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Protokół Nr VII/43/2017 

z XLIII Sesji Rady Gminy Rakszawa 

z 30 sierpnia 2017 r.  
 

Obecni według załączonej listy obecności. 

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

udział 12 radnych, co stanowi quorum i Rada może podejmować wiążące uchwały. Pan 

Przewodniczący powitał radnych oraz zaproszonych gości, odczytał zaproponowany porządek 

obrad, po czym zapytał czy ktoś chciałby zaproponować zmiany. 

Pan F. Pliś – Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej zgłosił wniosek wypracowany                                    

na wczorajszym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, aby z porządku obrad dzisiejszej sesji usunąć 

punkt 10 „podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych, trybu postepowania                      

w sprawie udzielenia dotacji sposobu jej rozliczania z budżetu Gminy Rakszawa dla jednostek 

ochotniczych straży pożarnych” i odłożenie go do kolejnej sesji. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż we wczorajszym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej 

uczestniczyła Pani Wójt, która wyraziła zgodę na usunięcie tego punktu. Pan Przewodniczący 

poddał pod glosowanie wniosek Pana F. Pliś. 

Radni przyjęli wniosek jednogłośnie (12 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż w związku z przyjęciem wniosku zmieni się 

numeracja kolejnych punktów, dotychczasowy punkt 11 będzie punktem 10, punkt 12 będzie 

punktem 11 i tak kolejno do punktu 15, który będzie punktem 14. Pan Przewodniczący zapytał, 

czy radni chcą zaproponować inne zmiany, w związku z tym, że nikt nie zaproponował innych 

zmian poddał pod głosowanie zmieniony porządek obrad. 

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

 

Zatwierdzony porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XLII 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. Sprawozdanie z działalności GOKiC w Rakszawie za rok 2016, plany i zamierzenia na rok 

2017.  

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXV/115/16 Rady Gminy Rakszawa z dnia                          

14 lipca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług                 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości                                                    

i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXV/117/16 Rady Gminy Rakszawa z dnia                     

14 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku                           

na terenie Gminy Rakszawa”. 

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. 
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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 XLII sesji Rady Gminy.  Pan Przewodniczący zapytał, czy radni mają 

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

poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Gminy. 

Radni przyjęli protokół z XLII sesji (11 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 uczestniczył w posiedzeniach Komisji Społecznej, 

Gospodarczej i Rewizyjnej, ponadto w ubiegła niedzielę uczestniczył w „Pasjonadzie” 

zorganizowanej przez GOKiC. Pan Przewodniczący podziękował ani Dyrektor za zaproszenie                        

na tę imprezę, po czym 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 Wójt. 

Pani Wójt powiedziała, iż w okresie między sesjami uczestniczyła w trzydniowych spotkaniach 

teatralnych zorganizowanych przez GOKiC, ponadto uczestniczyła w Powiatowym Święcie 

Policji, a także Święcie Lasu zorganizowanym w Wydrzu przez Nadleśnictwo Leżajsk,                                   

w Pasjonadzie zorganizowanej przez GOKiC oraz w Dożynkach Parafialnych w Rakszawie Kąty. 

Pani Wójt uczestniczyła w spisywaniu aktów notarialnych, w Sokołowie był spisywany akt 

dotyczący przejęcia działki pod drogę dojazdową w Rakszawie Rąbane od Agencji Rolnej, 

natomiast w Łańcucie był spisywany akt dotyczący działek na Rąbanym położonych przy 

budowanym chodniku. Pani Wójt powiedziała, iż odbyła spotkania z dyrektorami szkół, 

dyrektorem GOKiC, a także z Prezesem Spółki. 

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

za wyczerpany. 

 

Ad. 6  

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu szóstego porządku obrad 

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

o przedstawienie tego tematu poprosił Panią Wójt. 

Pani Wójt oddała głos Pani Sekretarz. 

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

 uchwała Nr XLII/196/17 Rady Gminy Rakszawa z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie 

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

realizacji, 
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 uchwała Nr XLII/197/17 Rady Gminy Rakszawa z dnia 29 czerwca 2017 roku 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                           

– uchwała w trakcie realizacji, 

 uchwała Nr XLII/198/17 Rady Gminy Rakszawa z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy 

Rakszawa za 2016 rok – uchwała została zrealizowana, 

 uchwała Nr XLII/199/17 Rady Gminy Rakszawa z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie 

udzielenia absolutorium za 2016 rok dla Wójta Gminy Rakszawa – uchwała została 

zrealizowana. 

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

obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 7 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu siódmego porządku obrad                                 

tj. sprawozdania z działalności GOKiC w Rakszawie za rok 2016, plany i zamierzenia na rok 2017. 

Pan Przewodniczący o przedstawienie sprawozdania poprosił Panią A. Rzepka – Dyrektora 

GOKiC w Rakszawie. 

Pani A. Rzepka przedstawiła sprawozdanie z działalności GOKiC w Rakszawie za okres                           

od 1.01 – 31.12.2016 r. (załącznik nr 1 do protokołu). 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Pani A. Rzepka, dodał iż temat ten był bardzo 

szczegółowo omówiony na posiedzeniu Komisji Społecznej, a następnie otworzył dyskusję. Pan 

Przewodniczący powiedział iż za budynkiem GOKiC został rozebrany budynek gospodarczy, 

teraz jest tam parking niestety teren po tym budynku nie został utwardzony, w związku z czym                      

po opadach deszczu osoby z niego korzystające wnoszą błoto nie tylko do budynku GOKiC, ale 

także do budynku poczty i banku. Przewodniczący Rady Gminy zwracając się do Pana B. Werfel 

powiedział, iż planowana tam była budowa linii ciepłownicze, zapytał kiedy ten temat będzie 

realizowany, gdyż za budynkiem GOKiC, należałoby wyasfaltować. 

Pan B. Werfel powiedział, iż w przyszłym roku można planować utwardzenie tego placu, gdyż                   

do końca I kwartału przyszłego roku wyjaśni się sytuacja sieci ciepłowniczej. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż z informacji, jaka padła na posiedzeniu Komisji 

Społecznej wynika, że dach na budynku w Rakszawie Kąty jest wadliwy, po każdych opadach 

deszczu pojawiają się nacieki na sufitach, a takiej sytuacji również więźba dachowa ulega 

zniszczeniu. Pan Przewodniczący zapytał, czy są jakieś plany usunięcia tej usterki, dodał                            

iż przedstawicielem tamtego środowiska jest Pan sołtys, być może On coś powie w tym temacie, 

ponadto zorientowani w sprawie zapewne są Pani Dyrektor GOKiC i Pan Kierownik. 

Pan J. Szubart powiedział, że jeżeli chodzi o ten budynek, to aby poznać stan faktyczny należałoby 

ściągnąć dach, niemniej jednak z oględzin wykonanych przez firmę wykonującą pokrycia 

dachowe i przez inspektora, który wykonuje Gminie przeglądy techniczne budynków wynika,                 

że najprawdopodobniej przy wykonywaniu remontu tego budynku zostało stare belkowanie, 

krokwie prawdopodobnie zgniły, w związku z czym dach się rozszczelnił. Blacha z tego dachu               

po ściągnięciu będzie musiała być zezłomowana, szacunkowy koszt remontu tego dachu to około 

25 – 30.000,00 zł. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż remont tego dachu prawdopodobnie będzie się wiązał 

z wymianą nie tylko poszycia, ale i więźby dachowej, dodał iż nieremontowanie tego dachu będzie 

się wiązało z dalszym niszczeniem wnętrza tego budynku, co się z kolei będzie wiązało z kolejnym 

remontem pomieszczeń w tym budynku. 
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Pan C. Babiarz powiedział, iż remont tego budynku wykonywali fachowcy, dodał iż swoje 

zastrzeżenia zgłaszał do Urzędu Gminy pisemnie, na co ma potwierdzenia. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż Jego zdaniem jest to temat, który należałoby poruszyć 

na zebraniu wiejskim, a w najbliższym czasie wszyscy sołtysi będą organizowali takie zebrania                   

w związku z przeznaczeniem funduszu sołeckiego na przyszły rok.   

