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Protokół Nr VII/34/2017 

z XXXIV Sesji Rady Gminy Rakszawa 

z 10 stycznia 2017 r. 
 

Obecni według załączonej listy obecności. 

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

udział 10 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, powiedział iż Pani Wójt zwróciła się do Niego                                                                                       

z pisemnym wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego punktu tj. „podjęcia 

uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok”, każdy z radnych przed sesją otrzymał projekt 

tej uchwały. Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie w/w wniosek. 

Radni przyjęli wniosek jednogłośnie (10 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 zaproponował, aby punkt 

„podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok” wprowadzić do porządku obrad pod 

numerem 12, w związku z czym zmieni się numeracja pozostałych punktów porządku obrad, 

dotychczasowy punkt 12 będzie punktem 13, punkt 13 będzie punktem 14, a punkt 14 będzie 

punktem 15. Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie zmieniony porządek obrad. 

Radni przyjęli porządek obrad jednogłośnie (10 głosów „za”) 

 

Zatwierdzony porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z działań podejmowanych od ostatniej sesji. 

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

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

6. Sprawozdania sołtysów poszczególnych sołectw z działalności za tok 2016. 

7. Przyjęcie sprawozdań komisji stałych za rok 2016. 

8. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy oraz komisji stałych na rok 2017. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na bezczynność Wójta Gminy Rakszawa. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na bezczynność Wójta Gminy Rakszawa. 

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

Problemów Alkoholowych na rok 2017. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok. 

13. Wnioski i zapytania radnych. 

14. Sprawy różne. 

15. Zakończenie obrad. 

 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał Panią Sekretarz, czy na dzisiejszej sesji jest 

pełnomocnikiem Pani Wójt i będzie się wypowiadała w kwestiach związanych z Panią Wójt. 

Pani Sekretarz powiedziała, iż nie dostała żadnego upoważnienia na dzisiejszą sesję, Pani Wójt 

dołączy nieco później. 

 

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 uczestniczył w posiedzeniu Komisji Społecznej, na którym byli 
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obecni nauczyciele Publicznego Gimnazjum, spotkanie dotyczyło reformy oświaty, jeżeli taka 

będzie wola radnych, to o tej sprawie poinformuje w sprawach różnych. 

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

Przewodniczący powiedział, iż w związku z tym, że w posiedzeniu nie uczestniczy Pani Wójt 

pominie punkty czwarty i piąty, jeżeli Pani Wójt przyjdzie na sesję, wówczas Pan Przewodniczący 

wróci do realizacji tych punktów. 

 

Ad. 6 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu szóstego porządku obrad 

tj. sprawozdania sołtysów poszczególnych sołectw z działalności za tok 2016. Pan 

Przewodniczący powiedział, iż telefonicznie usprawiedliwiał się Pan D. Szott sołtys sołectwa 

Wydrze, który swoje sprawozdanie przekazał Panu S. Piersiak.  

Pani Sekretarz powiedziała, iż Pan C. Babiarz sołtys sołectwa Rakszawa Kąty próbował się 

skontaktować z Panem Przewodniczącym, niemniej jednak przekazał sprawozdanie i poprosił,                                          

aby na sesji przedstawiła je Pani Sekretarz. 

Przewodniczący Rady Gminy o przedstawienie sprawozdania poprosił Panią T. Sroczyk                            

– sołtysa sołectwa Rakszawa Górna. 

Pani T. Sroczyk przedstawiła sprawozdanie z sołectwa Rakszawa Górna (załącznik nr 1                                

do protokołu). 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Pani T. Sroczyk, po czym o przedstawienie 

sprawozdania poprosił Pana J. Kuca – sołtysa sołectwa Węgliska. 

Pan J. Kuca przedstawił sprawozdanie z sołectwa Węgliska (załącznik nr 2 do protokołu). 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Panu J. Kuca, po czym o przedstawienie sprawozdania 

poprosił Pana J. Panek – sołtysa sołectwa Rakszawa Dolna.  

Pan J. Panek przedstawił sprawozdanie z sołectwa Rakszawa Dolna (załącznik nr 3 do protokołu). 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Panu J. Panek, po czym o przedstawienie 

sprawozdania z sołectwa Wydrze poprosił Pana S. Piersiak.  

Pan S. Piersiak przedstawił sprawozdanie z sołectwa Wydrze (załącznik nr 4 do protokołu). 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Panu S. Piersiak, po czym o przedstawienie 

sprawozdania z sołectwa Rakszawa Kąty poprosił Panią Sekretarz.  

Pani Sekretarz przedstawiła sprawozdanie z sołectwa Rakszawa Kąty (załącznik nr 5                                 

do protokołu). 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Pani Sekretarz, po czym otworzył dyskusję. Pan 

Przewodniczący poprosił, aby Pan Kierownik, bądź Pani Sekretarz przekazali Pani Wójt sprawę, 

o której wspomniał Pan J. Panek w swoim sprawozdaniu, a dotyczącą braku pomieszczenia,                            

w którym sołtysi mogliby przyjmować mieszkańców. 

O godz. 1534 na posiedzenie przybył Pan S. Wróbel, od tej chwili w obradach uczestniczy 11 

radnych. 

Pan J. Panek powiedział, iż rozmawia z sołtysami i z uzyskanych informacji wie, że w każdej 

gminie jest tzw. „sołtysówka”, gdzie sołtysi w określonych dniach pełnią dyżury, te pomieszczenia 

są wyposażone w sprzęt, gdzie można coś napisać i wydrukować. W chwili obecnej mieszkańcy, 

gdy widzą sołtysa na podwórku przychodzą, sołtys musi przerwać swoje zajęcie, zaprosić 

mieszkańca do domu i z nim porozmawiać. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż w Urzędzie Gminy są zaplanowane w czwartki 

dyżury Przewodniczącego Rady Gminy, niemniej jednak na te dyżury nikt nie przychodził, Pan 

Przewodniczący siedział sam, w związku z czym zostało ustalone, że jeżeli ktoś chce się spotkać 

z Przewodniczącym Rady Gminy takie spotkanie jest umawiane na konkretny dzień i godzinę. Pan 

Przewodniczący powiedział, iż być może do tego celu mogłoby być wykorzystywane pierwsze 

pomieszczenie przy wejściu do Urzędu Gminy. 

Pani Sekretarz powiedziała, iż nie Ona powinna się wypowiadać na ten temat, niemniej jednak,   

na chwilę obecną trudno jest znaleźć pomieszczenie, dla osób choćby przyjeżdżających                                
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na kontrole, w tej chwili w pomieszczeniu, o którym mówi Pan Przewodniczący oprócz Policjanta, 

który pełni dyżury, pełnią dyżury także prawnicy świadczący usługi na potrzeby mieszkańców. 

Pani Sekretarz powiedziała, iż ten temat przekaże Pani Wójt.   

Pan W. Walawender uważa, że takie pomieszczenie powinno być, niemniej jednak nie w Urzędzie, 

Jego zdaniem najlepszym miejscem byłby budynek Poczty, gdyż tam chodzi najwięcej ludzi. 

Przewodniczący Rady Gminy przywitał przybyłą na sesję Panią Wójt, poinformował Ją                                    

o potrzebie wygospodarowania pomieszczenia dla sołtysów, którą zgłosił Pan J. Panek, dodał                       

iż padły dwie propozycje pomieszczeń, jedno w Urzędzie Gminy przy wejściu, drugie w budynku 

Poczty. 

