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Protokół Nr VII/39/2017 

z XXXIX Sesji Rady Gminy Rakszawa 

z 30 marca 2017 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. 

O godz. 1402 na sesję przybyła Pani M. Janas – Piwińska, od tej chwili w obradach uczestniczy       

13 radnych. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zgłosił wniosek, aby zmienić porządek obrad 

zaproponowany punkt 21 „podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy 

Rakszawa na rok 2017 Nr XXXV/164/17 Rady Gminy Rakszawa z dnia 31 stycznia 2017 r.” 

wprowadzić do porządku obrad pod numerem 8, w związku z czym zmieni się numeracja 

proponowanych punktów od 8 do 20 o jeden wzwyż, natomiast numeracja punktów od 22 do 25 

pozostanie bez zmian. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek zaproponowany przez 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

Radni przyjęli wniosek jednogłośnie (13 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy radni, bądź Pani Wójt chcą zaproponować inne zmiany, 

w związku z tym, że nikt nie zaproponował innych zmian Pan Przewodniczący odczytał zmieniony 

porządek obrad, po czym poddał go pod głosowanie. 

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

 

Zatwierdzony porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z XXXIV, XXXV,  XXXVI, XXXVII i XXXVIII sesji Rady Gminy. 

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

sesjami. 

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

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

7. Informacja w sprawie realizacji inwestycji wykonanych i planowanych do wykonania                          

w 2017 roku. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rakszawa na rok 2017                     

Nr XXXV/164/17 Rady Gminy Rakszawa z dnia 31 stycznia 2017 r. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rakszawa na drugim 

etapie postepowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych 

kryteriów. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego 

ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – prawo oświatowe. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z boiska rekreacyjnego                      

o sztucznej nawierzchni w miejscowości Rakszawa”. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Rakszawa do realizacji 

projektu pod nazwą „Poprawa jakości kształcenia w Gminie Rakszawa”. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. 
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14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi                      

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rakszawa w 2017 r. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej                            

do gminnego zasobu nieruchomości (2279/3). 

16. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zgody na przyjęcie na rzecz Gminy Rakszawa 

darowizny w postaci części nieruchomości (6638/12). 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Rakszawa (1042/13). 

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową 

nieruchomości stanowiących własność Gminy Rakszawa (5992/3). 

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie służebności gruntowej 

przez Gminę Rakszawa (5887/5). 

20. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Rakszawa (1042/5). 

21. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Rakszawa Nr XXXIII/158/16                 

z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi 

Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego. 

22. Wnioski i zapytania radnych. 

23. Odpowiedzi na zapytania radnych 

24. Sprawy różne. 

25. Zakończenie obrad. 

 

Ad. 3 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu trzeciego porządku obrad  

tj. przyjęcie protokołów z XXXIV, XXXV,  XXXVI, XXXVII i XXXVIII sesji Rady Gminy.  Pan 

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

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

z XXXIV sesji Rady Gminy. 

Radni przyjęli protokół z XXXIV sesji (12 głosów „za” 1 głos „wstrzymujący”) 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, zapytał, czy radni mają uwagi do protokołu z XXXV 

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

przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Gminy. 

Radni przyjęli protokół z XXXV sesji jednogłośnie (13 głosów „za”) 

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

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

protokołu z XXXVI sesji Rady Gminy. 

Radni przyjęli protokół z XXXVI sesji (12 głosów „za” 1 głos „wstrzymujący”) 

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

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

protokołu z XXXVII sesji Rady Gminy. 

Radni przyjęli protokół z XXXVII sesji (12 głosów „za” 1 głos „wstrzymujący”) 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż w protokole z XXXVIII sesji została omyłkowo 

wpisana data 29 grudnia 2016 r., a powinno być 27 lutego 2017 r. Pan Przewodniczący poprosił 

radnych o poprawienie daty, po czym zapytał, czy mają uwagi do protokołu z XXXVIII sesji Rady 

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

protokołu z XXXVIII sesji Rady Gminy. 

Radni przyjęli protokół z XXXVIII sesji (11 głosów „za” 2 głosy „wstrzymujące”) 
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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 w posiedzeniach Komisji Społecznej                   

i Rewizyjnej, ponadto odbył kilka spotkań z Przewodniczącymi Komisji, ostatnie spotkanie było 

również z Dyrektorem Szkoły oraz z Panią Wójt, gdyż pojawiła się możliwość wzięcia udziału                  

w projekcie dotyczącym poprawy infrastruktury sportowej, a jak wszyscy wiedzą nawierzchnia 

boiska przy Szkle Podstawowej Nr 1 jest  trawiasta i w złej kondycji, utrzymanie takiego boiska 

jest kosztowne. Pan Przewodniczący powiedział, iż dofinansowanie o jakie można się starać 

wynosi 50%, a wnioski można składać do końca tego miesiąca, czyli do jutra, dodał iż w tej 

sprawie odbyły się trzy spotkania, które nie zakończyły się powodzeniem. Przewodniczący Rady 

Gminy uznał punkt czwarty porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 5  

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu piątego porządku obrad 

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

Pani Wójt powiedziała, iż w ostatnim czasie najbardziej pochłaniała Ją praca związana                                    

z budżetem, co było związane z uchwałą RIO o istotnym naruszeniu prawa w uchwale budżetowej, 

w związku z czym na dzisiejszą sesję po raz kolejny trzeba było te sprawę przeanalizować                              

i przygotować projekt uchwały na dzisiejszą sesję. Pani Wójt poinformowała zebranych, iż brała 

udział w spotkaniach z dyrektorami szkół, dyrektorem GOPS, spotkania były związane z bieżącym 

funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych. Pani Wójt uczestniczyła w zebraniu 

sprawozdawczym Koła Gospodyń Wiejskich w Rakszawie, w konferencji Podkarpackiego 

Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych w Rzeszowie, a także w posiedzeniu Komisji 

Rewizyjnej. Pani Wójt powiedziała, iż już w ubiegłym roku Gmina ubiegała się o dofinansowanie 

zmiany nawierzchni boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 3, Gmina wówczas 

dofinansowania nie otrzymała, a z uzyskanej informacji wynikało, że Gmina nie otrzymała 

dofinansowania ze względu na to, że rok wcześniej było duże dofinansowanie w wysokości 

1.200.000,00 zł na remont hali sportowej przy ZSTG. Pani Wójt powiedziała, iż w tym roku został 

ogłoszony projekt dotyczący boisk przyszkolnych, minimalna kwota składanego wniosku nie 

może być niższa niż 600.000,00 zł, biorąc pod uwagę to, że w budżecie były zabezpieczone 

pieniądze z Rady Sołeckiej na projekt budowy boiska w Węgliskach, to to boisko zostało 

dołączone do wniosku. Pani Wójt powiedziała, iż Pan Przewodniczący istotnie spotykał się, 

niemniej jednak te spotkania te nie miały uzasadnionego podłoża, żeby można było do tego 

wniosku dołączyć jeszcze Szkołę Podstawową Nr 1, gdyż w budżecie nie było zabezpieczonych 

na to boisko pieniędzy, ponadto dyrektor nie przedstawił projektu, ani wcześniejszych propozycji 

przeprowadzenia takiej inwestycji. Pani Wójt powiedziała, ze aby złożyć wniosek, oprócz projektu 

muszą być spełnione wymogi takie jak pozwolenie na budowę, czy zgłoszenie w zależności                       

od wymogów prawa budowlanego, dlatego tez to boisko nie może być w tym roku uwzględnione 

we wnioskowanych środkach. Pani Wójt powiedziała, iż zostały odebrane Wójtowi uprawnienia 

do przenoszenia środków finansowych w rozdziałach majątkowych, jak i płacowych, w związku 

z czym Pani Wójt nie ma możliwości przesunięcia takich uprawnień na kierowników jednostek, 

co wydłuża czas w sytuacjach, kiedy należy działać szybko.  

Przewodniczący Rady Gminy zapytał Panią M. Nycz, czy boisko na Węgliskach, na które będzie 

składany wniosek ma już pozwolenie na budowę. 

Pani M. Nycz powiedziała, iż wczoraj odebrała zgłoszenie, dodała iż inwestycja dotycząca boiska 

na Węgliskach została rozpoczęta miesiąc temu, dokumentacją zajmował się Pan K. Tuptoński, 
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ponadto było przeniesienie gazu i wody, w związku z czym trzeba było interweniować, żeby                       

w dniu wczorajszym odebrać zgłoszenie. Pani M. Nycz powiedziała, iż mając dwa tygodnie                    

do końca terminu i mając do zrobienia projekt i pozwolenie, czy zgłoszenie, to jest 

niemożliwością, dodatkowo nie było na to pieniędzy w budżecie. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż nie zgadza się z Panią Nycz, gdyż rozmawiał z Panem 

Kierownikiem, który powiedział, że gdyby decyzja była szybko podjęta, to byłoby to możliwe, 

osoba zajmująca się dokumentacją na Węgliska mogłaby się zająć również druga dokumentacją, 

w tej chwili jest już za późno. Przewodniczący Rady Gminy zapytał Panią Wójt odnośnie spraw 

związanych z przejęciem stadionu KS Włókniarz. 

Pani Wójt powiedziała, iż wypowie się w sprawach różnych.  

Przewodniczący Rady Gminy uznał punkt piaty porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 6  

 

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

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

Pani Wójt oddała głos Pani Sekretarz. 

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

 Uchwała Nr XXXVIII/168/17 Rady Gminy Rakszawa z dnia 27 lutego 2017 roku                              

w sprawie powołania Skarbnika Gminy Rakszawa – Głównego księgowego budżetu                       

– uchwała jest zrealizowana, 

 Uchwała 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” – uchwała w trakcie realizacji, była potrzebna                  

do złożenia wniosku do Urzędu Marszałkowskiego, 

 Uchwała 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 – uchwała w trakcie realizacji, była potrzebna do złożenia wniosku do Urzędu 

Marszałkowskiego, 

 Uchwała 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 – uchwała została 

przesłana do Dziennika Urzędowego Województwa Podkarpackiego i została 

opublikowana pod pozycją 1175, 

 Uchwała 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 – projekt został 

przesłany do Kuratorium Oświaty, dzisiaj będzie ciąg dalszy, ma nastąpić podjęcie 

konkretnej uchwały,  

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

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

boiska sportowego na Węgliskach.  

Przewodniczący Rady Gminy uznał punkt piaty porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 7 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu siódmego porządku obrad                                 

tj. informacji w sprawie realizacji inwestycji wykonanych i planowanych do wykonania                          

w 2017 roku. Pan Przewodniczący o przedstawienie tego tematu poprosił Panią Wójt. 
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Pani Wójt powiedziała, iż trudno mówić o inwestycjach, kiedy budżet nie jest dopięty do końca, 

niemniej jednak inwestycje postępują. Pani Wójt poprosiła Pana K. Tuptoński o przedstawienie 

informacji o inwestycjach. 

Pan K. Tuptoński przedstawił informację o realizacji inwestycji w 2017 roku (załącznik nr 1                     

do protokołu). 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Panu K. Tuptoński, po czym otworzył dyskusję w tym 

temacie, zapytał odnośnie remontu drogi gminnej od drogi wojewódzkiej do Pana Kraski oraz                     

od skrzyżowania w kierunku lasu, m. in. Pana Kwoszcza, czy te odcinki są ujęte w przebudowie. 

Pan K. Tuptoński powiedział, iż odcinki, gdzie nie ma kolizji z działkami prywatnymi pójdą                     

do realizacji stosunkowo szybko, natomiast od drogi wojewódzkiej w pierwszej kolejności trzeba 

się uporać z przejęciem działek od właścicieli. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, jaki jest planowany czas realizacji tej naprawy. 

Pan K. Tuptoński uważa, że będzie to w tym terminie, co pozostałe drogi, będzie tam tylko 

zgłoszenie robót, natomiast jeżeli chodzi o odcinek do regulacji, to ten termin może się wydłużyć, 

jeżeli okaże się, że trzeba będzie ustalać spadkobierców. 

Pani I. Cieślicka zapytała odnośnie drogi rowerowej, o co chodzi, gdyż w informacji Pan 

Tuptoński powiedział, iż został złożony wniosek do Wójta o wydanie decyzji celu publicznego.  

Pan K. Tuptoński powiedział, iż decyzja celu publicznego polega m. in. na tym, ze określa się 

działki przez które jest proponowany przebieg tej drogi, proponowany przebieg jest po prawej 

stronie od wysokości „chyba drogi od przystanku przed CPN” do wysokości Państwa Kuraś, koło 

przystanku w Potoku, droga ta cały czas biegnie podziałkach prywatnych. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy droga będzie po prawej, czy po lewej stronie, gdyż 

wydaje Mu się że po lewej, jadąc w kierunku Leżajska. 

Pan K. Tuptoński powiedział, iż po prawej stronie. 

Radni powiedzieli „po lewej”. 

Pan K. Tuptoński powiedział, iż On ma wiedzę, że po tej stronie, niemniej jednak jest to kwestia 

do wyjaśnienia.  

Pani I. Cieślicka zapytała, czy wnioski do właścicieli działek zostały już wysłane. 

Pan K. Tuptoński powiedział, iż tu jest cała procedura, jest wszczęcie postepowania 

administracyjnego, niemniej jednak nie wie, czy zostało to już wysłane, dodał iż tego nie prowadzi 

Pani I. Cieślicka zapytała, co otrzymują właściciele działek. 

Pan K. Tuptoński powiedział, iż jest to informacja, ale właściciele działek mogą ten temat 

zablokować, mogą się na to nie zgodzić, a Gmina musi od każdego właściciela uzyskać prawo                

do dysponowania gruntem. 

Pani I. Cieślicka zapytała, czy ta droga będzie w pasie drogowym. 

Pan K. Tuptoński zaprzeczył, powiedział ze droga będzie za rowem. 

Pani I. Cieślicka zapytała dokąd sięga pas drogowy. 

Pan K. Tuptoński powiedział „to pewnie jak rowy plus, minus”, dodał iż przy przebudowie drogi 

wojewódzkiej parę lat temu ten pas był wyznaczany. 

Pani I. Cieślicka zapytała, czy ta droga nie mogłaby iść w pasie drogowym. 

Pan K. Tuptoński powiedział, iż Jego prywatne zdanie jest takie, że w pasie drogowym nie                         

ma szans, gdyż PZDW się na to nie zgodzi. 

Pan Z. Tama zapytał, czy odbiór nie będzie kolidował z uzupełnieniem, został jeszcze jeden 

odcinek, czy uda się go zrobić w najbliższym czasie po świętach. 

Pan K. Tuptoński zaprzeczył, powiedział że zgodnie z zamówieniami publicznymi robotami 

uzupełniającymi są roboty tego samego rodzaju, które można zlecić temu samemu wykonawcy 

zadania głównego, a nie ma określonego terminu, co innego roboty dodatkowe, tam jest inna 

definicja. 

Pan F. Pliś dopytał, czy jadąc do Leżajska droga będzie po prawej, czy po lewej stronie. 

Pan K. Tuptoński powiedział, że według jego wiedzy po prawej stronie, niemniej jednak może się 

mylić, gdyż nie przygotowywał tego wniosku. 
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Pan F. Plis powiedział, iż po prawej stronie oprócz gruntów prywatnych są grunty gminne, 

natomiast po lewej stronie są tylko grunty prywatne, co będzie trudno przeskoczyć. 

Pan K. Tuptoński zgodził się z Panem F. Pliś, przypomniał iż dokumentacja na kanalizację Potoka 

była przygotowywana dwa razy, gdyż została zablokowana przez mieszkańców. 

Pan J. Panek powiedział, iż niedawno rozmawiał z Panem J. Szubart na temat drogi rowerowej, 

sprawa jest otwarta, trzeba ją przedyskutować, robienie drogi rowerowej po prawej stronie mija 

się z celem, ten teren prawie 9ha gruntów gminnych jest planowany pod teren przemysłowy.                    

Pan sołtys powiedział, iż jedynie zrobienie drogi rowerowej po lewej stronie ma sens, dodał                        

iż wie, że tam są właściciele, ale trzeba próbować, w tej chwili ludzie minimalnie uprawiają rolę 

na tym terenie i być może się na to zgodzą, to jest dobro wspólne. Pan J. Panek powiedział,                          

iż trzeba robić wszystko, żeby ta droga była po lewej stronie, dodał iż oglądał wstępny projekt. 

Pan sołtys powiedział, że już od Rakowiska, gdzie jest baza noclegowa jest szeroki chodnik,                     

po którym można jechać rowerem, z tego chodnika można skręcić w drogę obok Pani Cieślickiej 

i wjechać w drogę rowerową prowadzącą aż do Potoka, bezkolizyjnie, z tego co mówił Pan 

Szubart, taki jest wstępny plan. 