Pan C. Babiarz powiedział, że jeżeli chodzi o fundusz sołecki, to odbył już dwa zebrania Rady 

Sołeckiej i wszyscy wypowiedzieli się za uzupełnieniem oświetlenia, niemniej jednak o tym,                     

na co zostanie przeznaczony fundusz sołecki zdecyduje zebranie wiejskie. Pan sołtys powiedział, 

iż na zebraniu wiejskim podda pod rozwagę temat remontu świetlicy. 

Pan Z. Tama zapytał, czy w tym budynku są stropy, czy powiały, bo jeżeli powały, to będą one                 

w bardzo złym stanie, jeżeli dach przecieka. 

Pan J. Szubart powiedział, iż prawdopodobnie jest to powała przykryta wełną, jeżeli to zamokło, 

to wszystko jest do wymiany. Pan Kierownik powiedział, że aby się dowiedzieć jak sytuacja 

wygląda trzeba odkryć dach, a jeżeli dach się odkryje, to trzeba będzie go zrobić. 

Pan W. Walawender poruszył kwestię placu zabaw potrzebnego do organizacji imprez, plac przed 

Browarem znacznie się skurczył. Pan radny powiedział, iż najlepszy byłby stadion, niemniej 

jednak póki co nie jest on gminny, w związku z czym wraca sprawa przejęcia stadionu. Pan                   

W. Walawender powiedział, iż na organizowanych imprezach brak jest miejsc siedzących, trwają 

one długo, co dla osób oglądających jest męczące. Pan radny powiedział, iż w rejonie, gdzie 

mieszka był informator o ścieżce rowerowej, o szlaku w tej chwili leży on przewrócony w rowie. 

Przewodniczący Rady Gminy nawiązując do wypowiedzi Pana W. Walawender zapytał,                          

czy w kwestii przejęcia stadionu coś się poruszyło. Pan Przewodniczący powiedział,                               

iż w Brzeźniku odbyła się już droga impreza plenerowa, jest tam bardzo ładnie w związku z czym 

poprosił, aby Pani Wójt zorientowała się w możliwości przejęcia Brzeźnika, dodał iż z rozmowy 

z Panem sołtysem wie, że aktualnie Brzeźnik jest dzierżawiony przez Koło Wędkarskie.  

Pan J. Panek powiedział, iż Rakszawskie Koło Wędkarskie oficjalnie dzierżawi zbiorniki wodne 

w Brzeźniku wraz z linią brzegową zajmująca 2m od lustra wody, Koło chciało dzierżawić nieco 

większy obszar, ale przy zmianie umowy Nadleśnictwo Leżajsk jest zobowiązane do ogłoszenia 

przetargu na taka dzierżawę. Pan sołtys powiedział, iż teren ten jest bardzo atrakcyjny,                                     

a organizowane tam imprezy mają bardzo dobry odbiór społeczny, dodał iż z informacji Pani 

Dyrektor wynika, że siły do pracy są, potrzebne są jeszcze pieniądze, w związku z czym 

zasugerował, aby Rada Gminy zastanowiła się nad tym podczas prac nad przyszłorocznym 

budżetem. 

Pan J. Kuca powiedział, iż brał udział w niedzielnych uroczystościach, wszyscy chwalili miejsce, 

gdzie się one odbywały, dodał że Jego zdaniem trzeba zrobić wszystko, żeby to miejsce pozyskać. 

Odnośnie funkcjonowania filii GOKiC w Węgliskach powiedział, iż głównie w okresie jesienno 

– zimowym tętniło tam życie, z czego należy się cieszyć. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż na posiedzeniu Komisji Społecznej pojawił się temat 

związany z funkcjonowaniem biblioteki w Węgliskach, w związku z czym należałoby się 

zastanowić nad przeniesieniem biblioteki, która aktualnie znajduje się w Szkole Podstawowej                    

do budynku gminnego, w którym mieści się OSP i swoją działalność prowadzi GOKiC. pan 

Przewodniczący powiedział, że zarówno  działalnością GOKiC, jak i prowadzeniem biblioteki 

zajmuje się jedna osoba i przeniesienie biblioteki do tego budynku znacznie ułatwiłoby 

funkcjonowanie tego miejsca. 

Pan J. Kuca powiedział, iż były rozmowy z Panią Dyrektor na temat przeniesienia biblioteki i Jego 

zdaniem wszystko jest na dobrej drodze. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż główny budynek, w którym GOKiC prowadzi swoją 

działalność jest już za ciasny na tak szeroką działalność jaką prowadzi. Pan Przewodniczący 

powiedział, iż wygaszany jest nabór do Publicznego Gimnazjum w Rakszawie, w związku z czym 

będzie wolny budynek i na chwilę obecną nie ma pomysłu jak można by było go wykorzystać. 
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Propozycja Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 jest taka, aby w tym budynku zlokalizować 

przedszkole, druga propozycja jest taka, aby umiejscowić tam główna siedzibę Ośrodka Kultury, 

jest to bardzo dobre miejsce, jest dużo zieleni, boisko, schronisko, sala teatralna,  hala sportowa                 

i stołówka, która być może niedługo doczeka się remontu. Przewodniczący Rady Gminy poprosił, 

aby radni oraz Pani Wójt zastanowili się nad takim przeznaczeniem tego budynku.  

Pani Wójt powiedziała, iż rozmowy jakie prowadziła z Panią Dyrektor GOKiC szły w tę stronę, 

aby być może ten budynek przeznaczyć na główna siedzibę GOKiC, obecny budynek wprawdzie 

jest wyposażony, ale jest już za mały na taką działalność, w związku z czym po przeniesieniu 

siedziby GOKiC obecny budynek można by było przeznaczyć na dodatkowe miejsca 

przedszkolne, jest on w pobliżu głównego przedszkola oraz placu zabaw. Pani Wójt powiedziała, 

że jeżeli chodzi o Brzeźnik, to jest to temat do rozważenia, dodała że już w pierwszej kadencji 

były zapytania do Nadleśnictwa, niemniej jednak nie przyniosły one oczekiwanego rezultatu, gdyż 

zarówno instytucje Leśne, jak i instytucje Kościelne nie są skłonne do wyzbywania się swoich 

nieruchomości. Panie Wójt powiedziała, że trzeba będzie spróbować, być może uda się ten teren 

pozyskać poprzez zamianę gruntów, gdyż z tego co wie jedną z dróg biegnących przez lasy                         

są zainteresowane Lasy Państwowe, jeżeli to się nie uda trzeba będzie próbować przejąć ten teren 

w użytkowanie, być może w użytkowanie wieczyste.  

Pani I. Cieślicka powiedziała, iż poopiera pomysł przeniesienia siedziby GOKiC do budynku 

Publicznego Gimnazjum, nawiązując do Pasjonady powiedziała, iż była to wspaniała impreza, 

doskonale odzwierciedlająca ówczesny klimat, która bardzo dobrze wpasowała się w Brzeźnik, 

dodała iż uczestniczyli w niej nie tylko mieszkańcy Rakszawy, ale również bardzo dużo osób 

przyjezdnych, które na pewno szerzej rozsławią to wydarzenie. Pani radna wyraziła słowa uznania 

dla Pani A. Rzepka za zorganizowanie tak dużego przedsięwzięcia z tak dużą ilością 

zaangażowanych osób. 

Pan J. Panek powiedział, iż w tej chwili jest najlepszy moment na przejęcie Brzeźnika, gdyż 

działalność bobrów oraz firmy prowadzącej wycinkę na tym terenie znacznie pomniejszyła jego 

wartość.  

Pan R. Leja poruszył kwestię Osady, gdyż już kolejny rok brak jest konkretów, co dalej z nią 

będzie. 

Przewodniczący Komisji Społecznej powiedział, iż popiera pomysł przeniesienia siedziby GOKiC 

do budynku Gimnazjum, ponadto nawiązując do przejęcia Brzeźnika powiedział, iż Komisja 

Społeczna na swoim posiedzeniu wypracowała wniosek dotyczący zorientowania się                                    

w możliwości pozyskania terenu Brzeźnika od Lasów Państwowych. Pan Przewodniczący 

podziękował Pani Dyrektor za zorganizowanie tak pięknej imprezy. 