Pan W. Walawender zapytał Pana J. Kuca, czy dysponuje jakimś pomieszczeniem w Domu 

Strażaka w Węgliskach. 

Pan J. Kuca powiedział, iż w tej chwili jest to Filia GOKiC, specjalnego pomieszczenia tam                            

nie ma, ale jeżeli jest potrzeba, wówczas pracownik GOKiC, który zajmuje się tym budynkiem 

udostępnia klucze i można z tych pomieszczeń korzystać.  

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż jak wynika ze sprawozdania sołectwo Rakszawa 

Dolna ma 1100 numerów, a w całej Gminie jest 1800 numerów, co jest związane z tematem, który 

już pojawił się na posiedzeniu Komisji Społecznej, chodzi o ewentualny podział tego sołectwa                

np. na dwa mniejsze. Pan Przewodniczący zapytał, co radni myślą na ten temat. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż na posiedzeniu Komisji Gospodarczej ten 

temat również był poruszany i radni przychylają się do tej propozycji. Pan Przewodniczący 

powiedział, iż jest kilka czynników, które za tym przemawiają, m.in. to, że sołtys sołectwa 

Rakszawa Dolna ma najwięcej pracy, podział sołectwa skutkowałby dodatkowym funduszem 

soleckim, czyli w budżecie Gminy mogłoby być więcej pieniędzy. Pan Przewodniczący 

powiedział, iż dobrze by było, żeby ktoś w Gminie zainteresował się tym tematem i poinformował 

radnych, w jaki sposób się to odbywa. 

Pani Wójt powiedziała, iż Rakszawa już raz była dzielona na dwa sołectwa, w związku z czym 

taka możliwość jest, niemniej jednak trzeba sobie przypomnieć procedury. 

Pan J. Panek powiedział, iż nie narzeka na ilość pracy, jeżeli sołtys chce mieć zajęcie, to je będzie 

miał, jeżeli nie chce mieć zajęcia, to go nie będzie miał. 

Pani M. Siuda powiedziała, iż procedura podziału jednostki pomocniczej, jaką jest sołectwo jest 

unormowana w §8 Statutu.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż kwestia ewentualnego podziału sołectwa 

Rakszawa Dolna była niejednokrotnie omawiana, głównym powodem podziału, jaki 

przedstawiały osoby była kwestia wspólnoty interesów mieszkańców, trudno powiedzieć,                            

że osoby mieszkające w okolicy Urzędu Gminy mają te same interesy, co mieszkańcy Potoka,               

czy Dymarki, przykładem może być podział funduszu sołeckiego, kiedy zebranie wiejskie było 

organizowane w sali Urzędu Gminy, wówczas przychodzili głównie mieszkańcy tego terenu, 

kiedy zebranie było organizowane w tamtej części sołectwa, wówczas na zebranie przychodzili 

mieszkańcy głównie tamtego terenu, mieszkańcy różnych części sołectwa mają różne priorytety               

i oczekiwania. Pan Przewodniczący powiedział, iż podział sołectwa Rakszawa Dolna na dwa 

sołectwa dalej nie rozwiąże problemu, nad tym trzeba się dobrze zastanowić. 

Pani I. Cieślicka powiedziała, iż w sprawozdaniu sołtysa z Wydrza dalej nie jest uściślone,                            

na co ma być przeznaczony fundusz sołecki. 

Pan S. Piersiak powiedział, iż sprawozdanie jest za 2016 rok, natomiast zebranie wiejskie,                              

na którym została uszczegółowiona kwestia funduszu sołeckiego odbyło się w ostatnią niedzielę. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, jak został uściślony fundusz sołecki. 

Pan S. Piersiak powiedział, iż z funduszu sołeckiego kwotę 20.000,00 zł przeznacza się na drogę 

na Podbór, natomiast pozostałą kwotę przeznacza się na dokończenie oświetlenia Rakszawa Kąty. 

O godz. 1549 na sesję przybył Pan F. Pliś, od tej chwili w obradach uczestniczy 12 radnych. 

Pan J. Panek powiedział, iż w swoim sprawozdaniu nie wspominał o kwestii finansów, niemniej 

jednak na podstawie sprawozdań, które usłyszał zastanawia się, czy żądania i pretensje do Rady 

są prawidłowe. Pan sołtys powiedział, że jak wspomniał w sprawozdaniu prawie 1200 numerów 
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leży w sołectwie Rakszawa Dolna, a co za tym idzie to, to sołectwo jest głównym filarem 

finansowym tej Gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy ktoś z zebranych chce jeszcze zabrać głos, w związku 

z tym, że nikt z zebranych nie zabrał głosu uznał punkt szósty porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 7 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu siódmego porządku obrad                                 

tj. przyjęcia sprawozdań komisji stałych za rok 2016. Pan Przewodniczący poprosił 

Przewodniczącego Komisji Gospodarczej o przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej przedstawił sprawozdanie (załącznik nr 6 do protokołu). 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Przewodniczącemu Komisji Gospodarczej, po czym 

otworzył dyskusję w temacie tego sprawozdania, w związku z tym, że radni nie zabrali głosu 

zamknął dyskusję, po czym poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji 

Gospodarczej. 

Radni przyjęli sprawozdanie z pracy Komisji Gospodarczej jednogłośnie  

(12 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił Przewodniczącego Komisji Społecznej o przedstawienie 

sprawozdania z pracy Komisji. 

Przewodniczący Komisji Społecznej przedstawił sprawozdanie (załącznik nr 7 do protokołu). 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Przewodniczącemu Komisji Społecznej, po czym 

otworzył dyskusję w temacie tego sprawozdania, w związku z tym, że radni nie zabrali głosu 

zamknął dyskusję, po czym poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji 

Społecznej. 

Radni przyjęli sprawozdanie z pracy Komisji Społecznej jednogłośnie  

(12 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie 

sprawozdania z pracy Komisji. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił sprawozdanie (załącznik nr 8 do protokołu). 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej, po czym 

otworzył dyskusję w temacie tego sprawozdania, w związku z tym, że radni nie zabrali głosu 

zamknął dyskusję, po czym poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji 

Rewizyjnej. 

Radni przyjęli sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej jednogłośnie  

(12 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady uznał punkt siódmy porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 8 

 

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

planu pracy Rady Gminy oraz komisji stałych na rok 2017. Pan Przewodniczący odczytał 

zaproponowany plan pracy Rady Gminy na 2017 rok (załącznik nr 9 do protokołu), po czym 

otworzył dyskusje w tym temacie. 

Pan J. Panek zapytał, jak powinno wyglądać zgłaszanie potrzeb sołectw, potrzeby są związane                        

z kosztami, a sołtysi nie mają budżetów i nie wiedzą, jakie inwestycje są zaplanowane                                      

w sołectwach. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż nie wszystkie potrzeby sołectwa są związane                              

z kosztami, jak np. pomieszczenie dla sołtysów, czy podział sołectwa, o którym trzeba rozmawiać 

z mieszkańcami. Pan Przewodniczący powiedział, iż wnioski wnoszone do budżetu na sesji                        

po części pokrywają się z wnioskami sołtysów, jak budżet będzie w mocy, to sołtysi na pewno się 

o tym dowiedzą. 
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Pan W. Walawender zasugerował, aby sołtysi poruszyli wśród mieszkańców Rakszawy  temat 

nazw ulic. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy takiego punktu nie należałoby ująć w planie pracy, 

przypomniał iż pewien czas temu był wniosek do Pani Wójt, aby rozeznała temat wprowadzenia 

nazw ulic w Rakszawie, wówczas Pan Kierownik zaproponował, żeby zrobić bez nazw ulic, tylko 

żeby wprowadzić znaki o nazewnictwie, które już istnieje ze wskazaniem numerów domów. 

