani Brodzicka złożyła 

wniosek o wypowiedzenie i uzasadniła go. Pani Wójt wracając do kwestii dotyczącej tego, 

dlaczego ta uchwała jest dopiero dzisiaj, powiedziała iż chodzi o potwierdzenie czynności 

rozwiązania się stosunku pracy z Panią Brodzicka, gdyż następny jest wniosek o powołanie 

Skarbnika. Pani Wójt powiedziała, iż nie rozwiązała stosunku pracy z Panią Skarbnik, to Pani 

Skarbnik sama rozwiązała stosunek pracy, to Ona złożyła wypowiedzenie, w którym wyraźnie 
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wskazała, że okres wypowiedzenia trwa do 31 stycznia i wtedy rozwiązał się stosunek pracy. Pani 

Wójt powiedziała, iż zgodnie z Kodeksem Pracy po rozwiązaniu się stosunku pracy miała 

obowiązek wystawić świadectwo pracy. Pani Wójt powiedziała, iż Pan Przewodniczący wskazuje 

motywy, o których później Pani Brodzicka w piśmie pisała, że były to Jej subiektywne odczucia, 

dodała iż nie składała tego w styczniu, gdyż miała nadzieję, że Pani Brodzicka przyjdzie, 

porozmawia, ustosunkuje się do tego uzasadnienia wypowiedzenia i będzie można rozmawiać,                  

a Ona na ten temat w ogóle z pracodawcą nie rozmawiała, dlatego też Jej stosunek pracy wygasł. 

Pani Wójt powiedziała, iż prawdą jest, że Wójt, Starosta, czy Marszałek muszą mieć uchwałę                     

o odwołaniu, jeżeli to organ chce odwołać Skarbnika, nie może tego zrobić wcześniej, zanim 

będzie podjęta uchwała o odwołaniu. W tym przypadku, to nie Wójt rozwiązał stosunek pracy, ten 

wygasił się z dniem 31 stycznia, został potwierdzony świadectwem pracy, bo taki jest obowiązek 

zgodnie z Kodeksem Pracy, dla potwierdzenia tej czynności, a przed powołaniem nowego 

Skarbnika Pani Wójt zwróciła się o podjęcie tej uchwały, zgodnie z orzecznictwem jest to 

czynność potwierdzająca. Pani Wójt powiedziała, iż w piśmie Pani Skarbnik, które otrzymała 

również Rada Gminy Pani Skarbnik powołuje się na wyroki sądów, Pani Wójt się z tymi wyrokami 

zapoznała i w każdym wymienionym przypadku to Burmistrz, czy Prezydent wypowiadają 

stosunek pracy Skarbnikowi. Każdy pracownik ma prawo zmienić pracę, czy też z niej 

zrezygnować. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż Pani Wójt w swojej wypowiedzi zatrzymuje 

się na dniu 30 grudnia, kiedy to Pani Brodzicka złożyła wypowiedzenie, z tego co wiadomo                        

w dniu 2 stycznia to wypowiedzenie cofnęła pisemnie, czyli cofnęła swoją wolę, Pani Wójt cały 

czas twierdzi, że Ona się zwolniła, a Ona cofnęła swoje wypowiedzenie, na cofnięcie 

wypowiedzenia nie zgodziła się Pani Wójt, to wynika z dokumentów, a reszta to domysły. 

Pani Wójt powiedziała, iż Przewodniczący Komisji Rewizyjnej mówi, że Pani Skarbnik wycofała 

wypowiedzenie, niemniej jednak dostała Ona pismo od Pani Wójt, gdzie Pani Wójt napisała,                         

iż podejmie decyzję, jak Pani Skarbnik ustosunkuje się do uzasadnienia wniosku o wypowiedzeniu 

i Pani Skarbnik się do tego nie ustosunkowała, sytuacja się nie zmieniła, Pani Skarbnik nie dostała 

podwyżki, pracownicy Urzędu nie zachowują się inaczej, niż się zachowywali, nikt też Jej 

specjalnie nie doceniał, gdyż zaczęła pracę 15 lutego i jeszcze nie czas „na jakieś zachwyty,                       

czy wielkie docenianie”. Pani Wójt przypomniała, iż na ostatniej sesji tłumaczyła, że trudno się 

zgodzić z tym uzasadnieniem, gdyż dla przykładu Jej wynagrodzenie było bardzo niewiele niższe 

od wynagrodzenia Pani Skarbnik, która pracowała tutaj trzydzieści lat. Jeżeli ktoś ma większe 

aspiracje i chce otrzymywać większe pieniądze niż to jest możliwe tutaj, to ma możliwość pracy 

tam, gdzie uważa za stosowne. Pani Skarbnik nie odpisała wcześniej na pismo Pani Wójt i dopiero 

po rozwiązaniu stosunku pracy napisała, że miała subiektywne odczucia, a potem, że nie można 

było z Nią rozwiązać stosunku pracy, bo nie było uchwały. 

Pani I. Cieślicka powiedziała, iż Skarbnik nie jest zwykłym pracownikiem Urzędu, jak 

sprzątaczka, czy inny urzędnik, została Ona powołana przez Radę Gminy, jest to wyjątkowa 

sytuacja, wtedy kiedy Pani Brodzicka złożyła wypowiedzenie, Pani Wójt nie poinformowała                     

o tym radnych. Pan Przewodniczący zwrócił się pismem do Pani Wójt o przekazanie pisma, które 

napisała Pani Brodzicka w sprawie zwolnienia, bo to pismo nie zostało przekazane Radzie. 

Zdaniem Pani radnej Pani Wójt chce sprowadzić Radę do roli „maszynki do głosowania”, jest to 

sytuacja niezgodna z prawem, a tej uchwały w tej chwili nie należy podejmować, trzeba poczekać 

na opinię z Województwa. 

Pani Wójt powiedziała, iż tłumaczyła, że nikogo nie zwolniła. 

Pani I. Cieślicka zapytała „jak Pani nie zwolniła, skoro zostało wydane świadectwo pracy”. 

Pani Wójt powiedziała „Pani Brodzicka się zwolniła”. 

Pani I. Cieślicka powiedziała, iż oficjalnie Rada Gminy nie wiedziała, jak wygląda sytuacja. 

Przewodniczący Rady Gminy chcąc przejść do głosowania wniosku zgłoszonego wcześniej przez 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zapytał, czy go podtrzymuje. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż podtrzymuje wcześniejszy wniosek. 
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Pani Wójt powiedziała, iż Wojewoda nie wyda opinii, do Wojewody poszła uchwała, która 

prawdopodobnie będzie uchylona ze względu na podstawy prawne. Pani Wójt powiedziała,                       

iż następnym punktem jest powołanie Skarbnika, od grudnia ciągnie się temat budżetu, „teraz 

zaczyna się druga jakaś taka batalia”, dodała „musimy wiedzieć, że musimy działać na rzecz 

społeczeństwa, ludzie poskładali wnioski dotyczące dofinansowania do projektu OZE, czyli                      

do kolektorów, ogrzewania na biomasę itd. W tym czasie cały czas nad tym pracujemy,                                 

ten wniosek był w taki sposób, projekt ma takie warunki, że można składać wniosek, jeżeli składa 

się o co najmniej pięćset tysięcy dofinansowania, od pięćset tysięcy do dziesięć milionów, okazało 

się za chwilę, jak to u nas bywa, że im wyższa kwota wniosku, czyli wnioskowana na ten projekt, 

tym więcej punktów projekt otrzymuje, w związku z tym gminy zaczęły się wycofywać                                

w pojedynkę ze składania tych wniosków, powchodziły w możliwość takiego partnerstwa, żeby 

te kwoty były jak najwyższe, tutaj potrzebny jest podpis Skarbnika, składanie tych wniosków, ja 

tylko uprzedzam że, jakie konsekwencje będą jeżeli tutaj nie podejdziemy do tej sprawy poważnie, 

do 2 marca jest składanie wniosków, to jest jedna rzecz, druga rzecz jest składanie wniosków                     

na boiska, tutaj również jest temat związany z kontrasygnatą Skarbnika, dlatego też, jeżeli uchwały 

nie podejmiemy, no to stracimy możliwości do uczestnictwa w tym projekcie”. 

Pani M. Siuda odczytała przepis art. 46 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym „Jeżeli czynność 

prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności potrzebna jest 

kontrasygnata skarbnika gminy”, powiedziała iż żadna umowa, czy czynność prawna z której 

wynika zobowiązanie finansowe nie mogą być skutecznie dokonane. Pani radca powiedziała,                    

iż odczytała to przed podjęciem uchwały, aby radni rozważyli skutki prawne podejmowanej 

decyzji, jeżeli w Gminie nie będzie Skarbnika, dojdzie do paraliżu funkcjonowania Urzędu                           

i Gminy. Wójt chcąc dokonać takich czynności musi mieś kontrasygnatę Skarbnika, czynność 

wykonana bez kontrasygnaty nie wywołuje skutków prawnych. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż każdy z radnych zapoznał się z sytuacją, która do tej 

pory miała miejsce, poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, aby przed głosowaniem 

jeszcze raz przytoczył swój wniosek. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż wnioskuje, aby zaprzestać procedowania                 

nad projektem uchwały w sprawie odwołania  Skarbnika Gminy Rakszawa – Głównego 

księgowego budżetu, do czasu uzasadnienia tego projektu uchwały o opisanie stanu faktycznego, 

przyczyn merytorycznych, jak również prawnych tego odwołania i aby wrócić do procedowania 

nad projektem tej uchwały po uzyskaniu odpowiedzi od Wojewody. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie w/w wniosek 

Radni przyjęli wniosek (7 głosów „za” 4 głosy „przeciw”  

1 głos „wstrzymujący”) 

Pani M. Siuda poinformowała radnych, że w przypadku rozwiązania się stosunku pracy                                  

z inicjatywy Skarbnika, pod względem prawnym bez znaczenia będzie to, czy radni tę uchwałę 

podejmą, czy jej nie podejmą, dlatego że stosunek pracy i tak uległ rozwiązaniu. Niepodjęcie 

uchwały o odwołaniu Skarbnika nie wstrzymuje, nie stoi na przeszkodzie procedowaniu                             

nad uchwałą w sprawie powołania  Skarbnika Gminy Rakszawa – Głównego księgowego budżetu. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Pani mecenas, powiedział iż Rada do uchwały                         

w sprawie odwołania  Skarbnika Gminy Rakszawa wróci w momencie, kiedy będzie miała ona 

uzasadnienie stanu faktycznego. Pan Przewodniczący, uznał punkt siódmy porządku obrad                    

za wyczerpany, po czym ogłosił kilka minut przerwy. 

