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Protokół Nr VII/41/2017 

z XLI Sesji Rady Gminy Rakszawa 

z 31 maja 2017 r.  
 

Obecni według załączonej listy obecności. 

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

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

Przewodniczący powitał radnych oraz zaproszonych gości, odczytał zaproponowany porządek 

obrad, po czym zapytał czy ktoś chciałby zaproponować zmiany, w związku z tym, że nikt                          

nie zaproponował zmian Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie zaproponowany porządek 

obrad. 

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

 

Zatwierdzony porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XL 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 o stanie ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego. Informacja przedstawiciela 

Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie.  

8. Sprawozdanie z działalności OSP w Rakszawie. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rakszawa na rok 2017. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rakszawa                    

na lata 2017 – 2026. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu Opieki Nad 

Zabytkami Gminy Rakszawa na lata 2012 – 2016” za okres 2015 – 2016. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Rakszawa 

na lata 2017 – 2020”. 

14. Wnioski i zapytania radnych. 

15. Sprawy różne. 

16. Zakończenie obrad. 

 

Ad. 3 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu trzeciego porządku obrad  

tj. przyjęcia protokołu z XL sesji Rady Gminy.  Pan Przewodniczący zapytał, czy radni mają uwagi 

do protokołu z XL sesji Rady Gminy, w związku z tym, że radni nie zgłosili poprawek poddał pod 

głosowanie przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Gminy. 

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

Przewodniczący Rady Gminy uznał punkt trzeci porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 4 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu czwartego porządku obrad 

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



2 
 

sesjami. Pan Przewodniczący powiedział, iż uczestniczył w 2  posiedzeniach Komisji Rewizyjnej 

dotyczących wykonania budżetu Gminy za 2016 rok, ponadto w charakterze świadka był na 

Komendzie Policji, a sprawa dotyczyła sfałszowania dokumentacji geodezyjno – kartograficznej. 

Pan Przewodniczący 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,                                        

o przedstawienie informacji poprosił Panią Sekretarz, która podczas dzisiejszej sesji reprezentuje 

Panią Wójt. 

Pani Sekretarz poinformowała radnych, iż Pani Wójt w okresie między sesjami uczestniczyła                    

w spotkaniach: 9 maja 2017 w Dniu Patrona w Szkole Podstawowej Nr 3, 10 maja 2017 w Święcie 

Strażaka w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie, 17 maja 2017                         

w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, 18 maja w podsumowaniu Podkarpackiego Gminnego 

Konkursu Chemicznego, 23 maja 2017 w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, 24 maja w Konwencie 

Wójtów w Markowej, 26 maja 2017 w Dniu Matki w świetlicy, w Rakszawie Kąty, 28 maja 2017 

w V Rakszawskim Ćwierćmaratonie organizowanym przez Publiczne Gimnazjum oraz 29 maja 

2017 w Święcie Patrona Publicznego Gimnazjum. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Pani Sekretarz, po czym 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. Pan 

Przewodniczący o przedstawienie sprawozdania poprosił Panią Sekretarz. 

Pani Sekretarz powiedziała, iż na ostatnia sesja odbyła się na dwóch posiedzeniach w dniach 5 i 8 

maja zostały na niej podjęte uchwały: 

 Uchwała Nr XL/188/17 Rady Gminy Rakszawa z dnia 5 maja 2017 roku w sprawie gody 

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rakszawa – została wszczęta 

procedura podziału działki,  

 Uchwała Nr XL/189/17 Rady Gminy Rakszawa z dnia 8 maja 2017 roku w sprawie zmiany 

budżetu Gminy Rakszawa na 2017 rok – uchwała w trakcie realizacji,  

 Uchwała Nr XL/190/17 Rady Gminy Rakszawa z dnia 8 maja 2017 roku w sprawie zmiany 

uchwały Nr XXXII/150/16 Rady Gminy Rakszawa z dnia 21 grudnia 2016 roku – uchwała 

została przesłana do Zarządu Dróg Powiatowych w Łańcucie, środki zostały 

zabezpieczone w budżecie Powiatu. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Pani Sekretarz, po czym uznał punkt piaty porządku 

obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 7 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu siódmego porządku obrad                                 

tj. sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakszawie za 2016 rok. 

Informacja o stanie ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego. Informacja przedstawiciela 

Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie. Pan Przewodniczący o przedstawienie informacji 

poprosił Pana J. Węgrzyn – Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Łańcucie. 

Pan J. Węgrzyn przedstawił sprawozdanie z działalności i stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy 

Rakszawa (załącznik nr 1 do protokołu). Pan Komendant powiedział, iż w okresie od 1.10.2017 r. 

do 30.05.2017 r. zostało odnotowanych 200 zgłoszeń z terenu Gminy Rakszawa, podjęto 42 

interwencje domowe głównie związane z piciem alkoholu, ponadto wdrożono 6 procedur 



3 
 

Niebieskiej Karty. Jeżeli chodzi o narkomanię, to stwierdzono 2 przestępstwa, tj. w Rakszawie 

zlikwidowano jedną uprawę konopi oraz udowodniono jednej osobie posiadanie narkotyków. Pan 

J. Węgrzyn powiedział, iż w Powiecie Łańcuckim pojawił się problem dopalaczy. Na terenie 

Gminy była jedna sprawa pobicia, która zakończyła się aktem oskarżenia, aktem oskarżenia 

zostały zakończone 3 postępowania z art. 207 dotyczące znęcania się nad rodziną. Pan komendant 

powiedział, iż na terenie Gminy Rakszawa nie ma nasilenia przestępczości jeżeli chodzi o mienie, 

czy  zagrożenia życia lub zdrowia, dodał iż w ciągu ostatnich 5 miesięcy 9 osób było izolowanych 

do wytrzeźwienia. Pan J. Węgrzyn powiedział, iż Gmina nie ma zawartej umowy z Izbą 

Wytrzeźwień, co dla Policji stanowi pewien problem, gdyż są sytuacje, kiedy jest to niezbędne, 

dodał że jest możliwość izolowania osób w PDOZ, niemniej jednak w sytuacji, gdy osoba którą 

trzeba izolować jest chora, wówczas trzeba ją izolować w Izbie Wytrzeźwień, gdyż tam jest lekarz. 

Pan J. Węgrzyn poprosił Radę o rozważenie kwestii umowy z Izbą Wytrzeźwień, gdyż                                 

w sytuacjach ekstremalnych, kiedy osoby nie można izolować w PDOZ znacznie pomoże to 

Policji. Jeżeli chodzi o wykroczenia, to 21 było takich, które wymagały wyjaśnienia. Pan 

Komendant poruszył kwestię Mapy Zagrożeń, zachęcił zebranych do korzystania z niej, ponadto 

poprosił radnych o rozważenie kwestii monitoringu, który znacznie ułatwia typowanie                                    

i poszukiwanie sprawców różnego typu zdarzeń, dodał iż Prezydent Rzeszowa rozumie ten 

problem i na Jego terenie jest monitoring, z którego bardzo często korzysta Policja i który pomaga 

w ustaleniu sprawców zdarzeń, co niejednokrotnie miało miejsce. Pan J. Węgrzyn powiedział,                   

że jeżeli chodzi o Gminę Rakszawa, to Policja już niejednokrotnie korzystała z monitoringu przy 

sklepach, niemniej jednak jest to za mało. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Panu J. Węgrzyn, po czym otworzył dyskusje w tym 

temacie, zapytał o sprawę grzebowiska – cmentarza dla zwierząt. 

Pan J. Węgrzyn powiedział, iż żeby udzielić informacji musi ten temat uszczegółowić, niemniej 

jednak z tego co wie, jakieś postepowanie było prowadzone. Pan Komendant powiedział,                           

że udzieli Radzie informacji po zgłębieniu tego tematu. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej zapytał, kiedy się można takiej informacji spodziewać. 

Pan J. Węgrzyn odpowiedział „jak najszybciej”. 

Pan J. Kuca powiedział, iż w dniu dzisiejszym był obok grzebowiska i Jego zdaniem, to co się tam 

dzieje jest nie do przyjęcia, dodał iż powinno to być ogrodzone takim płotem, żeby nie było 

widoczne, a nie siatka, jak w chwili obecnej.  Pan sołtys powiedział, iż dodatkowo są tam 

wysypywane różne odpady. 

Pan Z. Tama powiedział, iż pozostaje kwestia prawna, jeżeli Gmina nie wydała pozwolenia na 

prowadzenie tej działalności, to na jakiej podstawie odbywają się tam pochówki, dodał iż 

mieszkańcy na każdym zebraniu wyrażają sprzeciw na prowadzenie tej działalności. Pan radny 

powiedział, iż w tamtym miejscu jest podziemny zbiornik wodny, który może być wykorzystany 

do ujęcia wody, a umiejscowienie tam cmentarza dla zwierząt może spowodować to, że ten 

zbiornik nie będzie się do tego celu nadawał. 