Pan J. Szubart powiedział, iż takie znaki kosztowałyby około 20.000,00 zł. 

Pan J. Panek powiedział, iż wprowadzenie nazw ulic wiązałoby się z kosztami nie tylko Urzędu 

Gminy, ale także mieszkańców. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż nie chodzi o wprowadzanie takich nazw ulic, tylko  

o wprowadzenie tablic informacyjnych z nazwami. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy ktoś z zebranych chciał jeszcze zabrać głos, w związku 

z tym, że nikt z zebranych nie zabrał głosu poddał pod głosowanie przyjęcie planu pracy Rady 

Gminy na 2017 rok. 

Radni przyjęli plan pracy Rady Gminy na 2017 rok jednogłośnie  

(12 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy o przedstawienie planu pracy poprosił Przewodniczącego Komisji 

Gospodarczej. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej przedstawił plan pracy Komisji Gospodarczej na 2017 rok 

(załącznik nr 10 do protokołu). Pan Przewodniczący poprosił Pana J. Szubart o przygotowanie 

harmonogramu pracy, jak w roku ubiegłym. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Przewodniczącemu Komisji Gospodarczej, po czym     

o przedstawienie planu pracy na 2017 rok poprosił Przewodniczącego Komisji Społecznej. 

Przewodniczący Komisji Społecznej przedstawił plan pracy Komisji Społecznej na 2017 rok 

(załącznik nr 11 do protokołu). 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Przewodniczącemu Komisji Społecznej, po czym                   

o przedstawienie planu pracy na 2017 rok poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok 

(załącznik nr 12 do protokołu). 

Przewodniczący Rady Gminy zaproponował, aby wszystkie plany pracy przyjąć w jednym 

głosowaniu, po czym poddał pod głosowanie przyjęcie planów pracy stałych komisji Rady Gminy 

na 2017 rok. 

Radni przyjęli plany pracy komisji stałych Rady Gminy na 2017 rok jednogłośnie  

(12 głosów „za”) 

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

na prośbę Pana F. Pliś ogłosił kilka minut przerwy. 

 

Ad. 9 

 

Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy podziękował Panu F. Pliś za przypomnienie atmosfery 

Świąt, po czym wznowił obrady i przeszedł do realizacji punktu dziewiątego porządku obrad                   

tj. podjęcia uchwały w sprawie skargi na bezczynność Wójta Gminy Rakszawa. Pan 

Przewodniczący powiedział, iż ta uchwała dotyczy skargi Pani M. Cisek, temat ten był omawiany 

na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, która stwierdziła bezzasadność tej skargi. Przewodniczący 

Rady Gminy odczytał uzasadnienie tej uchwały, po czym otworzył dyskusję w temacie tej 

uchwały, w związku z tym, że radni nie zabrali głosu zamknął dyskusję, a następnie poddał pod 
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głosowanie uchwałę Nr XXXIV/160/17 Rady Gminy Rakszawa z dnia 10 stycznia 2017 roku                       

w sprawie skargi na bezczynność Wójta Gminy Rakszawa. 

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie (12 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy uznał punkt dziewiąty porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 10  

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu dziesiątego porządku obrad                            

tj. podjęcia uchwały w sprawie skargi na bezczynność Wójta Gminy Rakszawa. Pan 

Przewodniczący powiedział, iż ta skarga dotyczy sprawy Państwa A. i C. Babiarz, w tej sprawie 

pracowała Komisja Rewizyjna. Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż sprawę tę 

konsultował z Panią mecenas, treść uchwały jaką radni mają przed sobą została przez Nią 

zaproponowana. Pan Przewodniczący poinformował radnych, iż Państwo Babiarz taką samą 

skargę złożyli do SKO, które przeprowadziło postepowanie, po czym w dniu 30.09.2016 roku 

wydało postanowienie uznające zażalenie za uzasadnione. Pan Przewodniczący odczytał treść 

postanowienia, które w tej sprawie wydało SKO. Przewodniczący Rady Gminy poinformował 

radnych, iż rozmawiał na ten temat z Panią mecenas i tak jak zostało zapisane w §1 tej uchwały 

„Rada Gminy w Rakszawie uznaje się za niewłaściwą do rozpatrzenia skargi…”. Pan 

Przewodniczący poprosił Panią M. Siuda o wypowiedź w tej sprawie. 

Pani M. Siuda powiedziała, iż kwestia bezczynności organu administracji i procedura z tym 

związana uregulowana jest w KPA. Organem właściwym do rozpatrzenia takiej skargi jest organ 

wyższego stopnia. Jeżeli chodzi o organy administracji samorządowej, organem wyższego stopnia 

jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze i tylko ten organ może rozpatrywać skargi                                    

na bezczynność organu. Jeżeli osoba skarżąca nie zgada się z rozstrzygnięciem SKO, wówczas 

przysługuje jej prawo złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Pani mecenas 

powiedziała, iż Rada Gminy nie jest właściwa, nie posiada kompetencji do rozpatrywania skarg  

w sprawach administracyjnych, w związku z czym §1 projektu uchwały został zapisany w taki,               

a nie inny sposób. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Pani M. Siuda, po czym zapytał Panią Wójt, czy                     

ta sprawa została już załatwiona. 

Pani Wójt powiedziała, iż sprawa z tymi mieszkańcami jeszcze długo nie będzie załatwiona, 

pozytywna decyzja o warunkach zabudowy została wydana, w trakcie postepowania w sprawie 

skargi mieszkańcy uregulowali kwestie dojazdu do swojej posesji, ponadto przez Sąd, jako 

Kurator Sądowy zostały wskazane strony postepowania. Pani Wójt powiedziała, że decyzja została 

wydana, niemniej jednak od tej decyzji już zostało złożone do SKO odwołanie sąsiadów, dodała 

iż tam istnieje konflikt międzysąsiedzki, w związku z czym śmie twierdzić, że ta sprawa jeszcze 

długo będzie na wokandzie. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał Pana J. Szubart, czy uważa, że byłaby możliwość spotkania 

z tymi osobami i zażegnania sporu. 

Pan J. Szubart powiedział, iż próbował zażegnać ten konflikt, niestety skończyło się to skargami 

na Jego osobę do różnych instytucji. Pan Kierownik powiedział, iż SKO wskazało zawieszenie 

postepowania, a to żadnej ze stron niczego nie dawało, jest to prawne „nic nierobienie”. Po 

ustanowieniu drogi koniecznej i wskazaniu przez Sąd stron postępowania w postaci Kuratora 

zaskutkowało tym, że w ciągu półtora miesiąca została wydana decyzja. Pan J. Szubart powiedział, 

iż każda próba złagodzenia konfliktu między tymi sąsiadami wywołuje następny konflikt. 

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 XXXIV/161/17 Rady Gminy Rakszawa z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie skargi 

na bezczynność Wójta Gminy Rakszawa. 
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Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie (12 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 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na rok 2017. Pan Przewodniczący powiedział, iż ta uchwała była 

omawiana na posiedzeniu Komisji Społecznej, po czym poprosił Przewodniczącego Komisji 

Społecznej o przedstawienie opinii w tym temacie. 

