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Protokół Nr VII/42/2017 

z XLII Sesji Rady Gminy Rakszawa 

z 29 czerwca 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 XLI sesji Rady Gminy. 

4. Informacja 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 na temat stanu realizacji inwestycji zaplanowanych na 2017 rok.  

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

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/193/17 Rady Gminy Rakszawa z dnia 

31 maja 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rakszawa na lata 2017 

– 2026. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania                      

z wykonania budżetu Gminy Rakszawa za 2016 rok. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za 2016 rok dla Wójta Gminy Rakszawa. 

12. Wnioski i zapytania radnych. 

13. Sprawy różne. 

14. Zakończenie obrad. 

 

Ad. 3 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu trzeciego porządku obrad  

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

uwagi do protokołu z XLI sesji Rady Gminy, w związku z tym, że radni nie zgłosili poprawek 

poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Gminy. 

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

Przewodniczący Rady Gminy uznał punkt trzeci porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 4 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu czwartego porządku obrad 

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

sesjami. Pan Przewodniczący powiedział, iż razem z Przewodniczącym Komisji Gospodarczej 

oraz sołtysem sołectwa Węgliska byli w KPP w Łańcucie, gdzie złożyli zawiadomienie                                 
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o prowadzeniu działalności grzebowiska bez odpowiedniego zezwolenia z Urzędu Gminy. Pan 

Przewodniczący powiedział, iż z tego co wie pracownik Urzędu potwierdził informację o tym,                

że Spółdzielnia nie posiada takiego zezwolenia, dodał iż w tej sprawie być może więcej powie 

Pani Wójt, gdyż jest Ona stroną w tej sprawie. Przewodniczący rady Gminy powiedział,                               

iż uczestniczył w posiedzeniach Komisji Społecznej i Komisji Gospodarczej. Pan Przewodniczący 

uznał punkt czwarty porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 5 i 6 

 

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

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

sprawozdania Wójta z realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji Rady Gminy                                        

o przedstawienie informacji poprosił Panią Wójt. 

Pani Wójt powiedziała, iż w okresie między sesjami praca Wójta polegała jak zawsze                                    

na przyjmowaniu stron i administrowaniu Gminy, ponadto związana była ze sprawami 

gospodarczymi na terenie Gminy. W dniu 4 czerwca Pani Wójt uczestniczyła w Przeglądzie 

Teatrów im. Z. Turskiej, 9 i 13 czerwca były spisywane kontrakty u notariusza, 11 czerwca 

uczestniczyła w Pikniku Rodzinnym w Wydrzu, 18 czerwca uczestniczyła w Pikniku 

Integracyjnym Osób Niepełnosprawnych, 20 czerwca brała udział w Zgromadzeniu Wspólników 

Spółki Energokom, ponadto brała udział w zakończeniu roku szkolnego w Gimnazjum oraz                        

w Szkole Podstawowej Nr 3. Pani Wójt powiedziała, iż w poniedziałek uczestniczyła w otwarciu 

szkolenia dla nauczycieli związanego z realizacją projektu – Poprawa Jakości Kształcenia                          

w Gminie Rakszawa, natomiast wczoraj w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. Pani Wójt poprosiła 

Panią Sekretarz o przedstawienie informacji, o realizacji uchwał.  

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

 uchwała Nr XLI/191/17 Rady Gminy Rakszawa z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie 

zaciągnięcia kredytu długoterminowego – uchwała w trakcie realizacji, 

 uchwała Nr XLI/192/17 Rady Gminy Rakszawa z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie 

wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rakszawa na rok 2017 – uchwała w trakcie 

realizacji, 

 uchwała Nr XLI/193/17 Rady Gminy Rakszawa z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie 

zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rakszawa na lata 2017 – 2026 – uchwała 

w trakcie realizacji, 

 uchwała Nr XLI/194/17 Rady Gminy Rakszawa z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie 

przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Rakszawa 

na lata 2012 – 2016” za okres 2015 – 2016 – uchwała została zrealizowana, przedłożona 

Radzie Gminy, 

 uchwała Nr XLI/195/17 Rady Gminy Rakszawa z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie 

przyjęcia „Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Rakszawa na lata 2017 – 2020”                       

– uchwała została przesłana do Urzędu Wojewódzkiego i Dziennika Urzędowego, została 

opublikowana 9 czerwca 2017r. pod pozycją 2225. 

Pani Wójt uzupełniając swoją wcześniejszą wypowiedź powiedziała, iż w ostatnia niedzielę 

uczestniczyła również w Pikniku w Szkole Podstawowej Nr 3. 

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

 

Ad. 7 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu siódmego porządku obrad                                 

tj. informacji na temat stanu realizacji inwestycji zaplanowanych na 2017 rok. Pan 

Przewodniczący powiedział, iż wraz z Przewodniczącym Komisji Gospodarczej przygotowali 
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wykaz najważniejszych wydatków inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2017 roku 

(załącznik nr 1 do protokołu). Przewodniczący Rady Gminy poprosił Panią Wójt o przedstawienie 

informacji o stanie realizacji inwestycji. 

Pani Wójt oddała glos Panu J. Szubart. 

Pan J. Szubart przedstawił informację nt. realizacji inwestycji. 

1. Przebudowa i remont sali teatralnej w Rakszawie, w budżecie zostało założone                       

360.000,00 zł, inwestycja zgłoszona do dofinansowania, weryfikacja wniosku była 

pozytywna, niestety nie ma jeszcze informacji o dofinansowaniu, a termin na wykonanie 

został założony na ten rok, w związku z czym czasu jest coraz mniej. 

2. Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia, w budżecie zostało założone 695.000,00 zł, 

inwestycja zakończona, została wystawiona faktura dla Centrum Medycznego, 

oczekiwany czas wpływu środków do 15.07.2017 r. centrum Medyczne już świadczy 

usługi w tych pomieszczeniach. Gmina będzie odzyskiwała VAT z tej inwestycji.  

3. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1510 R Rakszawa – Wydrze – Brzóza 

Stadnicka, cz. II, w budżecie zostało założone 200.000,00 zł, termin wykonania inwestycji 

został określony na 15 września 2017 r., został ogłoszony przetarg, na który wpłynęły                    

3 oferty, I na kwotę 165.265,54 zł, II na kwotę 199.564,03 zł i III na kwotę 214.301,23 zł, 

wszyscy wykonawcy zostali wezwani do uzupełnienia dokumentów, na co maja termin              

do 30 lipca 2017 r. 

4. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1512 R Medynia Głogowska – Rakszawa, 

od ośrodka zdrowia w kierunku Węglisk, w budżecie zostało założone 350.000,00 zł, został 

ogłoszony przetarg, na który wpłynęły 3 oferty, I na kwotę 192.177,43 zł, II na kwotę 

163.270,57 zł i III na kwotę 300.977,64 zł, z pozostałych środków jest możliwa 

kontynuacja budowy tego chodnika w ramach procedury zamówień publicznych, to jaki 

odcinek uda się wykonać będzie zależało od tego, jaka kwota zostanie. 

Przewodniczący Rady Gminy dopytał, czy należy tu liczyć na dotację ze Starostwa Powiatowego 

w Łańcucie. 

Pan J. Szubart potwierdził, dodał iż On mówi tylko o środkach Gminy. Powiat ma założone 

66.000,00 zł na jeden chodnik i 66.000,00 zł na drugi chodnik. Pan Kierownik powiedział, iż mówi 

o tych chodnikach, jako o zadaniu łącznym z uwagi na fakt wykorzystania tych środków                              

na realizację drugiego chodnika. 

5. Projekt chodnika przy drodze powiatowej nr 835/7 – 200 m, w budżecie zostało założone 

5.000,00 zł, na chwilę obecną z rozpytania telefonicznego, najtańsza oferta na projekt jest 

na kwotę 17.000,00 zł, prawdopodobnie większą część prac wykonają pracownicy,                           

a rysunek końcowy wykonawca. 

6. Przebudowa drogi publicznej nr 9961 R Rakszawa Wołochy – Rakszawa Kościelne,                           

w budżecie zostało założone 105.000,00 zł, Decyzja Celu Publicznego prawomocna, trwa 

przygotowanie do podziałów nieruchomości, Gmina jest już w porozumieniu z częścią 

osób, poza tym dokumentacja gotowa. Dokończenie dokumentacji podziałowej, to kwestia 

około miesiąca, później będzie można drogę wykonywać na zgłoszenie. 

7. Przebudowa drogi wewnętrznej nr 1736/2 w miejscowości Rakszawa, w budżecie zostało 

założone 24.318,78 zł, inwestycja założona z funduszu sołeckiego Rakszawy Kąty,                           

z wykonanej dokumentacji wynika, że założone środki są zbyt małe, żeby tę inwestycję 

wykonać, temat ten będzie konsultowany z sołtysem. 

8. Przebudowa drogi gminnej nr 460 Rakszawa Bieleckówka – Rakszawa Kąty Glinki,                        

w budżecie zostało założone 31.058,47 zł, inwestycja założona z funduszu sołeckiego 

Rakszawa Górna, kilku wykonawców było oglądać inwestycję, niestety żadna z firm nie 

wykazała zainteresowania wykonaniem tego zadania, gdyż jest to zbyt mały odcinek. 

9. Przebudowa drogi wewnętrznej - działki nr 4995/5 i 4993 położone w miejscowości 

Rakszawa, w budżecie zostało założone 15.000,00 zł, zgłoszenie zostało wykonane, cała 
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dokumentacja została złożona do Starostwa, droga jest zbyt wąska, wymaga poszerzenia                 

i zmiany trasy. 

10. Przebudowa dróg nr 4995/4, 4995/2 w budżecie zostało założone 30.000,00 zł, zgłoszenie 

zostało wykonane, drogi są przesunięte w terenie. 

11. Wykonanie regulacji prawnej drogi tzw. Grobli (nr 6386/3, 6386/4, 6386/1, 6392),                         

w budżecie zostało założone 30.000,00 zł, Gmina jest na etapie sprawdzania podziałów, 

które były kiedyś wykonywane na wnioski mieszkańców, podział wprawdzie był 

wykonany, ale własność nie została przeniesiona na Gminę. 

12. Wykonanie projektu przebudowy drogi w miejscowości Rakszawa – dz. 7573, 7579/5, 

7579/6, w budżecie zostało założone 30.000,00 zł, w tej chwili przygotowywane jest 

zapytanie. 

13. Wykonanie projektu drogi rowerowej na odcinku Rakszawa Basakówka – Rakszawa 

Potok, w budżecie zostało założone 31.058,47 zł, inwestycja założona z funduszu 

sołeckiego Rakszawy Dolnej, podejmowane były próby zaprojektowania tej drogi z obu 

stron drogi wojewódzkiej, niestety protesty mieszkańców skutecznie uniemożliwiły 

wykonanie tego zadania, w związku z czym sołtysowi zaproponowano wycofanie się                        

z tego zadania i zmiany przeznaczenia funduszu sołeckiego na inne zadanie, w przeciwnym 

razie nie będzie możliwości wykorzystania tych środków, a co za tym idzie późniejszego 

odzyskania ich części. 

14. Budowa sieci rozdzielczej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rakszawa, w budżecie 

zostało założone 200.000,00 zł, inwestycja została wykonana, w tej chwili oczekuje                       

na podpięcie liczników przy przepompowniach, następnie sieć zostanie oddana                               

do użytkowania, mieszkańcy przygotowują się do wykonania przyłączy, planowane jest 

uzupełnianie sieci poza głównym zakresem, część z tych robót została już wykonana,                     

a część planowana jest do wykonania w okresie wakacyjnym. 