 

Ad. 8  

 

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

ósmego porządku obrad tj. podjęcia uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Rakszawa           

– Głównego księgowego budżetu. Pan Przewodniczący oddał głos Pani Wójt. 
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Pani Wójt powiedziała, iż zwróciła się do Rady z wnioskiem w formie uchwały z uzasadnieniem 

o powołanie Skarbnika Gminy Rakszawa, dodała iż przygotowała także obszerniejszy wniosek, 

który odczytała i przekazała Przewodniczącemu Rady Gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Pani Wójt, po czym poprosił Panią A. Frączek – Kluz 

o kilka słów o sobie, dodał iż jest to pierwsze spotkanie nowego Skarbnika z Radą Gminy.  

Pani A. Frączek – Kluz powiedziała, iż doświadczenie w księgowości zdobywa od 2002 roku, cały 

czas doskonali swoje umiejętności poprzez kursy i studia podyplomowe, jest osobą niekonfliktową 

i sumiennie wykonuje swoje obowiązki. Prywatnie jest mężatką i ma jedno dziecko. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Pani A. Frączek – Kluz, po czym otworzył dyskusję. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapytał, gdzie Pani A. Frączek – Kluz pracowała zdobywając 

doświadczenie zawodowe. 

Pani A. Frączek – Kluz odpowiedziała, iż pracowała w różnych biurach rachunkowych. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapytał, czy Pani A. Frączek – Kluz miała do czynienia                   

z pełną księgowością. 

Pani A. Frączek – Kluz potwierdziła. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej dopytał, czy również z księgowością samorządową. 

Pani A. Frączek – Kluz odpowiedziała, iż ma wiedzę na ten temat ustawy o finansach publicznych, 

o samorządzie terytorialnym, nie jest Jej to obce. 

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

że radni nie zabrali głosu zamknął dyskusję, po czym poddał pod głosowanie uchwałę                                 

Nr XXXVIII/168/17 Rady Gminy Rakszawa z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie powołania 

Skarbnika Gminy Rakszawa – Głównego księgowego budżetu.  

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie (12 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy pogratulował Pani A. Frączek – Kluz nowej pracy, po czym uznał 

punkt ósmy porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 9 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu dziewiątego porządku obrad                        

tj. podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do wspólnej realizacji projektu 

„Odnawialne źródła energii w gminach partnerskich”. Pan Przewodniczący poprosił Panią Wójt   

o przybliżenie projektu tej uchwały. 

Pani Wójt oddała glos Pani M. Nycz. 

Pani M. Nycz powiedziała, iż w grudniu miał miejsce nabór wniosków na odnawialne                            

źródła energii, w Gminie Rakszawa zostały zorganizowane cztery spotkania z mieszkańcami, 

informacje na ten temat były na tablicach ogłoszeń, a także były głoszone w Kościołach. 

Mieszkańcy złożyli 164 wnioski na łączną kwotę około 2.000.000,00 zł. Po pierwszym spotkaniu 

w Urzędzie Marszałkowskim okazało się, że duża liczba gmin składa wnioski na maksymalna 

kwotę tj. 10.000.000,00 zł, w związku z czym Gminy zaczęły szukać partnerów, aby móc                               

w partnerstwie złożyć wniosek na maksymalna kwotę. Na ten nabór zagwarantowana jest kwota 

120.000.000,00 zł, przy czym z nieoficjalnych informacji wynika, że ta kwota wzrośnie. 

Partnerami Gminy Rakszawa zgodziły się być Gminy Żyraków i Gać, jeżeli Gmina wejdzie w to 

partnerstwo, to wniosek będzie na kwotę około 13.000.000,00 zł i będzie szansa na uzyskanie tego 

dofinansowania, dofinasowanie wynosi 70%, mieszkaniec ponosi koszt 30% plus VAT, każda z 

gmin partnerskich odpowiada za swoja gminę, natomiast wniosek jest składany wspólnie. Liderem 

w tym partnerstwie jest Gmina Żyraków, ma ona doświadczenie w takich instalacjach, gdyż 

korzystała już z innego programu. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Pani M. Nycz, po czym otworzył dyskusję w temacie 

tej uchwały. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapytał, czy Gmina Żyraków jest za Dębicą. 
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Pani M. Nycz potwierdziła. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapytał, czy bliżej nie było chętnych do współpracy. 

Pani M. Nycz powiedziała, iż wszystkie gminy w Powiecie Łańcuckim są już w partnerstwach,                

w partnerstwach trzeba się dobrać biorąc pod uwagę zakres rzeczowy projektu, są gminy, które 

idą tylko w kolektory słoneczne, są gminy, które nie mają programu gospodarki niskoemisyjnej                 

i w takiej sytuacji my tracimy 5 punktów. Gmina Rakszawa musiała wejść w partnerstwo z taką 

Gminą, która ma takie same warunki i wskaźniki, nie ma znaczenia czy jest to gmina sąsiednia, 

czy dalsza, ona ma być z Podkarpacia.  

Pani Wójt powiedziała, że u nas gminy są małe, np. Gmina Żołynia weszła w partnerstwo z Gminą 

Kolbuszowa. Niektóre gminy założyły dofinansowanie 85%, przy 15% współfinansowaniu 

mieszkańców, ale kiedy okazało się, że to również jest punktowane, wówczas te gminy zmieniły 

dofinansowanie na 70%, przy 30% współfinansowaniu mieszkańców. 

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

że radni nie zabrali głosu zamknął dyskusję, odczytał §1 uchwały, po czym poddał pod głosowanie 

uchwałę Nr XXXVIII/169/17 Rady Gminy Rakszawa z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie 

wyrażenia woli przystąpienia do wspólnej realizacji projektu „Odnawialne źródła energii                          

w gminach partnerskich”. 

 Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie (12 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy uznał punkt dziewiąty porządku obrad za wyczerpany. 

O godz. 925 sesje opuściła Pani M. Janas – Piwińska, od tej chwili w obradach uczestniczy                        

11 radnych. 

 

Ad. 10  

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu dziesiątego porządku obrad                            

tj. podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rakszawa 

na lata 2017 – 2022. Pan Przewodniczący poprosił Panią Wójt o przybliżenie projektu tej uchwały. 

Pani Wójt oddała głos Panu S. Dołęga. 

Pan S. Dołęga poprosił Pana P. Krząstek – przedstawiciela Firmy, która opracowywała Plan                      

o przedstawienie prezentacji multimedialnej na ten temat. 

Pan P. Krząstek, na podstawie prezentacji multimedialnej omówił Plan gospodarki niskoemisyjnej 

dla Gminy Rakszawa na lata 2017 – 2022, wyjaśnił iż Plan został opracowany na podstawie 

wytycznych narzuconych odgórnie, a cele są zgodne z tym, co narzuca Unia Europejska w pakiecie 

energetycznym. Pan P. Krząstek wyjaśnił, iż w Planie opisana jest charakterystyka Gminy,                        

jej położenie, ludność, budownictwo, sytuacja gospodarcza, warunki naturalne, formy ochrony 

przyrody, zabytki i dobra, infrastruktura techniczna, gospodarka odpadami oraz obszary 

problemowe. W Planie opisana jest metodologia, gdzie ujęte są wskaźniki dla budynków oraz 

energii elektrycznej, wskaźniki dla transportu oraz sposób obliczenia efektu ekologicznego 

działań. Pan P. Krzastek powiedział, iż w Planie opisane są wyniki bazowej inwentaryzacji                           

w sektorach mieszkalnym i gminnym, opisany jest przemysł i usługi, oświetlenie uliczne, 

transport, ponadto opisane są zaplanowane działania i środki, gdzie ujęte są działania 

zrealizowane, harmonogram rzeczowo – finansowy, opis strategicznych działań kierunkowych 

oraz działania rezerwowe. Pan P. Krząstek powiedział, iż największą korzyścią posiadania Planu 

jest to, że ułatwiony jest dostęp do dofinansowań zewnętrznych, takich jak termomodernizacja, 

przez co spadają koszty funkcjonowania obiektów publicznych, dodał iż nowa perspektywa unijna 

preferuje ten dokument, jest on wymagany w wielu składanych wnioskach i jest on wysoko 

punktowany. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Panu P. Krząstek, po czym otworzył dyskusje                          

w temacie tej uchwały. 

Pani I. Cieślicka zapytała, co się planuje, żeby z tego Planu skorzystać. 

Pan P. Krząstek powiedział, iż są to głownie działania polegające na termomodernizacji obiektów, 

jeżeli chodzi o obiekty gminne, to ma to dotyczyć Remizy OSP w Rakszawie, Przedszkola                         
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w Rakszawie, Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rakszawie oraz Schroniska Rakowisko, nie zamyka  

to możliwości wykonania termomodernizacji w innych obiektach, jest lista rezerwowa. Druga 

możliwość, to montaż odnawialnych źródeł energii, w tym są instalacje dla mieszkańców, jeżeli 

chodzi o drogi, to będą one również modernizowane. 

Pan S. Dołęga poinformował, iż mieszkańcy złożyli 22 wnioski na kotły, na biomasę, 29 wniosków 

na pompy ciepła, 86 wniosków na kolektory słoneczne oraz 75 wniosków na ogniwa 

fotowoltaiczne. Pan S. Dołęga powiedział, iż Plan uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 

Pan J. Panek powiedział, iż mowa była o korzyściach, jakie wynikają z posiadania                                    

Planu gospodarki niskoemisyjnej, On nie wie co ten Plan zawiera, zapytał jakie zagrożenia                          

dla mieszkańców mogą wynikać z przyjęcia tego Planu, czy nie okaże się że za chwilę                                 

do mieszkańców będą przychodzić komisje i mówić, że mieszkańcy palą złym paliwem,                              

w związku z czym trzeba wymienić kocioł, a mieszkańców na to nie stać. 