Przewodniczący Komisji Społecznej powiedział, iż Komisja Społeczna pozytywnie opiniuje 

projekt tej uchwały po uwzględnieniu wniosku o dopisanie w punkcie IV preliminarza wydatków 

w podpunkcie 5 po słowie „muzycznych” słowa „sportowych”. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Przewodniczącego Komisji 

Społecznej, aby w punkcie IV preliminarza wydatków, w podpunkcie 5, po słowie „muzycznych”  

dopisać słowo „sportowych”. 

Radni przyjęli wniosek jednogłośnie (12 głosów „za”) 

Pan R. Falandysz powiedział, iż uchwała ta była omawiana na ostatniej sesji, wówczas Pani Wójt 

powiedziała, iż osobą odpowiedzialną za analizę wniosków podlegających tej Komisji jest 

pracownik Gminy, tak się składa, że Pan radny jest członkiem tej Komisji, w celach i zadaniach 

Komisji jest przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków, jak również przeznaczanie środków. Pan 

R. Falandysz powiedział, iż nie brał On udziału w żadnej Komisji, która zajmowałaby się 

rozpatrywaniem wniosku, zapytał jak to się dzieje, że Komisja nie ma wpływu na wnioski, które 

wpływają. 

Pani Wójt powiedziała, iż wnioski są składane do Wójta, a nie do GKRPA, Komisja nie jest 

odpowiedzialna za budżet Gminy. 

Pan R. Falandysz powiedział, iż zadaniem tej Komisji jest przeznaczanie środków. 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił Pana R. Falandysz o odczytanie tego zapisu z programu. 

Pan R. Falandysz odczytał „Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków do Komisji. Przeznaczanie 

środków”, Pan radny powiedział, iż Komisja ma takie prawo. 

Pani M. Siuda potwierdziła, powiedziała „ale w formie inicjatywy do Wójta”. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż chciał zaproponować zmianę tej uchwały                                  

o wskazanie koordynatora, który byłby odpowiedzialny za prowadzenie tego programu,                               

ale po rozmowie z Panią mecenas doszli do wniosku, że nie można nakazać Wójtowi wskazania 

osoby odpowiedzialnej, jako koordynatora do spraw realizacji tego zadania, Rada nie ma takich 

kompetencji. 

Pani Wójt powiedziała, iż ma pracownika, który bardzo dobrze to zadanie wykonuje. RIO w czasie 

kontroli zauważyła, że w Gminie Rakszawa jest najlepiej prowadzona sprawa funduszu 

przeznaczonego na realizację tego Programu, co zostało zapisane w protokole z kontroli. 

Pan R. Falandysz powiedział, iż w Programie zapisane są cele i zadania Komisji, niemniej jednak 

nie wie On, kto jest odpowiedzialny za ich realizację. 

Pani Wójt powiedziała, iż za Program samej Komisji jest odpowiedzialny GOPS, który ma to                     

w zadaniach ustawowych. 

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 XXXIV/162/17 Rady Gminy Rakszawa z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie 

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 

2017. 

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie (12 głosów „za”) 
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Przewodniczący Rady Gminy uznał punkt jedenasty porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 12 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu dwunastego porządku obrad                            

tj. podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok, przypomniał iż punkt ten został 

wprowadzony na wniosek Pani Wójt, dotyczy uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2017. 

Pan Przewodniczący poprosił Panią Wójt o przybliżenie projektu tej uchwały. 

Pani Wójt oddała głos Panu J. Szubart. 

Pan J. Szubart powiedział, iż do budżetu wprowadza się dwie zmiany, w kwestii projektu 

realizowanego przez ZSTG niewiele może powiedzieć, natomiast jeżeli chodzi o dofinansowanie 

na odnawialne źródła energii, to chwilowo trzeba zabrać pieniądze na przydomowych 

oczyszczalni, gdyż zainteresowanie mieszkańców odnawialnymi źródłami energii jest większe                 

niż były przewidywania. Pan Kierownik powiedział, iż podobnie jak w latach ubiegłych będzie 

się starał o pozyskanie środków na usuwanie azbestu. Po odzyskaniu środków z azbestu oraz 

podsumowaniu roku 2016 środki na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni wrócą                           

do swojego działu. Pan J. Szubart powiedział, że jeżeli chodzi o odnawialne źródła energii,                          

to wpłynęło 164 wnioski na łączna kwotę ponad 500.000,00 zł, co powoduje to, że Rakszawa                  

nie musi się łączyć z żadną inną gminą. Dokumentacja musi być przygotowana do 15 lutego, 

natomiast wnioskiem o dofinansowanie złożona musi być do 2 marca. Pan Kierownik poprosił 

radnych o przesunięcie środków, dodał iż nie naruszy to programu. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż w dniu 5 stycznia odbyło się posiedzenie 

Komisji, która ma w swoim zakresie budżet, dziś na sesji radni dowiadują się, że jest zgłoszony 

projekt uchwały nowelizującej budżet, zapytał czy ten temat jest tak nagły, że trzeba go było 

wprowadzić „rzutem na taśmę”, zapytał czy tego nie można było dać radnym z materiałami na 

sesję, żeby Komisja mogła się tym zająć. 

Pani Wójt powiedziała, iż rozmawiała na ten temat z Przewodniczącym Rady Gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy potwierdził, powiedział iż Pani Wójt zasygnalizowała potrzebę 

podjęcia tej uchwały, wprawdzie wspomniała tylko o jednej potrzebie dotyczącej ZSTG, natomiast 

o sprawie, o której wspomniał Pan Kierownik Pani Wójt nie mówiła. 

Pan J. Szubart powiedział, iż ten problem pojawił się wczoraj, gdyż został skrócony termin                        

na uzupełnianie wniosków. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż jest to uchwała zmieniająca budżet na rok 2017, 

zapytał czy ten budżet jest, gdyż wokół niego jest sporo kontrowersji. Pan Przewodniczący 

poprosił Panią Wójt o wyjaśnienie kwestii dotyczącej budżetu na rok 2017. 

Pani Wójt powiedziała, iż budżet był podjęty w dniu 29 grudnia, dobrze by było gdyby wówczas 

była zrobiona kilkudniowa przerwa w obradach, tak jak wówczas Pani Wójt sugerowała Panu 

Przewodniczącemu, chodziło o to żeby Pani Skarbnik mogła przygotować treść tej uchwały. Pani 

Wójt powiedziała, iż budżet był przegłosowany wraz z wnioskami z opinii Komisji Rewizyjnej                 

o budżecie, przegłosowanymi przez Radę. Pani Wójt oczekiwała, że Pani Skarbnik treść tej 

uchwały technicznie sporządzi, niestety Pani Skarbnik nie dała rady w związku z czym zwróciła 

się do Pani Wójt z pismem, że nie jest w stanie technicznie tej uchwały przygotować, ze względu 

na niedoprecyzowane wnioski, gdyż nie wskazują, z którego działu zabrać, do którego działu 

dołożyć, w którym dziale umieścić inwestycję. Pani Wójt powiedziała, iż były prowadzone 

rozmowy z RIO, w rezultacie czego, zostało skierowane do RIO pismo z prośbą o pomoc                             

w rozwiązaniu tego patu. Pani Wójt powiedziała, iż uchwała jest, ma nadany numer, była 

głosowana, a fizycznie nie ma możliwości jej sporządzenia. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż tej uchwały nie można zmieniać, bo nie 

wiadomo, co jest zmieniane. 
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Pani M. Siuda powiedziała, iż uchwała jest podjęta i jest na etapie czynności materialno                              