Pan J. Panek powiedział, iż problem polega na tym, że grzebowisko działa nielegalnie,  

mieszkańców bulwersuje to, że Gmina nie wydała zgody, grzebowisko działa nielegalnie,                              

a właściciel ma z tego zyski, dodał iż nie ma siły na to, aby tę działalność uregulować, albo jej 

zaprzestać. Pan sołtys poprosił, aby Policja zwróciła uwagę na to, jak to wszystko wygląda, dodał 

iż od każdej działalności trzeba opłacać podatek, a na działalność trzeba mieć zgodę. 

Pan J. Węgrzyn powiedział, iż Policja będzie to weryfikować, trzeba dotrzeć do osób, które 

korzystały z tej działalności. 

Pan J. Szubart powiedział, iż osobie, która prowadzi tę działalność kilkakrotnie była zwracana 

uwaga, że nie posiada zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w takim zakresie, 

zawiadomiony o tym był powiatowy Lekarz Weterynarii oraz Sanepid, niemniej jednak nie 

dopatrzyli się oni żadnego naruszenia ze strony grzebowiska, pewien czas temu była wysyłana 

informacja do Policji. Pan Kierownik powiedział, iż jest informacja od osoby prowadzącej 

grzebowisko, że będzie „usiłowała” uzyskać zezwolenie na prowadzenie takiej działalności 

wszelkimi środkami prawnymi dla niej przewidzianymi. 



4 
 

Przewodniczący Komisji Społecznej powiedział, iż rok temu był przedstawiciel firmy, która 

zakłada w Rakszawie internet i mówił on wówczas, że jeżeli byłoby pomieszczenie,                                        

to podłączyłby do monitoringu wszelkie newralgiczne punkty.  

Pan J. Szubart powiedział, iż była to oferta handlowa i jeżeli Gmina ma pieniądze, to ta osoba 

podłączy monitoring, dodał iż ta osoba wynajmuje od Gminy pomieszczenia w Ośrodku Zdrowia. 

Pan Kierownik powiedział, że jeżeli chodzi o monitoring na boisku, to rozważane są dwie 

ewentualności, jedna to monitoring odbierany drogą radiową, gdzie koszt jest 30.000,00 zł, druga 

ewentualność jest w oparciu o sieć światłowodową i tu koszt wynosi 15.000,00 zł. Pan J. Szubart 

powiedział, że to właśnie drugie rozwiązanie jest brane pod uwagę, monitoring będzie można 

założyć we wszystkich miejscach, gdzie jest światłowód, w tej chwili sieć sięga do Szkoły 

Podstawowej Nr 3. Pan Kierownik powiedział, iż przy okazji zakładania monitoringu na boisku 

zostanie zakupiony wielokanałowy system rejestrowy, koszt jednej kamery to około 1.500,00 zł. 

Przewodniczący rady Gminy zapytał o którym boisku mówi Pan Kierownik. 

Pan J. Szubart powiedział, iż mówi o boisku obok ABC, natomiast jeżeli chodzi o monitoring przy 

boisku obok Szkoły Podstawowej Nr 1 to, to jest robiony. 

Pan F. Pliś zapytał, jaka jest w Gminie Rakszawa skala problemów związanych z narkotykami                  

i dopalaczami. 

Pan J. Węgrzyn powiedział, że jeżeli chodzi o przestępstwa narkotykowe, to w sporadycznych 

przypadkach są one zgłaszane, zawiadamiana jest szkoła, czy inne instytucje, gro z tych spraw 

wynika z pracy Policji, dodał iż statystyka to cyfra, ale to nie oznacza, że takich przestępstw nie 

ma więcej. 

Pan F. Pliś zapytał, czy taki problem występuje w szkołach. 

Pan J. Węgrzyn powiedział, iż ujawniani są młodzi ludzie „którzy biorą się za handel np. 

marihuaną” i ta marihuana jest w szkołach, niemniej jednak Policja głownie ukierunkowuje się na 

ludzi, którzy handlują marihuaną. Pan komendant powiedział, iż na terenie Rakszawy został 

zatrzymany mężczyzna, który posiadał marihuanę, a w domu miał słoiki z marihuaną, miał 

hodowlę, marihuanę suszył, a później ją sprzedawał. Pan J. Węgrzyn powiedział, że teraz pojawiły 

się dopalacze. 

Pan W. Walawender zapytał, czy Policja ma problem ze znalezieniem miejsca, jeżeli ma 

zgłoszenie z Rakszawy, dodał iż rozważana jest kwestia wprowadzenia nazw ulic. Pan radny 

zapytał, czy zdaniem Pana Komendanta wybudowanie chodnika w Potoku poprawiłoby 

bezpieczeństwo w tamtym rejonie. Kolejny temat, jaki poruszył Pan W. Walawender dotyczył 

wyjazdu z Łańcuta w kierunku Grabskiego, gdzie naprzemiennie stoją znaki ograniczające 

prędkość do 50, czy 70 km/h, zapytał czy nie można tego ujednolicić 

Pan J. Węgrzyn powiedział, że jeżeli chodzi o wyjazdy na interwencje do Rakszawy, to jest wiele 

miejsc, gdzie trzeba mieć wiedzę, niemniej jednak Policja posiada takie narzędzia, jak mapy, 

służbowe smartfony, w związku z czym kwestia dojazdu nie jest problemem. Jeżeli chodzi                           

o chodnik, to nie kojarzy miejsca, o które chodzi niemniej jednak chodniki powodują podniesienie 

bezpieczeństwa, dodał iż przedyskutuje ten temat z Naczelnikiem Ruchu Drogowego                            

i da odpowiedź Panu radnemu. Jeżeli chodzi o oznakowanie, to za nie odpowiada Zarząd Dróg 

Wojewódzkich, policja może pewne rzeczy sugerować, w tej chwili funkcjonuje mapa zagrożeń, 

gdzie ludzie wskazują miejsca niebezpieczne, Policja te zgłoszenia weryfikuje, jeżeli sytuacja się 

potwierdzi, wówczas policja nadaje sprawie dalszy bieg. 

Pan J. Panek powiedział, iż mieszka przy głównej drodze powiatowej przez Rakszawę i widzi 

szaleństwo motocyklistów na drodze, szczególnie na prostych odcinkach, poprosił aby Policja 

zwróciła na to uwagę. 

Pan sołtys powiedział, że było zgłoszenie i była interwencja odnośnie złego wyjazdu z drogi                       

od kościoła na drogę powiatową, wyjazd jest słabo widoczny, Policja przeprowadziła wizję, która 

potwierdziła te uwagi i póki co nic się w tym temacie nie zmieniło. 

Pani A. Rzepka powiedziała, iż na Komisji w Powiecie była zwracana na to uwaga, przy tej drodze 

do dwóch tygodni powinno być postawione zwierciadło.  
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Pan J. Szubart powiedział, iż to lustro będzie zamontowane przez Gminę, która wystąpiła                           

do Powiatu o zgodę na lokalizacje tego lustra. Pan Kierownik powiedział, iż to miejsce było 

wskazywane na mapie zagrożeń, Policja wystąpiła do Zarządu Dróg Powiatowych, który z kolei 

w związku z tym, że nie ma na ten cel pieniędzy w związku z tym, że jest to wyjazd z drogi gminnej 

wystąpił o zamontowanie tego lustra do Urzędu Gminy. 

Pan F. Plis zapytał, czy kierowcy są badani na obecność narkotyków.  

Pan J. Węgrzyn powiedział, iż Policja dysponuje takim narzędziem, jak tester narkotykowy                         

i kierowcy są badani, niemniej jednak nie wszyscy kierowcy są badani pod tym kątem, gdyż żeby 

przeprowadzić takie badanie musi być uzasadnione podejrzenie, że ta osoba może być pod 

wpływem narkotyków. Pan Komendant powiedział, iż takie osoby podlegają takiej 

odpowiedzialności, jak kierujący po alkoholu, grzywny są wysokie. Nawiązując do wcześniejszej 

wypowiedzi Pana sołtysa odnośnie szybkiej jazdy na motorach, to są w tej chwili wspólne patrole 

Policji oraz ITD. 

Pan J. Panek powiedział, iż w tej chwili modne się stało jeżdżenie z kamerami, zapytał jak Policja 

reaguje na materiał z nagrania, jeżeli kierujący pojazdem z kamerą musiał przyśpieszyć, żeby 

nagrać znacznie przekraczającego prędkość kierowcę ścigacza. 

Pan J. Węgrzyn powiedział, iż takie nagranie jest dowodem, bezdyskusyjna jest kwestia 

przekroczenia prędkości przez kierowcę  ścigacza, natomiast kierowca pojazdu z kamerą również 

przekroczył prędkość, w związku z czym Policja musi skierować materiały do Sądu i na 99,9% 

Sąd umorzy postępowanie wobec nagrywającego, niemniej jednak takie postępowanie musi być 

skierowane do Sądu. Pan Komendant powiedział, iż takie nagrania służą w postępowaniach i są 

respektowane przez Sąd. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy radni maja jeszcze pytania w tym punkcie, w związku 

z tym, ze radni nie mieli pytań podziękował panu J. Węgrzyn za przybycie na dzisiejszą sesję,                   

a Jego dalszy w niej udział uznał za dowolny. 

Pan J. Węgrzyn opuścił obrady. 