Pan P. Krząstek powiedział, iż ten dokument nie niesie za sobą żadnych zagrożeń, uchwałę                          

o jakiej wspomniał Pan J. Panek mają prawo uchwalić Marszałkowie Województw, po czym                

musi ją wdrożyć Rada Gminy, to jaki rodzaj paliwa może być stosowany na terenie danego 

województwa może uchwalić Marszałek, a ten dokument tego nie robi, ten dokument umożliwia 

finansowanie i dofinasowanie inwestycji, nie ma tam żadnych wytycznych dotyczących                  

pieców, jedynie że będzie możliwość dofinansowywania wymiany pieców. Pan P. Krząstek 

powiedział, iż w Planie nie ma żadnych zapisów zmuszających mieszkańców do czegoś, bądź 

ustalających jakieś normy. 

Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, iż przy przygotowywaniu materiałów na sesję ustalił                     

z Panią Sekretarz, że Plan nie będzie kserowany, będzie do wglądu na stronie internetowej,                    

gdyż jest bardzo obszerny. 
Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy radni chcą jeszcze zabrać głos, w związku z tym,                        

że radni nie zebrali głosu zamknął dyskusję, a następnie poddał pod głosowanie uchwałę                              

Nr XXXVIII/170/17 Rady Gminy Rakszawa z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia                

Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rakszawa na lata 2017 – 2022. 

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie (11 głosów „za”) 

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

ogłosił kilka minut przerwy. 

O godz. 1000 sesję opuściła Pani T. Chajec, od tej chwili w obradach uczestniczy 10 radnych. 

 

Ad. 11    

 

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

jedenastego porządku obrad tj. podjęcia uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać 

przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi 

zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok 

zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Rakszawa. Pan Przewodniczący o przybliżenie tego 

tematu poprosił Panią Wójt. 

Pani Wójt oddała głos Panu S. Dołęga. 

Pan S. Dołęga powiedział, iż w 2014 roku Spółdzielnia Socjalna Galicja zwróciła się z wnioskiem 

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, opinia z Urzędu Gminy była pozytywna, 

w związku z czym była przedmiotem odwołania mieszkańców do SKO w Rzeszowie, SKO 

utrzymało decyzję Wójta Gminy Rakszawa w mocy, ta decyzja była konsultowana i pozytywnie 

uzgodniona z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska oraz z Powiatowym Państwowym 

Inspektorem Sanitarnym. W 2015 roku Spółdzielnia wystąpiła o wydanie zezwolenia                                   

na prowadzenie działalności w zakresie grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części na terenie 

Gminy Rakszawa, w trakcie postępowania Gmina takiego zezwolenia nie wydała, ze względu                    

na braki formalne w złożonym wniosku. W grudniu 2016 roku Spółdzielnia ponownie wystąpiła 
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z wnioskiem o wydanie zezwolenia, wniosek w pełni spełnia wymogi formalne, są wszystkie 

dokumenty uprawniające do wydania zezwolenia. Jeżeli chodzi o uchwałę, to jest to jedna                           

z uchwał, którą Rada Gminy powinna podjąć z racji wymogów formalnych. Pan S. Dołęga 

powiedział, iż w trakcie złożenia wniosku, Spółdzielnia nie miała zezwolenie na prowadzenie 

działalności, Wójt Gminy w związku z ukazaniem się artykułów prasowych o rozpoczęciu 

działalności, wystąpił z wnioskiem na Policję o ustosunkowanie się, co do legalności, konkretnie 

było to zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia wykroczenia, gdyż przedsiębiorca rozpoczął 

działalność nie mając stosownego zezwolenia, w odpowiedzi z KPP w Łańcucie przyszło,                         

że „postepowanie wyjaśniające w sprawie prowadzenia grzebowiska zwłok zwierzęcych                             

w styczniu 2015 roku w Rakszawie przez Spółdzielnię Socjalną Galicja z siedzibą w Rzeszowie, 

bez wymaganego zezwolenia, i tutaj podstawa prawna, odstąpiono od skierowania sprawy do Sądu 

Rejonowego w Łańcucie z powodu, brak znamion ostatecznych uzasadniających podejrzenie 

popełnienia czynu”. Pan S. Dołęga powiedział, iż do wniosku dołączone były kopie artykułów 

potwierdzających fakt rozpoczęcia działalności, w tej chwili nie ma podstaw nieudzielenia 

zezwolenia, opinia jest też taka, że pomimo nieokreślenia wymagań, to zezwolenie ma być wydane 

na podstawie obowiązującego prawa tzn. warunków, jakie są  ustawie o utrzymaniu czystości                      

i porządku w gminach. Pan S. Dołęga powiedział, iż pojawiały się głosy o spalarni, dodał                             

iż przedsiębiorca o to nie występuje, przy spalarni jest inna procedura, tam są obiekty budowlane. 

Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję w temacie tej uchwały. 

Pan Z. Tama powiedział, iż temat grzebowiska był poruszany na ostatnim zebraniu wiejskim, 

mieszkańcy jednogłośnie są temu przeciwni. Na dzień dzisiejszy nie ma mowy o spalarni, niemniej 

jednak mieszkańcy się obawiają, czy taki wniosek nie pojawi się w przyszłości. 

Pan S. Dołęga powiedział, że jeżeli chodzi o spalarnię, to musiałby być osobny wniosek w sprawie 

budowy spalarni, tam jest inna procedura. 

Pan R. Leja zapytał, czy przy okazji składania wniosku na Policję był również składany wniosek 

do Spółdzielni w sprawie wyjaśnienia, czy prowadzi działalność, czy nie. 

Pan S. Dołęga powiedział, iż podstawą złożenia wniosku na Policję były artykuły, jakie ukazały 

się w prasie, były tam zamieszczone również cenniki. 

Pan R. Leja zapytał, czy Spółdzielnia spełnia wszystkie wymogi, które są zawarte w tej uchwale. 

Pan S. Dołęga powiedział, iż na dzień dzisiejszy wniosek spełnia wymogi, jakie są wymagane      

przy udzieleniu zezwolenia. 

Pan R. Leja zapytał, czy Urząd Gminy nie mógłby ustalić bardziej restrykcyjnych wymagań,                   

aby uniemożliwić prowadzenie takiej działalności, na chwilę obecną wszystko wskazuje na to,                  

że pozwolenie będzie wydane. 

Pan S. Dołęga powiedział, iż Urząd Gminy liczy się z Radą Gminy i do chwili obecnej nie wydał 

pozwolenia. Decyzję trzeba będzie wydać i gra na zwłokę nic nie da, Rada Gminy jest 

zobowiązana do podjęcia takiej uchwały. 

Pan W. Walawender powiedział, iż wymagania wymienione w §4 uchwały są banalne. 

Pan S. Dołęga powiedział, iż ważna jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach,                                    

są to odległości od ujęć wody, od zabudowy, od podziemnych zbiorników wód, wszystkie wymogi 

są spełnione, nie ma podstawy, żeby zezwolenia nie wydać. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż śmie twierdzić, że w dniu dzisiejszym Pani 

Wójt zwróciła się do Rady Gminy o podjęcie tej uchwały, aby zalegalizować bezprawną 

działalność tej Spółdzielni, są zdjęcia, gdzie widać ponad sto nagrobków, cmentarzysko działa    

bez zezwolenia. Pan Przewodniczący powiedział, iż pozostaje kwestia światopoglądowa,                        

gdyż cmentarz jest dla ludzi, palą się tam znicze i ze względów światopoglądowych nie podniesie 

za tym ręki, jeżeli jest taka możliwość, niech Urząd Gminy wyda zezwolenie, a nazwy zwłoki,      

czy ciało przypisane są do człowieka. 

Pan J. Kuca powiedział, iż w latach poprzednich, wcześniejsza sołtys Pani T. Dobek zbierała 

podpisy wysyłane były różne pisma przeciwko legalizacji tego grzebowiska, co pozostało 

niezauważone, podobnie może być z ewentualną spalarnią. Pan sołtys powiedział, iż na zebraniu 
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obecnych było 49 mieszkańców, którzy jednogłośnie wypowiedzieli się przeciwko grzebowisku. 

Pan J. Kuca powiedział, iż grzebowisko działa nielegalnie, a na pytania, czy jest ono legalne                     

nie było odpowiedzi. 

Pan J. Panek powiedział, iż czytał jedno z pism Pani T. Dobek i dowiedział się, że procedura 

grzebowiska będzie mieć charakter rozwojowy, w związku z czym trzeba zdecydowanie 

zaprotestować. Zwracając się do Pana S. Dołega zapytał, kogo On reprezentuje, jako pracownik 

Urzędu Gminy pobierający pieniądze mieszkańców, Pan sołtys dodał „bo ja widzę, że Pan 

reprezentuje tę Spółdzielnię, nie Urząd Gminy, nie stanowisko ochrony środowiska”. Pan J. Panek 

powiedział, iż Pan S. Dołęga powinien robić wszystko dla dobra mieszkańców, aby ukrócić                           

i zakończyć ten proceder, dodał iż popiera głos Pana S. Wróbel i Pana J. Kuca. Jest napisane 

cmentarz, palą się znicze, na zwierzętach są krzyże, co jest kuriozalne, a Rakszawa jest Gminą   

„na wskroś chrześcijańską”. Pan J. Panek zwracając się do Pani Wójt powiedział, iż władze Gminy 

przez 3 lata nie robią nic, aby ten proceder ukrócić, jeżeli ma on działać legalnie trzeba wydać 

decyzję, a jeżeli nielegalnie, to trzeba postępować tak, jak sobie tego życzą mieszkańcy,                                

a mieszkańcy tego nie chcą. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż pierwszy wniosek na Komisji Gospodarczej 

poszedł 25 lutego 2015 r., już wtedy były rozpoczęte działania, żeby to zlikwidować,                   

mieszkańcy tego nie chcą „Pani Wójt z całą determinacją chce zrobić, zalegalizować działalność, 

tak jak powiedział Pan Wróbel, gdyby Pani się wykazała pełną determinacją, żeby tego nie było, 

to by tego nie było”. Pan Przewodniczący powiedział, iż Pani Wójt jest odpowiedzialna za Gminę, 

a mieszkańcy tego nie chcą. 