– technicznych, nie może powstać dokument. Sporządzenie tego dokumentu przez Panią Skarbnik 

i przedłożenie jej przez Panią Wójt do podpisu Panu Przewodniczącemu doprowadzi do tego,                    

że ten dokument będzie niespójny wewnętrznie, a w niektórych miejscach niezgodny z przepisami, 

w związku z czym wymaga działań naprawczych. Pani radca powiedziała, iż ani Ona, ani Pani 

Wójt, czy Pani Skarbnik nie są w stanie wypracować sposobu naprawienia, dlatego też Pani Wójt 

zwróciła się do RIO z wnioskiem o zajęcie stanowiska w tej sprawie, teraz czekają, co na ten temat 

powie RIO. Pani M. Siuda powiedziała, iż nie można mówić, że nie ma budżetu, bo Rada nad nim 

głosowała. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż również jest w kontakcie z RIO, niemniej jednak 

poprosił Panią Wójt, aby zapoznała radnych z pismem, jakie skierowała do RIO. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż skoro technicznie nie można sporządzić 

dokumentu, to jak można ten dokument nowelizować. 

Pani M. Siuda powiedziała, iż brzmienie tego dokumentu zostało przegłosowane, uchwała jest 

podjęta, nie można sporządzić takiego dokumentu, który by nie narażał na odpowiedzialność 

określonych osób. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż brzmienie wniosków zostało złożone                            

na sekretariat Urzędu Gminy w dniu 12 grudnia 2016 r., do 29 grudnia nie budziło to wątpliwości, 

również na sesji budżetowej nikt nie miał technicznych wątpliwości oprócz tego, że wyłonił się 

bałagan, jaki panuje. Pan Przewodniczący zapytał, czy pismo, o którym wcześniej była mowa 

poszło tylko do RIO. 

Pani Wójt powiedziała, iż takie pismo poszło również do wiadomości do Wojewody, gdyż tam 

uchwały są publikowane. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapytał, czy nie byłoby dobrze, gdyby ten dokument poszedł 

również do Rady Gminy. 

Pani M. Siuda powiedziała, iż Rada już uchwałę podjęła, teraz jest rola Pani Wójt, żeby tę uchwałę 

przygotować, do podpisu przez Przewodniczącego Rady. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż „Pani Wójt dokładnie wie, jaki jest układ                     

w Radzie i jak będzie przeprowadzone głosowanie i każdy mądry Wójt, który wie że ma taką 

sytuację, to brzmienie uchwały budżetowej z zaproponowanymi poprawkami przygotowuje przed 

sesją, ma gotowy dokument, jeżeli tego nie robi, to wykazuje się daleko idącym 

niezrozumieniem”. 

Pani Wójt powiedziała, iż „wnioski Komisji to nie są autopoprawki do budżetu, no Panie 

Przewodniczący”. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział „Pani Wójt, czy Pani rozumie język polski”. 

Pani Wójt powiedziała „tak, bardzo dobrze rozumiem”. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział „wiadomo, jak będą przegłosowane poprawki”. 

Pani Wójt powiedziała „ja nie wiem, jak będą”. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej przypomniał, iż Pani mecenas powiedziała, że nie ma 

technicznej możliwości przygotowania tego dokumentu, zapytał skąd wiadomo, że ta techniczna 

możliwość się pojawi. 

Pani M. Siuda powiedziała, że nie wie, dodała iż nie powiedziała też, że to wie. 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał pismo, jakie Pani Wójt skierowała do RIO. Pan 

Przewodniczący powiedział, iż niejasności o których była mowa w piśmie powinny być 

wyjaśnione „tutaj”, podobnie uważa przedstawiciel RIO z którym Pan Przewodniczący rozmawiał. 

Przewodniczący Rady Gminy zwracając się do Pana J. Szubart zapytał, co jest niezrozumiałe                    

we wniosku „wykonanie parkingu, zadaszenia oraz dróg asfaltowych, w miejscowości Rakszawa, 

wokół boiska obok sklepu ABC”. 

Pan J. Szubart powiedział, żeby Pan Przewodniczący przeczytał załącznik. 
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Przewodniczący Rady Gminy zapytał, jaki załącznik. 

Pani M. Siuda powiedziała, iż „pismo Kierownika jest załącznikiem do tego pisma”. 

Pani Wójt powiedziała, iż budżet jest najważniejszą uchwałą w Gminie, na której pracuje się cały 

rok. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy w tej sytuacji nie można było poprosić o zwołanie 

posiedzenia Komisji i wyjaśnienie tych niejasności. 

Pani Wójt powiedziała, iż jest to niemożliwe, bo jest już po głosowaniu. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż jest to możliwe, na ten temat rozmawiał                                        

z przedstawicielem RIO. 

Pani Wójt powiedziała, iż nie rozmawia z przedstawicielem, gdyż po rozmowie przedstawiciel 

RIO poinstruował Panią Wójt, np. w kwestii zadaszenia boiska dopytywał, gdzie to będzie 

zapisane, powiedział że zapisując to, będzie sfałszowany dokument, który przegłosowała Rada. 

Pani Wójt nie ma możliwości poprawiać po głosowaniu, tu może tylko jednostka nadzorująca 

budżet Gminy. Pani Wójt wie, że przedstawiciel RIO się od tego uchyla, ale nie pokazał też,                           

w jaki sposób to można naprawić. Pani Wójt powiedziała, iż chciała wnioskować o przerwę                         

w sesji, żeby wspólnie z przedstawicielem RIO ustalić, w jaki sposób to naprawić, żeby                                

nie doprowadzić do uchwalania budżetu przez RIO. Jeżeli chodzi o konstrukcję budżetu, to może 

się wypowiedzieć Pani Księgowa, Pani Wójt może zapoznać radnych z pismem, jakie otrzymała 

od Pani Księgowej, powiedziała, iż na początku była zbulwersowana, tym że Pani Skarbnik pisze 

do Niej takie pismo, ale okazało się, że było ono właściwe w sytuacji, kiedy Pani Skarbnik                         

nie była w stanie przygotować dokumentu, a Pani Wójt na Nią naciskała, aby jak najszybciej 

przygotowała treść uchwały budżetowej. Pani Wójt odczytała pismo, jakie do Niej skierowała Pani 

Skarbnik, a mówiące o tym, że Pani Skarbnik nie jest w stanie przygotować dokumentu uchwały 

budżetowej na 2017 r. Jeżeli chodzi o wniosek, dotyczący zmniejszenie wydatków bieżących                          

w rozdziale Urzędy Gmin o kwotę 350.000,00 zł, w tym rozdziale w wydatkach bieżących są płace 

i wydatki związane z działalnością statutową Urzędu, przedstawiciel RIO stwierdził, że nie ma 

możliwości, żeby Pani Skarbnik ściągnęła z płac lub z wydatków statutowych, to nie zostało 

określone.  