Przewodniczący Rady Gminy uznał punkt siódmy porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 8  

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu ósmego porządku obrad                                      

tj. sprawozdania z działalności OSP w Rakszawie. Pan Przewodniczący o przedstawienie 

informacji poprosił Pana P. Suszek.  

Pan P. Suszek przedstawił informację Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP                   

w Rakszawie (załącznik nr 2 do protokołu). 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował panu P. Suszek, po czym otworzył dyskusje w tym 

temacie, zwracając się do Pana J. Szubart zapytał, jak się czuje w szeregach OSP. 

Pan J. Szubart powiedział, iż w szeregach OSP pracował już wcześniej, gdyż jeszcze za Prezesa               

T. Świątoniowskiego zajmował się OSP. Pan Kierownik powiedział, iż przed OSP stawiane                    

jest coraz więcej zadań, Komendy Powiatowe Straży coraz więcej zadań scedowują na OSP,                     

m. in. zabezpieczanie wypadków drogowych, w związku z czym pojawia się problem, kto 

powinien finansować skutki usuwania takich wypadków, niewątpliwym problemem OSP jest brak 

sprzętu, obecny jest wiekowy i wysłużony, lekki sprzęt został zakupiony niemniej jednak strażacy 

dopytują, czy będzie możliwość zakupienia większego samochodu, na razie takiej możliwości nie 

ma. Pan J. Szubart powiedział, iż w przyszłości trzeba będzie taki samochód zakupić, dodatkowo 

czeka reorganizacja straży pożarnych, w związku z czym trzeba będzie przygotować świetlicę w 

Rakszawie do pełnego działania, gdyż w tej chwili OSP robią się „półzawodowe”. Pan Kierownik 

powiedział, iż praca OSP zasługuje na pełne uznanie. 
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Pan P. Suszek powiedział, że tak jak wspomniał Pan Kierownik będzie potrzeba zakupu średniego 

samochodu, o czym już rozmawiał z Panią Wójt, dodał iż taki samochód, w takiej jednostce, jak 

Rakszawa jest niezbędny, gdyż można w nim zamontować każdy sprzęt. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, jaki byłby koszt zakupu takiego samochodu. 

Pan P. Suszek powiedział, iż w tej chwili jest już mowa o kwocie 800.000,00 zł, kilka lat temu 

można było taki samochód nabyć za 100.000,00 zł, gdyż część kwoty była umarzana, niestety 

wówczas się nie udało. Pan Prezes powiedział, iż w związku z tym że sala wymaga remontu straż 

w tym roku kilkakrotnie odmówiła jej wynajęcia. 

Pan W. Walawender zapytał, czyja jest góra, czy straży, czy Urzędu Gminy. 

Pan J. Suszek powiedział, iż ustawa mówi, że utrzymanie budynków związanych z ochrona 

pożarową jest obowiązkiem Gminy, a w związku z tym, że Gmina starała się o dofinansowanie na 

termomodernizacje była podpisana umowa dzierżawy. Pan Kierownik powiedział, iż budynek jest 

własnością OSP, a posiadaczem zależnym jest Gmina, dodał że jeżeli remont jest związany                          

z bieżącym utrzymaniem budynku koszt remontu może być pokryty z budżetu Gminy, z działu 

bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa, niemniej jednak na dzień dzisiejszy w budżecie                   

nie ma środków na taki cel. 

Pan S. Piersiak powiedział, iż w ostatnich dniach na terenie sołectwa Wydrze miały miejsce dwa 

przykre zdarzenia losowe, jedno zdarzenie, to palił się dom mieszkalny, a drugie zdarzenie,                       

to podtopienie, w obu zdarzeniach uczestniczyła OSP, Pan radny w imieniu mieszkańców 

podziękował strażakom za te działania. Pan S. Piersiak zwrócił się do Rady Gminy z apelem,                

aby w przyszłości przyznać pewna kwotę pieniędzy na opracowanie dokumentacji związanej                     

z odprowadzeniem wody z miejsca gdzie było podtopienie, dodał iż problem ten jest już od wielu 

lat, wcześniej zalewało tylko pola uprawne, ale ostatnim razem „straż miała co robić”. Pan                          

S. Piersiak powiedział, iż Pan J. Szubart podjął działania, aby skompletować dokumentację, jest 

zgoda jednego z mieszkańców, żeby rów przeprowadzić przez jego teren. 

Przewodniczący Komisji Społecznej zapytał, ilu jest czynnych strażaków, którzy jadą                                        

i uczestniczą w akcjach. 

Pan P. Suszek powiedział, iż czynny strażak, który jest ratownikiem musi spełniać określone 

kryteria, w tej chwili w Rakszawie jest około 22 takich strażaków, oprócz tego jest 7 ratowników 

medycznych. 

Przewodniczący Komisji Społecznej zapytał, jak jest na Węgliskach i na Katach. 

Pan P. Suszek powiedział, iż tam nie ma takich wymogów, niemniej jednak na Węgliskach jest 12 

strażaków spełniających wymagania, natomiast jeżeli chodzi o Rakszawę Kąty, to tam jest 

największy problem. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, jak należy rozumieć wspomniana wcześniej reorganizację 

straży, czy mniejsze jednostki będą likwidowane. 

Pan P. Suszek powiedział, iż główny ciężar ratownictwa na terenie Gminy Rakszawa prowadzi 

OSP Rakszawa, jednostki OSP Węgliska i OSP Rakszawa Kąty są jednostkami pomocniczymi, 

sytuacja się poprawia w ubiegłym roku znaczne środki poszły również na mniejsze jednostki, 

część umundurowania została już zakupiona, a część być może uda się kupić w tym roku. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż w akacjach jednostka z Rakszawy współpracuje                    

z innymi jednostkami, zapytał czy są sygnały od tych jednostek o brakach oznakowania, 

nazewnictwa w Rakszawie. 

Pan P. Suszek powiedział, iż zdarzają się problemy ze zlokalizowaniem miejsc w Rakszawie,                   

w związku z czym cieszy Go fakt, że ktoś chce coś zmienić w tym zakresie, wiele miejsc                           
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ma nazwy potoczne, numery domów są porozrzucane, dlatego tez dobrze by było to 

usystematyzować. 

Pan J. Panek w imieniu Koła Wędkarskiego podziękował strażakom za okazaną pomoc,                                                             

co zapobiegło zniszczeniu ryb w zbiornikach, natomiast jako sołtys i członek Rady Sołeckiej 

podziękował za pomoc okazaną przy okazji rozprowadzania owoców i warzyw. 

Pan W. Walawender zapytał, czy straż ma jakiś wstępny projekt remontu, czy kosztorys ile 

potrzeba środków na ten cel. 

Pan P. Suszek powiedział, że wstępnie jakieś projekty są, niemniej jednak nie chciałby o tym 

jeszcze w tej chwili mówić, nad tym się trzeba zastanowić, gdyż są to publiczne pieniądze i muszą 

być rozsądnie wydane. 

Pan J. Kuca powiedział, iż z tego co zaobserwował, to przy nowym Prezesie Zarządu Gminnego 

Osp lepiej się dzieje jeśli chodzi o współpracę i o wyjazdy jednostek z Rakszawy i Węglisk                        

do pożarów, wcześniej Rakszawa jeździła, a Węgliska były odsuwane na bok, po czym na sesji 

było mówione ile razy wyjeżdżała Rakszawa, a ile razy wyjeżdżały Węgliska. 

Pan P. Suszek powiedział, iż Zarząd widzi, że jednostki pomocnicze tez muszą wyjeżdżać,                            

ci strażacy muszą przechodzić szkolenia, jeżeli tak się nie będzie działo, to staną się nieprzydatni 

i  nie będzie się im chciało wychodzić z domu. 

Pan J. Panek powiedział, iż strażacy muszą mieć plan działań remontowych, żeby było wiadomo, 

co chcą zrobić i muszą mieć na to pozwolenie, bo są różne możliwości pozyskiwania pieniędzy, 

chociażby przez LGD Ziemia Łańcucka, ale tam trzeba działać szybko, tak jak było chociażby                   

w przypadku dofinansowanie do remontu sali teatralnej w ZSTG. 

Pan Z. Tama powiedział, iż bardzo ważna jest dobra współpraca nie tylko pomiędzy jednostkami 

w Rakszawie i Węgliskach, ale także z Urzędem Gminy, żeby straż była dobrze wyposażona                         

i przeszkolona, a na dzień dzisiejszy tak jest. 

Pani A. Rzepka podziękowała za dobrą współprace OSP z wszystkich jednostek z terenu Gminy 

z GOKiC w Rakszawie, co szczególnie ma miejsce przy organizacji różnego rodzaju imprez, 

dodała iż liczy na dalszą owocna współpracę.  

