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Protokół Nr VII/44/2017 

z XLIV Sesji Rady Gminy 

z dnia 26 września 2017 r. 
 

Obecni według załączonej listy obecności. 

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Paweł Przybyło, powiedział iż dzisiejsza sesja 

została zwołana w trybie pilnym na wniosek Pani Wójt. Pan Przewodniczący na podstawie listy 

obecności stwierdził, że w sesji bierze udział 12 radnych, co stanowi quorum i Rada może 

podejmować wiążące uchwały. Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż wraz  z materiałami                    

na dzisiejszą sesję radni otrzymali zaproponowany porządek obrad, przypomniał iż radni mogą 

wprowadzić zmiany do porządku za zgodą wnioskodawcy dzisiejszej sesji, czyli Pani Wójt, po czym 

zapytał, czy radni chcą zaproponować zmiany, w związku z tym, że radni nie zgłosili zmian odczytał 

porządek obrad, po czym poddał go pod głosowanie. 

Radni przyjęli porządek obrad jednogłośnie (12 głosów „za”) 

 

Zatwierdzony porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego 

poza rok budżetowy. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rakszawa na lata 

2017 - 2016. 

4. Zakończenie obrad. 

 

Ad. 2 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu drugiego porządku obrad  

tj. podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza 

rok budżetowy. Pan Przewodniczący o przybliżenie projektu tej uchwały poprosił Panią Wójt. 

Pani Wójt powiedziała, iż w związku z tym, że Gmina realizuje projekt OZE z Gminą Żyraków                       

i z Gminą Gać, a uzupełnienia do projektu trzeba złożyć do 28 września b. r. zaszła potrzeba podjęcia 

takiej uchwały gdyż Wójt musi podpisać oświadczenie, że będą zabezpieczone środki na realizacje 

projektu, a żeby móc takie oświadczenie podpisać musi być podjęta taka uchwała. Zobowiązanie ma 

być zaciągnięte na wydatki majątkowe, w związku z czym odzwierciedlenie tego tematu jest w WPF. 

Pani Wójt powiedziała, iż sesja została zwołana w trybie pilnym, ze względu na to, że trwają jeszcze 

przetargi, czeka jak przetargi się rozstrzygną, żeby można było dostosować środki do zawarcia umów 

inwestycyjnych. Pani Wójt powiedziała, iż w uchwale wyraża się zgodę na zaciągnięcie 

zobowiązania w wysokości 3.302.659,84 zł, zobowiązanie to będzie sfinansowane z wpłat 

mieszkańców w wysokości 1.159.292,20 zł, z wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób 

fizycznych w wysokości 32.103,00 zł oraz ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO w wysokości 

2.111.264,64 zł, czyli będzie to 70% kosztów kwalifikowanych. Pani Wójt poinformowała radnych, 

iż w poprzednim tygodniu odbyło się spotkanie partnerów z liderem w Żyrakowie, zostały omówione 

kwestie inżyniera projektu, na którego przetarg będzie ogłaszał Lider, czyli Gmina Żyraków, później 

inżynier projektu będzie ogłaszał przetarg na inspektorów nadzoru. Następnie u wszystkich 

mieszkańców, którzy składali wnioski będzie prowadzona weryfikacja, czy wszystkie instalacje będą 

możliwe do wykonania. 

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

tej uchwały, zapytał jak będzie wyglądała kwestia dotycząca wpłat mieszkańców, czy na uiszczenie 

tych wpłat będzie określony czas. 

Pani Wójt powiedziała, iż dokładna kwota będzie znana po rozstrzygnięciu przetargu i wówczas będą 

podpisane umowy z każdym z mieszkańców. 

Pani I. Cieślicka zapytała, jaki jest termin realizacji projektu. 
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Pani wójt powiedziała, iż projekt ma być zrealizowany do końca 2018 roku. 

Pani M. Janas – Piwińska zapytała, kiedy pojawi się pierwszy inspektor nadzoru u pierwszego 

mieszkańca. 

Pani M. Nycz powiedziała, iż w tym roku będzie wybrany inżynier kontraktu, który będzie miał                     

za zadanie wybór projektanta oraz wybór wykonawcy. W tym roku prawdopodobnie będzie wybrany 

inżynier kontraktu i projektant. Projektant będzie chodził od domu do domu i będzie wykonywał 

projekty i dopiero po tym będzie ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy. Cała realizacje projektu 

musi się zakończyć do końca grudnia 2018 roku. Pani M. Nycz powiedziała, iż rozmowy były takie, 

że po sezonie grzewczym rozpoczną  się montaże instalacji. 

Pani M. Janas – Piwińska zapytała, kiedy mieszkańcy mogą się spodziewać odwiedzin projektanta. 