Pani I. Cieślicka powiedziała, iż chodnik przy dawnej kostce nie spełnia warunków, żeby można 

tam było jeździć rowerem, nie ma odpowiedniej szerokości. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż uczestniczył we wspólnym posiedzeniu 

Komisji Społecznej i Gospodarczej i było tam jednoznacznie powiedziane, że ścieżka rowerowa 

będzie prowadziła od Rakowiska po chodniku, później w drogę gminną koło Pani radnej, będzie 

dochodziła do drogi wojewódzkiej, nie będzie jej przekraczała, tylko lewą stroną będzie 

prowadziła do przystanku w Potoku. Pan Przewodniczący powiedział, iż taki przebieg przedstawił 

Kierownik Szubart na posiedzeniu. 

Pan K. Tuptoński powiedział, iż dostał informację, że droga będzie przebiegała po lewej stronie, 

dodał iż nie przygotowywał wniosku, tylko był przy ustalaniu różnych wariantów, po czym 

przeprosił za zamieszanie. 

Pan R. Leja w kwestii chodnika od Ośrodka Zdrowia w kierunku Węglisk przypomniał, iż Pan 

Tuptoński wspomniał, iż w ubiegłym roku Rada podjęła uchwałę w sprawie pomocy finansowej, 

w tym roku jest uchwała w sprawie pomocy rzeczowej, w związku z czym zapytał, czy Urząd 

zrobił coś, żeby ustalić, kto ten chodnik będzie wykonywał. 

Pan K. Tuptoński powiedział, iż wiedzę w tym temacie ma Pan Kierownik. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż w poprzednim roku Rada zaproponowała pomoc 

finansową i przekazała środki na budowę chodnika od Ośrodka Zdrowia w kierunku Węglisk, 

natomiast w tym roku została podjęta uchwała o pomocy rzeczowej, w związku z czym zapytał 

Panią mecenas, czy obie te uchwały są w mocy. 

Pani M. Siuda powiedziała, że nie potrafi powiedzieć, musiałaby mieć teksty uchwał przed sobą, 

niemniej jednak, jedna uchwała nie wyklucza drugiej, dodała iż może przygotować informację, 

ale za kilkanaście minut. 

Przewodniczący Rady Gminy zasugerował, aby tym tematem zajęła się Komisja Gospodarcza, 

żeby wspólnie ustalić, kto się będzie zajmował budową tego chodnika. 

Pani M. Leja zapytała, jak będzie przebiegał chodnik w Potoku. 

Pan K. Tuptoński powiedział, iż chodnik będzie przebiegał lewą stroną od Pani Sroczyk do drogi 

do Leśniczówki i z drugiej strony od Państwa Kuraś do krzyżówki i dalej po prawej stronie                           

w pobliże Pani Oniszczuk. 

Pani M. leja zapytała o przejście dla pieszych. 

Pan K. Tuptoński powiedział, iż podejrzewa, że przejście dla pieszych również jest 

zaprojektowane, ale jest ono zapewne w pobliżu Państwa Sroczyk, gdyż przejście nie może być                   

w pobliżu miejsca, gdzie jest zagrożenie. 

O godz. 1510 na sesję przybył Pan S. Piersiak, od tej chwili w obradach uczestniczy 14 radnych. 

Mieszkanki zapytały o zatoczkę autobusową. 

Pan K. Tuptoński powiedział, iż lekka zatoczka jest zaplanowana po stronie Państwa Sroczyk. 
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Mieszkanki zapytały o zatoczkę z drugiej strony drogi, żeby dzieci nie wysiadały z autobusu                     

do rowu. 

Pan K. Tuptoński powiedział, iż tam trzeba by było wejść w teren prywatny, ale tam jest 

zaplanowany kryty chodnik, dzieci nie będą wysiadały do rowu, tylko na chodnik. Pan Tuptoński 

wyjaśnił, że chcąc zaprojektować dwie zatoki zgodnie z przepisami musi być między nimi 

odległość minimum 50m „mijanka”. 

Pani U. Pudło zapytała, kiedy w tym roku będzie budowa. 

Pan K. Tuptoński powiedział, iż tam jest inna procedura, będzie składany wniosek o pomoc 

rzeczową do Marszałka Województwa Podkarpackiego, takie chodniki są finansowane w stosunku 

50/50%. W warunkach technicznych, które wydał Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich, 

zastrzegł, że nie oznacza to, że oni będą to finansować. 

Pan J. Kuca powiedział, iż kilkakrotnie prosił o zainstalowanie dwóch lamp przy wjeździe                          

do Węglisk, są tam dwa zakręty i powstały nowe domy. Zdaniem Pana sołtysa procedura jest 

prosta, bo słupy stoją. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż radni rozmawiali na temat chodnika                        

w Potoku, radni są za tym, żeby ten chodnik tam jak najszybciej powstał. Pan Przewodniczący 

powiedział, iż na posiedzeniu Pan Szubart zapewnił, że do miesiąca czasu powinno być 

pozwolenie na budowę i można ogłaszać przetarg. Przewodniczący Komisji Gospodarczej 

powiedział, iż mieszkańców nie interesuje, kto sfinansuje, tylko, czy chodnik będzie, dodał iż teraz 

wszystko jest w rękach władz Gminy, może to nastąpić szybko, ale jak będzie to się okaże. 

Pan W. Kochman powiedział, że od kiedy pamięta są wojny z Potokiem, przy każdych 

zbliżających się wyborach, wszyscy obiecują chodnik, od samej Rakszawy, do samego Potoka                   

i od lat nic się nie dzieje, był problem z dojazdem dzieci do szkoły, nie było autobusu, droga 

gminna przechodzi koło domów, trzeba się było zrzucić na zakup kamienia, Pan Blajer robił drogę 

do Leśnictwa, trzeba było złożyć pieniądze, bo nie było pieniędzy, żeby zrobić asfalt, woda 

droższa niż gdzie indziej, podatki droższe niż gdzie indziej, czym ten Potok jest. 

Pani Wójt zapytała, dlaczego podatki wyższe, podatki są ustalane dla całej Gminy jednakowe. 

Pan W. Kochman powiedział, iż nie do końca. 

Pani Wójt powiedziała, iż nie ma możliwości, żeby były różne podatki. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż mieszkańcom chodzi o to, że „jeżeli podatki                          

dla wszystkich są jednakowe, to …”. 

Pani M. Leja powiedziała, że mieszkańcy chcą skorzystać, za przykład podała boisko przy Szkole 

Podstawowej Nr 1, zapytała gdzie jest większość mieszkańców, Jej dziecko pojedzie dzisiaj 9km 

na boisko za Szkołą Podstawową Nr 2, żeby odbył się trening, przy tym boisku z kolei nie ma 

ławeczki, ani zadaszenia, rzeczy dzieci rzucają na ziemię. 

Pan W. Kochman powiedział, że parę lat temu miało być robione wysypisko śmieci, mieszkańcy 

musieli walczyć, żeby go nie było, później w Smolarzynach od strony Potoka chciano zrobić 

smołownię, mieszkańcom nikt nie powiedział, dowiedzieli się z innej Gminy, tu również musieli 

walczyć, żeby jej nie było, mimo iż chodzili i prosili, żeby Gmina się temu formalnie sprzeciwiła. 

Pan W. Kochman powiedział, iż co wybory wszyscy obiecują przystanek, jest zgoda właściciela 

gruntu, a przystanku nie ma. Mieszkańcy pisali protesty o zmniejszenie ruchu ciężarówek                               

na drodze powiatowej, wówczas Pani Wójt sama doradzała „blokujcie drogi”. Pan Kochman 

powiedział „będziemy blokować drogi, jeżeli nie będzie pomocy dla Potoka będziemy blokować 

drogi, mamy takie prawo, mamy prawo do referendum odnośnie odwołania Wójta, wdrożymy 

procedurę referendalną”. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej zwracając się do mieszkańców Potoka powiedział, iż Rada 

pieniądze na budowę chodnika w Potoku zabezpieczyła już w ubiegłym roku, dodał iż pisał 

wniosek do Przewodniczącego Rady Gminy o wyjaśnienie, dlaczego nie zostało to zrobione, 

poprosił Panią Wójt o wypowiedź, dlaczego nie zostało to zrobione. 

Pani Wójt powiedziała, że jeżeli projekt był na koniec roku, to nie mógł być wybudowany chodnik, 

dodała że jeżeli projekt i wykonanie ustala się na jeden rok, to jest to niemożliwe, żeby było 

wykonane.   
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Pan K. Tuptoński powiedział, iż realizacja zadania może nastąpić wówczas, kiedy ma się 

ostateczne pozwolenie na budowę. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż Rada uchwalając budżet zabezpieczyła środki                       

na budowę tego chodnika, a wniosek o wydanie warunków technicznych został wysłany dopiero 

pod koniec kwietnia, warunki techniczne przyszły w lipcu, a dopiero końcem roku zlecono 

projektantowi wykonanie projektu. Pan Przewodniczący powiedział, iż w trakcie roku Rada 

zabezpieczyła 10.000,00 zł na zakup przystanku autobusowego na prawą stronę, jadąc w kierunku 

Leżajska, tego również nie udało się zrobić, zwracając się do Pani Wójt powiedział, iż jest problem 

w terminowości wykonywania tak pilnych zadań. Przewodniczący Rady Gminy powiedział,                      

iż radni z Panem S. Piersiak z sołtysami byli w Potoku, tam jest bardzo duże natężenie ruchu, 

przez co jest niebezpiecznie. 

Pan S. Piersiak powiedział, iż sobie nie życzy, żeby Przewodniczący Rady Gminy mieszał Go                  

w sprawy chodnika, „bo w tej chwili robi się pijar pod własnym adresem”. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż  nie będzie już mieszał Pana Piersiaka w sprawy 

chodnika. 

Pan S. Piersiak powiedział „doskonale wiecie, że jest robione wszystko zgodnie z procedurami, 

Wam się wydaje, znaczy nie tak wydaje się Wam, tłumaczycie to mieszkańcom, tak jak by to 

można było powiedzmy, powiedzieć że robimy chodnik i jutro już trzeba przystąpić do pracy,                  

bo jaśnie wielmożna Rada tak sobie życzy”. 

Pan F. Pliś powiedział, iż nie dziwi się mieszkańcom, bo sam był mieszkańcem Potoka, 

przypomniał WPF z 2013 roku, który przewidywał pomoc rzeczową dla Samorządu Województwa 

Podkarpackiego na budowę chodnika Rakszawa Potok, potem się to rozmyło, zwracając się                     

do Pana S. Piersiak powiedział, żeby się „nie burzył, bo to było 3 – 4 lata temu”. Pan radny 

powiedział, że jeżeli się zdejmie te 200.000,00 zł, to teraz ten chodnik też przepadnie. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy ktoś chce jeszcze zabrać głos w kwestii inwestycji,                    

w związku z tym, że nikt nie zabrał głosu uznał punkt siódmy porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 8  

 

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

uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rakszawa na rok 2017 Nr XXXV/164/17 

Rady Gminy Rakszawa z dnia 31 stycznia 2017 r. pan Przewodniczący o wprowadzenie do tej 

uchwały poprosił Panią Wójt. 

Pani Wójt powiedziała, iż projekt uchwały budżetowej na dany rok opracowuje Wójt Gminy                       

i przedkłada go Radzie, taki projekt został przygotowany, wprawdzie zawierał niewiele inwestycji, 

gdyż w pierwszej kolejności muszą być zapewnione środki w budżecie na wydatki bieżące, 

obligatoryjne, które muszą być wykonywane zgodnie z ustawą, w następnej kolejności planowane 

są te inwestycje, na które jest możliwość pozyskania środków unijnych, przygotowany projekt 

budżetu jest opiniowany przez RIO, przez Radę Gminy, która ostatecznie ten budżet uchwala. Pani 

Wójt powiedziała, iż Rada Gminy do tego budżetu wniosła wiele zmian, wątpliwości nie budziły 

zmiany w ramach inwestycji, gdyż takie może wnosić, niemniej jednak rada posunęła się trochę 

za daleko i naruszyła wydatki bieżące, przez co zagrożone było wykonanie zadań przez Wójta.               

Po analizie tego budżetu Kolegium RIO podjęło uchwałę stwierdzającą istotne naruszenie prawa 

w uchwale budżetowej i wskazało, w jaki sposób należy te nieprawidłowości naprawić. Pani Wójt 

poinformowała, że nieprawidłowości należy naprawić do 3 kwietnia, w przeciwnym razie                           

w zakwestionowanych rozdziałach tej uchwały będzie stwierdzona nieważność. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż Pani Wójt powiedziała, że RIO w tej uchwale 

stwierdziła istotne naruszenie prawa, a On takiego zapisu nie widzi. 
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Pani Wójt odczytała ten zapis „nieprawidłowości stanowiące istotne naruszenie prawa”. Pani 

Wójt powiedziała, iż na dzisiejszą sesję przygotowała projekt uchwały zmieniający budżet,                      

jest on odzwierciedleniem uchwały RIO, czyli dostosowaniem budżetu do wymogów wskazanych 

przez RIO, ponadto wnoszona jest zmiana dotycząca budżetu oświaty, zarówno po stronie 

dochodów, jak i po stronie wydatków wprowadzane są pieniądze z Fundacji VAN PUR. Pani Wójt 

powiedziała, iż RIO wskazała trzy nieprawidłowości, jedna dotycząca zbyt niskich dochodów                   

w stosunku do wydatków za gospodarkę śmieciową. RIO wskazała, iż te dochody należy 

zwiększyć poprzez podjęcie uchwały o zwiększeniu kwot nałożonych na mieszkańców w związku 

z odprowadzaniem śmieci. Druga zakwestionowana kwestia dotyczy dróg publicznych gminnych, 

gdyż naprawa dróg jest zadaniem obligatoryjnym, tu RIO wskazała, że należy przywrócić 

155.540,25 zł na wydatki bieżące. Trzecia zakwestionowana kwestia dotyczy zwiększenia                          

o 202.193,20 zł w Dziale 75023 Urzędy gmin, są to pieniądze związane z wynagrodzeniami. Pani 

Wójt powiedziała, iż RIO wskazała, że w pierwszej kolejności muszą być zabezpieczone środki 

na wydatki obligatoryjne, a później jeżeli Gminę będzie na to stać może udzielać pomocy 

finansowej innym samorządom.  RIO poleciła żeby z udzielenia pomocy finansowej Samorządowi 

Województwa Podkarpackiego ściągnąć kwotę 200.000,00 zł, która była przeznaczona na budowę 

chodnika w Potoku, w drogach gminnych ściągnąć 84.733,45 zł z wydatków majątkowych                           

i przenieść je na wydatki bieżące, ponadto zmniejszyć o kwotę 5.000,00 zł wydatki inwestycyjne 

w drogach publicznych powiatowych, chodzi o pomoc finansową dla Powiatu Łańcuckiego. Pani 

Wójt poprosiła Panią Skarbnik o bardziej szczegółowe informacje dotyczące naprawy 

nieprawidłowości w budżecie.   

Pani A. Frączek – Kluz powiedziała, iż w związku z uchwałą RIO z dnia 7 marca został 

przygotowany projekt zmian uchwały budżetowej, w dochodach należy zwiększyć o 68.000,00 zł 

na gospodarce odpadami, natomiast w wydatkach należy zwiększyć na wynagrodzeniach                          

ze składkami o kwotę 202.193,20 zł, na samych wynagrodzeniach 324.200,00 zł. Pani Skarbnik 

powiedziała, iż w uchwale pojawiły się dwa błędy rachunkowe, które zauważył Przewodniczący 

Komisji Rewizyjnej, w związku z czym chciała wprowadzić autopoprawki, jedną w objaśnieniach, 

w pomocy z Fundacji jest tam wpisana kwota 4.340,00 zł, a powinno być 3.470,00 zł, drugą 

poprawkę trzeba wprowadzić w tabeli nr 2 wydatki, w rozdziale 60016 drogi publiczne gminne 

jest tam wpisana kwota 402.637,70 zł, a powinno być 402.637,00 zł, suma tego rozdziału powinna 

być 639.339,27 zł. 

Pani Wójt poprosiła, aby Pani Skarbnik przekazała radnym poprawioną uchwałę wraz z tabelą. 

Pani Skarbnik rozdała radnym poprawioną uchwałę wraz z tabelą. 

Pani Wójt poprosiła o wyrozumiałość, gdyż Pani Skarbnik niedawno zaczęła pracować                                 

w Urzędzie. 

Pani A. Frączek – Kluz powiedziała, iż tabela nr 3 dotycząca gospodarowania odpadami została 

zgodnie z wytycznymi RIO dostosowana do tabeli nr 2. 

Przewodniczący Rady Gminy zwracając się do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, który 

zauważył błędy zapytał, czy zostały one poprawnie usunięte. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż On tylko wyliczył w sposób matematyczny, 

kwoty nie współgrały z pierwszą stroną uchwały, ponadto nie współgrała tabela nr 2 z tabela nr 3. 

Pan Przewodniczący powiedział, iż nie dysponował danymi, gdzie jest błąd, On stwierdził,                       

że nieprawidłowe jest wyliczenie. 

Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję w temacie tej uchwały. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż projekt nowelizacji budżetu na 2017 rok był 

przedmiotem obrad Komisji Rewizyjnej, Komisja zapoznała się z dokumentami, jakie były                  
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w jej posiadaniu, a dotyczącymi podstaw nowelizacji budżetu. Pan Przewodniczący przypomniał, 

iż Rada Gminy dwukrotnie uchwalała budżet na 2017 rok, raz 29 grudnia 2016 r., był on wówczas 

„tak nieczytelny i enigmatyczny, że nikt w Urzędzie nie był w stanie zrozumieć, o co Radzie 

chodziło i pracownicy Urzędu nie byli w stanie napisać treści tej uchwały i taka uchwała                          

nie została sporządzona, napisana, termin jest siedmiodniowy, RIO nie mogło się wypowiedzieć, 

czy uchwała jest poprawna, czy też nie, bo nie miało uchwały”. W dniu 31 stycznia 2017 r. Rada 

ponownie uchwaliła budżet, a w międzyczasie w połowie stycznia znowelizowała nienapisany 

budżet z 29 grudnia. Uchwalony i napisany budżet został przekazany do RIO, a w ślad za nim 

poszły pisma Pani Wójt, zarzucające że Rada Gminy zbyt daleko poszła w swoich kompetencjach, 

zanegowała przedstawiony budżet, gdyż nie pozwala on na funkcjonowanie Gminy, Urzędu, 

budżet ten został w części zaskarżony. RIO zwracała się do Pani Wójt o stosowne wyliczenia, 

dostała je, ale musiała czekać. Rada Gminy również zwracała się o takie wyliczenia w trakcie prac 

nad budżetem, ale ich wcale nie dostała. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział,                             

iż Regionalna Izba Obrachunkowa w swojej uchwale z dnia 7 marca 2017 r. stwierdziła,                               

że faktycznie Rada Gminy poszła za daleko, przy czym nie przyznała racji Pani Wójt                                      

we wszystkich punktach, jak skarżyła budżet, a jedynie w dwóch tj. ze w budżecie jest za mało 

pieniędzy na płace w Urzędzie oraz że jest za mało pieniędzy na drogi gminne. Radni uchwalając 

budżet mieli świadomość, że na drogi gminne jest za mało pieniędzy, gdyż wiadomym jest,                                 

że za 30.000,00 zł nie można remontować dróg gminnych. Rada kierowała się tym, że nikt nie 

remontuje dróg gminnych w styczniu, ani w lutym, najczęściej jest to w kwietniu, a wówczas 

wiadomym jest, jaka jest kwota wolnych środków, czy też nadwyżki budżetowej, a tych środków 

można użyć do zwiększenia budżetu. Wcześniej tych środków nie można użyć, gdyż można 

twierdzić, że są nieznane, kwota którą radni zaproponowali wydawała się być wystarczająca, RIO 

uważa, że kwota jest niewystarczająca, z czym radni nie dyskutują, przyjmują z pokorą werdykt 

RIO, pieniędzy należy dołożyć. Pan Przewodniczący powiedział, iż RIO stwierdziła,                             

że w budżecie Gminy Rakszawa są zbyt małe dochody, jeżeli chodzi o wywóz śmieci,                                   

to co wpłacają mieszkańcy jest za małe do tego, ile jest wydawane. Prawo jest tak skonstruowane, 

że te kwoty muszą się bilansować, jeżeli kwota dochodów jest wyższa od kwoty wydatków,                        

to tych środków można użyć na inne cele, które wskazuje ustawa. RIO przeprowadziło w Urzędzie 

kontrolę, kwoty się nie bilansują, w związku z czym nakazało zwiększyć dochody Gminy                            

o 68.000,00 zł. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż cała nowelizacja RIO zamyka 

się kwotą 357.733,45 zł w tej kwocie jest 68.000,00 zł jako zwiększone dochody z gospodarki 

śmieciowej i 289.733,45 zł, jako przesunięcia w już uchwalonym budżecie. Pan Przewodniczący 

powiedział, iż RIO zaproponowało przykładowe przesunięcia w budżecie, które zawarło w swojej 

uchwale. 155.540,25 zł ma być zwiększone na drogi gminne i 202.193,20 zł ma być na płace                     

w Urzędzie Gminy. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż RIO proponuje zdjęcie 

200.000,00 zł z chodnika w Potoku, czyli nie będzie pomocy Samorządowi Województwa 

Podkarpackiego i nie będzie chodnika w Potoku, następnie zmniejszenie o 5.000,00 zł na chodnik 

na Rąbanym, tu Rada podjęła uchwałę o wykonaniu inwestycji, natomiast nie podjęła uchwały                  

o pomocy finansowej dla Powiatu Łańcuckiego, wcześniej nikt tego nie zauważył, a jak zostało 

zauważone, to „szybko pisemnie RIO powiadomiono, że takiej uchwały nie ma i RIO oczywiście 

uchyliło”, wydatki inwestycyjne na drogach publicznych gminnych zostały zmniejszone o kwotę 

84.733,45 zł. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż Pani Wójt na podstawie uchwały 

RIO w oparciu o art. 233 ustawy o finansach publicznych wniosła do Rady Gminy nowelizacje 

budżetu. Pani Wójt proponuje, tak jak wskazało RIO zwiększyć dochody o 68.000,00 zł,                              

w związku z czym w późniejszym punkcie porządku obrad jest zwiększenie opłaty za śmieci                     
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do 7,00 zł od osoby, ponadto proponuje zrezygnować z budowy chodnika w Potoku, zrezygnować 

z inwestycji wartej 5.000,00 zł na Rąbanym, zmniejszyć kwotę na przebudowę drogi publicznej 

Rakszawa Wołochy – Rakszawa Kościelne ze 130.000,00 zł do 105.266,55 zł, całkowicie 

zrezygnować z wykonania projektu budowy drogi w Rakszawie na działkach 7573, 7579/5                           

i 7579/6 na kwotę 30.000,00 zł oraz całkowicie zrezygnować z regulacji drogi przez tzw. „Groblę” 

na kwotę 30.000,00 zł. Pan Przewodniczący powiedział, iż Komisja Rewizyjna stanęła                                  

na stanowisku, że nie ma potrzeby rezygnacji z wskazanych inwestycji, gdyż Gmina Rakszawa 

dysponuje bardzo dużą nadwyżką budżetową, czy też kwotą wolnych środków, jak wynika                        

ze sprawozdania Rb-NDS sporządzonego w dniu 22.02.2017 r. kwota ta wynosi około 

1.800.000,00 zł, w związku z czym Komisja stoi na stanowisku, że skoro Gmina dysponuje takimi 

środkami, to nie ma potrzeby rezygnacji z tych inwestycji, można uruchomić te środki, 

wprowadzić je w miejsca, gdzie wskazało RIO i budżet będzie naprawiony. Pan Przewodniczący 

powiedział, iż jest tylko jedna kwestia, art. 240 ustawy o finansach publicznych, który literalnie 

odnosi się do projektu uchwały budżetowej, ale interpretacja niektórych jest też rozciągana                       

do nowelizacji budżetu, w związku z czym środki, o których mówi Pan Przewodniczący mogą być 

wprowadzone do budżetu jedynie za zgodą Pani Wójt. Rada Gminy „sama z siebie” nie może 

ruszyć kwoty 1.800.000,00 zł, gdyż RIO unieważni taką uchwałę, musi być zgoda Pani Wójt. Pan 

Przewodniczący powiedział, iż pełna wiedza, ile te środki wynoszą będzie jutro, do 31 marca musi 

być sporządzone sprawozdanie, a dziś jest 30. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej uważa,                          

iż zmniejszenie nadwyżki o kwotę 300.000,00 zł znacznie jej nie naruszy, dodał iż propozycja 

Komisji Rewizyjnej była taka, żeby pozostawić proponowane inwestycje, a budżet naprawić, 

zapytał Panią Wójt, czy jest Jej zgoda. 

Pani Wójt powiedziała, iż przygotowała projekt budżetu taki, jak wskazała RIO i tak poddaje pod 

obrady Rady, dodała że gdyby była normalna współpraca między Radą, a Wójtem, gdyby radni 

na prace nad budżetem, na swoje komisje zapraszali Wójta i z Wójtem uzgadniali wszelkie zmiany 

do budżetu, to do takich sytuacji by nie dochodziło. Pani Wójt powiedziała, iż rada i Wójt są 

poważnie wybrani przez mieszkańców, żeby świadczyć dla nich usługi, a nie po to, żeby się 

uśmiechać i robić szyderstwa, tu są poważni ludzie. Pani Wójt powiedziała, iż inne gminy już 

zapomniały o budżecie, a tu ciągle trwają prace nad budżetem, zasugerowała aby dzisiaj uchwalić 

tak, jak wskazują wytyczne RIO, bo to nie są propozycje, tylko wskazania RIO, co wyraźnie 

zostało zapisane, a te wskazania w formie uchwały mają się znaleźć w RIO do 3 kwietnia. Pani 

Wójt powiedziała „potem usiądziemy do wprowadzania środków wolnych i podejmiemy 

odpowiednie decyzje”. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapytał Panią Wójt, ile wynosi suma wolnych środków                       

i nadwyżki budżetowej za rok 2016. 

Pani Wójt o odpowiedź na to pytanie poprosiła Panią Skarbnik. 

Pani A. Frączek – Kluz poinformowała radnych, iż nadwyżka za rok ubiegły wynosi                    

1.067.266,39 zł, natomiast wolne środki wynoszą 840.000,00 zł. 

Przewodniczący Rady Gminy w związku z tym, ze na pytanie Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej nie padała odpowiedź zaproponował wniosek: 

Rada Gminy wnioskuje do Pani Wójt, aby wyraziła zgodę na wprowadzenie wolnych środków 

oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w celu naprawienia budżetu, a tym samym nie 

odsuwania inwestycji, tak ważnych dla mieszkańców Gminy Rakszawa, jak budowa chodnika. 

Radni przyjęli wniosek (13 głosów „za” 1 głos „przeciw”) 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy Pani Wójt wyrazi zgodę. 

Pani Wójt powiedziała, iż przedstawiła radzie swoja propozycję. 
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Pani M. Leja powiedziała, iż wszyscy wiedzą, że głównymi zadaniami władz jest dbanie                                  

o porządek i bezpieczeństwo mieszkańców, to że między Panią Wójt, a radnymi są potyczki                         

nie powinno mieszkańców dotyczyć, a za to „obrywają mieszkańcy”. Pani M. Leja powiedziała, 

iż mieszkańcy uważają, iż to, ze nie będzie chodnika jest czystą złośliwością władz Gminy. 

Pieniądze są, radni są zgodni, a Pani Wójt się nie zgadza. 

Pani Wójt powiedziała, iż nie powiedziała, że nie zgadza się na chodnik w Potoku. 

Pani M. Leja powiedziała, iż mieszkańcy są osobami postronnymi i nie muszą znać procedur,                     

czy ustaw, mieszkańcy przyszli się dowiedzieć, czy będzie chodnik, czy nie, a Pani Wójt nie jest 

w stanie tego powiedzieć. 

Pani Wójt powiedziała, iż mieszkańcy Jej o to nie pytali. 

Pani M. Leja powiedziała, właśnie pytamy, przypomniała iż Pani Wójt wcześniej powiedziała,                    

iż radni i Wójt są wybierani przez mieszkańców, zapytała czy mieszkańcy mają za każdym razem 

chodzić i pytać, czy ich dzieci będą bezpiecznie jeździć do szkoły. Pani M. Leja zapytała, czy Pani 

Wójt nie wie ilu ma mieszkańców i w jakim wieku, czy ilu mieszkańców wymaga pomocy,                          

a ilu jej nie wymaga, dodała iż od tego jest Urząd Gminy i od tego są statystyki. 

Pani Wójt powiedziała, iż dla Niej ważna jest sprawa wszystkich mieszkańców, nie różnicuje ich, 

Gmina ma ograniczone środki i musi nimi właściwie dysponować. 

Pani M. Leja uważa, że Gmina ma środki i można zadysponować na chodnik. 

Pani Wójt powiedziała, iż nie koniecznie na to, w tej chwili nie ma środków ze względu                               

na specyfikę budżetu, jaka była ustalona. 

Pani M. Leja powiedziała, iż rozumie, że chodnika nie będzie. 

Pani Wójt powiedziała, iż w tej chwili nie ma na to środków w związku ze zmiana do tego budżetu.  

Pani M. Leja zapytała, czy 1.800.000,00 zł top jest zbyt mało. 

Pani Wójt powiedziała, iż można powiedzieć 22.000.000,00 zł, bo tyle jest w budżecie i nimi 

trzeba wszystkie sprawy załatwić. Dodała iż „nie jest to tylko chodnik w Potoku, ale również 

chodnik w Potoku, to jest również kanalizacja, której jeszcze nie mają wszyscy mieszkańcy,                     

to jest również remontowany Ośrodek Zdrowia za który trzeba będzie zapłacić, to jest również 

zabezpieczenie pieniędzy na 160 wniosków złożonych przez mieszkańców na odnawialne źródła 

energii itd.”. Pani Wójt powiedziała, iż nad środkami trzeba usiąść i spokojnie je rozdzielić,                    

nie jest to tak, że 1.800.000,00 zł czeka, pieniędzmi publicznymi trzeba gospodarzyć z rozwagą. 

Pani M. Leja zapytała „dlaczego nigdy nie w tamtą stronę”. 

Pani Wójt powiedziała „a kto zrobił kanalizację, macie Państwo kanalizację, drogę w stronę 

Smolarzyn, macie Państwo drogę”. 

Pani M. Leja powiedziała „a kto zrobił drogę, mieszkańcy przychodzili z petycjami do Pani Wójt”. 

Pani Wójt powiedziała „jak to kto zrobił, Gmina i Powiat zrobiły”. 

Pani M. Leja powiedziała „Pani Wójt powiedziała, to nie jest droga gminna i nie ma możliwości 

pozyskać środków z Urzędu Gminy na drogę, czy chodnik”. 

Pani Wójt powiedziała, iż środki zostały pozyskane i został zrobiony chodnik przy drodze 

powiatowej, a asfalt był zrobiony przy współudziale Powiat – Gmina, dodała iż nie jest tak, że nic 

nie jest robione. Pani Wójt powiedziała, iż mieszkańcy się wszędzie domagają, a Gmin a robi tyle, 

ile jest możliwe do zrobienia. 

Mani M. Leja ponownie zapytała, czy „będzie chodnik, czy nie”. 

Pani Wójt odpowiedziała „oczywiście, że będzie”. 

Pani M. Leja zapytała „czy jest szansa, że w niedługim czasie będzie coś robione”. 

Pani Wójt powiedziała „jest szansa, że będzie chodnik”. 
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Pani I. Cieślicka powiedziała, iż pieniądze na chodnik w Potoku zabezpieczyła Rada swoimi 

wnioskami, w projekcie budżetu Pani Wójt tego zadania nie było, dlatego też radni obawiają się, 

że jeżeli ten temat dalej będzie odsunięty na najbliższą przyszłość, to chodnika nie będzie. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż prowadzi firmę budowlaną i dla Niego 

sprawa jest prosta są pieniądze w budżecie, wykonujemy chodnik i to jest wszystko, jest 

1.900.000,00 zł. 

Pani Wójt powiedziała, iż wszystko już powiedziała. 

Pan S. Piersiak powiedział, iż jest „za tym”, zwracając się do Pana Przewodniczącego zapytał,                            

czy na 200m chodnika na Wydrzu, gdzie również jest niebezpiecznie znajdą się pieniądze z tych 

1.800.000,00 zł, do tego kilka tysięcy na dokończenie oświetlenia, w ubiegłym roku brakło 

10.000,00 – 15.000,00 zł, na zamontowanie 4, czy 5 lamp, jest tam projekt i większa część 

inwestycji została wykonana, niestety obecna Rada nie była w stanie tego dołożyć. 

Pani M. Leja powiedziała, iż w Potoku również brakuje oświetlenia. 

Pan J. Panek powiedział, iż w sposób zdecydowany popiera mieszkańców Potoka, gdyż jak 

pamięta od 5 lat są zabezpieczane przez Radę Gminy pieniądze na chodnik w Potoku i na tym się 

sprawa kończy, nie jest to wina Rady, tylko Urzędu Gminy. Pan sołtys powiedział, iż Jego zdanie 

jest takie, że pieniądze były i przez cztery lata nic nie zostało w tej sprawie ruszone do przodu. 

Pan W. Kochman powiedział, iż „hipokryzja Pani Wójt w tej chwili przekracza wszelkie normy” 

dlatego, że odpowiedziała koleżance, iż nie powiedziała, że nie będzie tych pieniędzy, a wyraźnie 

powiedziała, że ze względu na to, że Pan Przewodniczący stanął ostro, nie da tych pieniędzy. Pan 

Kochman dodał, iż w nic już nie wierzy Pani Wójt, mieszkańcy będą sięgać po wszelkie środki. 

Pani Wójt powiedziała, iż Pan Kochman ma wszelkie prawa i możliwości. 

Pan W. Kochman powiedział „Pani Jaworowicz czeka na takie sygnały”. 

Pani M. Leja powiedziała, iż mieszkańcy zaproszą Panią Jaworowicz. 

Pani Wójt powiedziała „zapraszam, będzie mi miło poznać”. 