Pan P. Suszek powiedział, iż jest dużo chętnych chłopaków, którzy chcieliby wstąpić do straży, 

ale pojawiają się problemy, największym z nich jest czas, większość ze strażaków pracuje                             

na I zmianie, w związku z czym może się zdarzyć, że samochody nie wyjadą do akcji, strażacy 

ochotnicy mają życie prywatne, w związku z czym ich praca zawodowa jest dla nich bardzo ważna, 

to ze nie wyjadą do akcji nie oznacza, że tego nie chcą, ale po prostu w danym momencie są                        

w pracy. Pan Prezes powiedział, iż od kilku lat strażacy mają powiadamianie sms-owe,                                 

a od miesiąca zaczęła funkcjonować e-remiza, jest to system wspomagania decyzji OSP, 

dodatkowo na smartfony przychodzi lokalizacja zdarzenia. 

Przewodniczący Komisji Społecznej powiedział, iż problemy wyjazdów jednostek OSP                           

do zdarzeń w godzinach dopołudniowych zdążają się wszędzie, nie tylko w Rakszawie. 

Pan F. Pliś zapytał, jak długo schodzi zebranie się strażaków do wyjazdu. 

Pan P. Suszek powiedział, jest to około 4 minuty. 

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

w związku z tym, że radni nie zabrali głosu podziękował Panu P. Suszek za udział w dzisiejszej 

sesji, a Jego dalszy w niej udział uznał za dowolny. Pan Przewodniczący uznał punkt ósmy 

porządku obrad za wyczerpany, po czym ogłosił kilka minut przerwy. 
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Ad. 9 

 

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

dziewiątego porządku obrad tj. podjęcia uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego. Pan Przewodniczący o przybliżenie projektu tej uchwały poprosił Panią 

Sekretarz.  

Pani Sekretarz powiedziała, iż uchwała dotyczy zaciągnięcia długoterminowego kredytu                              

na sfinansowanie deficytu, a także na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów 

bankowych na ogólna kwotę 1.392.384,10 zł. 

Pani Skarbnik powiedziała, iż podjęcie tej uchwały pozwoli zwrócić się do RIO o wyrażenie zgody 

na zaciągnięcie kredytu długoterminowego. 

Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusje w temacie tej uchwały, zapytał czy radni chcą 

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

głosowanie uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.  

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie (13 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż podjęta uchwała będzie miała Nr XLI/191/17 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 31 maja 2017 roku. Pan Przewodniczący uznał punkt dziewiąty porządku 

obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 10  

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu dziesiątego porządku obrad                            

tj. podjęcia uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rakszawa na rok 2017. 

Pan Przewodniczący powiedział, iż przed sesją radni otrzymali poprawiony projekt uchwały,                      

o przybliżenie zmian poprosił Panią Sekretarz. 

Pani Sekretarz powiedziała, iż uchwała została poprawiona, gdyż wkradł się błąd „literówka”,                  

w kwestii §3 wypowie się Pani Skarbnik, natomiast jeżeli chodzi o §5, to na temat powrotu 

upoważnień Wójta były prowadzone rozmowy między radnymi, a Panią Wójt, w związku z czym 

ten paragraf pojawił się w projekcie tej uchwały. Pani Sekretarz oddała głos Pani Skarbnik. 

Pani Skarbnik omówiła zmiany zgodnie z objaśnieniami do projektu uchwały (załącznik nr 3                    

do protokołu), dodała iż w związku ze zmianą budżetu zmieniła się również wieloletnia prognoza 

finansowa, załącznik nr 3 objaśnienia do zmiany uchwały w sprawie WPF został poprawiony. 

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

tej uchwały, powiedział iż w uchwale zmieniającej budżet jest zapisana kwota 350.000,00 zł                     

na budowę chodnika w Potoku, a z informacji wynika, że ten chodnik ma kosztować                   

540.000,00 zł, zapytał czym podyktowane jest zapisanie takiej kwoty. 

Pani Skarbnik powiedziała, iż to jest część kwoty, a pozostała część będzie sfinansowana                               

z pomocy rzeczowej, na co będzie odrębna uchwała o pomocy rzeczowej dla Województwa. Pani 

Skarbnik powiedziała, iż były ustalenia między Panią Wójt, a radnymi i przyjęła taką kwotę, jaką 

przekazała Jej Pani Wójt. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy została podpisana jakaś umowa z Zarządem Dróg 

Wojewódzkich oraz na jakiej podstawie zostałam zapisana taka właśnie kwota. 

Pani Skarbnik powiedziała, iż to pytanie nie jest do Niej. 

Pani Sekretarz poprosiła o wypowiedź Pana J. Szubart. 

Pan J. Szubart powiedział, iż ta kwota nie była z Nim uzgadniana, dodał iż może przypuszczać,  

że Pani Wójt założyła kwotę wynoszącą 60% wartości inwestycji po stronie Gminy, kosztorys jest 

na 540.000,00 zł. Pan Kierownik powiedział, że nie ma żadnych porozumień, gdyż porozumienia 

podpisuje się dopiero we wrześniu. Kwota zapisana w WPF zakłada wkład własny Gminy, jako 

pomoc dla Województwa. Zapisanie kwoty w WPF daje podstawę do podpisania porozumienia                 

i wystąpienia do Województwa Podkarpackiego o uwzględnienie tego zadania w budżecie                         

na rok 2018. 

Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, iż w materiałach, jakie radni otrzymali przed sesją                          
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do zmienionej uchwały budżetowej doszyty był załącznik nr 3 do uchwały w sprawie zmiany 

WPF. 

Pani Skarbnik potwierdziła. 

Przewodniczący Rady Gminy zwracając się do Pana J. Szubart powiedział, iż przy boisku obok 

sklepu ABC, może być wykonane boisko do gry w piłkę plażową, takie boisko można zrobić                     

na zgłoszenie, którego jeszcze nie ma, gdyż w budżecie na ten cel nie ma założonych środków. 

Pan J. Szubart powiedział, że aby dokonać takiego zgłoszenia wystarczy, że w budżecie będzie 

chociażby 20,00 zł na ten cel. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż nadchodzi czas, który pozwoli na korzystanie                          

z boiska do piłki plażowej, wybudowanie takiego boiska we wrześniu, czy październiku                             

nie ma sensu, gdyż wówczas będzie już po sezonie. Pan Przewodniczący powiedział, iż oferty, 

jakie wpłynęły na wykonanie projektów oświetlenia były dużo niższe niż kwoty zakładane                          

w budżecie, w związku z czym są oszczędności, zapytał Pana J. Szubart o jakiej kwocie 

oszczędności można mówić. 

Pan J. Szubart powiedział, iż jest to kwota rzędu 35.000,00 – 40.000,00 zł. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż zrobił rozeznanie dotyczące kosztów wykonania 

boiska do piłki plażowej i jeżeli chodzi o sprzęt, to jest to koszt 2.000,00 – 2.500,00 zł, do tego 

dochodzą prace związane z przygotowaniem podłoża. Pan Przewodniczący powiedział, iż chciałby 

zgłosić wniosek, który zmniejszy o kwotę 4.000,00 zł Dział 900 i automatycznie zwiększy Dział 

926, w którym znajdują się tego typu inwestycje. Przewodniczący Rady Gminy poddał pod 

dyskusje swoją sugestię. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż bywa w tamtym miejscu co tydzień                            

i tamtejsi mieszkańcy przychodzą i mówią, że takie boisko by się przydało. Pan Przewodniczący 

powiedział, iż koszt nie jest duży, a jest tam miejsce i jest oświetlenie.  

Pan R. Leja powiedział, iż potrzeba wykonania takiego boiska jest widoczna, gdyż młodzież 

chcąca zagrać w siatkówkę  w tamtym miejscu gra przez bramkę do placu zabaw. 

Pani M. Janas – Piwińska powiedziała, iż jest jak najbardziej za wykonaniem takiego boiska, 

niemniej jednak zapytała, czy wszystko, co jest planowane zmieści się na tamtym terenie. 

Pan J. Szubart powiedział, iż był uprzedzony o tym, że wniosek o wykonanie boiska do piłki 

plażowej przy tamtym boisku padnie, dodał iż boisko do piłki plażowej się na tamtym terenie 

zmieści . Pan Kierownik powiedział, iż kwestia tej inwestycji miała być dograna między Radą,                 

a Wójtem, w związku z czym nie może się wypowiedzieć w kwestii stanowiska Pani Wójt, gdyż 

nie wie, czy Pani Wójt wyraża na to zgodę, czy też nie. Pan J. Szubart powiedział, że jeżeli chodzi 

o parking i wiatę, to konsultował ten temat z Dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 1, jako wuefistą, 

jest dylemat jaką wiatę zakupić, czy maiłaby to być wiata w stylu ławki rezerwowych, czy też  

przypominająca wiatę przystankową, dodał iż taniej jest kupić gotową wiatę, niż robić ją samemu. 

Przewodniczący Rady Gminy w związku z tym, co wcześniej powiedział zgłosił wniosek                                 

o zmniejszenie, o 4.000,00 zł w Dziale 900 i tym samym zwiększenie o te 4.000,00 zł w Dziale 

926, celem wykonania boiska do gry w piłkę plażową przy sklepie ABC. 