Pan Z. Tama powiedział, iż uznania wymaga całoroczna działalność GOKiC, a nie tylko ostatnia 

impreza, nawiązując do dwóch sal na Węgliskach powiedział, iż pewien czas temu była tam 

biblioteka, ale wówczas duża sala była podzielona, dodał iż szkoda by było ponownie dzielić ją 

na mniejsze sale. 

Pani A. Rzepka powiedziała, iż pomysł podziału sali i utworzenia tam biblioteki był konsultowany 

z mieszkańcami i oni podobnie jak Pan radny wolą dużą salę, dla GOKiC lepiej by było mieć 

wszystko w jednym miejscu, niemniej jednak trzeba się liczyć ze zdaniem mieszkańców. Pani 

Dyrektor podziękowała za słowa uznania, za zorganizowanie Pasjonady, ponadto podziękowała 

wszystkim, którzy się zaangażowali w jej przygotowanie, podziękowała strażakom                                       

za zorganizowanie ruchu i czuwanie nad bezpieczeństwem całej imprezy. Pani Dyrektor 

powiedziała, iż współpraca przy organizacji Pasjonady układała się bardzo dobrze, wyraziła 

nadzieje, że tak będzie nadal, przy organizacji wszystkich przedsięwzięć, gdyż wszyscy mają 

wspólny cel, promocję naszej Gminy. 

Pan P. Suszek powiedział, iż wspólna realizacja różnych przedsięwzięć łączy, w związku z czym 

należałoby sobie życzyć dalszej dobrej współpracy. 
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Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy radni chcą jeszcze zabrać głos w tym punkcie,                             

w związku z tym, że radni nie zabrali głosu podziękował Pani A. Rzepka za przygotowanie 

obszernego sprawozdania oraz za pracę, jaką włożyła w przygotowanie i realizację tak bogatej 

oferty zajęć oferowanych przez GOKiC. Pan Przewodniczący uznał punkt siódmy porządku obrad 

za wyczerpany, po czym ogłosił kilka minut przerwy. 

 

Ad. 8  

 

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

ósmego porządku obrad tj. podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXV/115/16 Rady Gminy 

Rakszawa z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości                   

i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości    

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pan Przewodniczący o przybliżenie projektu 

tej uchwały poprosił Pana J. Szubart.  

Pan J. Szubart powiedział, iż zmiany obu uchwał dotyczących gospodarki odpadami są zbieżne, 

wynikają ze zmiany przepisów, które w tej chwili nakazują frakcyjne zbieranie odpadów,                            

co w naszej Gminie funkcjonuje już od paru lat, wcześniej gminy same określały kolory i ilość 

worków (frakcji), w tej chwili nie ma rozróżnienia odpadów zielonych i biodegradowalnych, 

będzie to w jednym worku, szkło będzie zbierane do worków zielonych. Jeżeli chodzi o odpady 

biodegradowalne, to ze względu na to, że było bardzo dużo przypadków oddawania skoszonej 

trawy, mimo iż 95% mieszkańców deklarowało posiadanie kompostownika, wprowadzone będzie 

ograniczenie do 2 sztuk worków o wadze 25kg na nieruchomość, gdyż były przypadki po 10 – 12 

worków od nieruchomości. Pan Kierownik powiedział, iż wraz z nowym przetargiem na następny 

rok będą nowe harmonogramy i informacje do jakiego worka jakie odpady należy wrzucać.  

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

tej uchwały. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż zarówno ta, jak i kolejna uchwała były 

omawiane na wczorajszym posiedzeniu Komisji Gospodarczej i obie uchwały otrzymały opinie 

pozytywne. 

Pan F. Pliś – Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż również Komisja 

Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała obie te uchwały. 

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 zmieniającą uchwałę 

Nr XXV/115/16 Rady Gminy Rakszawa z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez 

właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie (12 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż podjęta uchwała będzie miała Nr XLIII/200/17 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 30 sierpnia 2017 roku, po czym uznał punkt ósmy porządku obrad                         

za wyczerpany. 

 

Ad. 9 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu dziewiątego porządku obrad                         
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tj. podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXV/117/16 Rady Gminy Rakszawa z dnia 14 lipca 

2016 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Rakszawa”. Pan Przewodniczący o przybliżenie projektu tej uchwały poprosił Pana J. Szubart. 

Pan J. Szubart powiedział, iż tak jak mówił przy poprzedniej uchwale, te uchwały są ze sobą 

związane, uchwałą główną jest regulamin, a wszystkie pozostałe uchwały muzą być z nią zbieżne. 

Pan Kierownik powiedział, iż w regulaminie określone są kolory worków, które od tej chwili 

obowiązują również przedsiębiorców, wcześniejsza uchwała przedsiębiorców nie obowiązywała.  

Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję w temacie tej uchwały.  

Pan J. Kuca poruszył kwestię dużej ilości różnego rodzaju śmieci w lasach, dodał iż najwięcej 

śmieci jest między Węgliskami, a Kątami. 

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił uwagę na zmianę pkt. 7 w §5, gdzie określa się limit, opłaty 

za odbiór śmieci są za poszczególne osoby w gospodarstwie, a w tym przypadku odpady są 

ograniczone do nieruchomości, czyli bez względu na to, ile osób mieszka tego rodzaju odpadów 

można oddać 2 worki miesięcznie. 

Pan J. Szubart powiedział, iż w tym punkcie jest mowa o odpadach gnilnych, dwa worki o których 

mowa, to 50kg miesięcznie, posiadanie kompostownika zadeklarowało 95% mieszkańców,                       

w związku z czym w tych gospodarstwach takich odpadków nie powinno być wcale.                                     

W nieruchomości, w której mieszkają dwie rodziny (np. teściowie oraz córka z zięciem) 

prawidłowo złożona deklaracja powinna być złożona w dwóch egzemplarzach, najczęściej 

deklaracje składane są w jednym egzemplarzu, na którym wymieniane są wszystkie osoby. Pan 

kierownik powiedział, iż deklaracje zostały przeanalizowane i w żadnym przypadku ilość 

zadeklarowanych odpadów biodegradowalnych nie przekroczyła ilości jednego worka, 

przekroczenia są tylko w przypadku koszonej trawy, dochodziło do tego, że ludzie do worków 

wkładali gałęzie obcięte z drzew i krzewów. Jeżeli Gmina miałaby płacić za wywożenie takich 

odpadów, jak liście, czy trawa, bo wówczas opłatę trzeba by było podnieść do 10 – 15,00 zł. 

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, iż zarówno Komisja Gospodarcza, jak i Komisja 

Rewizyjna pozytywnie zaopiniowały projekt tej uchwały. Pan Przewodniczący zapytał, czy radni 

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

pod głosowanie uchwałę zmieniającą uchwałę Nr XXV/117/16 Rady Gminy Rakszawa z dnia                  

14 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Rakszawa”.  

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie (12 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż podjęta uchwała będzie miała Nr XLIII/201/17 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 30 sierpnia 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, 

o przybliżenie projektu tej uchwały poprosił Panią Wójt. 

Pani Wójt powiedziała, iż tuz przed sesja radni otrzymali projekt uchwały w nieco innej formie, 

niż ta, która otrzymali wraz z materiałami na sesję, co jest związane ze zmianą wprowadzoną na 

posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, a dotyczy to przeznaczenia 30.000,00 zł na zakup wyposażenia 

do siłowni dla kobiet, w związku z wprowadzona zmiana Pani Skarbnik zaktualizowała projekt 

uchwały. Pani Wójt omówiła pozostałe zmiany zgodnie z objaśnieniami do projektu uchwały 

(załącznik nr 2 do protokołu). 

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

uchwały. Pan Przewodniczący zwracając się do Pana Prezesa OSP zapytał, jakie są plany remontu 
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strażnicy i jaki zakres ten remont miałby obejmować. 