15. Budowa sieci rozdzielczej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węgliska, w budżecie 

zostało założone 900.000,00 zł, sieć główna została wykonana, planowane są roboty 

uzupełnianie sieci na odcinkach, które były pominięte przy projektowaniu ze względu                   

na brak zgód osób prywatnych i Nadleśnictwa, projekty zostały wykonane, Gmina 

przygotowuje się do wykonania, Wykonawca tego zadania wygrał inny duży przetarg,                   

w związku z czym roboty uzupełniające na naszym terenie wykona po zakończeniu 

tamtego zadania. 

16. Dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wydrze,                              

w budżecie zostało założone 40.000,00 zł, dokumentacja jest w przygotowaniu, przy czym 

projektanci zostali wezwani do przestrzegania terminów, w przeciwnym razie będą na nich 

nałożone kary finansowe. 

17. Wykonanie oświetlenia na drogach gminnych na terenie sołectwa Wydrze, przy drodze 

Wydrze – Podbór, w budżecie zostało założone 20.000,00 zł, inwestycja założona                              

z funduszu sołeckiego Wydrze, w najbliższym czasie będzie przygotowywane zapytanie. 

18. Wykonanie oświetlenia ulicznego Rakszawa – Kąty, w budżecie zostało założone  

6.958,75 zł, w najbliższym czasie będzie przygotowywane zapytanie. 

19. Projekt oświetlenia ulicznego Rakszawa Rąbane – Rakszawa Kąty (cegielnia), w budżecie 

zostało założone 25.000,00 zł, oferta jest na kwotę 8.200,00 zł plus koszty map                                     

i warunków, we wszystkich omawianych dzisiaj sprawach dotyczących projektu 

oświetlenia ulicznego zostały wszczęte decyzje celu publicznego, w części przypadków 

mieszkańcy zapoznają się z projektami, są już warunki techniczne. 

20. Projekt oświetlenia ulicznego Rakszawa Basakówka – Dąbrówki, w budżecie zostało 

założone 25.000,00 zł, oferta jest na kwotę 8.700,00 zł plus koszty map i warunków. 

21. Wykonanie projektu oświetlenia przy drodze powiatowej 1368 R Trzeboś – Rakszawa 

Basakówka od strony granicy z Trzebosią na odcinku 1 km (okolice przystanku 

autobusowego Rakszawa – Mościny), w budżecie zostało założone 21.000,00 zł. 
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22. Wykonanie projektu oświetlenia w miejscowości Rakszawa przy drodze powiatowej                     

nr 1512 R Medynia Głogowska – Rakszawa (od skrzyżowania z drogą gminna w kierunku 

Węglisk 300 m, w budżecie zostało założone 5.000,00 zł, najtańsza oferta przekracza 

kwotę zaplanowaną w budżecie, w związku z czym Gmina prowadziła negocjacje i część 

obowiązków wzięła na siebie. 

23. Wykonanie projektu oświetlenia przy drodze gminnej publicznej – stadion, w budżecie 

zostało założone 5.000,00 zł, najtańsza oferta przekracza kwotę zaplanowaną w budżecie, 

w związku z czym Gmina prowadziła negocjacje i część obowiązków wzięła na siebie. 

24. Projekt budowy boiska – Węgliska, w budżecie zostało założone 20.964,47 zł, inwestycja 

założona z funduszu sołeckiego Węglisk, zarówno to boisko, jak i boisko przy Szkole 

Podstawowej zostały zgłoszone do dofinansowania, Gmina czeka na rozstrzygnięcie. 

25. Projekt i wykonanie monitoringu boiska sportowego (ABC), w budżecie zostało założone 

35.000,00 zł, monitoring ma obejmować również planowaną wiatę przy tym boisku, na jej 

wykonanie jest już zrobione zgłoszenie, najtańsza oferta jest na kwotę 12.500,00 zł brutto 

plus 1.200,00 zł roczne utrzymanie, gdyż będzie to zrobione na sieci światłowodowej,                     

plus zainwentaryzowanie tego, ogółem kwota monitoringu powinna się zamknąć                   

w ok. 16.000,00 zł. 

26. Przebudowa boiska sportowego przy SP nr 3 Rakszawa, w budżecie zostało założone 

160.000,00 zł, podobnie jak w przypadku boiska na Węgliskach Gmina czeka                                     

na informację o dofinansowaniu. 

27. Budowa parkingu oraz wiaty przy obiekcie sportowym na działce nr 4995/3, w budżecie 

zostało założone 70.000,00 zł, po konsultacjach został opracowany projekt wiaty, jej 

powierzchnia to 49m2, zgłoszenie zostało zrobione, konstrukcja wiaty drewniana, a dach 

dwuspadowy, wstępna wycena kosztorysowa to 25.000,00 – 30.000,00 zł, jeżeli chodzi                   

o parking będzie on wzdłuż rowu odwadniającego, miejsca parkingowe będą skośne. 

28. Ogrodzenie boiska Wydrze, w budżecie zostało założone 15.000,00 zł, będzie 

przygotowywane zapytanie.  

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

temacie, zwracając się do Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 zapytał, na jakim etapie jest remont 

łazienek.   

Pan J. Krupczak powiedział, iż do piątku zbiera zapytania ofertowe, dwie firmy oglądały                   

łazienki i są zainteresowane remontem, dodał iż wykonany ma być kompleksowy remont dwóch 

łazienek. Pan Dyrektor powiedział, iż wszystko wskazuje na to, że w poniedziałek ruszą prace.  

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż w budżecie zostało zapisane 60.000,00 zł na projekt 

przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i deszczowej w ZSTG, zapytał Pana                       

J. Szubart, czy wie co się dzieje w tym temacie. 

Pan J. Szubart powiedział, iż jest to zadanie szkoły, niemniej jednak, jeżeli chodzi o zamówienia 

publiczne, to szkoły nie zostają same, jeżeli chodzi o ten projekt, to wśród kilkunastu projektantów 

było robione rozpytanie, czy są zainteresowani tym zadaniem, niestety ta praca jest 

skomplikowana, nie można tu naruszyć istniejącej infrastruktury, a budynki nie mogą być 

wyłączone z użytkowania, w związku z czym nie ma zainteresowania wykonaniem tego zadania. 