Pani Skarbnik powiedziała, iż ta zmiana wymaga konsultacji z Panią Wójt, a w tej chwili nie ma 

Pani Wójt dodała, iż sama nie może sobie zmienić tej uchwały. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż Jego zdaniem jest to wniosek i zmiana leżąca                          

w kompetencji Rady Gminy, dodał iż nie chce wydłużać, a radni ten wniosek składali w lutym, 

czy w marcu, teraz może na koniec czerwca uda się zrobić zgłoszenie. Pan Przewodniczący 

powiedział, iż chodzi tylko o kwotę 4.000,00 zł, a źródło finansowania wskazuje, jako 

oszczędności w dziale 900, co wynika z wcześniejszych wypowiedzi Pana Kierownika. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż Rada musi wyrazić zgodę na wykonanie tej 

inwestycji i może to zrobić poprzez głosowanie. 

Pan J. Szubart powiedział, iż jest to w uzgodnieniu między Radą, a Wójtem, w kwestii czysto 

technicznej dodał iż dba o to, żeby było pod kątem inwestycji, w związku z czym poprosił 

Przewodniczącego Rady Gminy, aby wskazał z którego konkretnie projektu mają pochodzić 

środki, żeby nie było niedomówień, aby Rada wskazała z którego paragrafu mają pochodzić 
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środki. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż nie zna wyników ofert. 

Pan J. Szubart powiedział, iż największe oszczędności zostały z projektu oświetlenia w Rakszawie 

Mościnach od granicy Powiatu.  

Przewodniczący Rady Gminy zwracając się do Pana Kierownika i do Pani Skarbnik powiedział, 

iż nie chciałby stosować paragrafów, skąd konkretnie pieniądze mają pochodzić, dodał iż                             

z informacji Pana Kierownika wie, że zostały pieniądze, dla radnych nie będzie miało znaczenia   

z którego paragrafu, czy z oświetlenia drogi na Mościnach, czy z oświetlenia innej drogi będą 

pochodziły pieniądze na wykonanie tego boiska, radnych i mieszkańców interesuje fakt,                            

aby to boisko powstało. Pan Przewodniczący powiedział, iż przy okazji następnej sesji pozostałe 

oszczędności będą przeznaczone na wykonanie oświetlenia przy drodze na tzw. Piaski, które nie 

zostało wykonane w poprzednim roku. Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż myśli że Rada 

wyraża zgodę, aby środki pochodziły z tego projektu, po czym poddał wniosek pod głosowanie. 

Radni przyjęli wniosek jednogłośnie (13 głosów „za”) 

O godz. 1750 sesję opuścili Pan F. Pliś oraz Pan S. Piersiak, od tej chwili w obradach uczestniczy 

11 radnych.  

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż w czasie analizy wykonania budżetu za rok 2016,                  

w dziale 851 gdzie są środki dotyczące zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi 

zauważył, że nie zostało wykorzystane 20.000,00 zł, realizacja tego Działu jest na poziomie 62%, 

z założonych 55.000,00 zł wykorzystanych zostało 34.280,00 zł. Pan Przewodniczący powiedział, 

iż z doświadczenia z poprzednich kadencji oraz z informacji, jakie przedstawiała wówczas Pani 

Skarbnik wynikało, że te pieniądze nie mogą być wydatkowane na inne cele, jak tylko 

przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi, nie stanowią one nadwyżki budżetowej                                     

i nie są po prostu wprowadzane do budżetu. Przewodniczący Rady Gminy zapytał Panią Skarbnik, 

czy jest tak, jak powiedział. 

Pani Skarbnik nawiązując do art. 111 i art. 41 ustawy o wychowaniu w trzeźwości wyjaśniła skąd 

pochodzą środki wprowadzane do tego Działu i na co je można przeznaczyć, dodała iż te środki 

mogą również zwiększyć nadwyżkę budżetową. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy środki, które zostały w 2016 roku powinny trafić                                     

do Działu 851 budżetu roku 2017. 

Pani Skarbnik potwierdziła, dodała iż Ona tego projektu budżetu nie robiła, w związku z czym                

nie może się na ten temat wypowiedzieć. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż według Niego w tym dziale z 2016 roku zostało 

20.000,00 zł, póki co te środki nie zostały wprowadzone do budżetu, gdyż nie zwiększyły                     

działu 851 i Jego zdaniem te pieniądze są i czekają na wprowadzenie do tego konkretnego Działu, 

bo nie mogą być przeznaczone na inny cel, jak zwalczanie narkomanii, czy przeciwdziałanie 

alkoholizmowi, czyli nie stanowią nadwyżki budżetowej. Pan Przewodniczący zapytał, czy Pani 

Skarbnik się z Nim zgadza, że te pieniądze zostały. 

Pani Skarbnik powiedziała, iż musi to sprawdzić.  

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż wniosek, który chce zgłosić nie jest wnioskiem                       

do tego budżetu, ale chciał go przekazać Pani Wójt za pośrednictwem Pani Sekretarz. Pan 

Przewodniczący powiedział, iż chciałby, aby za te środki został zakupiony sprzęt do lekkiej 

siłowni damskiej, która miałaby się mieścić w wolnym, niewykorzystanym pomieszczeniu. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż utworzenie tej siłowni ma na celu przyciągnięcie 

młodzieży żeńskiej, aby tam spędzała czas, a nie na „zakrapianych imprezach”, byłoby to działanie 

profilaktyczne. Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek, aby kwotę 20.000,00 zł 

przeznaczyć właśnie na taki cel. 

Radni przyjęli wniosek jednogłośnie (11 głosów „za”) 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż w §5 uchwały jest punkt upoważnia się 

Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku 

przejściowego deficytu gminy do wysokości 500.000,00 zł, zapytał czy jest to „na wszelki 

wypadek”, czy jest konkretny cel ku temu. 
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Pani Sekretarz powiedziała, iż według Niej jest to „na wszelki wypadek”, nie jest to zabieg celowy, 

niemniej jednak, jeżeli zajdzie taka potrzeba żeby mieć możliwość szybkiego reagowania.  

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy Przewodniczący Komisji Gospodarczej nie chce 

zapytać odnośnie pkt. 2 w §5. 

Pani M. Janas – Piwińska zapytała, czy Komisja Rewizyjna zajmowała się projektem tej uchwały.  

Członkowie Komisji Rewizyjnej zaprzeczyli. 

Pani Sekretarz powiedziała, iż myśli, że chodzi tu o sytuację, jaka miała miejsce pod koniec roku 

w oświacie, dodała iż nie uczestniczyła w rozmowach Pani Wójt z radnymi, niemniej jednak wie, 

że były jakieś rozmowy na temat przywrócenia Pani Wójt upoważnień. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż było spotkanie, w którym uczestniczył 

razem z Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej, Przewodniczącym Rady Gminy oraz Panią Wójt, 

wówczas była mowa o upoważnieniach, ale było to związane z przejęciem stadionu, a w tej kwestii 

nie wydarzyło się nic. Pan Przewodniczący powiedział, iż Jego zdanie jest takie, aby w dniu 

dzisiejszym tych upoważnień nie dawać, gdyż Pani Wójt nie wywiązała się ze swojego 

zobowiązania. Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, że aby dać Pani Wójt 

upoważnienia takie jak w pkt. 2 §5, to przynajmniej Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

powinien mieć projekt budżetu w takiej formie, jak Pani Skarbnik przygotowała wykonanie, czyli 

z rozpisaniem na Działy, Rozdziały i Paragrafy, dodał iż Jego zdaniem te upoważnienia                               

nie powinny się pojawić w dzisiejszym projekcie zmian budżetu. 

Pan R. Leja powiedział, iż zgadza się z Przewodniczącym Komisji Gospodarczej, tym bardziej,  

że w kwestii przejęcia stadionu były podejmowane kolejne uchwały, niedługo będzie koniec 

kadencji, a rok temu padały konkretne propozycje w tej sprawie, były spotkania z Księdzem 

Proboszczem, a Pani Wójt nie wywiązuje się ze swojego zapewnienia. Pan Radny powiedział,                   

że gdyby nie to, że nie ma upoważnień radni nie dowiedzieliby się o sytuacji w oświacie                            

pod koniec ubiegłego roku, jak wielki bałagan tam panuje. Pan R. Leja zgłosił wniosek                                    

o wykreślenie z projektu uchwały z §5 punktów 1, 2, 3 i 4, a pozostawienie tylko punktu 5, tak jak 

to było w budżecie. 

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

Radni przyjęli wniosek (8 głosów „za” 3 głosy „wstrzymujące”) 

Pani M. Siuda powiedziała, że radni przegłosowali wniosek, niemniej jednak Ona uważa,                           

że powodem złożenia takiej propozycji brzmienia §5 punkt 2 jest to, że Wójt nie może szybko 

reagować finansowo i realizować zadania, a takie potrzeby są często. Pani Radca jako przykład 

podała, że w trakcie realizacji projektu zachodzi konieczność przyznawania dodatkowych 

wynagrodzeń osobom, które te zadania realizują i z tego co wie od 1 czerwca planowane było 

przyznawanie dodatków pracownikom, którzy zostali obciążeni dodatkowymi obowiązkami,                       

w związku z realizacją projektu oświatowego. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, o jakim projekcie mówi Pani M. Siuda. 