Pani M. Nycz powiedziała, iż Gmina będzie podpisywać z mieszkańcami umowy na wejście w teren 

projektanta i wykonawcy, będą to pierwsze zawierane umowy, ponadto będzie wykonywana 

inwentaryzacja, która wcześniej nie była wykonana, po przeprowadzeniu tej inwentaryzacji wyjdzie 

na 100%, czy dany mieszkaniec może uczestniczyć w projekcie, czy też nie, czy będzie konieczność 

zrobienia dodatkowej listy, wszystkie dodatkowe sprawy jak dostosowanie obiektu do instalacji 

wyjdą przy okazji przeprowadzania inwentaryzacji. 

Pani M. Janas – Piwińska zapytała, czy z każdą osobą Gmina będzie się kontaktować indywidualnie. 

Pani M. Nycz powiedziała, że Gmina będzie się kontaktowała z każdą osobą, która złożyła wniosek 

i zakwalifikowała się do programu, dodała iż wszystkich wniosków złożono 164, w tym jest 86 

instalacji kolektorów słonecznych, 75 instalacji fotowoltaicznych, 22 kotły na biomasę oraz 29 pomp 

ciepła.  

Pan F. Pliś zapytał, jaki jest wkład mieszkańca.  

Pani M. Nycz powiedziała, iż wkład mieszkańca wynosi 30% plus VAT za całość, wkład własny 

Gminy wynosi 32.000,00 zł, jest to koszt niekwalifikowany dotyczący inżyniera kontraktu, co wiąże 

się z tym, że wniosek był złożony w partnerstwie, a w takim przypadku musi być osoba, która będzie 

koordynowała cały ten projekt.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż Pani M. Janas – Piwińska pytała o terminy,                    

w związku z tym, że konkretna odpowiedź nie padła powiedział, iż z tego co zrozumiał inżynier 

kontraktu będzie wybrany w tym roku. 

Pani M. Nycz potwierdziła. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapytał, czy to będzie wszystko, co będzie w tym roku, dodał 

iż jest taki dociekliwy dlatego, że mieszkańców interesuje, kiedy pojawi się ktoś u nich oraz to,                    

czy się zakwalifikowali do projektu, kiedy pojawi się ktoś wykonujący inwentaryzację oraz kiedy 

pojawi się projektant, dodał iż mieszkańcy będą o to pytać radnych, a radni chcieliby wiedzieć,                    

co mają tym mieszkańcom powiedzieć. 

Pani M. Nycz powiedziała, iż 14 września odbyło się pierwsze spotkanie z partnerami, kolejne 

spotkania są zaplanowane, Gmina nie może sama wymyślać terminów i podawać dat. Gmina musi   

to ustalić wspólnie, nie ma jeszcze podpisanej umowy z Urzędem Marszałkowskim, dopiero                           

są składane dokumenty potrzebne do podpisania tej umowy. Po podpisaniu umowy będzie kolejne 

spotkanie, na którym padną kolejne ustalenia, wszystko będzie na stronie internetowej, a z każdym 

mieszkańcem, z którym będzie podpisywana umowa Gmina będzie się kontaktować indywidualnie. 

Pani M. Nycz poprosiła, że jeżeli mieszkańcy będą mieli pytania, żeby ich kierować do Gminy                          

i tu będą mieć udzielone wszelkie informacje. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poprosił, aby Pani M. Nycz udzieliła teraz Jemu odpowiedzi                 

na pytania, które zadał. 

Pani M. Nycz powiedziała, iż udzieliła informacji, że po spotkaniu, po podpisaniu umowy, będą 

wspólne ustalenia. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż w tej chwili powinna paść odpowiedź,                                

że nie wiadomo kiedy, a wszystko jest uzależnione, w tej chwili jest potrzeba podjęcia uchwały                 

i na chwilę obecną nikt nie jest w stanie nic więcej powiedzieć, bo na to jest za wcześnie. 
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Pani Wójt powiedziałam, że na chwile obecną wszyscy mieszkańcy, którzy złożyli wnioski biorą 

udział w projekcie, a po inwentaryzacji budynków może się okazać, że któraś z instalacji w danym 

budynku może nie być wykonana, ze względu na warunki techniczne. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż dopytuje, gdyż widzi, że kwestie o które pyta nie 

są znane, a ktoś usiłuje wmówić, że wszystko jest wiadome, kiedy nic nie jest wiadome. 

Pani Wójt powiedziała, iż inwentaryzacja musi być zrobiona przed przetargiem, dodała iż jutro miał 

być wspólny wyjazd do Tarnogrodu w województwie Lubelskim, tam ten projekt był realizowany                

w ubiegłym roku i tam będzie się można wielu praktycznych rzeczy dowiedzieć, niemniej jednak 

spotkanie to zostało przełożone na przyszły wtorek. Pani Wójt powiedziała, że jak tylko będą jakieś 

konkrety zaraz ukażą się na stronie internetowej, zostaną tez powiadomieni radni.  

Pani M. Janas – Piwińska zapytała, czy koszty udziału będą płacone w całości przez mieszkańca,                  

a później będzie zwrot, czy mieszkańcy będą płacić tylko te 30% plus VAT oraz kiedy będzie 

dofinansowanie. 