Pan Kierownik powiedział, iż udało się rozpocząć negocjacje z jednym wykonawcą i to Biuro 

Projektowe zgodziło się podjąć tej tematyki, niemniej jednak projekt ma uwzględniać również 

place i drogi oraz sieć energetyczną. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż w budżecie zostało zapisane 30.000,00 zł                                  

na przygotowanie i wyposażenie sali językowej w Szkole Podstawowej Nr 2, zapytał czy będzie 

to wykonane w czasie wakacji. 

Pani DF. Sońska – Jagusztyn powiedziała, iż sala językowa już funkcjonuje. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż w budżecie były zabezpieczone pieniądze                               

na monitoring i wymianę drzwi w Szkole Podstawowej Nr 1. 
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Pan J. Krupczak powiedział, iż drzwi będą wykonywane w trakcie remontu łazienek, natomiast 

monitoring już działa. 

Pani I. Cieślicka powiedziała, iż do Szkoły Podstawowej w Wydrzu miała być zakupiona tablica 

interaktywna.  

Pan P. Michno powiedział, iż tablica została zakupiona i już działa.  

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

w związku z tym, że radni nie zabrali 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 wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rakszawa na rok 2017. 

Pan Przewodniczący o przybliżenie projektu tej uchwały poprosił Panią Wójt.  

Pani Wójt powiedziała, iż w uchwale zwiększa się dochody budżetu o dotację w kwocie 550,00 zł 

w ramach projektu „Zawód szansą na rozwój – projekt wsparcia kształcenia zawodowego                         

w Gminie Rakszawa” w tym na dochody bieżące 110,00 zł i na dochody majątkowe 440,00 zł. 

Druga zmiana, to dokonuje się przeniesienia wydatków w ramach projektu na realizację „Poprawa 

jakości kształcenia w Gminie Rakszawa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa  Podkarpackiego na lata 2014-2020 zgodnie z umową Wojewódzkim Urzędem 

Pracy zmniejsza się wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 27.016,63 zł, 

środki przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, jednocześnie zwiększa się 

wynagrodzenia ze stosunku pracy o kwotę 29.143,62 zł, zmiany te wynikają ze zmiany sposobu 

realizacji zadania. Trzecia zmiana wprowadzana jest w Dziale  900 Gospodarka komunalna                         

i ochrona środowiska, w  rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejsza się wydatki 

majątkowe na zadanie „Wykonanie projektu oświetlenia w miejscowości Rakszawa przy drodze 

powiatowej 1368 R Trzeboś - Rakszawa Basakówka od strony granicy z Trzebosią na odcinku                 

1 km (okolice przystanku autobusowego Rakszawa-Mościny” w kwocie 4.000,00zł i tę kwotę 

wprowadza się w Dziale 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 Obiekty sportowe, gdzie 

wprowadza się wydatki majątkowe na zadanie „Wykonanie boiska do gry w piłkę plażową przy 

boisku ABC” w kwocie 4.000,00zł. Ponadto w związku z tym, że budowa sieci kanalizacyjnej 

może się wiązać z siecią wodociągową, na wniosek Kierownika referatu w Dziale  900 Gospodarka 

komunalna i ochrona środowiska, w  rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 

zmniejsza się wydatki majątkowe na zadaniach: „Budowa sieci rozdzielczej kanalizacji sanitarnej 

w miejscowości Rakszawa” o 1000,00 zł i "Budowa sieci rozdzielczej kanalizacji sanitarnej                      

w miejscowości Węgliska o 1.000,00 zł, i wprowadza się wydatki majątkowe na zadaniach:  

„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rakszawa”  w kwocie 1000,00 zł i  "Budowa sieci 

wodociągowej w miejscowości Węgliska w kwocie 1.000,00 zł. 

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

uchwały. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż projekt tej uchwały był omawiany                                

na wczorajszym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, po głębokiej dyskusji Komisja Rewizyjna 

rekomenduje Radzie Gminy podjęcie tej uchwały w brzmieniu, jak w projekcie, który radni 

otrzymali dzisiaj przed sesją. 

Przewodniczący Rady Gminy 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 

wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rakszawa na rok 2017.  

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie (13 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż podjęta uchwała będzie miała Nr XLII/196/17 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 29 czerwca 2017 roku, po czym uznał punkt ósmy porządku obrad                         

za wyczerpany. 
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Ad. 9 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu dziewiątego porządku obrad                         

tj. podjęcia uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/193/17 Rady Gminy Rakszawa z dnia       

31 maja 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rakszawa na lata                   

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

Pani Wójt oddała głos Pani Skarbnik. 

Pani Skarbnik omówiła zmiany zgodnie z objaśnieniami do Uchwały (załącznik nr 2                                     

do protokołu). 

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

tej uchwały. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż projekt tej uchwały był omawiany                                  

na wczorajszym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, potrzeba podjęcia tej uchwały wynika z błędnie 

wpisanych kwot do poprzedniej uchwały, a dotyczyły one spłat pożyczki zaciągniętej na budowę 

kanalizacji w Rakszawie Bieleckówka, Komisja Rewizyjna rekomenduje Radzie Gminy podjęcie 

tej uchwały w zaproponowanym brzmieniu. 

Przewodniczący Rady Gminy 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 zmiany 

Uchwały Nr XLI/193/17 Rady Gminy Rakszawa z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie wieloletniej 

prognozy finansowej Gminy Rakszawa na lata 2017 – 2026.  