Pani M. Siuda powiedziała, iż ta kwestia jest unormowana prawnie, z ustawy  o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach wynika nakaz ustawowy, po czym odczytała art. 7 ust 3 „Rada 

gminy określi, w drodze uchwały, wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający 

się o uzyskanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 i 4”, dodała iż w tym przypadku dotyczy 

to tylko punktu 4. Pani radca powiedziała, że jeżeli taka uchwała nie zostanie podjęta, to może być 

do czynienia z zaniechaniem legislacyjnym, w związku z czym trzeba pamiętać o przepisach 

Kodeksu Cywilnego art. 4171 i art. 4172 które określają odpowiedzialność odszkodowawczą 

organu za zaniechanie legislacyjne. Pani M. Siuda powiedział, iż mówi o sytuacji hipotetycznej, 

niemniej jednak, gdyby się tak zdarzyło, że Rada Gminy nie podejmie tej uchwały i ten podmiot 

nie uzyska zezwolenia od Wójta Gminy, dodała iż nie zgadza się z przedmówcą Wójt                                  

bez określenia warunków nie może wydać zezwolenia. Pani radca powiedziała, że jeżeli podmiot 

w związku z zaniechaniem legislacyjnym poniesie szkodę np. nieuzyskanie dofinansowania,                  

czy zwrot uzyskanego dofinansowania, wówczas takiemu podmiotowi przysługuje roszczenie         

do Sądu o stwierdzenie faktu, że miało miejsce zaniechanie legislacyjne i w związku z tym, jeżeli 

Sąd uzna, że taki fakt miał miejsce może na żądanie podmiotu zasądzić odszkodowanie 

równowartości poniesionej szkody. Pani M. Siuda zaznaczyła, iż Jej wypowiedź była 

informacyjna i hipotetyczna.  

Pani I. Cieślicka uważa, iż grzebowisko nie jest w interesie Gminy i mieszkańców, a Rada                         

ma działać w interesie mieszkańców, dodała iż Rada nigdy nie wyraziła zgody na to, żeby                            

to grzebowisko było. Pani radna powiedziała, żeby Pani mecenas nie straszyła radnych 

konsekwencjami finansowymi. 

Pani M. Siuda powiedziała, iż wypowiedziała się hipotetycznie, Jej obowiązkiem jest 

poinformowanie radnych o konsekwencjach związanych z określonym działaniem. 

Pan R. Leja przypomniał, iż Pani mecenas powiedziała, że Rada Gminy określi, dodał że projekt 

uchwały nie jest Rady Gminy, tylko Wójta Gminy, Rada Gminy może do wymagań dodać,                          

że grzebowisko ma być oddalone 2km od najbliższego zabudowania i wówczas nie będzie 

problemu. 

Pani M. Siuda powiedziała, iż nie może się wypowiadać w kwestii rodzaju tych warunków,                  

gdyż nie ma takiej wiedzy merytorycznej, niemniej jednak jeżeli uchwała będzie zawierała 

warunki niezgodne z przepisami to Wojewoda ma do tego określone narzędzia. 



12 
 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż nie otrzymał projektu uchwały zaparafowanego   

przez radcę, w związku z czym zapytał, kto przygotowywał tę uchwałę. 

Pan S. Dołęga powiedział, iż uchwała została zaparafowana przez obecną tu Panią radcę 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż Pani radca wypowiadała się, że nie zna tej uchwały. 

Pani M. Siuda powiedziała, iż nie może się wypowiadać o warunkach, gdyż nie ma wiedzy 

fachowej, na ten temat może się wypowiedzieć pracownik merytoryczny. 

Pan S. Dołęga powiedział, iż dokumentem, który stwierdza, czy spełnia warunki, czy wymogi  

była decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, ta decyzja była konsultowana z Regionalną 

Dyrekcją Ochrony Środowiska oraz z Powiatowym Państwowym Inspektorem Sanitarnym. 

Pani Wójt powiedziała, iż w tym przypadku nie było wymogu opracowywania raportu 

oddziaływania na środowisko. 

Pan W. Walawender powiedział, iż Gmina jako pierwsza wydała opinię, że się zgadza, w związku 

z czym Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska oraz Powiatowy Państwowy Inspektor 

Sanitarny nie kwestionowali tego. 

Pani Wójt powiedziała, iż prawo tak nie działa, prawo pokazuje, kiedy można nie wydać, Wójt  

nie działa jak chce, Wójt zwraca się do RDOŚ, do Sanepidu o wskazanie, czy w tej sprawie                         

jest potrzebny raport środowiskowy. 

Pan W. Walawender zasugerował, aby dopisać punkt dotyczący odległości 2,5, czy 3km                             

od najbliższej rzeki, a tam jest rzeka.   

Przewodniczący Komisji Gospodarczej zwracając się do Pani mecenas powiedział „gość działa 

nielegalnie kilka lat na terenie naszej Gminy i Pani uważa, bo Pani nie koncentruje się na tym,                 

że gość łamie prawo i tak dalej, przez dwa lata i że można z nim coś zrobić, żeby on zaniechał 

swojej działalności, tylko Pani straszy Radę, że my będziemy coś płacić”. 

Pani M. Siuda powiedziała „nie straszę”. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej dodał, iż dla Niego jest to kpina, zapytał czy nie ma prawa, 

które stanowi, że jeżeli ktoś działa nielegalnie żeby mu coś zrobić. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż z wypowiedzi Pani mecenas wynika, że bardzo dużo 

czasu poświęciła analizie przepisów, które mówią o tym, co będzie jeżeli Rada tej uchwały                          

nie przyjmie, niemniej jednak Pani radca nie powiedziała nic, co zrobiła w kwestii poszukiwań               

w przepisach, co Rada mogłaby zrobić, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, a tego 

oczekiwałaby Rada. Pan Przewodniczący powiedział, iż wydaje Mu się, że ocenia Panią mecenas 

jako przedstawiciela przedsiębiorców działających na terenie Gminy, prowadzących grzebowisko. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy osoby prowadzące tę działalność są bezpośrednio, bądź 

pośrednio znajomymi Pani radcy. 

Pani M. Siuda powiedziała, iż nie jest to pytanie prawne, dodała iż Pan Przewodniczący  

przekracza swoje uprawnienia. Pani radca w uzupełnieniu powiedziała, że jeżeli ktoś powziął 

wiedzę o tym, że podmiot narusza przepisy prawa, prowadzi działalność gospodarczą niezgodnie 

z prawem, niezarejestrowaną, bądź bez wymaganego zezwolenia może zawiadomić o tym organy 

ścigania. Pani Wójt podjęła takie czynności i zawiadomiła Policję, postepowanie w tej sprawie 

zostało zakończone. Pani M. Siuda powiedziała, iż każdy z radnych może zawiadomić, iż Jego 

zdaniem dana osoba prowadzi działalność gospodarczą bezprawnie. Pani radca przypomniała,                  

iż pewien czas temu czytała radnym art. 304 Kodeksu Postępowania Karnego i mówiła                                   

o społecznym obowiązku, nie może tak być, że tylko Pani Wójt jest odpowiedzialna za to, że ktoś 

prowadzi działalność gospodarczą bez zezwolenia. Jeżeli radni uważają, że tak być nie może, 

trzeba działać. 

Pan F. Pliś powiedział, iż Pan S. Dołęga powiedział, że Rada musi podjąć uchwałę, a radni muszą 

się wypowiedzieć, co zrobili i wszyscy słyszeli, Rada musi podjąć uchwałę w sprawie Programu 

opieki nad bezdomnymi zwierzętami na trenie Gminy Rakszawa, co robi corocznie do końca 

marca. Pan radny powiedział, iż popiera stanowisko Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,  

dodał iż radni nie mogą sobie pozwolić na to, żeby coś takiego funkcjonowało, przez to łamane 

jest pierwsze przykazanie, radni grzeszą zaniedbaniem, gdyż obowiązkiem katolika jest zwrócić 

na to uwagę. Pan F. Pliś powiedział, iż był na miejscu i widział, że są tam wpisane same odległe 
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miejscowości, jeżeli ci ludzie chcą niech sobie to robią u siebie. Jeżeli chodzi o spalarnię, to Pan 

radny powiedział, że w budżecie są pieniądze na utylizację padłych zwierząt, jeżeli ktoś ma taką 

sytuację przychodzi do Gminy i ktoś się tym zajmuje, a nie wytwarzanie kultu. 

Pan J. Panek bazując na słowach Pana S. Wróbel uważa, że projekt uchwały jest kulawy, gdyż               

nie zawiera żadnych aspektów, które obroniłyby interesy mieszkańców, dlatego użył słów, że Pan 

Dołęga reprezentuje Spółdzielnię, a nie mieszkańców Rakszawy, w związku z czym prosi,                       

aby Rada Gminy uzupełniła uchwałę o zapisy, które będą zabezpieczać interesy mieszkańców                      

i uniemożliwią taki proceder. Nie jest tajemnicą, że Rada Gminy ma prawo do stanowienia prawa 

na swoim terenie i nikt tego prawa radzie nie odebrał, można wprowadzić zapis, jaki sugerował 

Pan Leja, trzeba zrobić badania wpływu na podziemny zbiornik wodny, który znajduje się                        

pod tym grzebowiskiem. 

Pan J. Kuca powiedział, iż jak było potrzebne zezwolenie na cmentarz na Węgliskach, wówczas 

ze względu na znajdujące się tam wody odpadała strona południowa miejscowości, cmentarz 

został zrobiony z drugiej strony drogi, natomiast grzebowisko powstało po stronie południowej. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej odczytał wniosek, jaki Komisja wypracowała w sprawie 

grzebowiska na posiedzeniu w dniu 25 lutego 2015 r. „Komisja Gospodarcza wnioskuje do Pani 

Wójt o zamówienie specjalistycznej opinii w sprawie stwierdzenia, czy grzebowisko zwłok 

zwierzęcych należy traktować jako składowisko odpadów, a co za tym idzie, czy wymagane jest 

wydanie decyzji o warunkach zabudowy na zmianę przeznaczenia terenu”. Pan Przewodniczący 

powiedział, iż do dnia dzisiejszego nikt się do tego wniosku nie ustosunkował, minęło 2 lata,                   

tak działa Urząd. Pan Przewodniczący uważa, że Pani Wójt i Pani mecenas bardzo zależy na tym, 

żeby ta działalność była prowadzona.  

Pani Wójt powiedziała, iż Pan S. Dołęga informował, że jest decyzja środowiskowa oraz że od tej 

decyzji było odwołanie do Kolegium, które utrzymało decyzję w mocy. Pani Wójt zapytała, 

jakiego eksperta ma powołać, SKO jest ekspertem żeby ocenić, czy to było zgodnie z prawem, czy 

też nie. 