Pan P. Suszek powiedział, iż OSP w Rakszawie otrzymała dofinansowanie ze środków Krajowego 

Systemu Ratowniczo – Gaśniczego ma modernizację strażnic, dotacja wynosi 19.000,00 zł,                     

do tego potrzebne są środki własne w wysokości 9.000,00 zł z budżetu Gminy. Pan Prezes 

powiedziała, iż rozmawiał na ten temat z Panią Wójt i obiecała Ona, że na Radzie te środki będą 

wprowadzone, dodał iż w międzyczasie były rozmowy na temat modernizacji górnej sali, gdyż            

jak wszyscy wiedzą, w tej chwili ta sala jest wyłączona z użytkowania, kawałki tynku odpadają              

z sufitu. Pan P. Suszek powiedział iż strażacy zwrócili się z prośbą przywrócenia tej sali                              

do użytkowania, pomysł jest taki, aby w tej sali zrobić nie tylko tynk, ale wyremontować ja w taki 

sposób, żeby za chwilę nie trzeba było znów jej remontować. OSP na własny koszt sprowadziła 

osobę, która zajmuje się sprawami akustyki, która wstępnie oszacowała koszt. Pan Prezes wyraził 

nadzieję, że środki, które Rada przeznaczy na OSP na dzisiejszej sesji będą wystarczając                              

na przeprowadzenie tego remontu.  

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż z tego co zrozumiał, to remont strażnicy będzie 

podzielony na dwie części, I część to sala używana jako taneczna, a II część to pomieszczenia                  

na dole. 

Pan P. Suszek potwierdził. 

Pani Wójt powiedziała, iż na dole mają być remontowane pomieszczenia garażowe, co zostało 

wskazane w piśmie z PPSP. 

Pan p. Suszek powiedział, iż dotacja z Krajowego Systemu w wysokości 19.000,00 zł jest                               

na pomieszczenia na dole, kosztorys na ten remont pojawił się niedawno, a kwota na jaką remont 

opiewa jest „abstrakcją”, termin rozliczenia dotacji przypada na listopad, a patrząc na inne 

jednostki jest problem ze znalezieniem wykonawców takich remontów. Pan Prezes powiedział,                

iż pojawiła się oferta od Pana, który robił projekt, ceny są wysokie i środków z dotacji oraz tych    

z budżetu Gminy na pewno na realizacje nie wystarczy.  

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, jakie są te koszty. 

Pan P. Suszek powiedział, iż kosztorys inwestorski na pomieszczenie szatni, aneks kuchenny                       

i wykonanie sanitariatów plus przeniesienie pomieszczenia warsztatu opiewa na 87.939,00 zł 

netto. Pan Prezes powiedział, iż to zadanie będzie podzielone, gdyż z dotacji i środków z Gminy 

uda się zrobić tylko dwa pomieszczenia tj. szatnię i aneks kuchenny, co kosztowałoby                        

33.000,00 zł brutto. Pozostała część, czyli sanitariaty, warsztat, toalety, korytarz itd. to kwota 

48.000,00 zł brutto. 

Przewodniczący Rady Gminy dopytał, za ile wykonawca zgodził się wykonać całość. 

Pan P. Suszek powiedział, że za 81.000,00 zł, 16.500,00 zł OSP zapłaciło za projekt,                                      

do pomieszczeń na dole brakuje 64.000,00 zł. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, jaki miałby być podział środków, które Rada przeznacza 

na OSP na dzisiejszej sesji. 

Pan P. Suszek powiedział, iż 10.000,00 zł byłoby na zadania na dole, a 40.000,00 zł na remont 

sali. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał odnośnie kosztorysu remontu sali tanecznej na górze,                     

co będzie wykonane w ramach dzisiaj przeznaczonych środków.  

Pan P. Suszek powiedział, iż rozważane było wykonanie podwieszonego sufitu z wypełnieniem              

z waty, niemniej jednak po analizie, m. in. w związku z tym, że jest tam bardzo zła akustyka 

postanowiono, że zamiast podwieszonego sufitu będzie położony na suficie tynk i zrobiona będzie 

podłoga, gdyż obecna bardzo się poci i odbija dźwięk. Pan Prezes wyraził nadzieję, że środków 

wystarczy, niemniej jednak nie ma jeszcze konkretnych ofert.  

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż nie rozumie sytuacji, żeby robić dwa 

zadania kiedy nie ma pieniędzy, dodał iż Jego zdaniem całą kwotę 50.000,00 zł należałoby 

przeznaczyć na sam dół, gdyż dla straży bardziej potrzebny jest dół, niż ta sala. Pan 

Przewodniczący powiedział, że w kwestii sali na górze cały czas jest mowa o remoncie sufitu, 
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zapytał czy tam nic innego nie wymaga remontu. 

Pan J. Szubart powiedział, iż wszystko wymaga remontu. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż uważa, że sufit robi się na końcu, 

powiedział iż uczestniczył we wczorajszym posiedzeniu Komisji Gospodarczej i wczoraj i dzisiaj 

padają sprzeczne informacje. Pan Przewodniczący dodał iż nie ma sensu wchodzić w taki zakres 

remontu, trzeba zrobić jedna rzecz, a do końca. 

Pani Wójt powiedziała, że zarówno Komendant PPSP w Łańcucie, jak i Komendant OSP                            

w Rakszawie wystąpili z informacją, że OSP ma otrzymać dofinansowanie z Państwowej Straży, 

w związku z czym trzeba dołożyć środki własne w wysokości 9.495,00 zł, a środki te mają być 

przeznaczone na remont pomieszczeń garażowych. Pani Wójt powiedziała, iż nigdy nie słyszała, 

że mają tam być robione toalety, czy aneks kuchenny, wcześniej takich rozmów z Nią nie było.                

Z tych środków przeprowadzony miał być remont pomieszczeń garażowych z przeznaczeniem               

na szatnię. Drugim tematem była sala na górze, która wymaga remontu, gdyż tam nastąpiła 

sytuacja awaryjna, niemniej jednak remontu wymaga cały budynek. Pani Wójt powiedziała, iż salę 

tę trzeba remontować, gdyż jest ona wyłączona z użytkowania, a jest ona potrzebna, kobietom, 

Szkole Podstawowej Nr 2 i innym organizacjom. Pani Wójt powiedziała, iż przyjęła                                        

za oczywistość, że strop w tej sali trzeba zabezpieczyć, żeby nie stwarzał zagrożenia                                      

dla przebywających w tej sali. Pani Wójt powiedziała, iż zwróciła się o przeznaczenie pieniędzy 

na taki właśnie cel i taka umowę spisze z OSP, o innych remontach nie było mowy, dodała                            

iż trzeba zrobić to, na co te pieniądze miały być przeznaczone, jeżeli kosztorys jest na większe 

zadania, to można je podzielić na etapy i zrobić wtedy, kiedy będą na to pieniądze. Pani Wójt 

powiedziała, że jeżeli się rozmawia się z Wójtem i ustala się pewne sytuacje, to nie może być tak, 

że przychodzi się na sesje i opowiada się o zupełnie innych zadaniach, dodała iż zawsze z wielkim 

szacunkiem traktuje strażaków, wczoraj na Komisji Rewizyjnej informowała radnych na co te 

pieniądze mają być przeznaczone, bo nastąpiła awaryjna sytuacja i od radnych dowiedziała się,                   

że mówi rzeczy nieprawdziwe, gdyż radni maja informacje, że te pieniądze mają iść na zupełnie 

cos innego. Pani Wójt powiedziała, iż dzisiaj rozmawia na ten temat, który został wspólnie 

ustalony. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż myśli o gospodarnym wydatkowaniu pieniędzy, 

zgadza się z tym, że zadania powinny być podzielone na etapy, ale powinny być podzielone w taki 

sposób, aby zakończyć pewien etap, a nie rozpoczynać dwóch etapów równolegle. Jednostka OSP 

do swojego funkcjonowania potrzebuje pomieszczeń na dole, na wczorajszych posiedzeniach 

Komisji nie było ani jednego słowa przeciwko dofinansowaniu tego remontu. Pan Przewodniczący 

powiedział, iż nie chciałby, aby powtórzyła się sytuacja taka, jak z Domem Ludowym  na Kątach, 

o czym była mowa na dzisiejszej sesji, gdzie pewien etap nie został wykonany i będzie wracał 

przy następnych zmianach do budżetu. Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż jeden etap 

powinien być wykonany od początku do końca, a następnie powinien być realizowany drugi etap. 