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie (13 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż podjęta uchwała będzie miała Nr XLII/197/17 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 29 czerwca 2017 roku. Pan Przewodniczący uznał punkt dziewiąty 

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

 

Ad. 10  

 

Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady i przeszedł do realizacji                                             

punktu dziesiątego porządku obrad tj. podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia                          

sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rakszawa                                  

za 2016 rok. Pan Przewodniczący odczytał Uchwałę Nr III/50/2017 z dnia 18 maja 2017 roku 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie wydania                   

opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Rakszawa sprawozdaniu z wykonania budżetu                         

Gminy za 20176 rok (uchwała do wglądu w biurze Rady Gminy). Przewodniczący Rady                   

Gminy poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie opinii Komisji 

Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu za 2016 rok. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał opinię Komisji Rewizyjnej Rady Gminy                                 

w Rakszawie o wykonaniu budżetu Gminy Rakszawa za rok 2016 (załącznik nr 3 do protokołu). 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej, po czym 

otworzył dyskusję w temacie sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż nie sposób w tej chwili nie wspomnieć,                 

że wiele zmian do budżetu 2016 roku wniosła Rada Gminy i mimo tego, że do tych                              

nowych inwestycji Pani Wójt podchodziła sceptycznie, obawiała się, że szeregu z tych rzeczy                    

nie uda się wykonać, to większość udało się zrobić, dodał iż są jeszcze inwestycje, które                               

nie zostały zrealizowane, ale one chyba faktycznie nie mogły być zrealizowane, były trudności                     

z projektami, czy inne przeszkody. Pan Przewodniczący powiedział, iż jest to wspólny sukces            

Pani Wójt i Rady Gminy, za co dziękuje. 

Pani Wójt powiedziała, że część inwestycji, jak wspomniał Pan Przewodniczący udało się                      

zrobić, a część pozostała, jeżeli chodzi o chodnik od Ośrodka Zdrowia, to Powiat się                    

zdeklarował, że wykona ten chodnik, a Gmina wykona chodnik na Bieleckówce, w tym roku                               
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to Gmina wykona chodnik od Ośrodka Zdrowia. Pani Wójt podziękowała radnym                                                 

za współpracę, dodała iż ma nadzieję, że ta współpraca będzie nadal szła w tym kierunku                                   

i będzie przynosiła dla społeczeństwa wymierne efekty. 

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

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

zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy 

Rakszawa za 2016 rok. 

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie (13 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż podjęta uchwała będzie miała Nr XLII/198/17 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 29 czerwca 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 udzielenia absolutorium za 2016 rok dla Wójta Gminy Rakszawa. 

Pan Przewodniczący poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie wniosku 

Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy                            

w Rakszawie z dnia 8 czerwca 2017 roku w sprawie o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy 

Rakszawa za 2016 rok (złącznik nr 4 do protokołu). 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej, po czym 

odczytał Uchwalę Nr III/51/2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady 

Gminy w Rakszawie o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Rakszawa z tytułu wykonania 

budżetu gminy za 2016 r. (uchwała do wglądu w biurze Rady Gminy). Przewodniczący Rady 

Gminy otworzył dyskusję. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odnosząc się do zarzutu Regionalnej Izby Obrachunkowej                

o niedopełnieniu obowiązków przez Komisję Rewizyjną i niezapoznaniu się z uchwałą Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie wydania opinii                               

o przedłożonym przez Wójta Gminy Rakszawa sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy                         

za 2016 rok wyjaśnił, że Komisja nie zapoznała się z tą uchwałą, gdyż jej nie otrzymała. 

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

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

uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium za 2016 rok dla Wójta Gminy Rakszawa. 

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie (13 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż podjęta uchwała będzie miała Nr XLII/199/17 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 29 czerwca 2017 roku Pan Przewodniczący uznał punkt jedenasty 

porządku obrad za wyczerpany, a następnie ogłosił kilka minut przerwy. 

 

Ad. 12  

 

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

dwunastego porządku obrad tj. wnioski i zapytania radnych. 

Przewodniczący Komisji Społecznej powiedział, iż na początku Pani Wójt wspomniała,                                

iż uczestniczyła w zakończeniu roku szkolnego w Publicznym Gimnazjum, zapytał czy Pani Wójt 

pytała Panią Dyrektor o wyniki egzaminu gimnazjalnego, bo z tego co czytał na „Łańcut Gada”, 

to Rakszawa we wszystkich kategoriach jest na ostatnim miejscu. 
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Pani Wójt powiedziała, iż przyjęła to z ubolewaniem, a dowiedziała się o tym już po zakończeniu 

roku szkolnego, niemniej jednak tego, że wyniki nie są najlepsze domyśliła się przy wręczaniu 

świadectw z paskiem, których było bardzo mało.  Pani Wójt powiedziała, iż niebawem gimnazja 

się skończą, a dyrektor Gimnazjum od 1 września odchodzi. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż radni liczyli na obecność Pani Dyrektor na dzisiejszej 

sesji, zapytał kto od września będzie pełnił funkcję dyrektora Gimnazjum , skoro obecna Pani 

Dyrektor odchodzi.  

Pani Wójt powiedziała, iż na razie były wstępne rozmowy i nie może powiedzieć na pewno kto, 

dodała iż są dwie możliwości, jeżeli nikt z nauczycieli Gimnazjum dobrowolnie nie podejmie się 

tego zadania można zorganizować konkurs, byłoby to na dwa lata, do całkowitego wygaszenia 

Gimnazjum. Drugą możliwość dają przepisy przejściowe, które pozwalają na powierzenie 

obowiązków dyrektora nauczycielowi tej szkoły do końca reformy. Pani Wójt powiedziała,                         

iż rozmawiała na ten temat z kilkoma osobami, które nie wyraziły zgody, wstępnie taka zgodę 

wyraził Pan H. Zielonka, który wcześniej był dyrektorem Gimnazjum. 

Pan R. Leja zapytał, czy to prawda, że Pani Dyrektor przyznała nagrody większości nauczycieli 

Gimnazjum. 

Pani Wójt powiedziała, iż na ten temat nic nie wie, wie natomiast, że zostały przyznane dwie 

nagrody Wójta, gdyż te wnioski trafiły do Niej, dodała iż jedna nagroda została przyznana 

nauczycielowi za organizacje Ćwierćmaratonu, a druga została przyznana nauczycielowi                            

za organizowanie teatrów. 