Pani M. Leja zapytała „co to za rozmowa”. 

Pani Wójt powiedziała „no to właśnie, co to za rozmowa”. 

Pani M. Leja powiedziała, iż mieszkańcy nie chcą prowadzić negocjacji, gdyż nie są do tego 

przeszkoleni, poprosiła o prosta odpowiedź, czy chodnik będzie, czy go nie będzie. 

Pani Wójt powiedziała, iż wszystko już powiedziała, odczytała uchwałę RIO i na wszystko 

odpowiedziała. 

Pani M. Leja powiedziała, iż ma rozumieć, że chodnika nie będzie, a w Gminie będą inne 

ważniejsze inwestycje. 

Pani Wójt powiedziała, iż odpowiedziała tak, jak słyszała Pani Leja, a nie tak, jak to sobie 

interpretuje, dodała iż odpowiedziała jasno i wyraźnie. 

Pan J. Panek powiedział, iż raz się mówi uchwała, a raz się mówi zalecenia RIO, w związku                         

z czym zapytał, co RIO przysłało uchwałę nakazującą, czy zalecenia, bo jeżeli uchwałę,                               

to nie rozumie, dlaczego nie ma kolejnej uchwały o rozwiązaniu Rady Gminy Rakszawa, skoro 

Rada Gminy Rakszawa nie może decydować o „naszych pieniądzach”, tylko uchwałą decyduje                 

o tym RIO. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej w kwestii proceduralnej powiedział, iż budżet składa się                    

z dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, wolne środki i nadwyżka są przychodami,                        

nie jest to to samo, co dochody, „to są przychody niezwracalne, jak kredyt i pożyczka i jeżeli                      

je wprowadzimy do budżetu, to one się stają wydatkiem, czyli wydatki przewyższają dochody                     

i rośnie nam deficyt, na chłopski rozum to jest kuriozum, bo 200.000,00 w Potoku było 

zabezpieczone w ubiegłym roku, chodnik – ani pół metra nie powstało, pieniądze przeszły na rok 
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następny i generują deficyt, rozumiecie, według ustawy o finansach publicznych tak jest.                            

My zwracamy się do Pani Wójt, aby uruchomić te środki, bo nie możemy zwiększyć deficytu                    

bez zgody organu prowadzącego, wskazujemy źródło finansowania i zwracamy się o wyrażenie 

zgody, co słyszymy, to jesteście tu obecni, nie z opowiadań, tylko obecni jesteście na tej sali                          

i to gwoli wyjaśnienia, te pieniądze przeszły, nie zostały wykorzystane, były… i jeszcze… tych 

pieniędzy, to nie jest bardzo wiele potrzeba, jeszcze nigdy nie było tak dobrze, żeby nie mogło 

być jeszcze lepiej, ale po raz kolejny słyszę argumentację, że Gmina potrzebuje pieniędzy                           

na remont Ośrodka Zdrowia, ale przecież to są zabezpieczone te pieniądze całkiem gdzie indziej, 

są zabezpieczone w pełnej kwocie, jeszcze żeby było śmieszniej, to połowę z tego ponoć zwróci 

nam Centrum Medyczne… i de facto już moglibyśmy się pokusić o wprowadzenie tych 250                       

po stronie dochodów, nie robimy tego, jest … prostszy sposób, Pani Wójt wyraża zgodę, 

wprowadzamy te pieniądze, w tej brakującej kwocie, nie więcej, nad resztą pochylamy się później, 

tak jak Pani Wójt proponuje”. 

Pani Wójt powiedziała „skoro już Pan Przewodniczący tak dokładnie tłumaczy, no to i trzeba                           

i dalej tym tropem, że ten budżet, który mamy, te środki o których Pan mówi, że są zabezpieczone 

na kanalizację, czy Ośrodek Zdrowia to jest kredyt, a jeżeli są środki wolne, to bezsensem jest 

zaciągać kredyt na coś, co można zapłacić środkami własnymi, a kredyt poczeka, jeżeli trzeba 

będzie, czy w takiej ilości, jeżeli trzeba będzie go zaciągnąć na inwestycje OZE, którą mamy 

świadczyć wobec mieszkańców, bo na ten cel będzie potrzebna do zabezpieczenia kwota, jeżeli 

usłyszymy informację, że wniosek przeszedł i należy przygotować się do sięgania po te środki, 

także to nie jest tak, że ten 1.900.000,00 to sobie jest taki zastrzyk, który możemy rozdzielić                      

na jeszcze wiele, wiele inwestycji, a że nie mogłam wprowadzić Pani radna Cieślicka pieniędzy 

na Potok, bo ja musiałam najpierw zabezpieczyć pieniądze na nasze zadania własne, Potok to jest 

pomoc dla Samorządu i tak ustawa o finansach publicznych mówi, że najpierw się zabezpiecza 

pieniądze na wydatki obligatoryjne gminy, a później można udzielać pomocy finansowej innym, 

no chyba to jest też logiczne, jak nie mam … pieniędzy dla siebie, to ich nie pożyczę … bo ich nie 

mam i rozmawiajmy uczciwie do końca”. 

Pani I. Cieślicka powiedziała, iż „tam mieszkają nasi mieszkańcy”, nie chodzi o wybudowanie 

chodnika w Rzeszowie, tylko na naszym terenie. 

Pani Wójt powiedziała, iż jest to zadanie Województwa, a nie Gminy. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwracając się do Pani Wójt powiedział, że chyba nie wierzy 

w to, że Zarząd Dróg Wojewódzkich stricte z własnych środków wybuduje chodnik w Potoku. 

Pani Wójt powiedziała „ja nie mówię, że wybuduje”. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział „przepraszam bardzo, przed chwileczką Pani 

powiedziała, to jest zadanie, my nie będziemy im pomagać”. 

Pani Wójt powiedziała „ nie powiedziałam, że nie będziemy, dlaczego Pan przekłamuje moje 

słowa, powiedziałam że to jest zadanie Województwa i że Gmina najpierw musi pokryć swoje 

wydatki, żeby mogła udzielić pomocy, żeby można było udzielić pomocy Województwu, no chyba 

to jest normalne, no co Pan w tym złego widzi”. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział „ja wiem, że to nie udzielamy pomocy 

Województwu, tylko tym mieszkańcom z Potoka, bo tam nikt nie będzie chodził, a że to w ten 

sposób się nazywa”. 

Pani Wójt powiedziała „potocznie tak, ale my udzielamy pomocy Województwu, bo to jest 

zadanie Województwa i Gmina nie może robić inwestycji, które nie są jej zadaniem, tylko udziela 

pomocy, no tak to jest, przecież Pan o tym wie doskonale”. 
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Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział „no to ja dobrze wiem, tylko nie twierdzę,                  

że to jest pomoc dla Województwa, tylko stricte jest to pomoc dla mieszkańców, którzy tam 

mieszkają”. 

Pan S. Piersiak powiedział „Panie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej próbujecie zbić kapitał 

polityczny na żywca … mówicie półprawdę … dlaczego do tej pory nie został uchwalony budżet 

w Rakszawie, mieliśmy, mieliście, no jeszcze dzisiaj będziemy uchwalać, mieliście rzekomo 

ekspertyzy prawne … przewracaliście ten budżet do góry nogami, bo tak było, w pierwszym 

czytaniu, że tak powiem przewróciliście budżet do góry nogami, były ekspertyzy, byliście pewni, 

że jest dobrze, potem było następne uchwalanie … i też jest trzecie, trzecie głosowanie                               

nad budżetem, a w tej chwili próbuje Pan … zdyskredytować Panią Wójt, że nie chce dać tych 

środków, jeżeli wskazanie RIO jest, że najpierw trzeba zabezpieczyć na własne potrzeby środki, 

Pan doskonale wie, że jest to dotacja … do Województwa, bo niestety prawo jest tak 

skonstruowane, że Województwo powinno zrobić ten chodnik, Gmina może się dołożyć”. 

Pan W. Walawender zwracając się do Pana K. Tuptoński zapytał, czy były rozmowy                                         

z Województwem, czy Województwo włączy się w współfinansowanie tego chodnika. 

Pan K. Tuptoński powiedział, iż z chwila uzyskania końcowego pozwolenia na budowę można 

złożyć wniosek, ale dopiero na przyszły rok. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że coś jest nie tak, bo na Komisji Gospodarczej radni 

usłyszeli, że już za miesiąc można rozpocząć. 

Pan K. Tuptoński powiedział, iż wstępny wniosek bez dokumentacji, bez określenia kosztów 

poszedł w ubiegłym roku. 

Pan W. Walawender zapytał, czy Województwo na dzień dzisiejszy jest w stanie współfinansować 

ten chodnik, czy dopiero na przyszły rok, dopytał do kiedy można złożyć wniosek. 

Pan K. Tuptoński powiedział, iż wniosek można złożyć w każdej chwili. 

Przewodniczący Rady Gminy zwracając się do Pana K. Tuptoński powiedział, iż w ubiegłym roku 

były zabezpieczone środki na ten chodnik, zapytał czy w ubiegłym roku były składane wnioski                  

o dofinansowanie. 

Pan K. Tuptoński powiedział, iż według Jego wiedzy wniosek był złożony. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, ze jeżeli Pani Wójt próbuje w jakiś sposób odciągnąć 

w czasie budowę tego chodnika, to „tak czy siak” źródłem jego finansowania będzie nadwyżka 

budżetowa, która w tym momencie jest ustalona na 1.900.000,00 zł. Pan Przewodniczący 

powiedział, iż to jest dobry moment, aby przy naprawie budżetu rozpocząć procedurę budowy                    

I odcinka chodnika w Potoku, dodał iż jeden radny Pan Piersiak jest przeciwny temu rozwiązaniu, 

ale większość radnych uważa, że jest to dobry sposób i 200.000,00 zł nie jest kwotą, która 

zaburzyłaby budżet. Przewodniczący Rady Gminy zaapelował do Pani Wójt o zrozumienie powagi 

sytuacji i zgodę na wprowadzenie środków wolnych. 

Pani Wójt powiedziała „znam powagę sytuacji, jest przygotowany na dzisiaj projekt uchwały 

naprawiającej budżet, budżet trzeba doprowadzić do takiego ładu, żeby RIO go przyjęła                                 

i w następnym podejściu będziemy rozmawiać o środkach wolnych”. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż jest w 100% przekonany, że wprowadzenie środków 

wolnych nie naruszy naprawy budżetu. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż również wie na pewno, że Izba będzie takim 

rozwiązaniem usatysfakcjonowana. 

Pani Wójt powiedziała, iż gdyby radni mniej chodzili do Izby, a więcej rozmawiali z Wójtem,                   

to by było lepiej, to jest rada na przyszłość. 
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Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż myśli, że najlepiej by było gdyby Pani Wójt 

wykonywała uchwały. 

Pani Wójt powiedziała, iż wykonuje uchwały. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż ma zapisane uchwały z 2016 roku, które                            

nie zostały wykonane. 

Pani Wójt powiedziała, iż już przy podejmowaniu uchwał jest w protokole zapisane, że one                       

nie będą wykonane. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż o niektórych uchwałach było mówione,                     

że nie będą wykonane, a są wykonane. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż wszyscy są tu dzisiaj nie po to, żeby się 

kłócić, a po to żeby uszczęśliwić mieszkańców Potoka, gdzie sprawa budowy ciągnie się                              

od 2013 roku, to jest cztery lata, dodał iż On radnym jest dwa lata i przez dwa lata jest wałkowany 

temat chodnika w Potoku. 

Pani Wójt poprosiła o zapytanie radnego z Węglisk, ile był wałkowany temat kanalizacji                           

na Węgliskach, „tak się rodzą w bólu inwestycje”. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż „chyba tylko w Rakszawie”. 

Pan F. Pliś powiedział, „nie wiem na ile to istotne jest, ale chciałem usprawiedliwić że tak powiem 

swoje sumienie, przy tej drodze zginęło dwie osoby, na poboczu ja nie chcę mieć rąk w tym 

temacie umaczanych, żeby nie dołożyć starań, żeby to jednak zakończyć ten temat bo to … mi się 

tak Sejm przedstawia, może coś zaśpiewam, nic z Potokiem mi nie wyszło, ale coś takiego no, 

słuchajcie no, trzeba zrozumieć tych ludzi, naprawdę, trzeba tam mieszkać, ja 7 lat chodziłem na 

piechotę do szkoły, bo w ósmej klasie dopiero rower, nie było, furmanka jechała to się człowiek 

… to naprawdę trzeba zrozumieć, żeby zrozumieć … jego nie interesuje skąd się wezmą pieniądze, 

albo są, albo ich nie ma i tyle … jeżeli są szanse na jakieś tam uruchomienie tej nadwyżki no to 

uważam … tak żeby nie robić złości, bo narobimy złości, a potem …, że czarujemy i wyszło jak 

zwykle, no nie chcemy naprawdę dobrze”. 

Pan S. Piersiak powiedział, „Pani radny Pliś, ja Pana bardzo szanuję, tylko się zapytam, dlaczego 

Pan się tak nie troszczy o bezpieczeństwo dzieci na Wydrzu na przykład, w tamtym roku przy 

podziale nadwyżki budżetowej przypomnę, wycięliście wszystko, co było na Wydrze, doszczętnie, 

było tam chyba ze trzy takie drobne inwestycje, drobne, wycięliście wszystko, między innymi ten 

chodnik, o który też zabiegamy, 200m chodnika, więc bądźmy szczerzy, dbajmy o całe 

społeczeństwo”. 

Pani Wójt powiedziała „proszę Państwa ja Wam mogę powiedzieć tyle, do końca marca, czyli                          

na pewno naprawiam uchwałę budżetową, tak jak tutaj wskazuję, ale obiecuję Wam, że w kwietniu 

do tematu wrócę i temat chodnika będzie dla mnie priorytetem”. 

Pani T. Sroczyk w kwestii odrzucenia dokumentacji na chodnik na Rąbanym, powiedziała                              

iż 5.000,00 zł w stosunku do wysokości budżetu Gminy, to nie są duże pieniądze, tym bardziej,   

że mieszkańcy na zebraniu wiejskim wyrazili wolę, żeby z funduszu sołeckiego zakupić kostkę                  

i ta kostka jest zakupiona, w związku z czym koszty tego chodnika nie byłyby duże, dodała iż jest 

to prośba z Jej strony. 

Pan S. Piersiak, aby mieszkańcy byli świadomi powiedział, ze Rada będzie za chwilę głosować 

poprawkę budżetu, która w pewnych punktach jest niekorzystna i Pan radny się z nimi nie zgadza, 

jak chociażby wzrost za śmieci, czy wycięcie chodnika, poprosił o zrozumienie, gdyż jest to 

sugestia RIO. Pan radny zapytał, czy jeżeli Rada nie przyjmie tej uchwały, to następstwo będzie 

takie, że RIO samo… 
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Pani M. Siuda powiedziała „stwierdzi nieważność tej części uchwały … nie będzie zapisów                         

w uchwale, w tym zakresie, jeszcze gorzej”. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, w którym zakresie. 

Pani M. Siuda odpowiedziała, iż „w takim zakwestionowanym, w tych wszystkich punktach, 

stwierdzi nieważność w tym zakresie i trzeba będzie jeszcze raz naprawiać i znowu nie będzie 

budżetu”. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż w dniu dzisiejszym jest bardzo proste rozwiązanie. 

Pani Wójt powiedziała „podjąć uchwałę i tyle, najprostsze rozwiązanie”. 

Pan Z. Tama powiedział, iż trzeba zakończyć tę dyskusję, z jednej strony jest potrzeba naprawienia 

budżetu, a z drugiej jest jasna deklaracja Pani Wójt, że będzie miała na uwadze, aby ze środków 

wolnych wykonać chodnik w Potoku. Pan radny uważa, że tę uchwałę trzeba przyjąć, a później 

żeby ten chodnik powstał. Pan radny dodał, iż myśli, że mieszkańcy tego „nie odpuszczą”, 

mieszkańcy Węglisk też czekali na chodnik i również inwestowali swoje prywatne środki,                             

a kanalizacja dopiero jest w trakcie budowy. Pan Z. Tama powiedział, iż wie, jak tragiczna                             

i niebezpieczna jest sytuacja w Potoku, o czym Pani Wójt na pewno też wie i się nad tym pochyli. 

Pan J. Panek powiedział, iż przed chwilą usłyszał od Pani mecenas, że znów nie będzie budżetu, 

zapytał jak nie będzie, skoro punkt omawiany w tej chwili mówi, że budżet jest, to jest jakieś 

kuriozum. 

Pani M. Siuda powiedziała, iż posłużyła się skrótem myślowym, chodzi o zakwestionowany 

zakres, czyli że zapisy zakwestionowane przez RIO, w ocenie RIO są niezgodne z prawem, tak 

jak wcześniej Pani Wójt odczytała, że te zapisy stanowią istotne naruszenie prawa i RIO nie może 

postąpić inaczej, niż nakazuje to ustawa, musi stwierdzić nieważność, w związku z czym radni 

znów będą musieli procedować nad ta uchwałą, aby ją naprawić i przede wszystkim zabezpieczyć 

pieniądze na obligatoryjne zadania własne. 