Pan Przewodniczący przypomniał, iż nie jest to pierwsza sesja na której jest mowa o poprawie 

stanu technicznego tego budynku. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż jego wypowiedzi maja na celu pomóc,                      

a nie zaszkodzić, jeżeli chodzi o salę na górze, to była mowa o tym, że odpada tam tynk, zapytał 

czy montując teraz akustyczny sufit, który jest drogi, nie zniszczy się on przy kolejnych 

remontach. Pan Przewodniczący powiedział, iż nie zaczyna się remontu pomieszczenia od sufitu, 

jeżeli o zabezpieczenie, to fragmenty odpadającego tynku można zbić, i w tym miejscu 

pomalować, dodał iż wie, że nie będzie to ładnie wyglądało, ale sufit będzie zabezpieczony, 

wykonanie nowego sufitu, to remont, a nie zabezpieczenie. 

Pan P. Suszek powiedział, że jeżeli chodzi o remont sali, to o ile dobrze pamięta, to ta sala 2 albo 

3 lata jest wyłączona z użytkowania, a ludzie czasem się o tę sale dopytują, dodał iż boi się,                          

że za chwile do tego budynku nie będzie miał kto przyjść. Pan komendant powiedział,                                     

iż w ostatnim czasie strażakom udało się wiele rzeczy zrobić własnymi siłami, dlatego też 
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chcieliby, aby w najbliższym czasie ta sala wróciła do użytkowania. Pan P. Suszek powiedział,                   

iż strażacy wynajęli firmę, która ma przeprowadzić, jak gdyby audyt, który wskaże, jakie materiały 

należałoby zastosować, żeby salę przywrócić do użytkowania. Pan Komendant powiedział,                         

że jak wszyscy zauważyli cały budynek wymaga remontu, nie ma tam rzeczy dobrych, poza 

jednym pomieszczeniem, które strażacy wyremontowali własnymi siłami. Planowana była 

termomodernizacja budynku, wówczas wymienione byłyby okna, czy centralne ogrzewanie, 

niestety tego nie udało się zrealizować. Pan P. Suszek powiedział, iż ma wrażenie, że w kwestii 

nieporozumienia z przeznaczeniem środków „Komendant Powiatowy coś tutaj zamieszał, jeżeli 

tak może powiedzieć”, gdyż był taki Jego pomysł, żeby remontować pomieszczenia garażowe,                

ale strażacy się na to nie zgodzili, dodał iż wydaje Mu się, że dla strażaków ważniejsze są 

pomieszczenia socjalne, niż pomieszczenia garażowe.  Pan Komendant powiedział,                                       

iż pomieszczenia garażowe wymagają większego remontu, niemniej jednak ten remont może 

poczekać, dodał że już na początku kadencji strażacy prosili o remont sanitariatów, które są                      

w opłakanym stanie. Jeżeli chodzi o aneks kuchenny, to ma tam być ciepła bieżąca woda, 

umywalka, będzie tam można zrobić sobie kawę, czy odgrzać coś ciepłego będzie stół,                             

przy którym będzie można zjeść i nic więcej. 

Pani Wójt powiedziała, że jeżeli jest dotacja celowa z MSWiA, to na konkretny cel i w piśmie Pan 

Komendant Powiatowy, który przydzielając pieniądze pisze, że przydziela pieniądze na remont 

pomieszczeń garażowych w kwocie 19.000,00 zł, OSP te pieniądze dostanie, jeżeli Gmina 

zapewni druga część, termin rozliczenia jest 15 listopada. Pani Wójt powiedziała, iż nie wie co się 

dzieje w straży, gdyż Ona ma pismo w tej sprawie i rozmawia na temat tego, co zostało zapisane 

w piśmie. 

Pan P. Suszek powiedział, iż OSP również się zwracała do Pani Wójt z pismem. 

Pani Wójt powiedziała, iż Pani Sekretarz zaraz przyniesie to pismo. 

Pan W. Walawender powiedział, iż z tej sytuacji trzeba wyjść, a strażakom potrzebna jest pomoc, 

potrzebne są te pomieszczenia. Pan radny uważa, że teraz trzeba zrobić dół, a za miesiąc będzie 

nowy budżet i tam będzie można zaplanować remont góry. 

Pani Wójt poprosiła o zakończenie tego tematu, powiedziała, iż wniosek o zmianę budżetu                        

do Rady wpłynął przed sesją. Pani wójt powiedziała, że Rada może udzielić dotacji, zasugerowała 

aby przyznać dotację dla OSP na remont budynku, natomiast Ona wraz z Panem Komendantem 

usiądą i ustalą na co te pieniądze będą przeznaczone, żeby było wiadomo w jaki sposób spisać 

umowę na udzielnie dotacji. 

Przewodniczący Komisji Społecznej powiedział, żeby nie dziwić się strażakom, że chcą mieć 

lepiej, jeżdżą na akcje i widzą jak mają strażacy w innych jednostkach. Strażacy niosą pomoc                       

i powinni mieć godne warunki. 

Pan W. Walawender powiedział, żeby zrobić tak, jak proponowała Pani Wójt, żeby przyznać 

dotację, a Pani Wójt oraz Pan Komendant wspólnie ustala na co ta dotacja będzie przeznaczona. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż ta uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez 

Komisje Rewizyjną, wyjaśnienia wymagała kwestia dotycząca tego, jak ten remont będzie 

wyglądał, gdyż z na dwóch posiedzeniach komisji były przedstawiane rozbieżne stanowiska.                    

Pan Przewodniczący powiedział, iż w tej chwili Pani Wójt poznała stanowisko Rady i na pewno 

wykorzysta je w rozmowach z Panem Prezesem. Przewodniczący Rady Gminy wyraził nadzieję, 

że radni zostaną zapoznani z wykonaniem budżetu i ze środkami, jakie zostają i można by je 

jeszcze przeznaczyć na inwestycje.  

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 

wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rakszawa na rok 2017. 

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie (12 głosów „za”) 
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Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż podjęta uchwała będzie miała Nr XLIII/202/17 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 30 sierpnia 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, 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 3 do protokołu). 

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

tej uchwały. 

Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż uchwała była omawiana na wczorajszym 

posiedzeniu, opinia Komisji jest pozytywna.  

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 zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rakszawa na lata                            

2017 – 2026. 

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie (12 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż podjęta uchwała będzie miała Nr XLIII/203/17 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 30 sierpnia 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. 

Pan W. Walawender zapytał, czy w związku z reforma oświaty, ktoś z nauczycieli stracił pracę, 

ponadto zapytał, czy został zakończony remont łazienek w Szkole Podstawowej Nr 1. 

Pani Wójt powiedziała, iż w tym roku nikt nie stracił pracy, nadal są dwa roczniki Gimnazjum,                 

a z trzech klas I Gimnazjum, które miałyby być utworzone, utworzonych zostało pięć klas VII. 

Jeżeli chodzi o nauczycieli, to jeden nauczyciel odszedł na emeryturę, jedna nauczycielka, czyli 

dyrektor Gimnazjum odeszła do pracy, do innej szkoły, dużo nauczycieli uzupełnia etaty w kilku 

szkołach. Do połowy września będzie przeprowadzona analiza finansów, gdyż zmienia się płace 

w poszczególnych szkołach, co jest związane m. in. z tym, że nauczyciel uzupełniający ma płacone 

ze szkoły macierzystej, z która ma zawartą umowę o pracę. Pani Wójt powiedziała,                                          

ze prawdopodobnie w budżecie będzie dużo przesunięć, niemniej jednak finansowo „nie powinno 

tam być rewolucji”. Jeżeli chodzi o remont łazienek w Szkole Podstawowej Nr 1, to Pani Wójt 

była tam w trakcie prac, niemniej jednak odpowiedzialność za realizację tego zadania ma w swej 

gestii dyrektor, który zapewniał, że remont będzie zakończony przed 1 września.   

Przewodniczący Komisji Gospodarczej przypomniał, iż na ostatniej sesji pytał odnośnie wyników 

w Gimnazjum, gdyż radnych doszły niepokojące glosy, że mimo bardzo kiepskich wyników 

nauczyciele Gimnazjum dostali nagrody, na tamtej sesji Pani Wójt obiecała że tę sprawę wyjaśni, 

w związku z czym oczekuje odpowiedzi. 