Pan R. Leja zapytał, czy Pani Dyrektor bez zgody organu prowadzącego ma możliwość przyznania 

takich nagród. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy w Ich szkołach jest również praktykowane wręczanie 

nagród dyrektora na zakończenie roku szkolnego, czy są one wręczane z okazji Święta Edukacji 

Narodowej. 

Pani D. Sońska – Jagusztyn powiedziała, iż jest to kwestia ustaleń, w Jej szkole nagrody                              

są wręczane z okazji Dnia Nauczyciela, ale w niektórych szkołach jest to na zakończenie roku 

szkolnego. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż zapoznał się z informacją zamieszczoną                      

na „Łańcut Gada”, Rakszawskie Gimnazjum jest najgorsze w Powiecie we wszystkich kategoriach 

oprócz języka angielskiego, gdzie jest przedostatnie. Jeżeli chodzi o nagrody, to Pan 

Przewodniczący powiedział, że na sesji jest obecna Pani Dyrektor ZEASiP, a Ona tę wiedzę                       

na pewno posiada. Nagrody są przyznawane za wyniki, efekty, a w Gimnazjum takowych nie ma.  

Pani J. Wiśniowska powiedziała, iż wie o dwóch nagrodach Wójta, bo w tym brała udział, 

natomiast to, czy Pani Dyrektor przyznała nagrody, czy też nie, to była Jej decyzja i nie ma na to 

wpływu. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż nie chodzi o wpływ tylko o stwierdzenie faktu, 

dodał „Pani musi wiedzieć, czy były wypłacone, bo to przez ZEASiP przechodzi, przez 

księgowych”. 

Pani J. Wiśniowska powiedziała, iż nie musi o tym wiedzieć, gdyż Pani Dyrektor dysponuje swoim 

budżetem, a to byłoby z budżetu szkoły, jeżeli byłyby nagrody, to pracownicy ZEASiP 

przygotowywaliby listę, dodała iż nie wie, czy w Gimnazjum były nagrody, jeżeli są przelewy,                  

to podpisuje je dyrektor szkoły i główny księgowy. 

Pani Wójt powiedziała, że skoro jest taka mowa, to pewnie nagrody były. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, że z tego co wie 90% nauczycieli Gimnazjum 

otrzymało nagrody finansowe dyrektora, dodał „jeżeli się mylę, to na następnej sesji to 

odszczekam”. 
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Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż dla Niego ta informacja jest niepokojąca, 

bo nagrody powinny być przyznawane są za osiągnięcia, a nie dlatego, że się należą, dodał                        

„ja uważam, że niestety w środowisku nauczycieli też trzeba z tym skończyć, nauczyciel powinien 

być rozliczany za osiągnięcia w nauce”. 

Pani I. Cieślicka powiedziała, ze również Ona uważa, że te wyniki są porażające, dodała iż szkoda, 

że Pani Dyrektor nie chciała się spotkać z radnymi. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej poprosił, aby Pani Wójt wyjaśniła tę sytuację. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż wyniki egzaminów dają podstawę do określenia 

EWD (edukacyjnej wartości dodanej), ta wartość mówi o tym, czy dany uczeń poczynił postępy, 

czy się rozwinął, czy też nie. 

Pan Z. Tama zwracając się do Pana B. Werfel zapytał, kiedy Energokom rozpocznie budowę sieci 

wodociągowej, kiedy mieszkańcy będą mieć wodę w domach. 

Pan B. Werfel powiedział, iż Spółka powinna się z tą inwestycją uporać w lipcu, dodał że jest to 

częściowa inwestycja, bo tam trzeba będzie jeszcze wybudować przepompownię, a to jakie będzie 

ciśnienie, to się dopiero okaże po zrealizowaniu inwestycji. Pan Prezes powiedział, iż było troszkę 

kłopotów z wejściem w teren, od osób z którymi jak się wydawało nie powinno być kłopotów. 

Pani I. Cieślicka zapytała odnośnie budowy ścieżki rowerowej do Potoka, były tam trzy warianty 

A, B i C, zapytała czy żadnego z nich nie uda się zrealizować. 

Pan J. Szubart powiedział, iż to zadanie miało być realizowane z funduszu sołeckiego, warianty   

A i B nie wypaliły, Pani Wójt zwracała się do sołtysa o zmianę przeznaczenia środków, bądź 

zmianę inwestycji. Z tego co wie, jest wola zmiany przeznaczenia funduszu sołeckiego                               

na wyposażenie siłowni dla kobiet, sołtys ma przeprowadzić konsultacje w tym temacie i podjąć 

uchwałę zebrania wiejskiego, gdyż czas nagli. jeżeli chodzi o zmianę lokalizacji ścieżki 

rowerowej, to padła propozycja, aby nie było to finansowane z funduszu sołeckiego, tylko                             

z budżetu poprzez wskazanie konkretnej lokalizacji i wariantu.  

Pani I. Cieślicka zapytała, jaki byłby tok postepowania, w przypadku rezygnacji tej inwestycji                     

z funduszu sołeckiego i przełożenia jej do budżetu. 

Pan J. Szubart powiedział, iż postepowanie jest takie, że Pani Wójt musi się zgodzić i wprowadzić 

tę inwestycję do budżetu.  

Pani I. Cieślicka zapytała, jaka jest w tym rola Zarządu Dróg Wojewódzkich. 

Pan J. Szubart powiedział i PZDW to nie dotyczy, gdyż ta ścieżka byłaby poza pasem drogowym, 

podstawowa kwestia jest taka, że sołtys musi zwołać zebranie wiejskie, jeżeli ta procedura                           

nie zostanie przeprowadzona do końca wakacji, to te pieniądze przepadną. 

Pani I. Cieślicka powiedziała, iż żałuje, że nie zostało zwołane spotkanie z mieszkańcami, 

właścicielami działek wzdłuż drogi wojewódzkiej, po których ścieżka rowerowa miała przebiegać.  