Pan R. Leja w związku z tym, że Pani mecenas tak dobrze pilnuje procedur przestrzegania tego 

budżetu zapytał, gdzie była, kiedy Rada pracując nad budżetem nie uchwaliła uchwały 

okołobudżetowej dotyczącej chodnika na Rąbanym na kwotę 5.000,00 zł. 

Pani M. Siuda powiedziała „krótko, na sesji, krótko, … Państwo zrobiliście, co chcieli, … ja byłam 

na sesji, ale proszę Państwa, przecież nie jest tajemnicą, że ja mogę powiedzieć tylko tyle,                           

co przepis prawa stanowi, a Państwo nie są ograniczeni w działaniu, Państwo możecie 

podejmować naprawdę różnej treści uchwały, które są potem badane przez Regionalną Izbę,                     

tak że ja nie mam na to wpływu i nigdy jeszcze się tak nie zdarzyło, żebym powiedziała Państwu 

coś, co jest niezgodne z przepisem, zawsze mam otwarte przepisy, zawsze Państwa na bieżąco 

informuję, jak przepis stanowi, teraz też to powiedziałam, RIO zgodnie z art. 12 pkt 2 stwierdzi 

nieważność w tym zakresie uchwały i tyle, dalej nie mogę się wypowiadać, decyzja należy                           

do Państwa”. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział „i uchwali budżet w tym zakresie”. 

Pani M. Siuda powiedziała „nie uchwali proszę Państwa budżetu, bo budżet jest, tylko jest 

niezgodny z prawem, w jakimś zakresie, w takim, w jakim RIO to ustaliło i wskazało sposób jego 

naprawienia i termin jego naprawienia. RIO uchwala budżet, tak gwoli uzupełnienia, ale tylko 

wówczas, jeżeli Rada nie podejmie do 31 stycznia budżetu, uchwały budżetowej, Państwo                           

to uczynili, uchwała budżetowa jest, tylko w znacznym zakresie niezgodna z przepisami”. 

Pani Wójt powiedziała „jest wyraźny zapis w uchwale, to nie są żadne wymysły nieusunięcie                      

w zakreślonym terminie stwierdzonych nieprawidłowości stanowiących istotne naruszenie prawa 

spowoduje konieczność stwierdzenia przez Kolegium Izby nieważności uchwały Rady Gminy 

Rakszawie w zakwestionowanej części i w podpisie Prezes Zbigniew Wójcik, czyli Prezes 
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Regionalnej Izby i nie są to jakieś tam sugestie, nie sugestie, są to wyraźne wskazania do usunięcia 

nieprawidłowości uchwały budżetowej”. 

Pani M. Siuda dodała „nie do modyfikacji”. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział „jeszcze raz powiem Pani Wójt, że w sytuacji zgody 

Pani … Regionalna Izba uznałaby tą poprawkę budżetu”. 

Pani Wójt powiedziała „ja nie będę dwa razy powtarzać proszę mi … ale ja nie będę takich rzeczy 

opowiadać, ja mam wytyczne Regionalnej Izby i wiem co mam robić”. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział „to jest zasłona”. 

Pani Wójt zapytała „jaka zasłona”. 

Pan W. Kochman powiedział, iż pewnie się skończy na niczym, ale Pan radny i Pani Wójt 

powołują się na zalecenia, uchwałę, dotyczące zmiany budżetu, zapytał co było w tamtym roku, 

co było dwa lata temu, pięć lat temu, dziesięć lat temu, w budżecie zawsze były pieniądze                            

na chodnik i zawsze były wykreślane, nie robiła tego Izba Obrachunkowa, tylko władza to robiła, 

dodał iż jest to tylko dobra wola, a tu jej brak. Pan Kochman przypomniał, iż Pani Wójt 

powiedziała, iż w kwietniu się zastanowi i podejmie decyzję, w związku z czym mieszkańcy 

poczekają do kwietnia i spotkają się w kwietniu. 

Pani Wójt uważa, że to jest najlepsza decyzja. 

Pan W. Kochman powiedział, iż nieprawdą jest, że radni prowadzą wojnę polityczną. 

Pan S. Piersiak powiedział, iż jest radnym VI kadencję, jest najstarszym radnym, przeżył 

dwadzieścia parę budżetów, nigdy nie było tak, jak w tej chwili, było różnie, za poprzedniego 

Wójta było różnie, ale nigdy nie była tak, jak w tej chwili, żeby przewracać budżet do góry nogami, 

prawie wszystkie zapisy Pani Wójt są przewracane, dlatego tak się dzieje. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż Rada Gminy korzysta ze swoich kompetencji 

pracując na przedstawionym przez Wójta Gminy projekcie budżetu, dodał iż Pani Wójt                                   

też nie zapraszała Rady do opracowania tego projektu, tylko sama to robiła, gdyby wówczas była 

zaproszona Rada byłoby łatwiej. Pan Przewodniczący powiedział, iż wszystkie zmiany, jakie 

wprowadziła Rada w poprzednim roku zostały wykonane na poprawę życia mieszkańców, teraz 

w budżecie są ujęte zadania, których nie było w projekcie budżetu, pieniądze przeleżą                                   

do następnego roku i znów będzie nadwyżka, której w tej chwili jest 1.900.000,00 zł. 

Pani Wójt powiedziała, iż nadwyżki nie ma, gdyż planuje kredyt, który zastąpi nadwyżką,                           

te pieniądze są potrzebne. 

Pani M. Leja powiedziała, iż Pan radny mówi, że jest VI kadencję, kolega wspomniał, że temat 

chodnika jest od 10 lat, ten temat nie może być cały czas odrzucany, mieszkańcy od kilku lat 

chodzą do Gminy, nie było chodnika, nie było przystanku, temat jest ciągle odkładany na później. 

Pan S. Piersiak powiedział, iż temat chodnika w Potoku usłyszał 3, czy 4 lata temu, wtedy kiedy 

radni byli tam w terenie, wcześniej tego tematu nie było, pojawiał się temat chodnika, ale przy 

drodze do Smolarzyn. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż jest radnym III kadencję i temat tego chodnika słyszy 

od początku, nie ma protokołów, żeby pokazać. 

Pan S. Piersiak powiedział „proszę poszukać protokół, bo być może mam krótką pamięć”. Pan 

radny powiedział, iż zadaniem Samorządu Województwa jest budowa chodników przy drogach 

wojewódzkich, z tego co wie, to Pani Wójt zabiegała o to, żeby Wojewoda współfinansował koszty 

budowy chodnika w 50%, natomiast drugie 50% żeby wydała Gmina, co zdaniem Pana radnego 

jest logiczne, gdyż jest to ich zadanie i Gmina może się do niego dołożyć, zapytał dlaczego Gmina 

ma dawać Województwu całą kwotę. Pan S. Piersiak uważa, że temat ten ciągnie właśnie ze 
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względu na te starania, żeby Województwo dołożyło 50%, w taki sposób był budowany chodnik 

na Basakówce. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż dyskusja cały czas toczy się wokół chodnika 

w Potoku, niemniej jednak zmianie ma ulec kwota odpłatności za śmieci, stosowna uchwała                    

jest w późniejszym punkcie porządku obrad, Komisja Rewizyjna dyskutowała na posiedzeniu                    

na ten temat, analizując protokół z kontroli RIO, to że trzeba podnosić stawkę za śmieci                               

jest wynikiem wyboru takiego, a nie innego wywozu śmieci, czyli jest firma zewnętrzna, która 

jako podwykonawcę ma „naszą firmę”. Pan Przewodniczący powiedział, iż po komisji pytał,                     

jak ten temat jest rozwiązany w gminach Żołynia, Białobrzegi i Czarna, tam odpłatność jest                       

od gospodarstwa domowego, w Gminie Żołynia jest to 19,00 zł od gospodarstwa domowego                      

z możliwością obniżenia dla gospodarstw jednoosobowych, w Gminie Białobrzegi jest to 20,00 zł 

od gospodarstwa domowego bez względu na wielkość gospodarstwa domowego, w Gminie 

Czarna są trzy wielkości gospodarstw, do 2 osób, do 5 osób i powyżej 5 osób, im większa rodzina, 

tym mniejsza kwota za osobę. Za wyjątkiem Białobrzeg śmieci wywozi tam ta sama firma                           

co u nas, czyli Leżajsk. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż w tamtych gminach 

za takie pieniądze da się wywozić śmieci, u nas się nie da, dodał iż pytał, jakie są zaległości                          

w opłatach za śmieci, gdyż takie są w każdej gminie, w tamtych gminach jeżeli mieszkaniec zalega 

z płatnościami, to jest prowadzona egzekucja, my jesteśmy ewenementem, u nas żeby                                  

nie wiadomo ile osób zalegało nie ma egzekucji, mieszkaniec dostaje upomnienie, w następnym 

roku dostaje drugie. Pan Przewodniczący powiedział, iż jak wynika z protokołu kontroli w naszej 

Gminie ponad 300 osób zalega z płatnościami za śmieci, w różnej wysokości, jak wykazało RIO 

zaległości jest ponad 40.000,00 zł. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż Rada 

sugerowała Pani Wójt, aby Spółka gminna sama wywoziła śmieci, bez pośrednictwa, wcześniej 

nie było to możliwe, teraz przepisy się zmieniły i jest to możliwe, odpowiedź była, że Spółka                     

nie spełnia wymagań. 

Pani Wójt powiedziała, iż Przewodniczący Komisji Rewizyjnej od Niej takiej odpowiedzi                         

nie słyszał, od Pana Kierownika słyszał, że Spółka nie jest jeszcze dostatecznie wyposażona. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż nie przypomina sobie, aby na ten temat 

rozmawiał z Panem Kierownikiem. 

Pani Wójt powiedziała, iż na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Pan Przewodniczący rozmawiał                    

z Kierownikiem Referatu. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przeprosił, nie rozmawiał z Prezesem Spółki, dodał że jeżeli 

dwie firmy muszą zarobić, to musi być drożej, co jest logiczne, pan Przewodniczący zapytał,                       

ile w Gminie jest gospodarstw domowych, z których odbierane są śmieci. 

Pan M. Szpyrka powiedział, iż z danych na dzień wczorajszy wynika, że śmieci odbierane są                        

z 1 800 gospodarstw, dodał iż to, że śmieci są najdroższe wynika także z tego, że w Gminie 

Rakszawa śmieci odbierane są przez 16 dni roboczych, w Gminie Żołynia śmieci odbierane są 

przez 2 dni, w Gminie Czarna przez 4 dni, w Gminie Białobrzegi przez 1 dzień i w Gminie 

Markowa przez 1 lub 2 dni. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż ma rację, winny jest sposób wywozu. 

Pani Wójt powiedziała, iż w tamtych gminach mieszkańcy wystawiają śmieci do głównych dróg, 

a u nas samochód podjeżdża od każde gospodarstwo. 

Pan M. Szpyrka powiedział, iż RIO wskazało, że zalega 314 osób na kwotę 44.421,93 zł, są to 

dane na dzień 2 marca 2017 r., dane z wczoraj tj. 29 marca 2017 r. wskazują, że zalega 150 osób, 

na kwotę 37.537,71 zł. 
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Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż bulwersujące jest to, ze wcale nie jest 

prowadzona egzekucja tych należności. 

Pan M. Szpyrka powiedział, iż do mieszkańców zostało wysłane prawie 1 000 sztuk upomnień. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż to nie jest postępowanie egzekucyjne, tylko 

przed egzekucyjne. 

Pani Wójt powiedziała, iż z tego 97% ludzi wpłaca. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, że jeżeli zostałaby wprowadzona kwota 20,00 zł 

od osoby, tak jak to jest w Białobrzegach, bez względu na to, jak duże jest gospodarstwo, to przy 

odbieraniu śmieci z 1 800 gospodarstw kwota potrzebna na gospodarowanie odpadami byłaby 

pokryta. 

Pan M. Szpyrka powiedział, iż cena śmieci w znacznym stopniu przekłada się na ilość dni,                           

w trakcie których śmieci są odbierane. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż w Rakszawie są dużo wyższe koszty odbioru 

śmieci. 

Pani Wójt powiedziała, iż śmieci odbierane są z posesji. 

Pan M. Szpyrka powiedział, że śmieci mogłyby być odbierane tylko z głównych dróg. 

Pani Wójt powiedziała, że wtedy samochód jechałby tylko główna drogą i odbierałby śmieci                        

i robiłby mniej kilometrów.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapytał, co kryje się pod pojęciem główna droga. 

Pan M. Szpyrka powiedział, iż główna droga, top droga wojewódzka, powiatowa i gminna. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy ktoś chce jeszcze wziąć udział w dyskusji, w związku 

z tym, że nikt nie zabrał głosu, a przed podjęciem decyzji ogłosił kilka minut przerwy.  

Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady, 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 XXXIX/175/17 Rady Gminy Rakszawa z dnia 30 marca 2017 roku 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rakszawa na rok 2017 Nr XXXV/164/17 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 31 stycznia 2017 r.  

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

1 głos „wstrzymujący”) 

Przewodniczący Rady Gminy uznał punkt ósmy porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 9 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu dziewiątego porządku obrad                        

tj. podjęcia uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rakszawa na drugim 

etapie postepowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych 

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

Pani Wójt oddała głos Pani J. Wiśniowska.  

Pani J. Wiśniowska omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem (załącznik nr 2                                 

do protokołu). Pani Dyrektor dodała, iż na dzień dzisiejszy ta uchwała nie będzie miała 

zastosowania, gdyż po rozmowie z Dyrektorem szkoły wie, iż podań jest tyle, że te dzieci zostaną 

przyjęte. 

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

jest pozytywna.  

Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusje w temacie tej uchwały, zwracając się do Pani 

mecenas zapytał, jaki numer będzie miała ta uchwała, gdyż poddając pod głosowanie poprzednią 

uchwałę nadał jej numer, niemniej jednak nie została ona przez Radę przyjęta. 
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Pani M. Siuda powiedziała, iż „żaden przepis tej kwestii nie reguluje, aczkolwiek poddał Pan                    

pod głosowanie konkretną uchwałę, więc ona musi mieć numer, wynik głosowania nad tą uchwała 

wynikał będzie z protokołu, ona nie została podjęta”. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy Pani Sekretarz zgadza się z tym stanowiskiem.  

Pani M. Siuda powiedziała „musi być jakiś ślad, że nad tą uchwała procedowano, konkretną 

uchwała z numerem, to jest moje zdanie, ale tak jak mówię, zastrzegam żadnego przepisu nie ma, 

który by tę kwestie regulował”.\ 

Pani Sekretarz powiedziała, iż według Niej uchwała nie została podjęta, więc nie powinien być 

nadany numer. 

Pani M. Janas – Piwińska powiedziała, iż Jej zdanie w tej kwestii jest takie, że uchwała nie została 

podjęta, nie ma takiej uchwały, głosuję się nad uchwałą o treści, a nie nad numerem. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż była już taka sytuacja i wówczas uchwale 

został nadany kolejny numer.  

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż dla bezpieczeństwa nada uchwale kolejny numer,                  

po czym 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 XXXIX/176/17 Rady Gminy 

Rakszawa z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli                           

i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rakszawa               

na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia 

tych kryteriów.  

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie (14 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 dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego 

ustroju 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 obowiązek podjęcia tej uchwały reguluje Ustawa przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, w tej uchwale zostały uwzględnione zalecenia 

Kuratora, czyli z §2, §3 i §4 zostały usunięte zapisy dotyczące oddziałów przedszkolnych                             

w poszczególnych placówkach, Kuratorium potraktowało ten zapis tak, jakby wchodził                                

on w nazwę szkoły. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapytał, czy Rada po raz drugi podejmuje uchwałę w tej 

samej sprawie. 

Pani J. Wiśniowska zaprzeczyła, powiedziała, iż poprzednia uchwała nr 173 była w sprawie 

projektu dostosowania i była oparta na art. 206 przepisów wprowadzających, natomiast ta uchwała 

jest w sprawie dostosowania sieci szkół, na podstawie art. 210, czyli po opinii Kuratorium 

Oświaty. 

Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusje w temacie tej uchwały. 

Przewodniczący Komisji Społecznej powiedział, iż Komisja Społeczna omawiała projekt tej 

uchwały na posiedzeniu, opinia jest pozytywna.  

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 XXXIX/177/17 Rady Gminy Rakszawa z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie dostosowania 

sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą                    

– prawo oświatowe. 

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie (14 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy uznał punkt dziesiąty porządku obrad za wyczerpany. 
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Ad. 11    

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu jedenastego porządku obrad                             

tj. podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z boiska rekreacyjnego                        

o sztucznej nawierzchni w miejscowości Rakszawa”. Pan Przewodniczący poprosił Panią Wójt                  

o przybliżenie projektu tej uchwały. 

Pani Wójt oddała głos Pani M. Nycz. 