Pani I. Cieślicka poparła Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, wnioski były złożone                            

12 grudnia, zapytała od czego są pracownicy Gminy, którzy biorą za to pieniądze, zapytała 

dlaczego te wnioski nie były sprawdzone, czy są realne, czy też nie. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż na sesji było ustosunkowanie się do wniosków 

Komisji Rewizyjnej, a tym samym Rady i wówczas nikt o tym nie powiedział. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, że jeżeli chodzi o zmniejszenie w Dziale 750,  

to Pani Wójt nie miała wątpliwości na sesji budżetowej, że dotyczy to płac, gdyż skarżyła się, że 

będzie to skutkowało, że nie zostaną wypłacone odprawy osobom, które nabędą do tego prawo. 

Pani Wójt powiedziała, iż odnosiła się do opinii, a to nie było we wnioskach.   

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej dodał, iż od 12 do 29 grudnia wątpliwości nie było. 

Pani M. Siuda powiedziała, że Rada Gminy jest organem stanowiącym, Pani Wójt organem 

wykonawczym, jeżeli organ stanowiący podejmuje decyzję, o wprowadzeniu zmian do projektu 

wprowadzonego przez Wójta, to decyduje o tym, jak zmienić to, co Wójt przygotował i radni 

zrobili to w taki sposób, w jaki zrobili. Pani radca powiedziała, iż myśli, że ta dyskusja pod 

względem prawnym do niczego dzisiaj nie doprowadzi, w związku z czym sugeruje, aby się 

zastanowić nad tym, jaki należy to naprawić. Pani Wójt wskazała, że jest droga naprawy 

uchwalonego budżetu w części, w której nie pozwala on Pani Skarbnik na sporządzenie 

dokumentu. Pani M. Siuda powiedziała, iż mówiła Panu Przewodniczącemu na sesji w dniu                     

29 grudnia, żeby ogłosić przerwę do stycznia, to samo sugerowała wówczas Pani Wójt                                 

w rozmowie z Panem Przewodniczącym, chodziło o to, żeby Pani Skarbnik przed głosowaniem 

zrobiła to, co radni zamierzali przegłosować. Pani radca dodała, iż jeszcze jest taka możliwość, 
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można zrobić przerwę w dzisiejszej sesji i „popoprawiać”, a na następnej sesji przegłosować 

zmiany do budżetu w ten sposób, że radni sporządzą nowe brzmienie załączników. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał Panią Skarbnik, na czym Jej zdaniem polegają problemy                  

z przygotowaniem budżetu. 

Pani Skarbnik powiedziała, że zrobiła swoje zestawienie, naniosła na projekt uchwały budżetowej 

swoje poprawki zgodnie z tym, co wyczytała z dokumentów, dodała iż miała wiele wątpliwości, 

o które pytała i Panią Wójt i Pana Kierownika, dotyczyły one odpowiedniego zaklasyfikowania 

wydatków do właściwych kategorii działów i rozdziałów, żeby później nie było tak, że Pani 

Skarbnik zrobiła swój budżet, a radni interpretowali go inaczej. Pani Skarbnik powiedziała,                             

iż w pierwszym momencie, kiedy otrzymała wnioski Komisji Rewizyjnej była to dla Niej „krótka 

piłka”, czytała pozycja po pozycji, ale nie analizowała, w jaki sposób trzeba będzie to ująć pod 

względem klasyfikacji budżetowej. Pani Skarbnik powiedziała, iż problem pojawił się w piątek 

po sesji, kiedy chciała przygotować dokument, wówczas pojawiło się wiele wątpliwości,                            

w związku z czym poprosiła o sprecyzowanie wniosków, żeby była jasna sytuacja, gdzie jakie 

kwoty mają być ściągnięte i jak zakwalifikować daną inwestycję. Pani Skarbnik nawiązała                         

do inwestycji, o której wcześniej wspomniała Pani Wójt, dotyczącej wykonania parkingu, 

zadaszenia oraz dróg asfaltowych, w miejscowości Rakszawa, wokół boiska obok sklepu ABC,  

ta inwestycja może się mieścić w dwóch klasyfikacjach np. albo jako parking i droga z Działu 600, 

albo jako obiekt sportowy, sama przydzieliłaby ją do Działu 926, jako obiekt sportowy, niemniej 

jednak nie ma pewności, czy radnym chodziło o to samo. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż radnym chodziło o to, żeby zaczęło istnieć zadaszenie 

dla osób korzystających z boiska. Pan Przewodniczący zapytał Panią Skarbnik, jak uważa, w jaki 

sposób powinno wyglądać doprecyzowanie wniosków radnych. 

Pani Skarbnik powiedziała, iż chodzi głównie o to, żeby określić, co to ma być, zdaniem Pani 

Skarbnik najlepszym sposobem byłoby zwołanie wszystkich trzech Komisji z Panią Wójt oraz                  

z Panem Kierownikiem i przedyskutowanie, żeby Pani Skarbnik zrozumiała „co radni przełożyli 

na papier”. 

Pani Wójt zapytała Panią Skarbnik, w jaki sposób później te zmiany naniesie, dodała iż to trzeba 

ustalić z RIO, uchwała jest. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż Jego zdaniem wnioski powinny zostać przygotowane 

„zgodnie z rzemiosłem”, powinny być przedstawione przez Radę, poparte głosowaniem, następnie 

powinien być przygotowany budżet w formie jednolitej i przyjęty jeszcze raz, dodał iż RIO                        

na pewno zaakceptowałaby taki stan rzeczy. 

Pan F. Pliś zasugerował, aby z wniosku o którym wcześniej była mowa drogę dodać do działu 

600, a zadaszenie, czy wiatę do Działu 926. 

Pani Wójt powiedziała, iż tak nie można, bo jest zapisane 100.000,00 zł na trzy różne wydatki. 

Pan F. Pliś powiedział, iż tę kwotę można podzielić. 

Pani Wójt powiedziała, iż sama nie może tej kwoty podzielić, przedstawiciel RIO powiedział,                 

że to jest karalne, jeżeli poprawione będzie coś, co Rada uchwaliła. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż w tej sytuacji wystarczy zwołać posiedzenie 

wszystkich Komisji i doprecyzować wnioski. 

Pani M. Siuda powiedziała, iż wnioski trzeba jeszcze raz poddać pod głosowanie, podjąć uchwałę 

wprowadzającą zmiany do budżetu. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, do czego tu potrzebna jest RIO, żeby tam jeździć. 

Pani M. Siuda powiedziała, iż na tym etapie jest potrzebna, Wójt ma ustawowy termin                                  

do przedłożenia RIO i Wojewodzie dokumentów uchwał, Wójt tego terminu nie dotrzymał, więc 

musiała Pani Wójt zadziałać, musiała poinformować organy, że przedłożenie dokumentów                        

w terminie 7 dni jest niemożliwe. 
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Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż na początku było powiedziane „że zostało skierowane 

pismo do RIO i będziemy czekać, co RIO zrobi”, ale rozwiązanie tej sprawy jest znane. 

Pani Wójt powiedziała, iż rozwiązanie nie do końca jest znane, rozmowa jest na tym etapie,                     

że RIO odsuwa od siebie swoje zadania, dlaczego przedstawiciel RIO nie pisze, że zleca naprawę 

uchwały budżetowej w takim, a takim zakresie, wówczas byłyby do tego predyspozycje, ustawa o 

finansach publicznych jednoznacznie mówi, kto jest organem nad budżetem Gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż podany jest jeden przykład, który należy 

doprecyzować, zapytał Panią Skarbnik, czy jest dokument, który mówi o wszystkich 

niedoprecyzowanych wnioskach. 