Pani Wójt powiedziała, iż na poprzedniej sesji wyjaśniła, że nagrody przyznaje dyrektor szkoły 

według uznania, Wójt w to nie ingeruje, nauczycieli ocenia dyrektor szkoły. 
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Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż Wójt Gminy chyba ma prawo zwrócić 

uwagę dyrektorowi, jeżeli coś jest niewłaściwe. Pan Przewodniczący powiedział, iż Jego zdaniem 

z wypowiedzi Pani Wójt wynika, że nauczyciele na te nagrody zasłużyli. 

Pani Wójt powiedziała, iż nie wie, czy nauczyciele zasłużyli, gdyż nie nadzoruje pracy 

nauczycieli, dodała iż wyniki są uzależnione od bardzo wielu czynników, a Ona nie jest ekspertem 

w tym temacie. Pani Wójt powiedziała, że jeżeli chodzi o wyciagnięcie konsekwencji od dyrektora 

szkoły, to tego dyrektora już nie ma, dodała iż była ostatnio na Radzie Pedagogicznej i wydawało 

się, że nagrody były uzasadnione. 

Pan F. Pliś zasugerował, aby fundusz nagród był tworzony później, a nie na początku. 

Pani Wójt powiedziała, iż tak nie można robić, w szkołach obowiązuje Karta Nauczyciela, która 

obliguje do utworzenia funduszu nagród w szkołach. Pani Wójt powiedziała, że Jej również wiele 

zapisów się nie podoba, samorządowcy niejednokrotnie zwracali się o wprowadzenie zmian                      

w Karcie Nauczyciela, dodała iż w naszej Gminie ze środków publicznych nauczyciele nie mają 

płacone za studia podyplomowe, o co nauczyciele maja pretensje, niemniej jednak dzisiaj każdy 

kształci się na swój koszt. 

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, iż jedna ze zmian budżetu wprowadzonych                                

na ostatniej sesji dotyczyła budowy boiska do piłki plażowej, na posiedzeniu Komisji 

Gospodarczej radni dowiedzieli się, że to boisko nie jest jeszcze zbudowane i prawdopodobnie nie 

zostanie zbudowane. Pan Przewodniczący zapytał, co stoi na przeszkodzie, aby to boisko 

zbudować.  

Pani Wójt poprosiła Pana J. Szubart o wyjaśnienie. 

Pan J. Szubart powiedział, iż ze względu na bardzo dużą ilość obowiązków nie był jeszcze w stanie 

tego wykonać, od marca pracownik jest na chorobowym i nie ma nikogo na zastępstwo. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział iż interesuje się budową tego boiska, gdyż był 

inicjatorem tego pomysłu, koszt jego wykonania nie jest wysoki, co na posiedzeniu Komisji 

Gospodarczej potwierdził Pan S. Piersiak, gdyż na Wydrzu mieszkańcy własnym sumptem takie 

boisko wykonali, co tylko potwierdza fakt, że jest potrzeba tworzenia takich boisk. Pan 

Przewodniczący powiedział, iż takie boisko powinno spełniać wymogi bezpieczeństwa,                               

w związku z czym największym kosztem boiska są atesty. Przewodniczący Rady Gminy zapytał 

czy On oraz Przewodniczący Komisji Gospodarczej mogą zaoferować swoją pomoc i pomóc                     

w budowie tego boiska. 

Pan J. Szubart powiedział, iż wszelka pomoc jest mile widziana, dodał iż widział, że Pan 

Przewodniczący ma opis tego boiska, w związku z czym będzie go można umieścić w zapytaniu. 

Pan R. Leja powiedział, iż na ostatniej sesji pytał Panią mecenas odnośnie grzebowiska, chodziło 

o komplikacje jakie mogły by się pojawić w związku z tym, że sprawa dotyczy Spółdzielni 

Socjalnej, gdyby się okazało, że grzebowisko jest nielegalne. Pan radny zapytał, czy Pani mecenas 

sprawdziła, czy gdyby się okazało, że grzebowisko trzeba zlikwidować, to czy egzekucja                             

w stosunku do Spółdzielni jest możliwa.  

Pani Wójt powiedziała, iż z tego co dowiedziała się od Pana Przewodniczącego, to sprawa poszła 

do Sądu, a Sąd jest wyższym organem do rozstrzygania, niż Pani mecenas. 

Pan R. Leja powiedział, iż chodzi Mu o to, czy jeżeli Sąd nakaże grzebowisko zlikwidować,                     

czy Gmina nie zostanie z tym problemem sama.  

Pan R. Leja powiedział, iż obawia się o to, że dojdzie do likwidacji Spółdzielni, a wówczas 

jakakolwiek egzekucja będzie niemożliwa, dodał iż właśnie te sprawę miała rozeznać Pani 

mecenas. 

Pani Wójt powiedziała, iż Pani mecenas nic w tej sprawie Jej nie przekazywała.  



13 
 

Pan F. Pliś zwracając się do radnych powiatowych zapytał, kiedy Powiat zlikwiduje pas zieleni 

między chodnikiem, a asfaltem w Potoku. 

Pani Wójt powiedziała, iż w czasie wakacji był zorganizowany przez Powiat objazd dróg 

powiatowych, w objeździe uczestniczyli Pan Starosta i Pana Dyrektor ZDP, był tam poruszany 

temat wspomnianego paska zieleni, z uzyskanej informacji wynika, że na wykonanie tego paska 

jest akceptacja i zgoda Starosty, niestety brakuje wykonawcy. Pani Wójt powiedziała, ż ze strony 

Gminy w objeździe uczestniczyła Ona oraz Pan Kierownik i wiele spraw było tam poruszanych. 

Pani A. Rzepka powiedziała, iż temat ten był poruszany, niemniej jednak tak jak powiedziała Pani 

Wójt brakuje wykonawcy na jego wykonanie. Pani Dyrektor powiedziała, iż Dyrektor Wolski 

zapewniał, że jeżeli będzie dobra pogoda, to w październiku będzie to możliwe do wykonania.  

Przewodniczący rady Gminy zapytał, na czyj koszt będzie uzupełniony ten asfalt. 

Pani A. Rzepka powiedziała, iż będzie to wykonane na koszt Powiatu. 

Pan W. Walawender zwracając się do radnych powiatowych zapytał, czy Powiat sprzedał halę po 

firmie Remix, jeżeli tak, to za jaką kwotę. 

Pani A. Rzepka powiedziała, iż Powiat sprzedał tę halę, niemniej jednak nie wie za jaka kwotę.  

Pan T. Gwizdak powiedział, iż cena wywoławcza wynosiła 1.050.000,00 zł, była jedna oferta                      

i hala została sprzedana za 1.060.000,00 zł. 

Pan W. Walawender powiedział, iż teren ten został sprzedany, a nauczyciela mają tam garaże. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej zapytał, czy ta hala patrząc na MPZP leży w terenie 

przemysłowym.  

Pan J. Szubart powiedział, iż niejednokrotnie informował Powiat, że ta hala leży w terenie usług 

publicznych z dopuszczeniem usług komercyjnych. Właściciel firmy, która kupiła tę halę w dniu 

wczorajszym zwrócił się do Gminy o zmianę MPZP, w rozmowie stwierdził, że Powiat nie 

poinformował Go o tym, że tam są usługi publiczne. Firma może wykorzystywać halę w takim 

stanie w jakim jest, może tam robić remonty, niemniej jednak nie może zrobić nic, co wymaga 

pozwolenia na budowę, gdyż będzie to niezgodne z planem. Jeżeli okaże się, że przetargu nie było 

informacji o przeznaczeniu tego terenu w MPZP, firma będzie miała prawo zwrotu środków 

zapłaconych za halę wraz z odszkodowaniem, chyba że Gmina zmieni MPZP. 

Przewodniczący Komisji Społecznej poruszył kwestię dotyczącą wycięcia traw w rzekach, przez 

co przy większych opadach woda w rzekach się piętrzy. 