Pani M. Nycz powiedziała, iż ta uchwała dotyczy Regulaminu boiska o sztucznej nawierzchni przy 

sklepie ABC, zmiana jest związana z wybudowaniem oświetlenia tego boiska, w związku z czym 

zmieniają się godziny otwarcia , w sezonie jesienno – zimowym jest to od godz. 800 – 2200, 

natomiast w sezonie wiosenno – letnim od godz. 800 – 2300. Pani M. Nycz powiedziała,                                  

iż w związku z tym, że w marcu był przegląd, a osoba wykonująca przegląd stwierdziła znaczne 

ubytki w nawierzchni, co może być związane ze stosowaniem niewłaściwego obuwia przez osoby 

korzystające z boiska w Regulaminie doprecyzowuje się zapis dotyczący obuwia w jakim można 

korzystać z tego boiska, zabrania się korzystania z boiska w obuwiu z metalowymi i plastikowymi 

korkami oraz w obuwiu z kolcami. Z boiska można korzystać w obuwiu z małymi korkami                            

z tworzywa sztucznego typu turf. 

Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusje w temacie tej uchwały. 

Pani M. Janas – Piwińska zapytała, kto powinien sprawdzać, w jakim obuwiu wchodzą dzieci                    

na boisko, żeby nie niszczyć jego nawierzchni oraz w jaki sposób będzie włączane oświetlenie                 

na tym boisku, gdyż z boiska nie korzysta się przez cały czas. 

Pani M. Nycz powiedziała, iż oświetlenie jest włączane automatycznie. 

Pani Wójt powiedziała, iż oświetlenie będzie włączone ze względu na pojawiające się tam akty 

wandalizmu, natomiast za obuwie dzieci odpowiedzialni są opiekunowie.  

Pani M. Nycz dodała, iż będzie tam monitoring, w związku z czym musi być oświetlenie. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapytał, co grozi za niestosowanie się do Regulaminu. 

Pani M. Siuda powiedziała, iż obowiązkiem zarządcy, właściciela, czy administratora obiektu 

ogólnodostępnego jest określenie zasad korzystania, „ten organ nie ma uprawnień do tego,                     

aby określać skutki prawne, konsekwencje prawne nieprzestrzegania takiego Regulaminu, jeżeli 

dojdzie do jakiegoś zdarzenia, w wyniku niezachowania ostrożności, czy łamania obowiązujących 

przepisów, czy tego Regulaminu będziemy mieć do czynienia, albo z odpowiedzialnością karną, 

albo z odpowiedzialnością cywilną unormowaną na zasadach ogólnych, tu z faktu 

nieprzestrzegania tego Regulaminu nie możemy wprowadzać jakiś unormowań tym 

spowodowanych, tak że to co zostało przygotowane zostało przeze mnie zaopiniowane pod 

względem prawnym, nie mam nic do dodania”. 

Przewodniczący Rady Gminy zwracając się do Pani mecenas powiedział, iż w punkcie jedenastym 

Regulaminu jest podany numer telefonu stacjonarnego, który jest czynny do godziny 1500,                            

w godzinach urzędowania. 

Pani M. Siuda poprosiła, aby Jej nie pytać o takie szczegóły, jest pracownik merytoryczny. 

Pani M. Janas – Piwińska zapytała, w jaki sposób egzekwować np. odpowiednie obuwie od dzieci 

grających w grupach niezorganizowanych, czy też właściwe zachowanie od klientów sklepu ABC, 

którzy na tym boisku zachowują się niewłaściwie. Pani radna powiedziała, iż już kilkakrotnie 

interweniowała do sąsiadów i nikt z nich nie zgłosił na Policję, że ta czy inna osoba niewłaściwie 

zachowywała się na tym boisku. 

Pani Wójt powiedziała, iż sąsiedzi zgłaszają do Urzędu. 

Pani M. Janas – Piwińska uważa, że dobrze by było, gdyby była osoba odpowiedzialna, która                          

od czasu do czasu by tam poszła i sprawdziła. 

Pani Wójt powiedziała, iż było to planowane, ale Rada zabrała pieniądze z tego tytułu. 
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Pan R. Leja powiedział, iż dość często korzysta z tego boiska, w związku z czym zapytał, co ma 

zrobić w sytuacji, kiedy ma zgłoszoną rezerwację na konkretny termin i w tym czasie z boiska 

korzysta niezorganizowana inna grupa, czy ma wezwać Policję. 

Pani M. Nycz powiedziała, iż tak jak było dotychczas, Pan Leja zgłaszał rezerwację, informacja    

o tym była wywieszona w zamkniętej gablocie na boisku. 

Pan R. Leja powiedział, iż trudno od tych osób wyegzekwować opuszczenie boiska. 

Pan J. Panek powiedział, iż z wypowiedzi Pani mecenas wywnioskował, że Gmina nie może 

nakładać restrykcji na niewłaściwych użytkowników, z czym się zgadza, dodał iż z Regulaminu 

powinno jasno wynikać, ze użytkownicy nie mogą się czuć bezkarnie, żeby nie było tak, jak                          

z upomnieniami za płatności za śmieci. 

Pani M. Siuda powiedziała, iż rozumie intencje Pana sołtysa, niemniej jednak „zasady korzystania 

z boiska, to nie zapis o tym, że Gmina będzie dochodzić, to nie są już zasady korzystania”. 

Pan S. Piersiak zapytał, czy nie można zapisać, że kto amie przepisy, to może zostać wykluczony. 

Pani M. Siuda powiedziała, iż jest bardzo dużo rozstrzygnięć nadzorczych Wojewody 

kwestionujących uchwały o takiej treści, w związku z czym radni muszą się ograniczyć                               

do określenia samych zasad korzystania z boiska. 

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

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

Nr XXXIX/178/17 Rady Gminy Rakszawa z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie uchwalenia 

Regulaminu korzystania z boiska rekreacyjnego o sztucznej nawierzchni w miejscowości 

Rakszawa”. 

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie (14 głosów „za”) 

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 wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Rakszawa do realizacji 

projektu pod nazwą „Poprawa jakości kształcenia w Gminie Rakszawa”. Pan Przewodniczący 

poprosił Panią Wójt o przybliżenie projektu tej uchwały. 

Pani Wójt oddała głos Pani M. Nycz. 

Pani M. Nycz omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem (załącznik nr 3 do protokołu), 

dodała iż Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 490.351,11 zł, koszt całkowity zadania 

wynosi 516.159,11 zł. Wkład własny Gminy to 25.808,00 zł, nie jest to wkład pieniężny, obejmuje 

on wynajem sal na zajęcia pozalekcyjne. O dofinansowanie mogły się ubiegać Gminy, w których 

są szkoły, gdzie wynik egzaminu w skali staninowej nie przekroczył, bądź był równy 4, skala 

staninowa wprowadza 9 poziomów. Z terenu Gminy Rakszawa zakwalifikowały się 3 szkoły                      

tj. Szkoła Podstawowa w Węgliskach, Szkoła Podstawowa Nr 3 i Publiczne Gimnazjum. Pani                

M. Nycz powiedziała, iż w ramach tego projektu od kwietnia 2017 roku do czerwca 2018 roku 

będą w szkołach realizowane zajęcia pozalekcyjne, szkoły będą doposażone w sprzęt, a także 

zostaną przeszkoleni nauczyciele. W Szkole Podstawowej w Węgliskach będą realizowane zajęcia 

z matematyki – 40 godzin, zostanie zorganizowana wycieczka do Centrum Nauki Kopernik, będą 

zajęcia z przyrody – 80 godzin. W Szkole Podstawowej Nr 3 będą zajęcia korekcyjno                                      

– kompensacyjne – 120 godzin, zajęcia matematyczne – 60 godzin, zajęcia z języka angielskiego 

– 60 godzin, zajęcia z angielskiego sama komunikacja – 60 godzin, programowanie w różnych 

dziedzinach życia – 120 godzin, zajęcia przyrodnicze na zasadzie eksperymentu – 60 godzin.                     

W Publicznym Gimnazjum będą zajęcia z ekonomii – 80 godzin, zajęcia z języka angielskiego                  

– 120 godzin, zajęcia z programowania – 80 godzin oraz zajęcia przyrodnicze na zasadzie 



24 
 

eksperymentu – 160 godzin. Pani M. Nycz przybliżyła, jaki sprzęt zakupią szkoły w ramach tego 

projektu, a także jakie szkolenia przejdą nauczyciele. 

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

tej uchwały, zapytał czy te zajęcia dla uczniów będą prowadzili rakszawscy nauczyciele. 

Pani M. Nycz powiedziała, iż na początku były założenia takie, że nauczyciele ze szkół, którzy 

przejdą szkolenia będą prowadzili te zajęcia, niemniej jednak pojawia się procedura zamówień 

publicznych. Pani M. Nycz powiedziała, iż po podpisaniu umowy będzie spotkanie w Urzędzie 

Marszałkowskim, dotyczące tego, jak to realizować, żeby było zgodnie z przepisami. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż do Gimnazjum mają być zakupione m.in. 

laptopy, niemniej jednak Gimnazja zgodnie z prawem będą likwidowane, w związku z czym 

zapytał, czy wygaszenie Gimnazjum będzie równoznaczne z zakończeniem programu i ten sprzęt 

trzeba będzie zwracać. 

Pani M. Nycz powiedziała, iż projekt kończy się w czerwcu 2018 roku, a wtedy w szkole będą 

jeszcze uczniowie, wskaźnikiem, który musi być zrealizowany jest liczba uczniów i liczba 

nauczycieli objętych wsparciem, w związku z czym programem będą objęci „praktycznie wszyscy 

uczniowie Gimnazjum”. 

Pani M. Janas – Piwińska zapytała, czy Wojewódzki Urząd Pracy w jakiś sposób będzie mierzył 

efekty tego programu w formie jakości nauczania, jak wskazuje tytuł projektu „Poprawa jakości 

kształcenia”. 

Pani M. Nycz powiedziała, iż tytuł projektu musiał być zgodny z programem, natomiast jeżeli 

chodzi o wskaźniki, to po sześciu miesiącach od realizacji trzeba przeprowadzić badania, ile osób 

podniosło kompetencje, to będzie przeprowadzone na początku przed rozpoczęciem zajęć, potem 

w środku, na końcu i jeszcze raz po sześciu miesiącach. 

Pan J. Panek powiedział, iż Pani Nycz mówiła, że programem będzie objęty prawie cały stan 

uczniów Gimnazjum, w związku z czym zapytał, jaki będzie system egzekucji udziału tych 

uczniów w tych zajęciach. 

Pani M. Nycz powiedziała, iż będzie deklaracja udziału w projekcie, którą musi podpisać uczeń                  

i rodzic, uczeń może opuścić maksymalnie 20% zajęć. Deklaracja podpisywana jest przed 

przystąpieniem do projektu. 

Pan J. Panek zapytał, co jeżeli uczeń nie podpisze deklaracji. 

Pani M. Nycz powiedziała, iż taki uczeń nie przystępuje do projektu, uczeń nie musi uczestniczyć 

we wszystkich zajęciach, wybiera te, które są do niego dostosowane. 

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 XXXIX/179/17 Rady Gminy Rakszawa z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody 

na przystąpienie Gminy Rakszawa do realizacji projektu pod nazwą „Poprawa jakości kształcenia 

w Gminie Rakszawa”. 

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie (14 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 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. Pan Przewodniczący poprosił Panią 

Wójt o przybliżenie projektu tej uchwały. 

Pani Wójt powiedziała, iż projekt tej uchwały był omawiany na komisjach, był obecny Pan 

Kierownik, który ten temat wyjaśnił, jeżeli są jeszcze jakieś pytania, to na sesji jest obecny 

pracownik, który się tymi sprawami zajmuje. 
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Przewodniczący Rady Gminy podziękował Pani Wójt, po czym otworzył dyskusje w temacie                   

tej uchwały, zapytał czy była robiona symulacja, która pozwoliłaby na zachowanie 

dotychczasowej stawki opłaty śmieciowej, przy obniżeniu kosztów. 

M. Szpyrka powiedział, iż takiej symulacji nie było, natomiast zwiększanie stawki wynika                             

z zaleceń pokontrolnych RIO, niedobór wynosi 68.000,00 zł. Pan Szpyrka powiedział, iż znaczne 

koszty generuje czas odbioru śmieci, 16 dni roboczych, w co wchodzą koszty pracowników 

odbierających śmieci, a także koszty paliwa. 

Pani M. Janas – Piwińska powiedziała, iż po raz kolejny słyszy o znacznych kosztach 

pracowników odbierających śmieci, dodała iż w tej chwili Spółka podjeżdża pod każdy dom,                     

co jest wygodne, w związku z czym zapytała, czy podnosząc kwotę do 7,00 zł mieszkańcy nadal 

będą chcieli mieć tę wygodę, czy nie można zorganizować zbiórki śmieci np. w grupach 

mieszkańców np. na 20 domów wyznaczyć jedno miejsce na odbiór odpadów, przez co zmniejszy 

się czas pracy osób odbierających odpady. Pani radna zapytała, czy mieszkańcy byli pytani w tej 

sprawie dodała, iż uważa, że wielu mieszkańców zgodziło by się na różne rozwiązania, które                     

nie podnosiłyby opłaty za śmieci. Pani M. Janas – Piwińska powiedziała, iż nie zgadza się                          

na podniesienie stawki, rozumie że RIO nałożyła takie „obwarowanie”, ale może pierwsze trzeba 

poszukać ograniczenia kosztów. 

Pan M. Szpyrka powiedział, że kwota na pewno byłaby niższa, gdyby została zmniejszona liczba 

dni, w których odbierane są śmieci. 

Pani M. Janas – Piwińska zapytała, czy pracownicy Urzędu nie mają żadnych propozycji. 

Pan M. Szpyrka powiedział, iż nie wie, na komisji był Pan Kierownik. 

Pani Wójt powiedziała, iż „chyba cos zostało wypracowane skoro był dwa razy na komisji”. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż odnośnie śmieci nie zostało nic 

wypracowane, żadna opinia nie została podjęta, gdyż radni niechętnie chcą podnieść mieszkańcom 

opłatę za śmieci. Pan Przewodniczący powiedział, iż by pomysł, aby skorzystać z ustawy                          

IN HOUSE, zapytał czy taka uchwała wniosłaby jakieś oszczędności, gdyby tę usługę świadczył 

tylko Energokom, dodał iż stanowisko radnych jest takie, aby tej opłaty nie podnosić. 

Pani Wójt powiedziała, iż te koszty trzeba zrównoważyć.  

Pan W. Walawender uważa, że podwyżka jest duża, zapytał od kiedy obowiązuje stawka 5,50 zł. 

Pan M. Szpyrka powiedział, iż ta stawka obowiązuje od czerwca 2013 r.  

Pan W. Walawender powiedział, że gdyby stawka była stopniowo podnoszona o 0,50 zł,                              

to mieszkańcy by tego tak nie odczuli. 

Pani Wójt powiedziała, iż nie można o 0,50 zł, stawki muszą być w pełnych złotych. 

Pan W. Walawender zasugerował, aby stawkę podnieść do 6,00 zł, dodał iż rozmawiał na ten temat 

z mieszkańcami i są oni przeciwni takiej podwyżce. Pan radny powiedział, iż śmieci odbierane są 

małym autem, w związku z czym trzeba częściej jeździć, co generuje większe koszty, gdyby 

śmieci były odbierane większym autem, te koszty były by niższe. 

Przewodniczący Rady Gminy zwracając się do Pana M. Szpyrka zapytał, jak się ma symulacja 

podwyżki stawki do 6,00 zł w stosunku do deficytu. 

Pan M. Szpyrka powiedział, iż takiej kwoty nie udałoby się uzyskać. 

Przewodniczący Rady Gminy zwracając się do Pana B. Werfel zapytał, czy zastosowanie ustawy 

IN HOUSE, żeby śmieci odbierała Spółka zmniejszyłoby koszty odbioru. 

Pan B. Werfel przypomniał, iż na samym początku, kiedy Rada ustalała stawkę jednostkową                      

za wywóz odpadów, przy obecnie obowiązujących standardach ta stawka wychodziła na 6,50 zł, 

w tej stawce ujęte było prowadzenie PSZOK, był wywóz odpadów z niewielkiej liczby 

nielegalnych wysypisk, w tej chwili tego nie ma, bo nie pozwala na to stawka. Pan Prezes 

powiedział, że jeżeli chodzi o koszty to Spółka nie kalkulowała  jaka byłaby stawka, gdyby                         

to Energokom bezpośrednio odbierał odpady, dodał że niekoniecznie będzie to taniej,                               

gdyż wzrosną ceny jednostkowe, jak np. cena składowania na wysypisku odpadów, gdzie Leżajsk, 
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jako duży odbiorca ma wynegocjowane lepsze ceny. Pan B. Werfel powiedział, że jeżeli chodzi                   

o zastosowanie ustawy IN HOUSE, to należałoby zamówić odpowiednią ekspertyzę prawniczą, 

gdyż z tego co przeglądał w tej ustawie, to Spółka się nie kwalifikuje, w związku z czym,                           

aby mieć pewność należałoby zamówić opinię prawną w tym zakresie. 