Pani M. Siuda powiedziała, iż mówi o projekcie, który został zapisany w §2, dodała iż w jego 

realizację zaangażowani są nie tylko pracownicy Urzędu, ale także pracownicy szkół, a to jest 

związane z dodatkowym wynagradzaniem. Pani radca powiedziała, iż od 1 czerwca, czyli od jutra 

ci pracownicy powinni być uprawnieni do dodatkowego wynagrodzenia. Jeżeli nie będzie takiego 

upoważnienia, to Rada będzie musiała się znowu zebrać i taką zmianę uchwalić. 

Pani M. Nycz powiedziała, iż chodzi o to, że nauczyciele mają być zatrudniani z Karty 

Nauczyciela, Wójt jako Gmina, będąc stroną umowy nie może wydać dyspozycji nauczycielowi,  

nie może też spisać z nim umowy na realizacje tych zajęć, to może zrobić dyrektor szkoły, Wójt 

nie może realizując projekt nakazać dyrektorowi wykonania tego, w związku z czym to 

upoważnienie umożliwiłoby realizację tego zadania, jeśli chodzi o przepisy art. 35a Karty 

Nauczyciela. 

Pan R. Leja powiedział, iż dwa lata temu Rada usuwała upoważnienia, wówczas Pani mecenas 

mówiła to samo, że sesje będą, co tydzień, co dwa tygodnie, bo przy każdej zmianie do budżetu 

będzie trzeba zwoływać sesję. Pan radny powiedział, iż nie wie jak inni radni, ale On nie zauważył, 

aby sesje odbywały się co chwilę. 
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Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż chciałby przypomnieć, że w tamtym roku 

przez cały rok w Szkole w Wydrzu był zatrudniony nauczyciel, były od niego odprowadzane 

składki ZUS-owskie i nie było na to pieniędzy. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy są pytania bezpośrednio związane z uchwałą 

budżetową, w związku z tym, że radni nie zabrali głosu zamknął dyskusję i przeszedł                                    

do glosowania nad uchwałą budżetową razem z dwoma wnioskami dotyczącymi bezpośrednio               

tej uchwały. 

Pani Skarbnik zapytała, jakie zmiany mają być w uchwale, bo musi to skonsultować z Panią Wójt. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż pierwsza zmiana dotyczy zmniejszenia kwoty 

4.000,00 zł w Dziale 900 i zwiększenia jej automatycznie w Dziale 926 celem wykonania boiska 

do gry w piłkę siatkową, które wykonuje się na zgłoszenie, jest to sprawa pilna dla mieszkańców, 

natomiast drugi przyjęty wniosek dotyczy wykreślenia z §5 punktów 1, 2, 3 i 4. 

Pani Skarbnik poprosiła o przerwę. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, w jakim celu. 

Pani Skarbnik powiedziała, iż musi to skonsultować. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż ogłosi przerwę zaraz po przyjęciu uchwały. 

Pani M. Siuda powiedziała „przed przyjęciem uchwały”, dodała iż już tłumaczyła radnym                        

„że jakakolwiek zmiana projektu uchwały przygotowanego przez Wójta wymaga akceptacji Wójta 

… uważam, że ta sprawa stała się oczywista dla Państwa, a skoro Państwo przegłosowaliście 

wnioski, to ja zrozumiałam, że dzisiaj Państwo te wnioski przegłosowaliście celem uzyskania 

akceptacji od Wójta w tym zakresie i na następnej sesji wprowadzone zostaną zmiany … jeżeli źle 

zrozumiałam, to podtrzymuje stanowisko, że podjęcie uchwały w taki sposób, jak Pan 

Przewodniczący tutaj prezentuje będzie naruszało przepisy prawa”. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż będzie kontynuował, po czym poddał pod głosowanie 

uchwałę  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rakszawa na rok 2017 z wcześniej 

przyjętymi wnioskami. 

Radni przyjęli uchwałę (10 głosów „za” 1 głos „wstrzymujący”) 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż podjęta uchwała będzie miała Nr XLI/192/17 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 31 maja 2017 roku. Pan Przewodniczący uznał punkt dziesiąty porządku 

obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 11    

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu jedenastego porządku obrad                             

tj. podjęcia uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rakszawa                    

na lata 2017 – 2026. Pan Przewodniczący o przybliżenie projektu tej uchwały poprosił Panią 

Sekretarz. 

Pani Sekretarz przypomniała, iż w poprzednim punkcie częściowo dyskusja dotyczyła projektu tej 

uchwały, po czym oddała głos Pani Skarbnik. 

Pani Skarbnik powiedziała, iż w związku ze zmianami uchwały budżetowej, zmieniła się również 

wieloletnia prognoza finansowa, po czym omówiła wprowadzone zmiany zgodnie z objaśnieniami 

do zmiany uchwały w sprawie WPF (załącznik nr 4 do protokołu).  

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Pani Skarbnik, po czym otworzył dyskusje w temacie 

tej uchwały, zapytał czy ta uchwała zawiera wszystkie zmiany wprowadzone do budżetu. 

Pani Skarbnik potwierdziła. 

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

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

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rakszawa  na lata 2017 – 2026. 

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie (11 głosów „za”) 
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Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż podjęta uchwała będzie miała Nr XLI/193/17 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 31 maja 2017 roku. Pan Przewodniczący uznał punkt jedenasty porządku 

obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 12  

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu dwunastego porządku obrad                           

tj. uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu Opieki Nad Zabytkami 

Gminy Rakszawa na lata 2012 – 2016” za okres 2015 – 2016. Pan Przewodniczący o przybliżenie 

tematu tej uchwały poprosił Panią Sekretarz. 

Pani Sekretarz oddała głos Pani M. Nycz. 

Pani M. Nycz przedstawiła sprawozdanie z realizacji Programu opieki nad zabytkami Gminy 

Rakszawa (załącznik nr 5 do protokołu). 

Przewodniczący rady Gminy zapytał, jaki byłby koszt remontu i adaptacji Karczmy na Rąbanym. 

Pani M. Nycz powiedziała, iż nie ma takiej wiedzy. 

Pan J. Szubart powiedział, iż oferent, który odstąpił od przetargu miał wstępny kosztorys który 

wahał się między 800.000,00 zł, 1.000.000,00 zł, w związku z czym odstąpił od przetargu. 

Pani M. Nycz powiedziała, iż w przetargu ogłoszonym w tym roku również nie było chętnych, 

osoby oglądały obiekt, ale po konsultacjach z konserwatorem nie przystąpiły do przetargu. 

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

tej uchwały.  

Pan W. Walawender, zapytał, czy w związku z tym, że były dwa przetargi i nie było chętnych                     

nie można czegoś w tej kwestii zrobić. 

Pani M. Nycz powiedziała, iż opinia Konserwatora Zabytków jest taka, że w związku z tym,                      

że ściany nośne budynku są nienaruszone, w związku z czym ten budynek nie podlega wypisaniu 

z rejestru zabytków, dodała iż wpisać zabytek do rejestru jest łatwo, a wypisać jest znacznie 

trudniej. Pani m. Nycz powiedziała, iż procedura wypisania trwała rok i się nie udało.  

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy stan techniczny miał wpływ na decyzję 

konserwatorską. 

Pani M. Nycz powiedziała, iż stan techniczny nie ma znaczenia, znaczenia ma ściana nośna, 

według konserwatora ten budynek można odbudować. Wojewódzki Konserwator Zabytków 

prowadzi oględziny na miejscu i w protokole nie ma ani jednej wzmianki o tym, aby ten budynek 

mógł być wykreślony z rejestru.  

Pan W. malec zapytał, czy tego budynku nie można przenieść w inne miejsce. 

Pan J. Szubart powiedział, iż stan budynku jest fatalny, Muzeum w Kolbuszowej i w Sanoku było 

go oglądać, stwierdzili, „że jak go tylko ruszą on się sam rozwali”, natomiast Konserwator 

stwierdził, że jest unikatowy, dlatego go nie można rozebrać. 

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

nie zebrali głosu zamknął dyskusję, a następnie poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie 

przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Rakszawa na lata                                  

2012 – 2016” za okres 2015 – 2016. 

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie (11 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż podjęta uchwała będzie miała Nr XLI/194/17 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 31 maja 2017 roku. Pan Przewodniczący uznał punkt dwunasty porządku 

obrad za wyczerpany. 
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Ad. 13  

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu trzynastego porządku obrad                               

tj. podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Rakszawa               

na lata 2017 – 2020”. Pan Przewodniczący o przybliżenie projektu tej uchwały poprosił Panią 

Sekretarz. 

Pani Sekretarz oddała głos Pani M. Nycz. 

Pani M. Nycz powiedziała, iż Program Opieki Nad Zabytkami Gminy Rakszawa na lata                 

2017 – 2020 został opracowany oraz udostępniony do konsultacji społecznych w dniach od 18 

kwietnia do 9 maja, informacja została zamieszczona na stronie internetowej oraz na Facebooku, 

można było osobiście składać pisemne uwagi, żadna uwaga, ani informacja nie wpłynęła                           

w wyznaczonym terminie, w związku z czym został wysłany do zaopiniowania do 

Wojewódzkiego Konserwatora zabytków i uzyskał pozytywną opinię. Pani M. Nycz powiedziała, 

iż bieżący program został zaktualizowany o bieżące dokumenty. 