Przewodniczący Rady Gminy uznał, iż dyskusja dobiegła końca, a każdy radny wypowie się                     

na ten temat podczas głosowania, Pan Przewodniczący zamknął dyskusję, a następnie poddał                 

pod głosowanie uchwałę Nr XXXVIII/171/17 Rady Gminy Rakszawa z dnia 27 lutego 2017 roku 

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk                          

dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie 

Gminy Rakszawa. 

Radni głosowali (0 głosów „za” 10 głosów „przeciw”) 

Pan S. Dołęga zaprzeczył, że ma jakieś kontakty z wnioskodawcą, Jego celem nie było działanie 

w imieniu, czy interesie przedsiębiorcy, On był zobowiązany do przedstawienia faktów                  

formalno – prawnych. 

Przewodniczący Rady Gminy uznał punkt jedenasty porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 12  

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu dwunastego porządku obrad                           

tj. podjęcia uchwały w sprawie zmiany ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania                          

i opieki w przedszkolu publicznym oraz opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego                    

w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Rakszawa. Pan Przewodniczący poprosił 

Panią Wójt o przybliżenie projektu tej uchwały. 

Pani Wójt oddała głos Pan i J. Wiśniowska. 

Pani J. Wiśniowska powiedziała, iż projekt tej uchwały wynika ze zmiany art. 14 ust. 5 pkt 1 

ustawy o systemie oświaty wprowadzonej art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 grudnia 2016 roku o zmianie 

ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw. Przepis 

ten doprecyzowuje zapis naszej uchwały, który wyklucza dzieci sześcioletnie z opłacania 0,75 zł 
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za czas powyżej bezpłatnych 5 godzin. Pani Dyrektor powiedziała, iż była na szkoleniach, 

niemniej jednak nie było do tej pory jednoznacznego stanowiska, czy ta uchwała powinna zostać 

podjęta, czy też nie, dopiero po ostatnim szkoleniu oraz po konsultacjach z innymi gminami 

okazało się, że taka uchwała jest konieczna. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Pani J. Wiśniowska, po czym otworzył dyskusję                      

w tym temacie, w związku z tym, że radni nie zebrali głosu zamknął dyskusję, a następnie poddał 

pod głosowanie uchwałę Nr XXXVIII/172/17 Rady Gminy Rakszawa z dnia 27 lutego 2017 roku 

w sprawie zmiany ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu 

publicznym oraz opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym 

prowadzonym przez Gminę Rakszawa. 

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie (10 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy uznał punkt dwunasty porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 13  

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu trzynastego porządku obrad                               

tj. podjęcia uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów                  

do nowego roku szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe. Pan Przewodniczący                     

o przybliżenie projektu tej uchwały poprosił Panią Wójt. 

Pani Wójt oddała głos Pani J. Wiśniowska. 

Pani J. Wiśniowska powiedziała, iż projekt tej uchwały był szczegółowo omawiany z dyrektorami 

szkół na połączonym posiedzeniu Komisji Społecznej i Komisji Gospodarczej. Obowiązek 

podjęcia przedłożonego projektu uchwały Rady Gminy w Rakszawie wynika z art. 206 ustawy                 

z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, zgodnie z tą 

uchwałą Gimnazjum będzie stopniowo wygaszane, projekt ten dostosowuje sieć szkół do nowego 

ustroju. Od 1 września 2017 r. dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa staje się 

ośmioletnią szkołą podstawową, nie będzie też naboru do I klasy Gimnazjum, zgodnie z tym 

projektem Gimnazjum w Rakszawie zostanie wygaszone z dniem 31 sierpnia 2019 roku. Pani 

Dyrektor powiedziała, iż ta uchwała podlega zaopiniowaniu przez Kuratora Oświaty,                                    

na co Kurator ma 21 dni od daty otrzymania, następnie do 31 marca 2017 r. Rada Gminy będzie 

podejmować zaopiniowaną przez Kuratora uchwałę dotyczącą sieci szkół. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Pani J. Wiśniowska, po czym otworzył dyskusję                      

w sprawie tej uchwały, dodał iż na posiedzeniu połączonych komisji nie było Pani Dyrektor 

Gimnazjum, w związku z czym zapytał, czy chciała by się wypowiedzieć w tej kwestii. 

Pani M. Radomska powiedziała, iż dwa razy przedstawiała swoje propozycje, raz na posiedzeniu 

Komisji Społecznej, drugi raz przedstawiali je przedstawiciele Jej szkoły na spotkaniu. Pani 

Dyrektor uważa, iż decyzje, jakie zapadły w tej kwestii na płaszczyźnie Pani Wójt, czy Rady są 

ostateczne. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż decyzje zostały podjęte na płaszczyźnie Pani Wójt, 

dyrektorzy, natomiast decyzja Rady Gminy podejmowana jest teraz. 

Pani J. Wiśniowska w kwestii uzupełnienia powiedziała, iż §2 uchwały określa plan sieci szkół, 

który będzie obowiązywał w okresie przejściowym, od 1.09.2017 r. do 31.08.2019 r., następnie 

§3 określa obwody szkół, jakie są przypisane do danej szkoły, obwody szkół po konsultacjach                    

z dyrektorami się nie zmieniły. Pani J. Wiśniowska powiedziała, iż kolejne paragrafy określają 

projekt sieci szkół od 1.09.2019 r., w §4 i §5 znikają punkty 6 określające Publiczne Gimnazjum. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż na posiedzeniu pojawiło się pytanie dotyczące klas 

VII i VIII w Szkołach Podstawowych w Wydrzu i w Węgliskach, pytanie dotyczyło możliwości, 

bądź braku możliwości łączenia tych klas. 
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Pani G. Urban powiedziała, iż wstępne projekty były przygotowywane już w lutym, dyrektorzy 

wiedzą o tym, że klasy VII nie mogą być łączone, niemniej jednak w Szkole podstawowej                          

w Węgliskach będzie łączona klasa V i VI, co będzie w przyszłości, tego Pani Dyrektor nie wie, 

gdyż organizacja pracy w tych klasach nie została jeszcze podpisana, 28 marca ma być spotkanie 

w Kuratorium, w związku z czym Pani G. Urban wyraziła nadzieję, że do tego czasu te sprawy 

będą rozwiązane do końca. Pani Dyrektor powiedziała, iż z doświadczenia z przed roku 1999 wie, 

że te klasy były łączone, w związku z czym nie sądzi, aby teraz te klasy nie były łączone. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, ile aktualnie jest młodzieży w klasie VI, ile będzie                            

w klasie VII. 

Pani G. Urban powiedziała, iż od września w klasie VII będzie 9 uczniów, w klasie IV i V razem 

8 uczniów, w jednej i drugiej po 4 uczniów, od września w klasie IV również byłoby 8 uczniów, 

razem z oddziałem przedszkolnym w szkole będzie około 47 uczniów. 

Pan P. Michno powiedział, iż w Szkole Podstawowej w Wydrzu obecna VI klasa liczy 10 uczniów, 

nie ma obecnej klasy V, te dzieci wcześniej poszły do szkoły i obecnie są w klasie VI. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapytał, czy w Wydrzu są jakieś klasy łączone. 

Pan P. Michno powiedział, iż obecnie jest połączona klasa II i III, niemniej jednak nie wszystkie 

przedmioty całościowo są łączone. 

Pani G. Urban powiedziała, iż wszystkie przedmioty łączone są tylko częściowo np. przy                              

5 godzinach języka polskiego w klasie IV i 5 godzinach języka polskiego w klasie V po 3 godziny 

są oddzielnie w każdej z klas, natomiast 2 godziny są łączone, w związku z czym dla uczniów 

przeprowadzone jest łącznie po 5 godzin, podobnie jest z matematyką i zawsze tak było,                              

dla uczniów liczba godzin się zgadza, natomiast dla nauczycieli jest mniej. Jeżeli chodzi                              

o wychowanie fizyczne, to w klasach IV – VI było łączone. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał Panią J. Wiśniowska o terminy związane z tą uchwałą. 

Pani J. Wiśniowska powiedziała, że jeżeli ta uchwała zostanie dzisiaj podjęta, to jutro będzie 

wysłana Kuratorowi Oświaty, od dnia w którym Kurator otrzyma tę uchwałę będzie miał 21 dni 

na jej zaopiniowanie, jeżeli zaopiniuje ją pozytywnie, wówczas Rada Gminy będzie musiała tę 

uchwałę podjąć do 31 marca. Jeżeli Kurator zgłosi jakieś uwagi do tej uchwały, wówczas trzeba 

będzie te uwagi nanieść do uchwały która będzie podejmowana, jeżeli te uwagi będą naniesione 

tak, jak wskazał Kurator wówczas będzie ona traktowana tak, jakby miała pozytywną opinię                         

i będzie podjęta do 31 marca. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapytał, jakimi kryteriami będzie się posługiwało 

Kuratorium w opiniowaniu uchwały. 

Pani J. Wiśniowska powiedziała, iż nie ma takich kryteriów wyszczególnionych, niemniej                  

jednak z tego co się zorientowała w innych gminach, to do Gminy przyjeżdża przedstawiciel                               

z Kuratorium i porównuje poprzednią sieć szkół z tą zaproponowaną, zarówno w Gminie Żołynia, 

jak i Białobrzegi uchwały już zostały zaopiniowane pozytywnie.  

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

że radni nie zebrali głosu zamknął dyskusję, a następnie poddał pod głosowanie uchwałę                            

Nr XXXVIII/173/17 Rady Gminy Rakszawa z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie w sprawie 

projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego roku szkolnego 

wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe. 

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie (10 głosów „za”) 

Pan W. Walawender zapytał, czy niepodjęta wcześniej uchwała ma numer. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż przy głosowaniu nadał numer uchwale, która została 

odrzucona, a następnej uchwale nadał kolejny numer i ta uchwała została przyjęta. 

Pani Wójt powiedziała, iż tamta uchwała został przegłosowana przeciw, czyli jest uchwała. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż tak uważał. 