Pani M. Janas – Piwińska powiedziała, iż temat ten był szeroko omawiany na ostatnim 

posiedzeniu, wcześniej poddała jedną propozycję, teraz chciała zaproponować inną, Gmina                         

do śmieci nie może dopłacić, od mieszkańców trzeba wyegzekwować taką kwotę, żeby wyszło                  

na „zero”, w związku z czym zasugerowała, aby mieszkańcom dopłacić do kanalizacji, czy też                   

do wody, aby koszty jednostkowe na gospodarstwo domowe nie były od razu tak drastycznie 

wysokie, dla jednej osoby to jest miesięcznie 1,50 zł, ale dla czterech osób jest to 6,00 zł 

miesięcznie. Pani radna powiedziała, iż być może radni w poprzedniej kadencji popełnili błąd 

obniżając stawkę, dodała iż być może lepsza b y była stawka od gospodarstwa domowego, a nie 

od osoby. 

Pan B. Werfel powiedział, iż system, odbioru śmieci na terenie Gminy jest taki, a nie inny,                            

w tej chwili Spółka prowadząc odbiór wjeżdża we wszystkie uliczki, chcąc obniżyć koszty można 

zmienić system, mieszkańcy mogą wynosić pojemniki do głównej drogi, a wówczas 

przedsiębiorstwo przyśle cztery śmieciarki i załatwią one sprawę w ciągu dwóch dni, w związku 

z czym znacznie spadną koszty wywozu. Pan Prezes powiedział, iż jest to pewien standard,                          

w związku z czym trzeba by zapytać, co mieszkańcy by woleli, czy zapłacić więcej, żeby śmieci 

były odbierane spod domu, czy zapłacić mniej i transportować odpady, czasami i 200m. Pan                      

B. Werfel powiedział, iż propozycja 20 domów nie bardzo się sprawdzi, bo albo wjeżdża się 

wszędzie, albo jest to transportowane do głównej drogi.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej uważa, że podniesienie stawki do 7,00 zł na jedna osobę nie 

jest dobrym pomysłem, należałoby się zastanowić, czy nie lepszym pomysłem byłoby wniesienie 

opłaty od gospodarstwa, bo czy w domu jest 1 osoba, czy 10 osób, to śmieciarka musi tam 

podjechać, czyli koszty odbioru są takie same, różnica jest tylko w ilości śmieci, druga sprawa to 

długotrwały proces odbioru, zasugerował aby tam gdzie są wąskie uliczki wjeżdżać małą 

śmieciarką, natomiast przy głównej drodze niech jeździ duża śmieciarka, jeżeli uda się skrócić 

czas odbioru śmieci o połowę, to da to duże oszczędności. 

Pan B. Werfel powiedział, iż w takiej sytuacji oszczędności będą niewielkie, oszczędności będą 

wówczas, jeżeli wszyscy przyniosą śmieci do głównej drogi. 

Pan F. Pliś zapytał, ile kosztuje 1km przejazdu. 

Pan B. Werfel powiedział, iż to jest kwestia czasu. 

Pani Wójt powiedziała, iż pracownikom płaci się za czas. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż zna Gminę Białobrzegi i jej strukturę, nie jest 

ona lepsza od Gminy Rakszawa, jest tam mnóstwo „zakamarków”, sieć dróg powiatowych jest 

tam na pewno większa, a koszty są mniejsze. 

Pan M. Szpyrka powiedział, iż Gmina Białobrzegi jest mniejsza o 10km2 i jest tam 1000 

mieszkańców więcej. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż najprostsze, co można zrobić to podnieść 

stawkę do 7,00 zł, posiłkując się protokołem z kontroli RIO powiedział, iż za okres                                         

od 1.07.2013 r. – 31.12.2015 r. z opłatami za śmieci zalegało 76 osób, natomiast za okres                             

od 1.01.2016 r. do 15.12.2016 r. tych osób było 314, tendencja jest bardzo zwyżkowa. Pan 

Przewodniczący uważa, że trzeba się zająć tym, żeby egzekwowanie opłat z odpady było wyższe, 

protokół wyraźnie wskazuje, że nie zostało wszczęte ani jedno postepowanie egzekucyjne. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż pytał jak ta sprawa wygląda w Gminie 

Czarna i tam jest umowa z komornikiem, który się takimi sprawami zajmuje. 

Pani Wójt powiedziała, iż dokumenty do komornika są już przygotowywane, niemniej jednak                       

z doświadczenia wiadomo, że od tych ludzi tych opłat i tak się nie ściągnie. 
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Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż Radzie łatwiej by było podjęć decyzję, 

gdyby wiedziała, iż Gmina robi wszystko, żeby ściągnąć powstałe zaległości. Na koniec grudnia 

2016 r. zaległość wynosi 44.000,00 zł. 

Pani Wójt powiedziała, iż ta zaległość jest od 2013 r. do końca grudnia, dodała iż nie jest to duża 

kwota w porównaniu do tej, która została ściągnięta. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż w Gminie Czarna jest to 22.000,00 zł, dodał 

iż podniesienie kwoty nie jest popularna decyzją. 

Przewodniczący Rady Gminy zwracając się do sołtysów powiedział, iż nie wie, czy zrozumieli, 

ale sugestia jest taka, aby opłatę podnieść z kwoty 5,50 zł do 7,00 zł, zapytał jak oni to postrzegają. 

Pani T. Sroczyk uważa, że kwota 7,00 zł byłaby wysoka i ta wiadomość byłaby dla mieszkańców 

szokiem, być może dobrze by było ustalić opłatę od gospodarstwa. 

Pan B. Werfel powiedział, iż kwota od gospodarstwa też nie jest dobra, wprawdzie koszty 

transportu są niższe, ale ze względu na większą ilość odpadów wyższe są koszty ich składowania. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż była mowa o tym, że koszty generuje 

transport. 

Pan B. Werfel powiedział, iż koszty generuje nie tylko transport, inaczej kiedy opłata jest                             

od osoby, a inaczej, kiedy opłata jest od gospodarstwa. 

Pani M. Janas – Piwińska sugeruje wynoszenie śmieci do głównych dróg, gdyż to byłoby                              

dla mieszkańców mniej bolesne, niż podniesienie stawki do 7,00 zł. 

Pani Wójt powiedziała, iż z tego co wie w Gminie Czarna stawka za śmieci tez była                                       

już podnoszona. 

Pan J. Kuca powiedział, iż uważa, że jeżeli mieszkańcy Węglisk będą mieli dwie propozycję, jedną 

podniesienie stawki do 7,00 zł, a drugą wyniesienie śmieci do drogi, to mieszkańcy wybiorą 

wynoszenie śmieci do głównej drogi. 

Przewodniczący Rady Gminy zasugerował, aby sołtysi na zebraniach zrobili rozeznanie, jakie 

rozwiązanie woleliby mieszkańcy. 

Pan J. Panek powiedział, iż zdecydowanie jest za niepodnoszeniem stawki za śmieci, ludzie ludzi 

znają i wiedzą, kto płaci, a kto nie płaci, mieszkańców którzy płacą regularnie bulwersuje to,                      

że nic się nie dzieje w kwestii wyegzekwowania płatności od tych, którzy nie płacą. Pan sołtys 

przypomniał, iż na przestrzeni lat było „dużo cwaniaków”, którzy nie płacili podatków, zwracając 

się do Pani Wójt powiedział „jak się Pani zaczęła do nich dobierać, to to znikło, trzeba się do tych 

co nie płacą też dobrać, Pani przed chwilą powiedziała, że z nich będzie ciężko, ale próbować”. 

Pan sołtys powiedział, iż przerzucenie tych kosztów na uczciwych ludzi spowoduje nieprzyjemny 

oddźwięk zarówno w kierunku Pani Wójt, jak i w kierunku Rady Gminy. Pan J. Panek powiedział, 

iż można spróbować rozwiązanie dotyczące pozostawienia stawki, ale przy jednoczesnym 

obowiązku wynoszenie śmieci do głównych dróg. 

Pani Wójt zapytała Pana M. Szpyrka, ile byłoby przychodu, gdyby stawka była podniesiona                          

o 0,50 zł. 

Pan M. Szpyrka powiedział, iż byłoby to 419.000,00 zł, obecnie jest 384.000,0 zł. 

Pani Wójt zaproponowała, aby na początku spróbować podnieść stawkę do 6,00 zł, w dochody 

zostanie włączona ściągalność. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż Rada ma na celu, aby ludzi niełacących 

ubywało, a nie przybywało. 

Pani Wójt powiedziała, iż Jej zdaniem więcej ludzi ubywa z deklaracji, coraz więcej ludzi składa 

deklaracje, że gdzieś wyjeżdża, opłata śmieciowa nie jest zależna od zameldowania, tylko                            

od zamieszkania danej osoby. 

Pan W. Walawender powiedział, iż propozycja zwiększenia stawki do 6,00 zł jest do przyjęcia, 

zaproponował Radzie, aby się przychyliła do tej propozycji, dodał iż na zebraniach wiejskich 

można przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami, jakie maja opinie w tej sprawie. 
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Pan R. Leja zapytał, jak jest w przypadku osób, które się meldują w Gminie, czy są one 

automatycznie dopisywane. 

Pani Wójt powiedziała, iż dopiero mówiła, że to nie zależy od osób zameldowanych, tylko                              

od zamieszkałych. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż w trakcie obrad zostało wypracowane stanowisko, 

aby opłatę śmieciową ujętą w §2 projektu uchwały zwiększyć nie do 7,00 zł, jak proponowano,                 

a do 6,00 zł i analogicznie w §3 kwotę 14,00 zł zmienić na 12,00 zł. 

Pan J. Panek zapytał, czy Pani Wójt proponuje stawkę 6,00 zł i dotychczasowe zasady. 

Pani Wójt powiedziała, iż tak musi być do końca roku, gdyż tak został ogłoszony przetarg. 

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

że radni nie zebrali głosu zamknął dyskusję, przypomniał iż tak jak wcześniej powiedział                    

w §2 uchwały zamiast kwoty 7,00 zł wpisuje się kwotę 6,00 zł, a w §3 zamiast kwoty 14,00 zł 

wpisuje się kwotę 12,00 zł. Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę                                              

Nr XXXIX/180/17 Rady Gminy Rakszawa z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie wyboru metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. 

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie (14 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy uznał punkt trzynasty porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 14 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu czternastego porządku obrad                           

tj. podjęcia uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rakszawa w 2017 r. Pan 

Przewodniczący poprosił Panią Wójt o przybliżenie projektu tej uchwały. 

Pani Wójt powiedziała, iż ta uchwała zgodnie z wymogiem ustawowym podejmowana jest                          

co roku, Pan Kierownik omawiał projekt tej uchwały na posiedzeniu Komisji. 

Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusje w temacie tej uchwały. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż projekt tej uchwały był analizowany                        

na posiedzeniu komisji, radni mieli by inne oczekiwania, co do tej uchwały, ale uchwała określa 

to co nakazuje ustawa, opinia jest pozytywna. 

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 XXXIX/181/17 Rady Gminy Rakszawa z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia 

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt                             

na terenie Gminy Rakszawa w 2017 r. 

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie (14 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy uznał punkt czternasty  porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 15 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu piętnastego porządku obrad                           

tj. podjęcia uchwały w sprawie zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej                            

do gminnego zasobu nieruchomości, dodał iż chodzi o działkę nr 2279/3. Pan Przewodniczący 

poprosił o opinię Komisji Gospodarczej. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż Komisja Gospodarcza pozytywnie opiniuje 

projekt tej uchwały, dodał iż jest to dojazd do pól, mieszkańcy starali się o ten dojazd już                              

od jakiegoś czasu, niemniej jednak był problem, że mieszkańcy nie mogli tego sami przejąć                        

od Skarbu Państwa, może to zrobić Gmina. Pan Przewodniczący powiedział, iż działka ta jest 

położona przy linii wysokiego napięcia. 
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Pani M. Janas – Piwińska powiedziała, iż mieszkańcy tamtej okolicy nie mają dojazdu, w związku 

z czym przy okazji budowy pojawia się problem. Pani radna powiedziała, iż sama zasugerowała 

mieszkańcom, aby w tej sprawie zwrócili się do Gminy. 

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 XXXIX/182/17 Rady Gminy Rakszawa z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zgody                                

na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej do gminnego zasobu nieruchomości. 

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie (14 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy uznał punkt piętnasty  porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 16 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu szesnastego porządku obrad                           

tj. podjęcia uchwały w sprawie w sprawie zgody na przyjęcie na rzecz Gminy Rakszawa 

darowizny w postaci części nieruchomości, dodał iż chodzi o działkę nr 6638/12. Pan 

Przewodniczący oddał głos Przewodniczącemu komisji Gospodarczej. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż chodzi o zatoczkę autobusową obok sklepu 

SPAR, jest to „pokłosie uchwały”, jaką radni podjęli wcześniej o sprzedaży działki przy tym 

sklepie. Pan Przewodniczący powiedział, iż opinia Komisji jest pozytywna. 

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 XXXIX/183/17 Rady Gminy Rakszawa z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie w sprawie zgody 

na przyjęcie na rzecz Gminy Rakszawa darowizny w postaci części nieruchomości. 

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie (14 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy uznał punkt szesnasty  porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 17 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu siedemnastego porządku obrad                           

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

Rakszawa, dodał iż chodzi o działkę nr 1042/13. Pan Przewodniczący oddał głos 

Przewodniczącemu Komisji Gospodarczej. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż działka ta znajduje się w Rakszawie Górnej, 

w sąsiedztwie Pani sołtys, są to wąwozy, uchwała ta została pozytywnie zaopiniowana na Komisji 

Gospodarczej. 

Pani Wójt powiedziała, iż ta działka nie była sprzedawana dopóki nie była zrobiona kanalizacja, 

teraz kanalizacja jest już zrobiona. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż z działki zostało wzdłuż drogi wydzielone 

na chodnik. 

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 XXXIX/184/17 Rady Gminy Rakszawa z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zgody                                

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rakszawa. 

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie (14 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy uznał punkt siedemnasty  porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 18 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu osiemnastego porządku obrad                           

tj. podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową 

nieruchomości stanowiących własność Gminy Rakszawa, dodał iż chodzi o działkę nr 5992/3. Pan 

Przewodniczący oddał głos Przewodniczącemu Komisji Gospodarczej. 
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Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż chodzi o część działki, zatoczki przy 

parkingu obok sklepu SPAR, opinia Komisji jest pozytywna. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, w jakim celu jest ta służebność. 

Pani M. Janas – Piwińska powiedziała, że jeżeli Rada by nie uchwaliła tej służebności, wówczas 

nie byłoby dojazdu do przystanku. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż z informacji Kierownika wynika, iż będzie 

zapisane zdanie, że autobusy będą mogły zawracać na parkingu sklepu SPAR. 

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 XXXIX/185/17 Rady Gminy Rakszawa z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody 

na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości stanowiących własność Gminy Rakszawa. 

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie (10 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy uznał punkt osiemnasty  porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 19 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu dziewiętnastego porządku obrad                           

tj. podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie służebności gruntowej 

przez Gminę Rakszawa, dodał iż chodzi o działkę nr 5887/5. Pan Przewodniczący oddał głos 

Przewodniczącemu Komisji Gospodarczej. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż projekt tej uchwały dotyczy garaży przy 

blokach pod lasem, glosy radnych są różne, niemniej jednak opinia jest pozytywna. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż Gmina była, czy nawet jest członkiem tamtej 

wspólnoty. 

Pani Wójt powiedziała, iż Gmina nie jest członkiem tej wspólnoty. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapytał, jak to się stało, że nie jest. 

Pani Wójt powiedziała, iż Gmina sprzedała mieszkanie. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, że Gmina ma tam obok garaż, zapytał dlaczego 

Gmina wychodząc z wspólnoty nie zadbała o to, żeby w ramach służebności była tam droga, 

wiadomo było że skoro jest tam garaż powinna być do niego droga. Pan Przewodniczący 

powiedział, iż wiadomym jest, że tę uchwałę trzeba podjąć, niemniej jednak dojazd można było 

zabezpieczyć przy okazji sprzedaży ostatniego mieszkania. 

Pani Wójt powiedziała, że dojazd można było tez zabezpieczyć, jak się przekazywało mieszkania, 

„teraz jest musztarda po objedzie”. 

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 XXXIX/186/17 Rady Gminy Rakszawa z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody 

na nieodpłatne nabycie służebności gruntowej przez Gminę Rakszawa. 

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie (10 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy uznał punkt dziewiętnasty  porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 20 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu dwudziestego porządku obrad                           

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

Rakszawa, dodał iż chodzi o działkę nr 1042/5. Pan Przewodniczący oddał głos 

Przewodniczącemu Komisji Gospodarczej. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż jest to działka za Szkołą Podstawową Nr 3 

o pow. 0,27 ha, po czym przedstawił wniosek Komisji Gospodarczej: 

Komisja Gospodarcza wnioskuje do Pani Wójt o przełożenie na następną sesje projektu uchwały 

w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rakszawa oznaczonej 
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numerem ewidencyjnym 1042/5. Pan Przewodniczący powiedział, iż radni chcieli by się zapoznać 

z sytuacją w terenie. 