Pan J. Szubart powiedział, iż w dniu wczorajszym był przedstawiciel PZMiUW, który zajmuje się 

rzekami i przekazał informację, że pomimo wcześniejszych zapewnień w tym roku na Rakszawę 

nie będą mieć żadnych środków, wszystkie środki zostały wycofane i przekazane na inne cele.    

Pan Kierownik powiedział, iż październiku, bądź w listopadzie Gmina będzie się zwracała                        

do PZMiUW o przeznaczenie środków na Rakszawę w przyszłym roku.  

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

że radni nie zabrali głosu uznał punkt dwunasty porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 13  

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu trzynastego porządku obrad                               

tj. sprawy różne. Pan Przewodniczący powiedział, iż wnioski , jakie Gmina składała                                      

na dofinansowanie budowy boisk przy Szkole Podstawowej Nr 3 oraz na Węgliskach nie zostały 

pozytywnie zaopiniowane, środki nie zostały przyznane, dodał iż koszt budowy boiska przy 

Szkole Podstawowej Nr 3 to 390.000,00 zł. 
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Pan J. Szubart powiedział, iż dokładnie to 385.000,00 zł, co przewyższa kosztorys o prawie 

80.000,00 zł. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy nie znalazłby się nikt, kto zrobiłby to taniej. 

Pan J. Szubart powiedział, że jeżeli chodzi o budowę boisk, to patrząc na ceny budowy boisk                

w ciągu ostatnich kilku lat, to właśnie w tym okresie ceny były najtańsze. Ceny poszły w górę,         

na niektórych przetargach nie ma wcale wykonawców, wcześniej bywało, że było po 15 ofert, tym 

razem było 3 oferty, trzecia oferta opiewała na 460.000,00 zł.  

Przewodniczący Rady Gminy poprosił, aby Pan J. Szubart poinformował radnych o przetargu, 

który ma być jutro rozstrzygnięty, a dotyczy budowy dróg. 

Pan J. Szubart powiedział, że jutro o godz. 1100 będzie rozstrzygnięty przetarg dotyczący drogi 

FOGR-owskiej na Węgliskach, drogi przed i za boiskiem ABC, drogi na tzw. Dwór, z funduszu 

sołeckiego Rakszawa Rąbane uzupełnienie poboczy i kontynuacja asfaltu, działka nr 460                              

w kierunku Katów Wydrzańskich oraz z funduszu sołeckiego Rakszawy Kąty droga na tak zwanej 

Szyjówce. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy w dniu ogłaszania przetargu droga Wołochy Kościelne 

nie miała pełnej dokumentacji. 

Pan J. Szubart potwierdził, powiedział iż rozmawiał już z pracownikami na ten temat, postarają 

się, aby w przyszłym tygodniu oba odcinki ogłosić, dodał iż po przetargu na pewno trzeba będzie 

do tego dołożyć środków, gdyż budżecie jest zaplanowana zbyt mała kwota. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, kiedy mieszkańcy Kościelnego mogą się spodziewać 

budowy kanalizacji.  

Pan J. Szubart powiedział, iż zmieniła się ustawa o zamówieniach publicznych, wcześniej można 

było zamówić to samo zamówienie do 50% kwoty, która była ogłoszona w przetargu, w tej chwili 

jest taki zapis, że już na etapie ogłaszania przetargu trzeba mieć gotową dokumentację tego,                       

co miałoby być robione, jako roboty uzupełniające, gdzie wiadomym jest, że jak będzie gotowa 

dokumentacja, to nie będzie się robić tego w ramach robót uzupełniających, tylko jako roboty 

podstawowe. Pan Kierownik powiedział, iż na pierwsze zapytanie żadne z przedsiębiorstw 

kanalizacyjnych się nie zgłosiło, teraz doszła jeszcze dokumentacja na kanalizację, na przejście  

na Groblę, w związku z czym zostanie ogłoszona większa ilość, już w trybie przetargowym.                     

Pan J. Szubart wyraził nadzieję, że w połowie października „będzie po wszystkim”. 

Pan J. Kuca wrócił do tematu zanieczyszczenia lasów, zasugerował aby objechać koparką                             

z przyczepą i pozbierać to wszystko. Pan sołtys poprosił Panią Wójt, aby wpłynęła na odpowiednie 

instytucje, konkretnie chodzi mu o oznakowanie zakrętu między Rakszawą, a Węgliskami,                        

w ostatnim czasie zdarzyło się tam kilka wypadków.  

Przewodniczący Rady Gminy poprosił Panią Wójt, aby przy okazji rozmowy z Panem Starostą 

poruszyła ten temat. 

Pan J. Panek powiedział, iż na dzisiejszej sesji były podejmowane istotne uchwały, sołtysom 

trudno jest dyskutować na ten temat, jeżeli nie mają treści uchwał. Pan sołtys powiedział,                             

iż przysłuchiwał się dyskusji Pana D. Kościółek z Panią Wójt na temat funduszu nagród,                             

taki fundusz musi być, niemniej jednak Rada Gminy ma wpływ na regulamin premiowania,                         

w związku z czym trzeba zaglądnąć do regulaminu, jest tak, że nagrody się należą, bo są pieniądze, 

nie za pracę. Pan sołtys powiedział, iż jako członek zarządu LGD Ziemia Łańcucka otrzymał 

projekt uchwały, w której głosować się będzie nad taką rzeczą, że „dyrektorzy naszych szkół 

podstawowych założyli jakiś bunt, domagają się skreślenia z członków LGD”, dodał iż jest                         

to bardzo dziwne, biorąc pod uwagę to, że Gmina ma w tej grupie bardzo mało członków,                           

nie rozumie dlaczego domagają się tego Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3, Pani Dyrektor 
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Szkoły Podstawowej Nr 2, czy Pan Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1. Pan J. Panek poprosił, 

aby Pani Wójt przemyślała tę sprawę. Zwracając się do Przewodniczącego Rady Gminy 

powiedział, iż trzeba zadziałać i zastanowiła się nad tym, żeby skierować na członków LGD 

dobrych i ciekawych ludzi z naszej Gminy, dodał iż Gmina Rakszawa zyskała i nadal zyskuje dużo 

pieniędzy z LGD. Pan sołtys zwracając się do Pana J. Szubart poprosił o zajęcie się droga i mostem 

na Kościelnym koło Pana Baj, tam są trzy przepusty i tylko jeden drożny. 

Przewodniczący Rady Gminy jeżeli chodzi o uchwały, to nie pamięta czasów, żeby było 

praktykowane wysyłanie uchwał do sołtysów, zapytał, czy Pan J. Panek, jako Przewodniczący 

Rady wysyłał uchwały do sołtysów. 

Pan J. Panek powiedział, iż nie wysyłał uchwał. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż praktykuje to, co poprzednicy, niemniej jednak stara 

się informować o posiedzeniach komisji, sołtysów, przynajmniej tych z którymi się spotyka. Pan 

Przewodniczący zwracając się do Przewodniczącego Komisji Społecznej i Przewodniczącego 

Komisji Gospodarczej poprosił, aby zapraszali na posiedzenia sołtysów, jeżeli będą omawiane 

uchwały dotyczące sołectwa. Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż nie chciałby, aby 

uchwały były tak szeroko omawiane na sesji. 

Pan J. Szubart powiedział, że jeżeli chodzi o most, o którym, mówił Pan sołtys, to właśnie tam 

specjalnie ściągnął przedstawiciela PZMiUW, który powiedział, że przy pomocy w tym roku 

będzie można wykonać tylko bieżącą konserwację, niemniej jednak obiecał, że w przyszłym roku 

na tym odcinku spróbują zrobić taką regulację, jaka była zrobiona na Dymarce.    

Pan J. Kuca powiedział, iż wczoraj dowiedział się, że dokończenie chodnika na Węgliskach                     

ma być dopiero zakończeniu prac, które mają być prowadzone od Ośrodka Zdrowia w kierunku 

Węglisk, zdaniem Pana sołtysa śmiesznym jest, żeby pierwsze robić na Rąbanym, później tu,                     

a na końcu skończyć 12m na Węgliskach. Pan J. Kuca powiedział, iż dowiedział się, że to ma 

zrobić Powiat, a Powiat mówi, że już wszystko zrobił i teraz ma robić Gmina. 