Pani M. Siuda powiedziała, iż nie ma uchwały pozytywnej. 
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Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż zostaje przy numeracji, którą podaje podczas 

głosowania. Pan Przewodniczący uznał punkt trzynasty porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 14 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu czternastego porządku obrad                           

tj. podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok. Pan Przewodniczący powiedział,                   

iż ta uchwała pojawiła się w dniu dzisiejszym, po czym poprosił Panią Wójt o przybliżenie tego 

projektu. 

Pani Wójt oddała głos Pani M. Nycz. 

Pani M. Nycz powiedziała, iż w związku z ogłoszonym przez Ministra Sportu i Turystyki w dniu 

1 lutego 2017 roku naborem wniosków na dofinansowanie szkolnej infrastruktury sportowej 

istnieje podstawa do opracowania projektu budowy boiska sportowego ogólnodostępnego                        

na działce zlokalizowanej na terenie Szkoły Podstawowej w Węgliskach. Program zakłada 

dofinansowanie w wysokości 50% na budowę, przebudowę lub remont obiektów sportowych 

ogólnodostępnych tylko o charakterze przyszkolnym. Minimalna wartość projektu wynosi                        

600 tys. zł. Gmina żeby móc starać się o dofinansowanie planuje złożyć dwa wnioski na wymaganą 

kwotę dotyczącą budowy boiska o sztucznej nawierzchni przy szkole Podstawowej Nr 3                              

w Rakszawie i boiska przy Szkole Podstawowej w Węgliskach. Biorąc pod uwagę to,                                  

że wykonanie projektu boiska było w tym roku planowane na Węgliskach zostało zorganizowane 

zebranie wiejskie na którym 47 mieszkańców było za tym, żeby zmienić lokalizację tego boiska   

z lokalizacji przy Remizie OSP, na lokalizację przy Szkole Podstawowej w Węgliskach. Pani                  

M. Nycz powiedziała, iż to boisko będzie ogólnodostępne, niekomercyjne, w czasie lekcji 

przeznaczone dla młodzieży szkolnej, natomiast poza zajęciami, w soboty i w niedziele 

ogólnodostępne. Wymagane będzie uchwalenie przez Radę Gminy regulaminu tego boiska. 

Projekt ma zakładać boisko o sztucznej nawierzchni, które będzie przeznaczone do gry w piłkę 

nożną, w piłkę ręczną, będą wyjmowane profile do piłki siatkowej i tenisa, planowane jest także 

założenie dwóch koszy, ogółem byłby to pełnowymiarowe boisko wielofunkcyjne z ogrodzeniem, 

płytą odbojową, z kostką brukową prowadzącą do boiska, a także z odrębnym wejściem od strony 

drogi powiatowej. Pani M. Nycz powiedziała, iż nabór trwa od 1-31 marca 2017 roku, do tego 

czasu, żeby móc złożyć kompletny wniosek trzeba wykonać projekt i uzyskać pozwolenie                         

na budowę. Wstępna wysokość środków finansowych planowana do wydatkowania na realizację 

Programu w 2017 roku wynosi 90 mln zł, od tego roku nie ma już puli środków z Urzędu 

Marszałkowskiego na rozwój infrastruktury sportowej, tak jak to było w latach ubiegłych. 

Realizacja tego zadania musi się zacząć nie wcześniej jak w 2018 roku. Pani M. Nycz powiedziała, 

iż w tym roku planowane jest wykonanie boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3, gdyż tam są już 

zabezpieczone pieniądze, natomiast boisko w Węgliskach byłoby wykonane w 2018 roku. 

Pan J. Kuca powiedział, iż w dyskusji na zebraniu za zmianą lokalizacji przemówił aspekt                             

o możliwości uzyskania dofinansowania. Pan sołtys powiedział, że jeżeli nie będzie 

dofinansowania, to lokalizacja boiska wróci tam, gdzie miało być wcześniej, dofinansowanie                    

nie jest pewne. 

Pani M. Nycz powiedziała, iż nigdy nie ma pewności otrzymania dotacji. 

Pan Z. Tama uważa, że do mieszkańców najbardziej przemówiło to, że w Węgliskach nie ma sali 

gimnastycznej przy szkole, a pojawienie się szansy powstania przy szkole boiska 

wielofunkcyjnego było dla mieszkańców wspaniałą wiadomością, dlatego też jednogłośnie 
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przegłosowali nową lokalizację tego boiska, jest to lepsze miejsce, wygodniejsze, a ponadto niższe 

będą koszty wykonania tego boiska, poprzednia lokalizacja była na terenie dosyć podmokłym.  

Przewodniczący Rady Gminy zapytał Panią M. Nycz o kosztorysową kwotę wykonania boiska 

przy Szkole Podstawowej Nr 3. 

Pani M. Nycz powiedziała, iż jest to 320.000,00 zł. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż wie że kosztorysu wykonania boiska na Węgliskach 

jeszcze nie ma, niemniej jednak kwota ta będzie musiała oscylować w granicy kwoty                      

300.000,00 zł, żeby móc się ubiegać o dofinansowanie. 

Pani M. Nycz potwierdziła. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż wszyscy wiedzą, że Szkoła Podstawowa Nr 1 

docelowo będzie największą szkołą w Gminie, szkoła już dysponuje jednym nowoczesnym 

boiskiem, niestety drugie boisko trawiaste w związku z panującą przez dłuższy czas suszą                        

nie nadaje się do użytkowania. Pan Przewodniczący zasugerował, aby do wniosku                                          

o dofinansowanie dołączyć również budowę boiska o sztucznej nawierzchni przy Szkole 

Podstawowej Nr 1. 

Pani M. Nycz powiedziała, iż jest bardzo mało czasu, do 31 marca należy złożyć wniosek                            

z kompletną dokumentacją, a tu nie ma nawet środków pieniężnych na projekt boiska, o którym 

mówi Pan Przewodniczący, dodała iż na zgłoszenie czeka się 21 dni. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał Panią M. Nycz, czy jest to dobry pomysł i czy warto się nad 

nim pochylić. 

Pani M. Nycz powiedziała, iż projekt zakłada budowę, remont i modernizację boisk 

przyszkolnych, Ona widzi to całościowo, ma 600.000,00 zł może złożyć wniosek i w tym 

momencie mając pieniądze w budżecie jest w stanie to wykonać, a na boisko o którym mówi Pan 

Przewodniczący nie ma pieniędzy. Pani M. Nycz zapytała Pana Przewodniczącego, jak widzi                   

to czasowo. 

Przewodniczący Rady Gmin y powiedział, iż czasowo widzi to tak, że można zwołać sesję w trybie 

pilnym i na niej zmienić budżet w taki sposób, aby zabezpieczyć środki na ten cel. 

Pani M. Nycz powiedziała, ze jeżeli chodzi o sprawy techniczne, nie jest w stanie udzielić 

informacji, tu musiałby się wypowiedzieć Kierownik z projektantem. 

Pan J. Krupczak powiedział, iż utrzymanie trawiastego boiska stwarza bardzo dużo problemów                 

z nawodnieniem, dodał iż zmiana nawierzchni na sztuczną jest dobrym pomysłem, ponadto                

można by pomyśleć o szatniach, gdyż taką potrzebę zgłaszają mieszkańcy korzystający z boiska, 

jako Dyrektor jest za tym, aby powstało tam boisko o sztucznej nawierzchni. 

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

że radni nie zebrali głosu zamknął dyskusję, a następnie poddał pod głosowanie uchwałę                           

Nr XXXVIII/174/17 Rady Gminy Rakszawa z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie w sprawie 

zmiany budżetu na 2016 rok. 

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie (10 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy uznał punkt czternasty  porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 15 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu piętnastego porządku obrad                            

tj. wnioski i zapytania radnych. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż osoby, które otrzymują pomoc od Gminy 

mają bony, zapytał czy realizacja tych bonów jest tylko w sklepie Spar. 
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Pani Wójt nie zna odpowiedzi na to pytanie, musi do-pytać w GOPS, który się tymi sprawami 

zajmuje. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż mieszkaniec z którym się spotkał skarżył 

się, że dla niego jest to niewygodne, zapytał czy nie można by było spotkać się z właścicielami 

sklepów spożywczych i zrobić tak, żeby te bony można było realizować wszędzie. Zdaniem Pana 

Przewodniczącego byłoby to sprawiedliwe, gdyż każdy podmiot gospodarczy płaci takie same 

podatki.  

Pan W. Walawender popiera Przewodniczącego Komisji Gospodarczej, dodał iż dla mieszkańców 

Basakówki bliżej jest sklep Pana Fałda. Pan radny powiedział, iż w związku z pożarem, który miał 

miejsce w piątek droga, która prowadzi do tego gospodarstw została zalana i rozjeżdżona przez 

wozy strażackie, w związku z czym zapytał, czy Urząd nie mógłby dowieźć tam jakiegoś 

kamienia, żeby tę drogę utwardzić. 

Pani Wójt powiedziała, iż pierwsze trzeba zbadać jaka to jest droga, jest to wyjątkowa sytuacja, 

niemniej jednak trzeba jeszcze zapytać tamtejszych mieszkańców, czy wyrażą na to zgodę, gdyż 

ta droga jest sporna. Pani Wójt powiedziała, że jeżeli miałaby poczynić tam nakłady z racji tego, 

że był tam pożar, to mieszkańcy i właściciele musieliby wyrazić na to zgodę. 

Pan W. Walawender zobowiązał się, że pójdzie z Panem sołtysem do właściciela tej drogi, do Pana 

Babiarz, żeby zapytać, czy wyrazi On zgodę na nawiezienie na tę drogę kamienia. 

Pani Wójt poprosiła, aby Pan W. Walawender się jeszcze trochę powstrzymał, gdyż musi uzgodnić 

z Referatem, na jakiej podstawie można to zrobić, gdyż musi to być zrobione zgodnie z prawem. 

Pan W. Walawender zapytał, czy Urząd byłby w stanie posprzątać po zimie na chodnikach,                      

są maszyny ze szczotami, taką maszynę można wynająć, ona pozamiata i zbierze za sobą wszystko. 

Pani Wójt powiedziała, iż Urząd nie wynajmie maszyny na drogi powiatowe. 

Przewodniczący Rady Gminy uznał punkt piętnasty  porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 16 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu szesnastego porządku obrad                            

tj. sprawy różne. 