Pani Wójt wyraziła zgodę. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż w związku z tym, że ta uchwała została przełożona 

na następną sesję nie będzie dziś głosowana, po czym uznał punkt dwudziesty  porządku obrad                  

za wyczerpany. 

 

Ad. 21 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu dwudziestego pierwszego porządku 

obrad  tj. podjęcia uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Rakszawa                                                 

Nr XXXIII/158/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego. Pan 

Przewodniczący powiedział, iż ta uchwała ma bezpośredni związek z uchwałą w sprawie zmiany 

budżetu, która w dniu dzisiejszym nie została podjęta. Przewodniczący Rady Gminy powiedział, 

iż nie będzie tej uchwały poddawał pod głosowanie, tylko zawnioskuje o przesunięcie jej                              

na kolejną sesję. 

Pani Wójt powiedziała, że nie ma takiej możliwości. 

Pani T. Chajec zapytała, czy w związku z wnioskiem Przewodniczącego Komisji Gospodarczej 

oraz tym, że poprzednia uchwała nie była głosowana będzie zmiana porządku obrad. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż nie będzie zmiany porządku obrad. 

Pani M. Siuda powiedziała, iż §24 pkt 7 Statutu mówi o odesłaniu projektu uchwały do Komisji, 

w związku z czym trzeba przegłosować wniosek formalny, nie chodzi o zmianę porządku obrad. 

Przewodniczący rady Gminy powiedział, iż wniosek został przedstawiony Pani Wójt i Pani Wójt 

wyraziła zgodę. 

Pani M. Siuda powiedziała, iż wniosek trzeba przegłosować. 

Przewodniczący Rady Gminy wrócił do poprzedniej uchwały i poddał pod głosowanie wniosek 

Komisji Gospodarczej, aby przełożyć na następną sesje projekt uchwały w sprawie zgody                           

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rakszawa oznaczonej numerem 

ewidencyjnym 1042/5 

Radni przyjęli wniosek jednogłośnie (14 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy wrócił do tematu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady 

Gminy Rakszawa Nr XXXIII/158/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego, 

przypomniał iż tak jak wcześniej mówił, ta uchwała jest bezpośrednio związana z uchwałą 

zmieniającą budżet, niepodejmowanie tej uchwały nie zmieni decyzji. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poprosił, aby Przewodniczący Rady Gminy poddał                             

tę uchwałę pod głosowanie. 

Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusje w temacie tej uchwały. 

Pan S. Piersiak zapytał Panią Wójt, czy istnieje szansa, że Samorząd Województwa dofinansuje 

budowę tego chodnika. 

Pani Wójt powiedziała, iż podtrzymuje swoje zdanie w sprawie tej uchwały, tak jak 

podtrzymywała swoje zdanie w sprawie budżetu. 

Pan S. Piersiak dopytał,  czy istnieje szansa. 

Pani Wójt powiedziała, iż jak będzie rozpatrywać uchwałę, wtedy będzie mieć szansę. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż Pani Wójt zapewniła, że w kwietniu się tym 

chodnikiem zajmie. 

Pani Wójt powiedziała, że to zapewnienie jest już nieaktualne. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej uważa, że te uchwałę spokojnie można odrzucić, Pani 

Wójt trzeba dać szansę się wykazać. 
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Pani Wójt powiedziała „chyba żeśmy się nie zrozumieli, owszem zapewniałam, że w kwietniu taki 

moment nastąpi, że wrócimy do tej sprawy, ale dzisiaj miała być podjęta uchwała naprawiająca 

budżet”. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, że może źle zrozumiał, ale Pani Wójt 

zapewniała mieszkańców, a nie radnych, to po pierwsze, a po drugie, Pani Wójt nie stawiała 

żadnych warunków. 

Pani Wójt powiedziała, iż mówiła mieszkańcom, że dzisiaj nie zmienia zdania odnośnie uchwały 

budżetowej i uchylamy tę uchwałę, a w kwietniu do tego wracamy. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż zrozumiał tak, jak mówił przed chwila                       

i swoje stanowisko podtrzymuje. 

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 XXXIX/187/17 Rady Gminy Rakszawa z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie uchylenia 

uchwały Rady Gminy Rakszawa Nr XXXIII/158/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania 

publicznego. 

Radni głosowali (11 głosów „przeciw” 3 głosy „wstrzymujące”) 

Pani Sekretarz zapytała, czy ta uchwała również ma nadany numer. 

Przewodniczący Rady Gminy potwierdził, powiedział iż tej uchwale został nadany numer.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zasugerował, aby numery nadawać uchwałą po ich 

przegłosowaniu. 

Pani M. Siuda powiedziała, iż to wymaga doprecyzowania procedury, poprzez analogię, jaka jest 

stosowana np. w Sejmie, tam projekty uchwał są oznaczone, jako „druki nr”, w związku z czym 

Pani radca proponuje, aby projektowi uchwały nadawać numer, tak jak jest w porządku, albo                       

w rogu  oznaczać „druk nr”, wówczas Przewodniczący Rady Gminy poddając uchwałę pod 

głosowanie poddaje pod głosowanie „projekt nr” lub „druk nr” w sprawie, a potem podaje się                    

nr uchwały, dodała iż propozycja jest do rozważenia. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał o zdanie Panią Sekretarz. 

Pani Sekretarz powiedziała, że nie ma potrzeby komplikować sprawy nadając dodatkowe numery 

druków, zapytała czy nie może być tak, że poddany pod głosowanie jest „projekt uchwały                                            

w sprawie …”, jeżeli wynik głosowania będzie pozytywny, to uchwała będzie mieć kolejny numer. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż od następnej sesji będzie poddawał pod głosowanie 

„projekt uchwały w sprawie …”, numer będzie nadawał po wyniku głosowania. Pan 

Przewodniczący uznał punkt dwudziesty pierwszy  porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 22 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu dwudziestego drugiego porządku 

obrad tj. wnioski, zapytania radnych. Pan Przewodniczący powiedział, iż chciał połączyć ten punkt 

ze sprawami różnymi, żeby wszyscy mogli wziąć udział w dyskusji, ale między nimi jest jeszcze 

dodatkowy punkt. Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż oprócz radnych dopuszcza                          

do dyskusji również sołtysów. 

Pan Z. Tama powiedział, iż co roku jest przeprowadzany remont dróg powiatowych, na początku 

Węglisk są duże zniszczenia, być może jest to spowodowane tym, że nie ma tam odwodnienia, 

być może wspólnie z powiatem uda się udrożnić rowy i osuszyć ten teren. 

Pan J. Panek powiedział, iż na ostatniej sesji poruszał ważne sprawy i zadał kilka istotnych pytań, 

Pani Wójt obiecała wówczas, że udzieli pisemnej odpowiedzi. Pan sołtys powiedział, iż do tej pory 

nie otrzymał odpowiedzi, w związku z czym zapytał, kiedy i czy w ogóle otrzyma te odpowiedź. 

Pani Wójt powiedziała, iż odpowiedź przekazała Przewodniczącemu Rady Gminy. 
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Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż w punkcie 23 są odpowiedzi na zapytania, dodał                      

iż chciał połączyć punkty wnioski i zapytania radnych, odpowiedzi na zapytania i sprawy różne, 

być może od następnej sesji się to uda. 

Pani T. Chajec zasugerowała, aby po punkcie wnioski i zapytania radnych był punkt sprawy różne, 

a po nim punkt odpowiedzi na zapytania, a wówczas można by było odpowiedzieć i na pytania 

radnych i na pytania sołtysów. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż te odpowiedzi są na zapytania z poprzedniej sesji. 

Przewodniczący Rady Gminy uznał punkt dwudziesty drugi  porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 23 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu dwudziestego trzeciego porządku 

obrad tj. odpowiedzi na zapytania radnych. Pan Przewodniczący powiedział, iż otrzymał od Pani 

Wójt odpowiedzi, po czym je odczytał (załącznik nr 4 do protokołu). 

Pan Przewodniczący zapytał, czy Przewodniczący Komisji Gospodarczej jest usatysfakcjonowany 

odpowiedzią na pytanie pierwsze. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż odpowiedź jest wymijająca, On nie pytał                    

o Regulamin, tylko dlaczego nie daje się możliwości innym sklepom. 

Pani Wójt powiedziała, iż jest to informacja od Kierownika GOPS, wszystko zostało zapisane, 

dodała iż tu chodzi również o to, żeby zachować anonimowość osoby korzystającej z pomocy. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż tę kwestię zgłaszały osoby zamieszkujące 

Jego rejon, a korzystające z takiej pomocy. 

Pani Wójt powiedziała, iż odpowiada na pytanie, a te osoby chcąc uzyskać cos więcej muszą się 

udać do GOPS. 

Pani Wójt odnośnie pytania drugiego, dodała iż Kierownik nie dopisał, że ta droga jest konfliktem 

z sąsiadami, natomiast odnośnie pytania trzeciego dodała, iż można jeszcze dopisać, że nie ma 

pieniędzy na bieżące utrzymanie dróg. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż tu nie ma informacji, czy Gmina mogłaby 

posprzątać chodniki, tylko jest informacja, czyja jest droga. 

Pani Wójt powiedziała, iż jest napisane, że nie należy to do zadań Gminy, tylko zarządcy drogi. 

Odnośnie pytania szóstego Pani Wójt powiedziała, iż sprawa już została omówiona z Gminnym 

Zarządem OSP w Rakszawie i Zarząd nie miał żadnych zastrzeżeń odnośnie hydrantów. Pani Wójt 

do odpowiedzi na pytanie dziesiąte dodała, iż w tej chwili chodnik jest naprawiany przez VAN 

PUR, jeżeli chodzi o korzystanie z tego chodnika, to VAN PUR miał to uzgodnione ze Starostą, 

w związku z budową, która prowadzi. 

Przewodniczący Rady Gminy odnośnie pytania jedenastego powiedział, iż ten temat pojawi się na 

posiedzeniu Komisji Gospodarczej, gdzie przy udziale Pani Wójt i Pana Kierownika zostanie 

wypracowany wniosek. Pan Przewodniczący po odczytaniu wszystkich odpowiedzi uznał punkt 

dwudziesty trzeci  porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 24 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu dwudziestego czwartego porządku 

obrad tj. sprawy różne. 

Pani T. Sroczyk zgłosiła problem na działce, naprzeciwko Karczmy, obok Pani Babiarz, tam                      

po obfitych opadach deszczu dość długo stoi woda, dodała iż już kilkakrotnie zgłaszała tę sprawę 

na zebraniach wiejskich, prawdopodobnie Pani Babiarz zgłaszała to do Urzędu Gminy. 

Pan J. Panek powiedział, iż nie ma innego wyjścia musi się zwrócić do Pani Wójt w dość błahej 

sprawie, temat zgłasza od października ubiegłego roku, chodzi o zbiorniki przy drodze na Brzózę 

Stadnicką, są tam drzewa pogryzione i popuszczane przez bobry, dodał iż zwracał się                                     

w październiku o pozwolenie do Pana Szubarta, Koło Wędkarskie by to wyczyściło, bo korzysta 

z tych zbiorników, Pan Szubart obiecał, niemniej jednak zgody do tej pory nie ma. Koło nie będzie 
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samo tam wkraczało, bez pozwolenia. Pan sołtys powiedział, „nie bardzo wiem, po co jest ochrona 

środowiska w tym Urzędzie Gminy i dlaczego kasuje te pieniądze z budżetu Gminy, skoro niech 

Pani zobaczy, co się dzieje z brzegami, tam na tych brzegach mieszkańcy zrobili wysypisko 

śmieci, wysypisko żużla, wysypisko szlaki, tam zaczęła się tragedia, tragedia ekologiczna”, Pan 

sołtys dodał, iż Pani Wójt nie powinna nawet słyszeć o takich rzeczach bo od tego są pracownicy, 

niemniej jednak poprosił, aby Pani Wójt się tą sprawa zainteresowała. 

Pani Wójt powiedziała, iż te stawy nie są własnością Gminy, niemniej jednak Gmina może 

wystąpić do właściciela o zgodę. 

Pan J. Panek powiedział, iż otrzymał taką sama odpowiedź. 

Pan J. Kuca wrócił do sesji, gdzie była rozpatrywana i podejmowana uchwała w sprawie diet, 

powiedział „mamy prośbę do Pana Przewodniczącego do szanownej Rady, aby wrócić do tego 

tematu i może zrównać tę dietę, oczywiście jeśli w naszym przypadku, to zrównać ją do tej 

największej, bo z tego co nawet ja słyszałem, to prawdopodobnie było to podyktowane tym, żeby 

może zróżnicować nas między sobą, czy nas, jako sołtysów z Radą, a myślę, że to nie udało się … 

znaczy z nas, żeby … zróżnicować i jeżeli tworzymy jakiś zespół ludzi, którzy chcą działać dobrze 

dla swojego społeczeństwa, to myślę, że atmosfera powinna być jak najlepsza, mam protokół z tej 

sesji i czytając ten protokół, to szanowni Państwo no można odnieść takie wrażenie, że tu radna, 

Pani radna Chajec, to tak jakby, jakiś tam, ja wiem, no na jakimś dopingu była, no tak tu no można 

tak to stwierdzić, że była na dopingu i stała się ekspertem do spraw sołtysów i także do spraw jakiś 

tam krótkich dróg asfaltowych, to Pani już jest, ale teraz stała się Pani ekspertem do spraw 

sołtysów, ale to … rozpacz, jeżeli my tu siedzimy pięć godzin i tworzymy tutaj jak mówię zespół 

ludzi … ale tu później takie coś przeczytać, to ręce opadają, tak że mamy prośbę, aby wrócić                      

do tego tematu i … po innych gminach jest równo u nas tak się stało, zresztą rozmawiałem                              

z mieszkańcami, to mieszkańcy w sumie negatywnie do tego się odnoszą, że tak się to stało”. 

Pani T. Chajec powiedziała „ja jedynie mogę Panie sołtysie powiedzieć, że przykro mi jest,                         

że Państwa sołtysów nie było na tej sesji, to niech Pan mnie nie wini, szanowni Państwo nie wińcie 

tylko mnie za to, ale osoby, które tez się do tego przyczyniły, że Państwo sołtysi nie byli, nie mogli 

się wypowiedzieć,. Wszystko to było zrobione szybko, na kolanie, jakieś propozycje, jakiś chaos 

wielki, gdyby byli sołtysi i mogli się nawet wypowiedzieć, w swojej sprawie, bo przecież to była 

ich sprawa i nie mieli prawa wypowiedzieć się w tej sprawie, czy to jest w porządku”. 

Pan J. Kuca powiedział „ale tu na przykład Pani w swojej sprawie, to wiedziała jak się Pani 

wypowiedzieć, jak była sprawa 50%, to Pani nie bo za dużo dla mnie 25, a sołtysom obciąć,                           

to Pani radna jest, jest Pani radna, ale jeszcze trzeba być człowiekiem”. 

Pai T. Chajec powiedziała „jeśli tak Pan osądza, to ja bardzo przepraszam i proponuję, żeby ten 

temat wrócił na sesję i jeszcze raz tą sprawę przedstawić”. 

Pan J. Panek powiedział, iż nikt tej sprawy nie poruszał, w związku z czym zapytał jak wygląda 

sprawa Planu Zagospodarowania Przestrzennego, w maju tamtego roku było spotkanie w tej 

sprawie i od tamtego czasu w tym temacie jest cisza, dodał iż przyjdzie taki moment, że do jakiegoś 

wniosku będzie potrzebne wskazanie, trzeba się będzie odwołać do tego Planu, a my tego Planu 

nie będziemy mieć. Gmina zapłaciła firmom, które udowadniały, że brak tego Planu jest bardzo 

zły, że jest on koniecznie potrzebny. 

Pani Wójt powiedziała, iż w odpowiedziach jest informacja, że na początku kwietnia ma być 

spotkanie w sprawie MPZP. 

Pan J. Panek zapytał kogo będzie dotyczyć spotkanie. 

Pani Wójt powiedziała, iż spotkanie będzie z radnymi, przedstawicielami społeczeństwa. 

Przewodniczący Rady Gminy zwracając się do Pana J. Kuca powiedział, iż postara się spotkać                     

z sołtysami i porozmawiać, zapytał, jaka pora im odpowiada. 

Pan J. Kuca powiedział, iż jest Mu to obojętne. 

Pan J. Panek powiedział, iż jest Mu to obojętne. 

Pan D. Szott powiedział, iż ma pracę trzyzmianową, w związku z czym nie wie jak wypadnie. Pan 

Przewodniczący powiedział, iż ustali termin spotkania, po czym zapytał, czy ktoś z zebranych 
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chce jeszcze zabrać głos, w związku z tym, że nikt nie zabrał głosu uznał punkt dwudziesty 

czwarty  porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 25 

 

W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy 

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

 

Sporządziła: Teresa Nowicka           Zatwierdził:  
 

Paweł Przybyło 

Przewodniczący Rady Gminy 

 