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

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

pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Rakszawa 

na lata 2017 – 2020” 

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie (11 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż podjęta uchwała będzie miała Nr XLI/195/17 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 31 maja 2017 roku. Pan Przewodniczący uznał punkt trzynasty porządku 

obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 14  

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu czternastego porządku obrad                               

tj. wnioski i zapytania radnych. Pan Przewodniczący zapytał, czy już wiadomo, jakie są wyniki 

programu poprawy infrastruktury na rok 2017, dotyczące boiska przy Szkle Podstawowej Nr 3 

oraz boiska w Węgliskach. 

Pani M. Nycz powiedziała, że jeżeli chodzi o ten nabór, to wyników jeszcze nie ma, przewidywany 

termin, to jest okres wakacyjny, jeżeli chodzi o projekt OZE, to wniosek jest po wstępnej analizie 

merytorycznej, teraz powinna być przygotowana lista rankingowa, ca ma nastąpić również                         

w lipcu/sierpniu.  

Przewodniczący Komisji Gospodarczej zapytał, co się dzieje z chodnikami przy drodze 

powiatowej. 

Pan J. Szubart powiedział, iż oba chodniki zostały połączone, przetarg jest ogłoszony łącznie,                        

w ubiegłym tygodniu Gmina otrzymała dokumentację z Zarządu Dróg Powiatowych. Pan 

Kierownik powiedział, iż przetarg jest ogłoszony z możliwością kontynuowania drugiego zadania, 

czyli chodnika od Ośrodka Zdrowia w kierunku Węglisk, dodał iż przepisy się zmieniły,                               

w związku z czym już w specyfikacji trzeba wskazać, że będą roboty o podobnym charakterze,            

bo nie ma już robót uzupełniających, został tu wskazany projekt chodnika od Ośrodka Zdrowia              

w związku z czym, jeżeli będą pieniądze, to ten chodnik będzie dłuższy. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej zapytał, kiedy będzie rozstrzygnięcie tego przetargu. 

Pan J. Szubart powiedział, iż termin rozstrzygnięcia wypadł w Boże Ciało, w związku z czym 

będzie albo dzień po Bożym Ciele, albo 19 czerwca w przypadku pytań, które prawdopodobnie 

będą. 

Pan W. Malec zapytał, kiedy jest termin wejścia w teren. 

Pan J. Szubart powiedział, iż termin wejścia w teren jest trzy dni po podpisaniu umowy. 
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Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż zdaniem radnych chodnik na Węgliskach nie został 

dokończony, urywa się w połowie posesji Pana Cisek, wystają tam rury, w związku z czym jeżeli 

zostaną pieniądze, jest prośba, aby ten chodnik zakończyć estetycznie, zostało tam około 5-7m, 

może 10m. 

Pan J. Szubart powiedział, iż ta część chodnika na Węgliskach, którą wykonywała Gmina kończyła 

się przy kaplicy, z uwagi na to, że były oszczędności Gmina pociągnęła ten chodnik dalej. Drugi 

kawałek chodnika wykonywał Powiat „i w tym momencie brakło pieniędzy, że tak powiem, była 

propozycja z naszej strony, żeby ułożyli rury, zasypali kamieniem, a nie układali kostki, to wtedy 

by to trochę inaczej wyglądało, ale to była nasza propozycja, niekoniecznie musiał być 

zrealizowana”. Pan Kierownik wyraził nadzieję, że wraz z innymi radnymi powiatowymi z tego 

terenu uda się ten temat przeforsować w Zarządzie Dróg Powiatowych i znajdą się środki                             

na dokończenie tego chodnika. Pan J. Szubart powiedział, że względu na obowiązki w Gminie                   

nie mógł uczestniczyć we wczorajszej sesji Rady Powiatu, niemniej jednak z tego co wie zostały 

zabezpieczone środki na obydwa planowane chodniki, dodał iż liczy na to, że środki Powiatu                       

i Gminy pozwolą na dokończenie chodnika na Bieleckówce i na Węgliskach oraz na wykonanie 

sporego odcinka chodnika od Ośrodka Zdrowia w kierunku Węglisk. 

Przewodniczący Komisji Społecznej powiedział, iż zginął znak na Groblę i trzeba go uzupełnić, 

gdyż zaczyna tam jeździć ciężki sprzęt, ponadto trzeba uzupełnić nieświecące oświetlenie przy 

Szkole Podstawowej Nr 1. 

Pan J. Szubart powiedział, iż była kontrola na drogach gminnych, Gmina złożyła zapotrzebowanie, 

znaki są zamówione, z dostawą znaków jest lekkie opóźnienie, ponadto Gmina zgłosiła 

zapotrzebowanie na postawienie dodatkowych luster, oświetlenia również zostały zgłoszone, 

Gmina czeka na reakcję Energetyków. 

Pani T. Chajec zapytała o remont drogi powiatowej od katów w kierunku Węglisk. 

Pan J. Szubart powiedział, iż ten temat był zgłaszany, padła sugestia, aby remont dróg 

powiatowych nie był wykonywany tak, jak remont odcinka od Ośrodka Zdrowia, tylko żeby ubytki 

były wycinane i żeby były uzupełniane masą asfaltową, tak jak się to odbywa na drogach 

gminnych. 

Pan Z. Tama poprosił o odnowienie przystanku autobusowego na Węgliskach. 

Pani I. Cieślicka zapytała, na jakim etapie są prace przygotowawcze do projektu ścieżki 

rowerowej. 

Pan J. Szubart powiedział, iż tak jak informował radnych w przerwie, ścieżka puszczona lewą 

strona drogi spotkała się z negatywna reakcją mieszkańców, w związku z czym została 

zaplanowana prawą stroną, zostało wysłane zawiadomienie do mieszkańców i ta koncepcja 

również się spotkała z negatywna reakcją mieszkańców. Pan Kierownik powiedział,                                       

iż do mieszkańców poszła propozycja spotkania, aby mogli się zapoznać z propozycją przebiegu 

tej ścieżki. Pan J. Szubart powiedział, iż rozmawiał już z sołtysem, że zachodzi duża obawa braku 

możliwości zrealizowanie tych środków z funduszu sołeckiego, przypomniał iż do października 

można zmienić przeznaczenie tych środków. 

Pani M. Janas – Piwińska zapytała, kiedy się rozpoczną prace związane z parkingiem i wiata przy 

boisku ABC. 

Pan J. Szubart powiedział, iż czeka na wycenę wiaty, dodał że koszt wykonania znacznie 

przekracza koszt zakupu gotowej wiaty. Pan Kierownik powiedział, iż chciałby aby wiata była 

podobna do ławki rezerwowych, bądź do wiaty przystankowej mieszczącej około 10-12 osób. 

Pani M. Janas – Piwińska poruszyła kwestię regulacji dróg w tamtym miejscu. 

Pan J. Szubart powiedział, iż jest to temat bardzo złożony, na dzień dzisiejszy będzie przesuwany 

użytek drogowy, geodeci robią mapy uzupełniające, aby te drogi poszerzyć, po przygotowaniu 

mapy będzie zgłoszenie, być może w przyszłym tygodniu uda się ogłosić przetarg na drogi                            

z funduszu sołeckiego Rakszawy Rąbane i przy okazji te dróżki również były by zgłoszone                          
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do asfaltowania. Pan Kierownik powiedział, że na razie ma takie plany, ale jeżeli pracownik                     

nie wróci z chorobowego, wówczas ten czas może ulec przedłużeniu. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, kiedy mieszkańcy Kościelnego mogą się spodziewać prac 

związanych z kanalizacją, ponadto czy przy okazji kolejnego posiedzenia Komisji Gospodarczej 

radni mogliby otrzymać harmonogram inwestycji z uwzględnieniem barier czasowych, żeby 

można było w razie pytań przekazywać informacje mieszkańcom. 

Pan J. Szubart powiedział, iż w tym roku będzie ciężko wdrożyć harmonogram, choćby ze względu 

na nieobecność pracownika, w związku z czym niektóre terminy się przesuwają, ponadto 

pojawiają się różnego rodzaju sytuacje, kiedy to trzeba uzupełnić dokumenty w jednym 

postepowaniu, gdzie jest dofinansowanie, w związku z czym przesuwają się inne terminy. Pan 

Kierownik powiedział, iż myślał, że w tym momencie będzie ogłaszał przetarg na salę teatralną, 

bo tak miał zaplanowane w swoim harmonogramie, ale nie ma jeszcze rozstrzygnięcia 

dofinansowania,  w związku z czym już zachwiany jest harmonogram prac. Pan J. Szubart 

powiedział, iż może podać przybliżone terminy, dodał ze chciałby wszystkie przetargi ogłosić                 

do końca czerwca. Jeżeli chodzi o kanalizację na Kościelnym, to tam udało się wszystkich 

pogodzić i projektant złożył już pozwolenie na budowę, na wakacjach może uda się ją wykonać, 

natomiast jeżeli chodzi o kanalizację na grobli, to tam nie udało się pogodzić interesów 

mieszkańców, właściciele dwóch nieruchomości nie wyrazili zgody na umieszczenie kanalizacji, 

jest to etap początkowy i można się tylko przebić na drugą stronę. 