Pani T. Sroczyk nawiązując do wcześniejszej wypowiedzi powiedziała, iż na pewno jest punkt 

wydawania artykułów spożywczych dla osób potrzebujących nie tylko w Sparze, ale również                    

na Rąbanym w sklepie GS. 

Pan J. Panek powiedział, iż podtrzymuję sprawę zgłoszoną przez Pana W. Walawender, poprosił 

aby Pani Wójt dała dyspozycje, aby On, bądź Pan Walawender miał dostęp do informacji, w czyim 

władaniu jest tamta droga, nie są to jawne informacje i nie każdy ma do nich dostęp, 

prawdopodobnie jest to droga Pana Babiarz, ale według Jego wiadomości jest tam kilku 

właścicieli. Pan sołtys zobowiązał się, że razem z Panem W. Walawender będzie rozmawiał                         

z wszystkimi właścicielami tej drogi. Pan J. Panek powiedział „cieszę się, że Pani popiera                           

to stanowisko, że jeśli będzie zgoda właścicieli tej drogi, to ten kamień się znajdzie bo nie 

chciałbym, aby było tak, jak było z drogą na Dębowiec, gdzie przez pół roku Pan Szubart 

obiecywał i mnie i zainteresowanej osobie, że droga będzie wyremontowana, a wreszcie 

powiedział, ja tej drogi remontował nie będę, kolejna taka sprawa, to ja monitowałem do Pana 

Szubarta o drogę tą, która jest drogą równoległą, nawet drogą awaryjną do drogi powiatowej,                     

a biegnącą od dawnej cegielni Pana Całki w kierunku Brzeźnika, jest to droga mocno użytkowana 

i mocno w tej chwili sfatygowana i bardzo bym Panią uprzejmie prosił, żeby tutaj dać jakieś 

dyspozycje, aby tą drogę utwardzić bo również ponad rok temu miałem obiecane, że ta droga 

będzie utwardzona, tym bardziej, że wydano tam zezwolenie na budowę, która jest kontynuowana 

dla Pana Kot i on mnie prosi, żeby mu pomóc, bo nie ma którędy dojechać ciężkim sprzętem                       

do niego, a utwardzenie tej drogi, o której mówię byłoby taką możliwością, bo Pani Wójt można 
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by powiedzieć, że prawdopodobnie ta droga nie jest gminna, ale tu nie chodzi o asfaltowanie, 

cudowanie, o utwardzenie tej drogi, aby ta drogą można przejechać, nie tylko ciągnikiem,                         

ale normalnym takim sprzętem, jaki jest ludziom potrzebny, boa ta droga uważam otworzy 

niebawem nowe tereny budowlane, a takim pierwszym gołąbkiem do tego jest właśnie budowa 

Pana Kota, która już jest kontynuowana, bardzo Panią uprzejmie o to proszę”. 

Pani Wójt powiedziała, iż nie wie czy będzie w stanie tym prośbom w tym roku sprostać,                                

bo w budżecie, w drogach, na wydatki bieżące nie ma pieniędzy, radni w budżecie z wydatków 

bieżących zabrali pieniądze na wydatki inwestycyjne, w związku z czym, jak Kierownik wróci 

zapyta Go, czy tam są jeszcze jakiekolwiek możliwości zakupu kamienia. 

Pan J. Kuca powiedział, iż na Węgliskach budowana jest kanalizacja, w trakcie tych prac zostały 

zniszczone drogi, w związku z czym poprosił Panią Wójt o kamień i naprawę tych dróg. 

Pani Wójt powiedziała, iż inwestycja nie została jeszcze zakończona, a wykonawca ma po sobie 

zostawić drogi w takim stanie, w jakim zastał, taka jest umowa z wykonawcą. 

Pan J. Kuca powiedział, iż Pan Przewodniczący prosił o „przygotowanie listy życzeń, które                      

nie wymagają dużego nakładu finansowego”, po czym przedstawił potrzeby Węglisk, Jego 

zdaniem nie wymagające znacznego nakładu finansowego: 

1. Doprowadzić do oznakowania niebezpiecznego odcinka drogi powiatowej Rakszawa                    

– Medynia Głogowska (zakręt) w miejscowości Rakszawa przez Zarząd Dróg 

Powiatowych w Łańcucie. 

2. Wystosować pismo do właścicieli działek, które są rażąco zaniedbane, aby nakłonić ich  

do prac porządkowych. 

3. Ustawić tablice z nazwa sołectwa. 

4. Konserwacja lamp oświetleniowych. 

5. Zainstalowanie dwóch lamp oświetleniowych na istniejących słupach elektrycznych.  

Pan F. Pliś poruszył kwestię sprawności hydrantów, zapytał kto jest władny, żeby przeprowadzić 

jakieś kontrole, w ostatnim czasie był przypadek, że straż chciała się podpiąć do hydrantu,                              

a ten był niesprawny. 

Pani Wójt powiedziała, iż straż nie zgłaszała, że ma problemy z hydrantami, zapytała Pana                        

W. Malec, czy takie zgłoszenia były do Energokomu. 

Pan W. Malec powiedział, iż takich zgłoszeń nie było. 

Pan F. Pliś powiedział, iż zbliża się wiosna, ludzie zaczną palić, w związku z czym poprosił,                    

aby sołtysi zrobili afisze „zakaz palenia kara pięć tysięcy, czy pięćdziesiąt”. Pan radny powiedział, 

iż przy drodze są dwie kamery, w związku z czym zapytał, czy jednej z tych kamer nie można by 

było zamieścić przy ZSTG, gdyż tam co najmniej raz w tygodniu ktoś robi szkodę i ucieka. 

Pani Wójt powiedziała, iż rozważy ten temat. 

Pan Z. Tama odnośnie hydrantów powiedział, iż na Węgliskach strażacy przeszli, sprawdzili 

hydranty i do Energokomu zgłosili te, które były niesprawne. 

Pan R. Leja powiedział, iż Przewodniczący Komisji Społecznej na trzydziestej drugiej sesji                   

pytał Panią Wójt, jaki jest skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,                   

co ta Komisja ma w swoim zakresie i kto przydziela wydatki, wówczas Pani Wójt się zobowiązała, 

że odpowie na to pytanie na piśmie. Pan radny zapytał, czy Pai Wójt ma taką odpowiedź. 

Pani Wójt powiedziała, iż dzisiaj nie ma tej odpowiedzi. 

Pan J. Panek zapytał, czy coś zostało poczynione w zakresie realizacji funduszu sołeckiego 

sołectwa Rakszawy Dolnej, chciałby aby ta sprawa ruszyła, gdyż jeżeli będzie przygotowana 

dokumentacja do tej drogi rowerowej, to wiadomo Mu, że w najbliższym czasie będzie możliwość, 

aby wstąpić o dofinansowanie, a ze względu na specyfikę i innowacyjność tego projektu jest 

bardzo duża szansa uzyskania tego dofinansowania, jak do tej pory nikt tu w okolicy takich rzeczy 

nie robił. Pan sołtys zapytał, czy ktoś czuwa nad tym, aby chodniki przy drodze powiatowej były 

w miarę możliwości zabezpieczone „przed inwazją pojazdów niewłaściwych”, chodzi o to,                         
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że naprzeciw dawnej „willi na terenie VAN PURU” na chodniku non stop stoi ciężki sprzęt,                           

co nie będzie bez skutków dla tego chodnika, Pan sołtys zapytał, czy jest na to zezwolenie                                  

i na jakich zasadach, drugim takim miejscem jest chodnik naprzeciw „pawilonu Centrum”,                       

tam nagminnie stoją samochody na chodniku, w związku z czym na chodniku powstały 

zagniecenia. Pan J. Panek zapytał, czy podjęto jakieś działania w kierunku wykonania chodnika 

przy drodze powiatowej od Ośrodka Zdrowia w kierunku Węglisk, dodał iż pod koniec 

października rozmawiał z Dyrektorem Wolskim, który powiedział, ze cała dokumentacja do tego 

chodnika, łącznie z pozwoleniem wodno – prawnym jest gotowa, skoro ta dokumentacja jest 

gotowa Pan sołtys prosi, żeby coś w tym temacie zaczęło się dziać, na ten chodnik były pieniądze 

i nie zostały one skonsumowane. Pan J. Panek poprosił, aby uregulować „rzeki Młynówki”, które 

płyną przez teren Gminy, ludzie zgłaszają, że przy wyższym stanie woda cofa się do różnych 

mniejszych, czy większych rowów, dodał iż na ten temat rozmawiał już z Kierownikiem 

Szubartem. Pan sołtys zapytał, co się dzieje z Planem Zagospodarowania Przestrzennego,                         

już dwukrotnie były tu sprowadzone firmy, które zrobiły dokładny przegląd i wywiad na ten temat, 

za co zostało zapłacone, powiedział iż „według relacji Pana Szubarta wprowadzenie Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego miało zamienić Rakszawę w raj, nie ma, ani raju, ani Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego”, ostatnie spotkanie w tym temacie było w maju tamtego roku 

i na tym się skończyło, prawdopodobnie dojdzie do takiej sytuacji, że pojawi się jakaś możliwość 

na uzyskanie dofinansowania pod warunkiem, że mieści się to w Planie Zagospodarowania 

Przestrzennego. Pan J. Panek zapytał, dlaczego ta sprawa utknęła, dodał iż tę sprawę kieruje 

również do Przewodniczącego Rady Gminy, żeby się tą sprawą zainteresował. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż taki punkt jest w planie pracy Rady Gminy. 

Pan R. Leja powiedział, iż zbliża się siedemdziesięciolecie KS Włókniarz, zapytał czy coś się 

zmieniło w kwestii przejęcia stadionu sportowego. 

Pani Wójt powiedziała, iż na razie cały czas pracuje nad budżetem, nad skarbnikami, wcześniejsze 

propozycje związane z przejęciem dotyczyły tylko zamiany działek, w tej chwili w grę wchodzi 

jeszcze dopłata w wysokości 50.000,00 zł, trzeba formalnie rozeznać, czy stadion można przejąć 

jako stadion, czy spełnia on wymogi stadionu, chodzi tu o dojazdy, o bezpieczeństwo żeby mogła 

tam dojechać straż, pogotowie, a z tego co Pani Wójt wie, to z dojazdem jest tam „bardzo kiepsko”. 

Pan W. Walawender powiedział, iż na drodze gminnej od drogi wojewódzkiej w kierunku 

Dąbrówek, w związku z budową kanalizacji, w czterech miejscach został wycięty asfalt i zostało 

uzupełnione kamieniem. 