Pani Wójt zapytała, czy Pana sołtysa nie satysfakcjonuje, że to ma być wykonane. 

Pan sołtys powiedział, iż boi się, że nie będzie to skończone. 

Pani Wójt powiedziała, iż wykonawca wygrał przetarg na chodnik na Rąbanym i chodnik                           

od Ośrodka Zdrowia w kierunku Węglisk, jak wykona swoja robotę określoną w przetargu, 

dopiero wówczas będzie można z nim rozmawiać, żeby wykonał roboty uzupełniające. Pani Wójt 

powiedziała, że to ma być wykonane i nie ma znaczenia, czy będzie to wykonane po robocie                       

na Bieleckówce, czy po robocie od Ośrodka Zdrowia. Radni ubiegali się o budowę chodnika                     

od Ośrodka Zdrowia i też chcą, żeby jak najszybciej został wykonany. 

Pan J. Kuca powiedział, iż praca została zakończona, a chodnik nie został dokończony porosła tam 

trawa, podobnie z kanalizacją, która też została zakończona, ale czeka jeszcze na jakąś 

dokumentację, dodał iż rozmawiał z Kierownikiem, który te prace wykonywał i mówił, że mógł 

przyjść i kończyć tę linię, ale z Gminy czegoś nie ma. 

Pan J. Szubart powiedział, iż sołtys nie jest od tego, żeby mówić wykonawcom, co mają robić, 

dodał iż Pan sołtys czasem za bardzo miesza. Pan Kierownik powiedział, iż zaraz po Komisji 

dzwonił do wykonawcy, który powiedział, że jeżeli będzie podpisana umowa, to on w każdej 

chwili może przyjechać, niemniej jednak, jak już wspomniał przetargu na razie nie może ogłosić. 

Pan J. Szubart powiedział, iż odcinek główny na Węgliskach był wykonany w maju, niestety 

odcinek koło Pana radnego trzeba było przesuwać i był zaprojektowany później, Lasy Państwowe 

nie chciały wyrazić zgody na wejście w teren, w ubiegłym tygodniu przesłały umowę dzierżawy, 

na to że można umieścić kanalizacje na ich działce. Pan Kierownik powiedział, iż za 1mb 

kanalizacji nie zapłaci więcej, jak 120,00 zł, a nie 180 – 200,00 zł jak w Rzeszowie. Jeżeli chodzi 
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o chodnik, to w ubiegłym roku przez Gminę wykonanych było kilkaset metrów tego chodnika, 

później chodnik był dokańczany przez „Drogi Powiatowe”, wykonywane to było na rowie krytym, 

koszty były dość duże, zostało około 12m chodnika, za mniej więcej 8.000,00 zł. Pan J. Szubart 

powiedział, że płaci wykonawcy po wykonaniu zadania podstawowego i nie może wysłać 

wykonawcy na jeden dzień, żeby robił chodnik w innym miejscu, dopiero jak do końca wykona 

chodnik na Rąbanym i chodnik od Ośrodka Zdrowia, w zakresie podstawowym, będzie można 

wykonawcy zapłacić. Pan Kierownik powiedział, iż na ten chodnik czeka tak naprawdę jeden dom, 

a trzeba zwrócić uwagę na to, że chodnik na Węgliskach wykonany kilka lat temu porasta trawą, 

dodał iż nawiązując do wypowiedzi Pana sołtysa odniesie się do całych Węglisk, gdzie jeżeli 

chodzi podatki i opłaty za śmieci, to na Węgliskach jest najgorsza ściągalność. Pan J. Szubart 

przypomniał, iż pewien czas temu była propozycja, aby przekazywać środki proporcjonalnie                     

do tego, ile podatków się ściąga z poszczególnych miejscowości, dodał iż jest przeciwnikiem 

takiego sposobu. Pan J. Szubart powiedział, iż jest mieszkańcem Basakówki, gdzie jest więcej 

domów niż na Węgliskach i na Węgliskach jest plac zabaw dla dzieci, a na Basakówce nie ma, 

drogi zostały dokończone w tamtym roku, oświetleń przypadających na mieszkańca 

prawdopodobnie jest mniej niż na Węgliskach, chodnika tam nie ma, a droga tez jest ruchliwa, 

ponadto buduje się tam siedemnaście nowych budynków, a dwadzieścia trzy warunki zabudowy 

są wydane. Pan kierownik powiedział, że jeżeli chodzi o Basakówkę, to jest tam najwyższy 

współczynnik ściągalności, zarówno podatków, jak i opłat za śmieci. Pan J. Szubart powiedział, 

iż ludzie z Nim rozmawiają, i mówią, że kanalizacja na Węgliskach jest robiona równocześnie                  

z kanalizacja na Budach, ale na Węgliskach robiony jest też chodnik, mówią że ma być robiona 

droga bo to wiedzą od ludzi, działki będą tam uzbrojone, mieszkańcy nie są sprzeczni, ale dobrze 

by było to docenić, Zakład Komunalny dopiero co skończył wodociąg na Podgrabinę, to też trzeba 

uwzględnić.  

Pan P. Suszek przeprosił za zamieszanie, jakie wcześniej powstało w sprawie dotacji, dodał                        

iż myśli, że się w tej sprawie dogada z Panią Wójt i znajdą wspólne rozwiązanie, po czym 

podziękował za przyznanie wspomnianej dotacji. Pan Prezes zaprosił wszystkich na zawody 

sportowo – pożarnicze, które odbędą się na stadionie KS Włókniarz w niedzielę, rozpoczną się 

one Mszą Św. o godz. 1100, natomiast o godz. 1300 rozpoczną się zawody. 

Pan W. Walawender zwracając się do Prezesa Spółki Energokom zapytał, kiedy będzie wodociąg 

w kierunku Pana Sroki. 

Pan B. Werfel powiedział, iż w tej chwili jest to na etapie projektu, jak będą środki, być może uda 

się go wykonać w przyszłym roku, zadanie to jest ujęte w planie wieloletnim, gdzie na jego 

wykonanie zaplanowane jest 3 lata.  

Pan W. Walawender powiedział, iż w tamtej okolicy zostały wybudowane nowe domy. 

Pani I. Cieślicka nawiązała do wcześniejszej wypowiedzi odnośnie śmieci w lasach, powiedziała 

iż ten problem nie dotyczy tylko lasów w Węgliskach. 

Pan J. Szubart powiedział, iż po ostatniej kontroli z FRIO są zalecenia, aby wszystkie likwidacje 

dzikich wysypisk maja być wliczone w koszty pokrywane z opłaty śmieciowej pobieranej                            

od mieszkańców, jak wiadomo, nie wiadomo, czy ta opłata wystarczy. Pan Kierownik powiedział, 

ze aby likwidować dzikie wysypiska należałoby przekazywać większe środki z budżetu,                           

albo podnieść opłatę. Jest możliwość nakazywania właścicielowi nieruchomości uprzątnięcie 

odpadów na podstawie ustawy, ale najczęściej te odpady nie są składowane przez właściciela 

nieruchomości.   

Pan Z. Tama zapytał, czy w wodociągu jest należyte ciśnienie, czy nie ma konieczności budowy 

przepompowni. 
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Pan B. Werfel powiedział, iż z informacji przekazanej od pracowników, którzy mierzyli ciśnienie 

w sieci wie, że na końcówce jest niecałe półtorej atmosfery , co jest trochę za mało do normalnego 

korzystania, w związku z czym warto się zastanowić nad budową przepompowni.  

Pan Z. Tama zapytał, czy nie można rozbudować istniejącej przepompowni. 

Pan B. Werfel powiedział, iż nie można, gdyż wówczas na początku będzie zbyt duże ciśnienie.  

Pan J. Szubart powiedział, iż projekt przepompowni na Węgliska jest gotowy i uzyskał pozwolenie 

na budowę, pozostaje tylko kwestia środków.   

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

że zebrani nie zabrali głosu uznał punkt trzynasty porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 14  

 

W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy 

zamknął XLIII sesję Rady Gminy. Obrady trwały od godz. 900 do godz. 1320.   

 

 

Sporządziła: Teresa Nowicka           Zatwierdził:  
 

Paweł Przybyło 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

 

 

 