Pan J. Szubart powiedział, iż Gmina nie ma takiej możliwości administracyjnej, taka możliwość 

ma wnioskodawca, czyli fundusz sołecki. Z mieszkańcami, którzy złożyli wniosek, że się na to nie 

zgadzają nie było „większej rozmowy”. Pan Kierownik zaproponował, aby tym tematem                           

nie zajmować się w ramach funduszu sołeckiego, tylko ewentualnie w ramach budżetu, a żeby 

fundusz sołecki nie przepadł wykorzystać go na inne cele.  

Przewodniczący Rady Gminy zgłosił wniosek do Pani Wójt, aby uchwały, które są przegłosowane, 

przed podpisaniem były drogą elektroniczna przesyłane do Przewodniczącego Rady, aby miał                  

On możliwość zapoznania się z nimi w komfortowych warunkach. Pan Przewodniczący 

powiedział, iż chciałby ten wniosek poddać pod głosowanie. 

Pani Wójt powiedziała, iż tego wniosku nie potrzeba głosować, gdyż rozumie Ona potrzebę 

takiego rozwiązania. 



11 
 

Przewodniczący Rady Gminy zwracając się do Pani Skarbnik wyraził nadzieję, że uchwały 

podjęte na dzisiejszej sesji będą przesłane droga elektroniczną i będzie się mógł z nimi zapoznać 

przed podpisaniem. Pan Przewodniczący uznał punkt dwunasty porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 13  

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu trzynastego porządku obrad                               

tj. sprawy różne. 

Pani Wójt powiedziała, iż w piątek na terenie Gminy była wichura, która na Wydrzu zerwała dach, 

natomiast na Węgliskach i na Kątach Podwydrzańskich postrącała drzewa, w związku z czym 

strażacy mieli mnóstwo pracy. Pani Wójt podziękowała Panu P. Suszek za pracę wykonana przez 

strażaków z OSP. Jeżeli chodzi o kwestię grzebowiska, to wyjaśnienia na Policji składał 

Kierownik Referatu, dzisiaj przyszła informacja, że sprawa ta zostanie skierowana do Sądu.  

Pan R. Leja zwracając się do Pani M. Siuda, czy jeżeli grzebowisko prowadzi Spółdzielnia 

Socjalna i wyrok nie będzie korzystny dla Spółdzielni i ją rozwiążą, to czy istnieje możliwość,  

aby na drodze sądowej, odzyskać koszty usunięcia tych zwierząt od Spółdzielni. 

Pani M. Siuda powiedziała, iż nie ma dzisiaj dostępu do przepisów, odpowiedzi na to pytanie 

udzieli, jak przeanalizuje przepisy w tym zakresie, dodała iż w tej chwili przedwczesne jest 

przewidywanie, gdyż nie wiadomo, jak się to postępowanie zakończy. 

Pan R. Leja powiedział, iż ze swojego doświadczenia zawodowego wie, że ze spółdzielniami 

socjalnymi bywają problemy. 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił Panią Wójt, aby informowała poinformowała radnych                      

o terminie rozprawy. Pan Przewodniczący zmieniając temat zasugerował, aby zastanowić się                     

nad możliwością wydzierżawienia stawów na Brzeźniku, dodał iż z tego co wie Lasy Państwowe 

są zainteresowane przejęciem gruntów Gminy, na których aktualnie znajduje się droga i most. 

Przewodniczący Rady Gminy zaproponował, aby ten temat poruszyła Komisja Gospodarcza                    

na swoim posiedzeniu.  

Pani A. Rzepka powiedziała, iż zespoły taneczne działające w GOKiC w II połowie czerwca brały 

udział w Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Tanecznych, zdobywając II i III miejsce, natomiast 

tydzień temu Teatr Sioło brał udział w Ogólnopolskim Przeglądzie Teatrów Amatorskich, gdzie 

zdobył Grand Prix, a Pani Helena Wilczek została okrzyknięta najlepszą aktorką. Pani Dyrektor 

zaprosiła wszystkich na Letnie Spotkania Teatralne, które odbędą się w dniach 14, 15, 16 lipca, 

jest to forma konkursowa, a wystąpić ma 11 różnych teatrów. Pani A. Rzepka powiedziała,                            

iż w dniu 27 sierpnia, jak co roku odbędzie się „Pasjonada”, impreza będzie w Brzeźniku,                    

a tematem przewodnim będzie romantyzm. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż Klub Radnych działający w Gminie zaproponował 

mieszkańcom Gminy rozgrywki w piłce nożnej, do rozgrywek zgłosiło się 10 drużyn 14-to 

osobowych, ci mieszkańcy spotykają się w każdą niedzielę i od godz. 1700 do 2200 rozgrywają 

mecze. Pan Przewodniczący powiedział, iż ta inicjatywa jest bardzo pozytywnie oceniana przez 

mieszkańców, dodał iż ma nadzieję, że planowane boisko do piłki plażowej będzie się cieszyło 

takim samym zainteresowaniem, jak to boisko do piłki nożnej. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwracając się do Pana Prezesa OSP zapytał, czy straż ma na 

autach GPS. 

Pan P. Suszek powiedział, iż nie ma. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż czasami zdarza się, że straż ma problem                      

z dotarciem na miejsce zdarzenia, gdyż numeracja domów jest taka, jaka jest, przez co trudno jest 

w niektóre miejsca trafić. Pan Przewodniczący powiedział, że gdyby auta OSP były wyposażone 

w GPS, wówczas takich problemów by nie było. 
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Pan P. Suszek powiedział, iż uwaga jest słuszna, przypomniał iż na wcześniejszej sesji padł 

pomysł dotyczący wprowadzenia nazw ulic w Rakszawie, dodał iż chciałby, aby tak się stało. Pan 

Prezes powiedział, iż strażacy nie maja nawigacji, ale mają specjalną aplikację, z której korzystają 

podczas akcji.  

Pan R. Leja powiedział, iż chciałby zgłosić wniosek do Pani Wójt, aby pochylić się nad 

wprowadzeniem w Rakszawie nazw ulic i rozeznać ile by to kosztowało. Pan radny powiedział, 

iż służbowo dużo jeździ po terenie i nazwy ulic znacznie ułatwiają odnalezienie różnych miejsc. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż taki wniosek już był i na następnej sesji Pan 

Kierownik udzielił odpowiedzi w tej sprawie, mianowicie szacunkowy koszt wprowadzenia nazw 

ulic to około 18.000,00 zł.  