Pani Wójt powiedziała, iż firma, która realizuje tę inwestycję, jak będzie ją kończyć naprawi                      

te ubytki. 

Pan J. Panek zwracając się do Pana F. Pliś w kwestii palenia powiedział, iż przed niczym się                    

nie broni, ale sołtys nie ma takich uprawnień, aby cokolwiek zabronić mieszkańcom. Pan sołtys 

zwracając się do Pani Wójt powiedział, iż takie uprawnienia ma wydział ochrony środowiska                       

w Urzędzie Gminy, w związku z czym poprosił, aby stosowne ogłoszenie ukazało się na stronie 

internetowej. 

Pani Wójt powiedziała, iż zawsze we właściwym czasie to robi. 

Pan R. Leja zapytał, czy Gmina ma możliwość ukarania osób za wypalanie traw, jeżeli ma takie 

uprawnienia, to czy takie kary były wystawiane. 

Pani Wójt powiedziała, iż myśli że takie możliwości są, gdyż z tego co pamięta pewien czas temu 

jeden z mieszkańców Węglisk taką karę otrzymał, niemniej jednak tych kar nie nakłada Gmina, 

robi to Straż pożarna, albo Policja. 

Pani M. Radomska powiedziała, iż jak wszyscy wiedzą Gimnazjum, jak też inne szkoły przez 

różne przedsięwzięcia prowadzą promocję, biorąc pod uwagę to, że niedługo Gimnazjum 

przestanie istnieć Pani Dyrektor wraz z Radą Pedagogiczną ustaliła, iż dobrze by było, żeby                      

po Gimnazjum została jakaś pamiątka, a taką miałaby być publikacja, nauczyciele rozeznali,                 
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jaki byłby koszt wydania takiej publikacji, książka miałaby około 100 stron, a nakład wynosiłby 

400 – 500 egzemplarzy, w zależności od tego, jaka kwota byłaby do dyspozycji. Pani Dyrektor 

powiedziała, iż Gimnazjum zostało pominięte w książce wydanej przez „Prałata”, gdzie ten etap 

edukacji został zupełnie pominięty. Pani M. Radomska powiedziała, iż zwróciła się do Pani Wójt 

o dofinansowanie wydania tej książki, dowiedziała się iż w tym roku na promocję Gminy                             

w budżecie jest tylko 5.000,0 zł, dodała iż w tym roku po raz piąty będzie organizowany 

„Rakszawski Ćwierćmaraton”, co jest promocją nie tylko szkoły, ale także Gminy. Pani  Dyrektor 

uważa, że radni chcieliby, żeby Gmina była promowana, ale nie można promować Gminy szukając 

środków na zewnątrz, a nie mając środków własnych, przez dziesięć lat promocją Gminy były 

przeglądy teatrów. Pani M. Radomska zapytała, czy jest szansa na uzyskanie pieniędzy z Gminy, 

dodała iż środki pozyskuje nie tylko z Gminy, znaczną część środków pozyskuje od sponsorów. 

Pani Dyrektor powiedziała, że przez dziesięć lat Pani Wójt, czy Gmina Rakszawa była sponsorem 

nagród książkowych w Podkarpackim Gimnazjalnym Konkursie Chemicznym, dodała iż konkurs 

ten cieszył się bardzo dużą popularnością. 

Pan J. Krupczak nawiązując do wypowiedzi Pani M. Radomska powiedział, iż Szkoła Podstawowa 

Nr 1 również wydawała publikację i jeżeli chodzi o pokrycie kosztów wydania, to szkoła zwróciła 

się o dofinansowanie do Fundacji VAN PUR, dodał że jeżeli Gimnazjum zwróciłoby się o takie 

dofinansowanie, to Fundacja na pewno wsparłaby to przedsięwzięcie. 

Pani M. Radomska powiedziała, iż rozważała możliwość dofinansowania z Fundacji, niemniej 

jednak występuje do Fundacji o dofinansowanie Ćwierćmaratonu, a nie jest możliwe, żeby 

Fundacja finansowała wszystkie przedsięwzięcia. 

Pan D. Szott wśród najważniejszych inwestycji w sołectwie Wydrze wymienił dokończenie 

ogrodzenia boiska i bieżące naprawy dróg, które po zimie są dosyć mocno zniszczone. Pan sołtys 

powiedział, iż na sesji nadzwyczajnej zapadła decyzja w sprawie podniesienia diet dla radnych                  

i w sprawie ryczałtu dla sołtysów, zapytał jakie kryterium przyjęli radni, dlaczego jest jakaś 

segregacja „sołtysów na lepszych i gorszych”, bo tak to sołtysi przyjęli. Pan D. Szot powiedział, 

iż nie chodzi Mu o zwiększenie, ale o zasadę, rozmawia z sołtysami z innych miejscowości                            

i nigdzie nie ma takich podziałów, dodał iż jest sołtysem VI kadencję, do tej pory były różne Rady 

i różne sytuacje, ale nigdy nie było takich podziałów. Pan sołtys powiedział, że skoro różnicuje 

się pracę sołtysów na lepszych i gorszych, to tak samo można zróżnicować pracę radnych,                        

na lepszych i gorszych, nie chciałby oceniać, ale dla Niego jest to „niesmaczne”. 

Pan J. Kuca powiedział, iż nieobecna w tej chwili na sesji Pani T. Chajec wnioskowała o obniżenie 

sołtysom o 5%, zapytał „dlaczego sobie sama nie obniżyła jeżeli nigdy nie może dotrwać do końca 

sesji, albo się spóźnia, albo wychodzi i w ogóle Ona jest radną i co i dba o kogo, po takiej jej 

decyzji można wiedzieć, że jest radną chyba sama dla siebie, bo chyba nie dba o ogół 

mieszkańców, jeżeli tu nas tak załatwiła, bo jak nas tak zrobiła, to trzeba było powiedzieć dobrze, 

ja to w sesjach uczestniczę tylko w połowie, to też dajcie mi tam ileś tam, połowę tej podwyżki, 

Ona sama sobie wzięła, a nam to nie i teraz Jej nie ma, jak to tu wygląda, no niefajne to jest”, Pan 

Sołtys dodał „nawet nie ma kiedy Jej zapytać, bo nie ma Jej”. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż być może następnym razem Pani T. Chajec będzie 

mogła się wypowiedzieć, dodał iż Rada zwiększając diety dla sołtysów, a dla sołtysa Rakszawy 

Dolnej dwukrotnie, kierowała się powierzchnią i ilością mieszkańców danego sołectwa, Pan sołtys 

wypowiadał się na sesji, że ogrom pracy, jaki On ma jest nieporównywalny do ogromu pracy 

pozostałych sołtysów. Jeżeli chodzi o Radę, to diety są również zróżnicowane, są zależne                          

od funkcji, która jest z kolei związana z innym zakresem obowiązków. Pan Przewodniczący 

powiedział, iż Rada stanęła na takim stanowisku, aby przeciwdziałać wychodzeniu w trakcie 

trwania sesji, że każdy radny, który opuści sesję przed jej zakończeniem będzie miał zmniejszona 

kwotę diety. Jeżeli chodzi o sołtysów, to ich ryczałt nie jest związany z obecnością na sesji, tylko 
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z pracą jaka wykonują na obszarze swojego sołectwa, dodał iż te uchwały i propozycje były 

omawiane na posiedzeniach wszystkich komisji. 

Pan S. Piersiak powiedział, iż przed głosowaniem rozmawiał z Panem Przewodniczącym na ten 

temat. Pan radny powiedział iż, był zdecydowanie przeciwny kolejnemu różnicowaniu 

społeczeństwa poprzez różnicowanie diet sołtysów, dodał iż daleki jest od oceniania, czy Pan 

sołtys Rakszawy Dolnej więcej pracuje, czy mniej, trudno to określić, sołtysi z mniejszych sołectw 

mają więcej pracy, chociażby z takiego powodu, że trzeba do Gminy dojechać, zdaniem Pana 

radnego mają do załatwiania więcej spraw drobnych, ponieważ sporo mieszkańców Rakszawy 

Dolnej załatwia sprawy bezpośrednio w Urzędzie i nie muszą się spotykać z sołtysem. Pan                           

S. Piersiak uważa, że diety należało wypośrodkować i wszystkim przydzielić po równo. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż w ubiegłą niedzielę, na mszach w Parafii 

Podwyższenia Krzyża było odczytywane pismo Prezesa Centrum Medycznego, z tego komunikatu 

wynikało, że Centrum prowadzi remont Ośrodka Zdrowia, a o ile Go pamięć nie myli, to ten 

remont prowadzi Gmina, Centrum ma w przyszłości partycypować w kosztach. Pan 

Przewodniczący powiedział, iż nie ma to znaczenia, ale dlaczego ktoś się podszywa pod czyjeś 

czynności. 

Pani Wójt powiedziała, iż związane to było z tym, że Centrum prowadzi w Ośrodku Zdrowia 

działalność medyczną, a w związku z prowadzonym remontem zwróciło się do ludzi                                         

o zrozumienie, gdyż ludzie zaczęli się skarżyć do Sanepidu i do Centrum. 

Pan J. Kuca zapytał, czy jest przewidziana kolejna debata w sprawie diet dla sołtysów, aby sołtysi 

mogli uczestniczyć w tej debacie. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż wróci do tego tematu, dodał iż ta decyzja nie była 

podjęta bez udziału sołtysów, gdyż w tej sprawie wnioskował Pan J. Panek, był to krok w kierunku 

sołtysów. Pan F. Pliś powiedział, iż sołtysom nikt nie zabiera za opuszczanie sesji, „a liczba 5000 

jest prawdopodobnie większa od 500, tak że chyba mi się wydaje, że nie ma o czym gadać”. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż rozmawiać trzeba, zapytał czy ktoś chce jeszcze 

zabrać głos, w związku z tym, że nikt z zebranych nie zabrał głosu uznał punkt szesnasty  porządku 

obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 17 

 

W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy 

zamknął XXXVIII sesję Rady Gminy. Obrady trwały od godz. 800 do godz. 1205.  

 

Sporządziła: Teresa Nowicka           Zatwierdził:  
 

Paweł Przybyło 

Przewodniczący Rady Gminy 