Pani Wójt powiedziała, iż mieszkańcy będą płacić tylko 30% plus VAT, dodała iż jest możliwość 

zaliczkowania z Urzędu Marszałkowskiego, ale tylko do 60%, środki z dofinansowania wpłyną             

po rozliczeniu projektu w 2019 roku. 

Pan R. Leja zapytał, czy jest możliwość zapłacenia tych 30% w całości, czy jest obowiązek 

kredytowania wpłaty. 

Pani Wójt powiedziała, że jeżeli chodzi o mieszkańców, to nie ma obowiązku kredytowania wpłaty. 

Pani M. Nycz powiedziała, iż dla wszystkich mieszkańców, uczestników projektu, z wszystkich gmin 

będzie skonstruowana jednakowo brzmiąca umowa , a przez okres 5 lat instalacja będzie własnością 

Gminy i dopiero po tym okresie będzie oddana mieszkańcowi. Pani M. Nycz powiedziała, że to czy 

mieszkaniec chce wziąć kredyt na te instalacje zależy tylko od mieszkańca. 

Pani Wójt powiedziała, iż ten projekt będzie realizowany w taki sposób, ze wyłoniony projektant 

będzie robił projekt każdemu gospodarstwu, w innych gminach było, że mieszkańcy sami na własny 

koszt musieli sobie zrobić projekt, nie mając pewności, czy zakwalifikują się do projektu, czy też nie, 

wydawali na projekt „w ciemno” 500,00 zł. 

Przewodniczący rady Gminy zapytał, czy na podstawie projektu będzie inwentaryzacja, która 

oszacuje, czy dany mieszkaniec zakwalifikuje się, czy też nie. 

Pani Wójt potwierdziła, dodała iż czasem może się okazać, że na danej posesji wykonanie danej 

instalacji jest nierealne. 

Pan S. Piersiak zapytał, czy formalności z Zakładem Energetycznym, a związana z projektem będą 

w gestii poszczególnych mieszkańców. 

Pani M. Nycz powiedziała, iż będzie to zadanie wykonawcy, to on będzie musiał doprowadzić                     

do podłączenia i załatwić wszystkie dokumenty z tym związane. 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił, aby Pani Wójt na następna sesję przygotowała szerszą 

informacje w tym temacie, 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 wyrażenia 

zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy.  

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie (12 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż podjęta uchwała będzie miała Nr XLIV/204/17 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 26 września 2017 roku, po czym uznał punkt trzeci porządku obrad                             

za wyczerpany. 

 

Ad. 3 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu trzeciego porządku obrad  

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

2017 - 2016. Pan Przewodniczący o przybliżenie projektu tej uchwały poprosił Panią Wójt. 

Pani Wójt oddała głos Pani Skarbnik.  
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Pani Skarbnik powiedziała, iż w związku z realizacją projektu zaszła konieczność zmiany WPF,                    

po czym omówiła wprowadzone zmiany zgodnie z objaśnieniami do uchwały (załącznik nr 1                            

do protokołu). 

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

tej uchwały. 

Pan F. Pliś zapytał, czy tabela 14.1 nie musi być wypełniona do końca. 

Pani Skarbnik powiedziała, iż tych rubryk się nie wypełnia. 

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 

wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rakszawa na lata 2017 - 2016.  

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie (12 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż podjęta uchwała będzie miała Nr XLIV/205/17 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 26 września 2017 roku, po czym uznał punkt trzeci porządku obrad                             

za wyczerpany. Pan przewodniczący powiedział, że w porządku obrad nie ma spraw różnych,                        

nie mniej jednak ustalił z Panią Wójt, że jeżeli radni będą mieli pytania, to Pani Wójt odpowie                         

na nie po podjęciu uchwały dotyczącej WPF. Przewodniczący Rady Gminy przekazał wszystkim 

ozdrowienia od przebywającego w szpitalu sołtysa Pana J. Panek. Pan Przewodniczący powiedział, 

że za około 2 – 3 tygodnie odbędzie się sesja związana z oświata w naszej Gminie. 

Pani M. Janas – Piwińska powiedziała, iż zakończył się I etap budowy chodnika od Ośrodka Zdrowia 

w kierunku Węglisk, zapytała kiedy można się spodziewać budowy II etapu. 

Pani Wójt powiedziała, iż II etap będzie realizował Powiat, będzie on wykonywany po zakończeniu 

wcześniejszych zobowiazań, budowane będzie 80m chodnika. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy radni chcą jeszcze zabrać głos. 

Radni nie zabrali głosu. 

 

Ad. 4 

 

W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy 

zamknął XLIV sesję Rady Gminy. Obrady trwały od godz. 1400 do godz. 1435.  

 

Sporządziła: Teresa Nowicka           Zatwierdził:  
 

Paweł Przybyło 

Przewodniczący Rady Gminy 

 