Pani Wójt powiedziała, iż rozwiązaniem byłoby już to, aby przy każdej uliczce postawić tablice 

informacyjne z nazwą przysiółka i informacją, jakie numery domów się przy niej znajdują. 

Pan R. Leja powiedział, że jeżeli ktoś jedzie fizycznie, to poprawi to sytuację, natomiast, jeżeli 

ktoś szuka w nawigacji, to niczego to nie zmieni.  

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy Pan R. Leja podtrzymuje swój wniosek. 

Pan R. Leja zaprzeczył.  

Pani T. Sroczyk na ręce Pani Wójt złożyła podziękowania dla Pana J. Szubart za wyczyszczenie 

trasy na procesję Bożego Ciała. 

Pan W. Walawender poprosił o ponowne umieszczenie witaczy, dodał że mogą to być naprawione 

stare witacze, ale mogą tez być nowe. 

Pan J. Szubart poinformował radnych o tym, że Powiat przystąpił do modernizacji gruntów,                     

w związku z tym zostały zorganizowane zebrania informacyjne dla mieszkańców, niestety 

frekwencja nie była wysoka, dlatego też Pan Kierownik poprosił radnych o przekazanie                              

tej informacji mieszkańcom. Pan J. Szubart powiedział, iż od dnia dzisiejszego po terenie Gminy 

będą chodzili geodeci w żółtych kamizelkach, na których jest napis geodeta oraz logo i nazwa 

firmy, będą mieć identyfikatory ze zdjęciem. Geodeci będą prowadzili pomiary budynków,                       

ale nie będą wchodzić do środka, maja prawo wejść na teren nieruchomości, a mieszkańcy                         

nie maja prawa ich nie wpuścić. Inwentaryzacją będą objęte tereny zabudowane i wszystkie 

budynki będą inwentaryzowane od nowa, mierzone będą budynki i ogrodzenia. Geodeci                         

będą pytać o rok budowy, modernizacji, materiał z jakiego jest wykonany itp. i na te pytania trzeba 

im udzielić odpowiedzi. Jeżeli chodzi o inwentaryzację budynków mieszkańcy nie będą 

powiadamiani osobno, jeżeli chodzi o modernizację nieruchomości, to rozpocznie się ona około 

listopada, wszystkie granice będą ustalane na podstawie zgody obydwu mieszkańców, mieszkańcy 

będą zawiadomieni minimum na 7 dni wcześniej, w praktyce miesiąc wcześniej, pierwsze będzie 

możliwość ugodowego wskazania granic, jeżeli granica nie będzie przebiegać tam gdzie powinna, 

będzie ogrodzenie, to jeżeli będzie zgoda mieszkańców będzie ona poprawiona i naniesiona 

wzdłuż ogrodzenia, w przypadku sporu, granica zostanie określona jako sporna, a koszty 

ewentualnego rozgraniczenia pokryją później mieszkańcy, a są to koszty od 2.000,00 zł, do około 

5.000,00 zł, przy modernizacji, to Powiat pokrywa koszty. W przypadku jeżeli nieruchomość jest 

na małżeństwo, a przy modernizacji występuje tylko jedno z nich, to musi mieć upoważnienie                       

od drugiego, upoważnienie można przekazać tylko osobie dorosłej. Pan Kierownik powiedział,                  

iż geodeci nie będą rozmawiać z osobami nietrzeźwymi. Jeżeli chodzi o nieruchomości, których 

właścicielami są osoby nieżyjące wówczas nie będą one mierzone, chyba że do wiosny przyszłego 

roku zostanie przeprowadzone postepowanie spadkowe. W przypadku użytku zadrzewionego 

istnieje możliwość przekwalifikowania go na las. Pan Kierownik powiedział, iż wszystkich 

informacji związanych z modernizacja udziela Powiat, niemniej jednak również w Urzędzie 

Gminy będzie można uzyskać informacje w tym zakresie. Wyłożenie po zakończeniu 

modernizacji odbędzie się ustawowo w Starostwie Powiatowym na okres 15 dni, niemniej jednak 
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wstępnie jest ustalone z przedstawicielami Powiatu, że te dokumenty będą również udostępnione 

na terenie Gminy. Jeżeli ktoś nie wniesie uwag, po zakończonym terminie nie będzie możliwości 

zmiany danych zapisanych w inwentaryzacji bez konieczności wprowadzenia geodety na własny 

koszt. Pan J. Szubart powiedział, iż prośba Starostwa jest taka, aby powstrzymać się od odbierania 

korespondencji do osób zmarłych. 

Pani M. Janas – Piwińska zapytała, co w sytuacji, kiedy w trakcie pomiarów na gruncie spornym 

sąsiad nie będzie obecny. 

Pan J. Szubart powiedział, iż w takim przypadku będzie opis „granica sporna”. 

Pani M. Janas – Piwińska zapytała, czy teraz będzie nowelizowana modernizacja, którą Powiat 

wykonywał pewien czas temu. 

Pan J. Szubart powiedział, iż pomiar wykonany w 2011 roku był robiony na podstawie 

obowiązujących wówczas przepisów, przepisy zmieniły się w 2013 roku, dlatego też 

inwentaryzacja będzie wykonywana ponownie. Wszystkie punkty naniesione przez geodetów przy 

podziałach po 2013 roku będą przyjęte do zasobów tak jak zostały naniesione i nie będą 

namierzane powtórnie. Budynki, których budowa się rozpoczęła będą namierzane                                              

i zainwentaryzowane. 

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

że zebrani nie zabrali głosu, a zbliża się okres wakacyjny życzył wszystkim udanego wypoczynku, 

a następnie uznał punkt trzynasty porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 14  

 

W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy 

zamknął XLII sesję Rady Gminy. Obrady trwały od godz. 1600 do godz. 1845.   
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