Pani Wójt powiedziała, iż więcej jest niedoprecyzowanych wniosków, chociażby dotyczących 

dróg np. obok „jakiegoś Pana Dudka, czy kogoś”, trzeba przyjść i porozmawiać. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, że jeżeli dobrze zrozumiał, to Urząd Gminy,                  

na czele z Panią Wójt nadal nie wie, co jeszcze jest niedoprecyzowane. 

Pani Wójt powiedziała, iż wie. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poprosił o sporządzenie dokumentu i przesłanie go na ręce 

Przewodniczącego Rady Gminy. 

Pani M. Siuda powiedziała, iż trzeba rozmawiać, Pani Wójt i Pani Skarbnik powiedzą co, stanowi 

przeszkodę materialno – techniczną, dlaczego się tego nie da zrobić, a powodów niemożności 

sporządzenia dokumentu jest wiele. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż zapyta Pana Kierownika, ale prosi, żeby 

odpowiedział sam, bez pomocy Pani radcy. 

Pani M. Siuda zwracając się do Przewodniczącego Rady Gminy powiedziała „przy wszystkich 

tutaj powiem, nie odezwę się już nigdy, jeżeli Pan mnie o to nie poprosi i nie sprecyzuje pytania, 

dziękuję bardzo”. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał Pana J. Szubart, czy dla Niego jako osoby uczestniczącej                      

w sprawach inwestycyjnych są tu rzeczy niezrozumiałe. 

Pan J. Szubart powiedział, iż wnioski Komisji Rewizyjnej, które do Niego wpłynęły opatrzył 

stosownym pismem, które przekazał Skarbnikowi, pismo dotyczyło m. in. sprecyzowania kwestii 

zadaszenia, dodał iż domyślał się o co chodzi i wpisałby to w obiekty sportowe, gdyż wszystko               

to było związane ze stadionem. Pan Kierownik powiedział, iż Pani Wójt z Jego informacją udała 

się do RIO, gdzie pracownik Izby to zakwestionował, uznał że tak nie można zrobić. Pan J. Szubart 

powiedział, iż Jego zdaniem cała dyskusja wynika z takiego stanowiska, że RIO „nie lubi maczać 

palców w czymś co nie musi”, dodał iż nie ma tu trudnych rzeczy, wszystko można doprecyzować 

w prosty sposób, na co wystarczy 1 – 2 dni, trzeba sprecyzować zapisy, po czym przygotować 

uchwałę o zmianach do budżetu, zwołać Radę i uchwalić. 

Przewodniczący Rady Gminy zgodził się z Panem J. Szubart, powiedział iż Jego zdaniem 

wystarczy zwołać posiedzenie wszystkich Komisji, na tym posiedzeniu doprecyzować wnioski 

razem z Panią Skarbnik, z Panem Kierownikiem i z Panią Wójt. 

Pan J. Szubart powiedział, iż pismo o którym wspomniał przygotował, gdyż wiedział, że nie będzie 

uczestniczył w sesji Rady Gminy, gdyż miał uczestniczyć w sesji Rady Powiatu, dodał iż w tym 

piśmie miał jeszcze dwie inne uwagi, których w tej chwili nie pamięta, dodał iż wszystko jest                 

„do dogrania”. Pan Kierownik wyraził nadzieję, że do końca stycznia budżet będzie uchwalony                  

i opublikowany. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej zapytał, jak to jest, że 12 grudnia wpływają wnioski 

Komisji Rewizyjnej, w procedowaniu nad budżetem jest ustosunkowanie się do tych wniosków, 

jest na to 2, czy 3 tygodnie i chyba tylko Pan Kierownik czytał te wnioski, bo jakieś wnioski,                 

czy uwagi sporządził.   

Pani Wójt powiedziała, iż co innego to są wnioski, do których się ustosunkowywała, co jest                          

w protokole z sesji, tylko radni nie zwracali na to uwagi, dodała iż tak jak wcześniej oświadczył 
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Przewodniczący Komisji Rewizyjnej „że powinniśmy wszystko z góry wiedzieć, jak Rada 

przegłosuje, więc wiedzieliście jak macie przegłosować i tak przegłosowaliście nie pytając,                     

ani Skarbnika, ani Wójta, ani nikogo”. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż śmie twierdzić, że jeżeli Pan Kierownik                  

był na tej sesji, to podczas głosowania wniosku o zadaszeniu powiedziałby, żeby Rada ten wniosek 

sprecyzowała, gdzie i jak to ma być. Pan Przewodniczący powiedział, iż radni nie są fachowcami 

i trzeba Im pomagać, „a tutaj są utarczki”. 

Pani Wójt powiedziała, iż radni wiedzieli, że Wójt ma złożyć autopoprawki na piśmie. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział „Pani Wójt, powiem wprost teraz, ja się czuję 

tak, jakby tylko Pani chciała znaleźć na nas haka”. 

Pani Wójt powiedziała „to jest odwrotnie”. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział „i przytoczę Pani budżet z tamtego roku, 

napisała Pani pismo do RIO, że żadnej z dróg, które żeśmy wykonali w tym roku nie da się zrobić, 

tak było, tak było”. 

Pani Wójt powiedziała „nie tak było”. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział „tak było sto procent, my to pismo mamy”. 

Pani Wójt powiedziała, iż nie tak było, „jeżeli mamy rozmawiać, to rozmawiajmy rzetelnie                         

i szczerze”. 

Pan J. Szubart powiedział, iż przypomniał sobie o czym jeszcze pisnął w swoim piśmie, 

mianowicie zawnioskował, aby nie ściągać środków z bieżącego utrzymania oświetlenia, żeby                

nie ściągać środków z gospodarki mieszkaniowej oraz z dróg. Pan Kierownik powiedział,                                

iż nie uczestniczył w sesji Rady Gminy, gdyż uczestniczył w sesji Rady Powiatu, gdzie był 

głosowany budżet, a zaraz po tamtej sesji przyjechał tutaj. 

Pan S. Piersiak zapytał Pana J. Szubart, czy podjęcie uchwały, którą radni otrzymali jest konieczne 

i czy jest to możliwe prawnie, formalnie. Pan radny powiedział, iż podejrzewa, że te środki muszą 

być już zabezpieczone, dodał tytułem komentarza „szanowni Państwo radni kombinowaliście,                   

a wyszło jak zwykle”. 

Pan J. Szubart powiedział, iż w Jego opinii budżet jest, tylko nie ma dokumentu, można na nim 

pracować, zmiany są potrzebne żeby złożyć wniosek konieczny dla mieszkańców, jeżeli te zmiany 

nie byłyby konieczne, wówczas nie prosiłby o podjęcie tej uchwały, dodał iż jest to pilna sprawa, 

nie można wykonywać paragrafów, które nie są do końca sprecyzowane, natomiast te które są 

sprecyzowane jak najbardziej można realizować. 

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 5 minut przerwy. 

Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady, powiedział iż Jego propozycja jest 

taka, aby po sesji, bądź jutro umówić się z Panią Wójt na spotkanie w sprawie sprecyzowania 

wniosków do budżetu, aby Pani Skarbnik w sposób prawidłowy mogła przygotować jednolity 

tekst uchwały budżetowej na rok 2017, następnym etapem byłoby przyjęcie tych wniosków razem 

z uchwałą budżetową. Pan Przewodniczący wrócił do uchwały nad którą w tej chwili trwa 

procedowanie, poprosił radnych, aby przychylili się do podjęcia tej uchwały, wprowadzane 

zmiany nie budzą wątpliwości. 