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

że nikt z radnych nie zabrał głosu uznał punkt czternasty porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 15 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu piętnastego porządku obrad                           

tj. sprawy różne.  

Przewodniczący Komisji Gospodarczej zapytał, jakie wymiary będzie miała wiata przy boisku 

ABC, chodzi o to, żeby nie była ona za mała. 

Pan J. Szubart powiedział, iż w planowanej wiacie mieści się 12 krzesełek. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, że jeżeli wiata będzie taka, jak przystanek,                 

to będzie ona niepraktyczna, dodał iż będzie to coś w rodzaju zadaszenia na trzech słupach 

drewnianych z jednej i trzech słupach z drugiej strony, dwuspadowy dach, żeby tam mogło wejść 

kilkanaście osób. 

Pan J. Szubart powiedział, iż rozważa różne ewentualności, niemniej jednak nie można 

przekroczyć 50m2, bo wtedy trzeba będzie pozwolenie na budowę. Pan Kierownik powiedział,                 

że jeżeli wiata będzie taka, jak proponuje Przewodniczący Komisji Gospodarczej, to sugeruje,                 

aby nie montować tam plastikowych krzesełek, tylko ławki. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, że jeżeli wiata będzie drewniana na słupach, 

to wandale nie będą mieli co niszczyć, natomiast jeżeli będzie taka jak przystanek, to mimo 

planowanego monitoringu szyby będą powybijane, Pan Przewodniczący powiedział, iż na tym 

boisku nie ma słupków do siatkówki. 

Pan R. Leja powiedział, iż skrzynia na boisku jest uszkodzona, powyginana, ponadto trzeba będzie 

wymienić siatki, które również są uszkodzone. 

Pan J. Szubart powiedział, iż bardzo brakuje osoby, która zajmowałaby się boiskami, która 

wszystkiego by dopilnowała, dodał iż był przegląd boisk, teraz wszystkie usterki będą usuwane, 

również jeżeli będą środki będą wymienione siatki. 

Przewodniczący Rady Gminy zasugerował, aby w sezonie późno jesiennym siatki zwijać, żeby 

nie zostawały na zimę, bo wtedy one najbardziej się niszczą. 

Przewodniczący Komisji Społecznej powiedział, że na Wydrzu siatki wiszą już 4 lata. 
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Pan R. Leja powiedział, iż siatki się zużyły, a jeżeli dobrze pamięta, to te wiszą od początku, dodał 

iż boisko jest cały czas eksploatowane, najczęściej przez osoby mieszkające w pobliżu. 

Pan J. Kuca powiedział, że na Węgliskach oprócz problemu dzikich wysypisk jest również 

problem pozostawiania psów, które później błąkają się po wsi, niektóre z nich przygarnęli 

mieszkańcy, w tej chwili trzy takie psy chodzą po wsi, czasem ktoś je dokarmi. Pan sołtys 

powiedział, iż był u pracownika Urzędu Gminy, ale nie uzyskał żadnej odpowiedzi, dodał                            

iż mieszkańców bulwersuje ta sytuacja i nie wiadomo co z tym zrobić. 

Pan J. Panek powiedział, iż Groblą jeżdżą ciężkie samochody i niszczą to, co zostało tam                        

zrobione, poprosił aby pan Kierownik zwrócił na to uwagę. Pan sołtys zapytał, czy cos jest robione 

w kwestii konserwacji oświetlenia ulicznego, Gmina za tę konserwację płaci duże pieniądze,                             

a tej konserwacji nie widać. Pan J. Panek powiedział, iż cieszy Go fakt zakładania monitoringu, 

niemniej jednak jako sołtys chciałby, aby tych miejsc monitorowanych przybywało, bo to 

poprawia bezpieczeństwo mieszkańców. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż uważa, że monitoring gminny jest bardzo 

potrzebny, a radni na pewno się przychylą do tego monitoringu. 

Pan J. Szubart powiedział, że jeżeli chodzi o konserwacje oświetlenia ulicznego, to Gmina będzie 

próbowała wraz z innymi gminami przy zakupie prądu zawierać również porozumienie                               

na konserwacje oświetlenia ulicznego i wybrać innego wykonawcę niż PGE, gdyż „jest to firma, 

która niestety nie świadczy najlepszych usług, jeżeli chodzi o konserwacje oświetlenia ulicznego, 

robi to bardzo powolnie, nieskutecznie i robi wszystko żeby tej usługi nie wykonać”. Jeżeli chodzi 

o monitoring, to jest plan taki, aby rekorder był wielokanałowy, wieloobrazowy. Pan Kierownik 

powiedział, iż Urząd jest już zmonitorowany, boisko ABC będzie zmonitorowane, niemniej jednak 

sugeruje, aby monitoring zamieścić jeszcze przy wejściu do Ośrodka Zdrowia, na skrzyżowaniu 

dwóch dróg wewnętrznych, czyli wyjazd z Grobli i wyjazd z drogi koło kościoła, na skrzyżowaniu 

z droga powiatową, aby był wokół budynku GOKiC, żeby można było monitorować ruch 

samochodów w kierunku stadionu i jeżeli byłaby taka możliwość, to również na skrzyżowaniu 

drogi Rakszawa internat – Rakszawa Kościelne z droga powiatową, gdzie bardzo często w barierkę 

wjeżdżają samochody. 

Pan W. Walawender zapytał, czy droga koło Pana Sroki w kierunku Potoka to jest droga gminna, 

bo gdyby nie „wypaliła” droga rowerowa przy drodze wojewódzkiej, to czy nie można by było tej 

drogi zrobić tutaj. 

Pani T. Chajec wracając do tematu konserwacji oświetlenia zapytała, czy w ramach konserwacji 

Gmina płaci za wymianę lamp, gdyż na terenie sołectwa Rakszawa Kąty są niedziałające lampy, 

czy w ramach konserwacji można by było je wymienić.   

Pan J. Szubart powiedział, iż konserwacja obejmuje wymianę wypalonych i spalonych żarówek 

na skutek użytkowania, bądź awarii, umowa nie przewiduje wymiany całych lamp. Takie lampy 

mogą być wymieniane w ramach istniejącej sieci oświetleniowej nie trzeba do tego specjalnej 

dokumentacji, gdyż są to lampy istniejące. Pan Kierownik powiedział, iż są zmiany w przepisach 

ułatwiające realizacje oświetleń, w związku z czym, jeszcze w tym roku będzie prosił o jakieś 

środki na wykonanie części projektów, które są zgłoszone, dodał iż mówi o tegorocznych 

projektach. Jeżeli chodzi o drogę koło Pana Sroki, to jest ona w samoistnym posiadaniu Gminy, 

tak jak Trakt Sokołowski, jak droga na Wyrwach, które są częściowo w samoistnym posiadaniu, 

częściowo na gruntach prywatnych. Pan J. Szubart powiedział, iż najlepszym rozwiązaniem 

byłoby wyznaczenie nowej drogi wewnętrznej, bądź publicznej w zależności od tego jaką miałaby 

mieć szerokość i jako propozycje wskazał drogę koło Pana R. Leja, ta droga idzie do samego 

Potoka, jest w samoistnym posiadaniu, ale wzdłuż niej jest tylko trzy działki i trzech właścicieli, 

za domami można by było przeprowadzić prostopadła drogę w kierunku drogi wojewódzkiej, 

stworzyłoby to dobrą lokalizacje pod zabudowę mieszkaniową, na tym terenie jest łatwy dostęp 

do wszystkich możliwych sieci, jako teren mieszkaniowy można tam uzbroić około 4ha działek. 
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Przewodniczący Komisji Społecznej zapytał, co w sytuacji, jeżeli tamci mieszkańcy się nie 

zgodzą.  

Pan J. Szubart powiedział, iż mieszkańcy, którzy w tej chwili nie zgadzają się na ścieżkę rowerową 

będą niezadowoleni, jeżeli powstanie ona na innym terenie.  

Pan R. Leja powiedział, iż pewien czas temu jedna z firm chciała testować na terenie Gminy 

system oświetlenia, zapytał, czy w tym temacie pojawiło się coś nowego. 

Pan J. Szubart powiedział, iż ta firma czeka, czy dostanie pieniądze z tego samego projektu OZE, 

co Gmina. Jeżeli projekt przejdzie wówczas ta firma będzie wchodziła we współpracę z Gminami, 

jeżeli projekt nie przejdzie, wówczas takiej współpracy nie będzie. 

 

Przewodniczący Rady zapytał, czy zebrani chcą jeszcze zabrać głos, w związku z tym, że nikt                   

z zebranych nie zabrał głosu uznał punkt piętnasty porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 16 

 

W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy 

zamknął XLI sesję Rady Gminy. Obrady trwały od godz. 1500 do godz. 1920.   
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