Pani Wójt wyraziła nadzieję, iż będzie dobrze, chyba że RIO inaczej orzeknie. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy istnieje takie ryzyko. 

Pani Wójt powiedziała, iż nie sądzi, niemniej jednak nie wie na pewno. 

Przewodniczący Rady Gminy zwracając się do Pani M. Siuda zapytał, czy RIO zakwestionuje tę 

zmianę do budżetu. 

Pani M. Siuda powiedziała, iż nie jest to pytanie do Niej, o to trzeba zapytać RIO. 

Pani Wójt poprosiła o przegłosowanie uchwały. 

Pan S. Piersiak powiedział, iż na pewien czas są ściągane pieniądze z przydomowych oczyszczalni 

ścieków, wyraził nadzieję, że przy nadwyżce budżetowej środki te będą uzupełnione, gdyż w tej 
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chwili żeby wykonać jedną inwestycję blokuje się coś, co już jest rozpoczęte. Pan S. Piersiak 

powiedział, iż chodzi Mu o to, aby przy pojawieniu się wolnych środków z powrotem wprowadzić 

je do działu, który obejmuje przydomowe oczyszczalnie ścieków. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał Pana S. Piersiak, czy myśli, że Rada stoi na stanowisku,                

aby uszczuplić środki, które są przeznaczone na przydomowe oczyszczalnie ścieków. 

Pan S. Piersiak powiedział, iż nic nie sugeruje, tylko wypowiada swoje zdanie. 

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 XXXIV/163/17 Rady Gminy Rakszawa z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie 

zmiany budżetu na 2017 rok. 

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie (12 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy uznał punkt dwunasty porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 13 i 14 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktów trzynastego i czternastego porządku 

obrad tj. wnioski i zapytania radnych oraz sprawy różne. 

Pani I. Cieślicka powiedziała, iż Prezydent podpisał ustawę o reformie oświaty, zapytała na jakim 

etapie jest to w naszej Gminie, jakie decyzje są podjęte. 

Pani Wójt powiedziała, iż decyzje nie są jeszcze podjęte, gdyż nie ma jeszcze ustawy, Pan 

Prezydent ją podpisał i niebawem będzie ogłoszona, wówczas będzie można na niej pracować. 

Pani Wójt powiedziała, iż wcześniej na stronie ministerialnej był projekt ustawy przepisy 

wprowadzające ustawę o systemie oświaty i na tej podstawie znane są możliwości, jak reformę 

można wprowadzić. Pani Wójt powiedziała, iż ustawa ta nieco się zmieniła, gdyż dzisiaj 

wydrukowała dokument, który wyszedł z Senatu i w wielu punktach różni się on od 

wcześniejszego projektu. Pani Wójt powiedziała, iż zostało wprowadzone, że Rada Gminy musi 

podjąć uchwałę w sprawie projektu uchwały o sieci szkół, ten projekt uchwały przesyła się                         

do Kuratorium. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, jaki jest termin podjęcia tej uchwały. 

Pani Wójt powiedziała, iż było do 17 lutego, a teraz jest chyba do końca lutego, dodała iż trzeba 

na ten temat porozmawiać, ustalić wariant, a warianty są takie: Gimnazjum można wygaszać 

poprzez włączenie go do szkoły podstawowej, poprzez włączenie go do szkoły 

ponadgimnazjalnej, można też wprowadzić zasadę, że uczniowie klasy VI szkoły podstawowej 

stają się uczniami klas VII w szkołach podstawowych, jest też taka możliwość, że można sieć 

szkół dla uczniów klasy VII (obecnej VI), włączyć do jednej szkoły podstawowej, i wówczas                     

w jednej szkole podstawowej byłaby VII klasa szkoły podstawowej oraz II i III klasa gimnazjum, 

w następnym roku VI klasa szłaby do VII klasy, a w gimnazjum byłaby VIII klasa szkoły 

podstawowej i III klasa gimnazjum, rok 18/19 byłby całkowitą likwidacją gimnazjum, w roku 

19/20 gimnazjum nie byłoby wcale. Pani Wójt powiedziała, iż zastosuje taką wersję, jaką radni 

przyjmą. Pani Wójt powiedziała, iż projekt uchwały przyjęty przez Radę idzie do Kuratorium, 

które ma 21 dni na to, żeby wydać opinię w tej sprawie, opinia jest w formie postanowienia,                             

od którego nie ma zażalenia, ani odwołania, można je tylko zaskarżyć do Sądu Administracyjnego. 

Pani Wójt poinformowała radnych, iż uchwałę o sieci szkół trzeba podjąć do końca marca, dodała 

iż w uchwale jest zapis, że ośmioklasowe szkoły podstawowe zatwierdza się aktem do końca 

listopada, a szkoła funkcjonuje od września. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż trzeba się będzie spotkać i rozmawiać                          

w sprawie budżetu, niemniej jednak chciałby wiedzieć o czym będzie rozmowa, w związku z czym 

wnioskuje, aby Pani Wójt sporządziła na piśmie, co jest błędne w podjętej uchwale budżetowej                  

i na potkaniu będzie można na ten temat rozmawiać, chodzi o to żeby wspólnie nie dochodzić                      
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do tego co jest błędem, bo przykład wspólnego dochodzenia był na sesji budżetowej, która trwała 

9 godzin i na tę chwilę są pewne niedomówienia. Pan Przewodniczący zwracając się do Pani Wójt 

powiedział „to jest moje zdanie i na razie tylko głośno je wyrażę bez żadnych wniosków, ale jestem 

skłonny do ich składania, dłużej posiedzenia na tej sali odbywać się nie mogą, po sesji budżetowej 

ja dwa dni dochodziłem do siebie, tak śmierdzi tutaj, my się trujemy w tym pomieszczeniu, ubrania 

trzeba wietrzyć”. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zasugerował, że obrady trzeba przenieść               

i przez ten czas wyremontować to pomieszczenie. 

Pani Wójt powiedziała, iż w kilku pomieszczeniach już został zrobiony remont, natomiast jeżeli 

chodzi o remont świetlicy, to na ten temat już rozmawiała z Panem Kierownikiem. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż w tym pomieszczeniu są środki, które źle 

wpływają na zdrowie i samopoczucie osób tu przebywających. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy udało się zrobić mały kroczek w kierunku stadionu. 

Pani Wójt powiedziała, iż na razie się nie udało, na razie udaje się budżet i inne uchwały wnosić 

po trzy razy na sesje dodała „myślę że zaczniemy tutaj pracować bardziej dynamicznie i wtedy 

będziemy rozwiązywać więcej problemów”. 

Pan F. Pliś powiedział, iż nie było Go od początku na sesji, zapytał czy sołectwo Rakszawa Dolna 

będzie podzielone. Pan radny powiedział, iż sołectwo Rakszawa Dolna ma ponad 4.000 

mieszkańców, a sołectwo Węgliska jest najmniejsze i liczy 469 osób. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż ten temat był już poruszany zapytał, czy radni chcą 

jeszcze zabrać głos, w związku z tym, że radni nie zabrali głosu uznał punkty trzynasty i czternasty 

porządku obrad za wyczerpane.  

 

Ad. 15   

 

W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy 

zamknął XXXIV sesję Rady Gminy. Obrady trwały od godz. 1500 do godz. 1840.  

 

Sporządziła: Teresa Nowicka           Zatwierdził:  
 

Paweł Przybyło 

Przewodniczący Rady Gminy 


