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Protokół Nr VII/46/2017 

z XLVI Sesji Rady Gminy Rakszawa 

z 30 października 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 poddał pod głosowanie zmieniony porządek obrad. 

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

 

Zatwierdzony porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z XLIII, XLIV i XLV 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 dotycząca zadań oświatowych realizowanych przez placówki oświatowe z terenu 

Gminy Rakszawa.  

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

Rakszawa (nr ewid. 383/3). 

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

Rakszawa (nr ewid. 383/4). 

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

Rakszawa (nr ewid. 386/9). 

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

Rakszawa (nr ewid. 1041/24). 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Rakszawa. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 

Szkoły Podstawowej w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola Nr 1 im. Janusza Korczaka 

w Rakszawie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola 

Nr 1 im. Janusza Korczaka w Rakszawie. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 

Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Stefana Mierzwy w Rakszawie w ośmioletnią Szkołę 

Podstawową Nr 2 im. Stefana Mierzwy w Rakszawie. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 

Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Rakszawie w ośmioletnią Szkołę Podstawową 

Nr 3 im. Jana Pawła II w Rakszawie. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 

Szkoły Podstawowej w Wydrzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Wydrzu. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 

Szkoły Podstawowej w Węgliskach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Węgliskach. 
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18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

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

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

na lata 2017 – 2026. 

21. Sprawy różne. 

22. Zakończenie obrad. 

 

Ad. 3 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu trzeciego porządku obrad  

tj. przyjęcia protokołów z XLIII, XLIV i XLV sesji Rady Gminy.  Pan Przewodniczący zapytał, 

czy radni mają uwagi do protokołu z XLIII sesji Rady Gminy, w związku z tym, że radni nie 

zgłosili poprawek poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Gminy. 

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

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

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

protokołu z XLIV sesji Rady Gminy. 

Radni przyjęli protokół z XLIV sesji (11 głosów „za” 2 głosy „wstrzymujące”) 

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

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

protokołu z XLV sesji Rady Gminy. 

Radni przyjęli protokół z XLV 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 uczestniczył w posiedzeniach stałych komisji Rady 

Gminy, ponadto wraz z Panią Wójt oraz Panią Sekretarz uczestniczył w uroczystości 30-lecia 

KGW w Rakszawie Mościny. Pan Przewodniczący uznał punkt czwarty porządku obrad                             

za wyczerpany. 

 

Ad. 5  

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu piątego porządku obrad 

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

o przedstawienie informacji poprosił Panią Wójt. 

Pani Wójt powiedziała, iż w okresie między sesjami podpisała umowę w Urzędzie 

Marszałkowskim na przebudowę sali teatralnej w ZSTG, kwota inwestycji to 360.000,00 zł, 

dofinansowanie ma być na poziomie 63,3%, czyli około 230.000,00 zł, w tej chwili Gmina 

przygotowuje się do przeprowadzenia przetargu. Pani Wójt powiedziała, iż uczestniczyła                             

w uroczystościach Dnia Nauczyciela oraz w obchodach 30-lecia KGW w Rakszawie Mościny, 

ponadto odbyła spotkania z dyrektorami jednostek organizacyjnych na temat zmian do budżetu. 

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

za wyczerpany. 
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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 dwie uchwały: 

 uchwała Nr XLV/206/17 Rady Gminy Rakszawa z dnia 9 października 2017 roku                               

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

w trakcie realizacji, 

 uchwała Nr XLV/207/17 Rady Gminy Rakszawa z dnia 9 października 2017 roku                              

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

roku w sprawie w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami 

pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawnych                            

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji – uchwała została 

przesłana do legalizacji i została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego 17 października 2017 r. 

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. informacji dotyczącej zadań oświatowych realizowanych przez placówki oświatowe z terenu 

Gminy Rakszawa. Pan Przewodniczący powiedział, iż punkt ten będzie realizowany w taki 

sposób, że najpierw informację zbiorczą z wszystkich szkół przedstawi Pani Dyrektor ZEASiP,                    

a później swoje sprawozdania przedstawią kolejno dyrektorzy wszystkich szkół.  Przewodniczący 

Rady Gminy o przedstawienie informacji poprosił Panią J. Wiśniowska – Dyrektora Zespołu 

Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkola. 

Pani J. Wiśniowska przedstawiła informację zbiorczą (załącznik nr 1 do protokołu). 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Pani J. Wiśniowska, po czym o przedstawienie 

sprawozdania poprosił Pana J. Krupczak – Dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola 

Nr 1 w Rakszawie. 

Pan J. Krupczak przedstawił Raport z realizacji zadań oświatowych w Zespole Szkoły 

Podstawowej i przedszkola Nr 1 w Rakszawie (załącznik nr 2 do protokołu – do wglądu w biurze 

Rady Gminy). 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Panu J. Krupczak, po czym o przedstawienie 

sprawozdania poprosił Panią D. Sońska - Jagusztyn – Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2                           

w Rakszawie. 

Pani D. Sońska – Jagusztyn przedstawiła Informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 

szkolny 2016/2017 (załącznik nr 3 do protokołu – do wglądu w biurze Rady Gminy). Pani 

Dyrektor dodała, iż największym Jej marzeniem jest wybudowanie dla szkoły sali gimnastycznej. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Pani D. Sońska – Jagusztyn, po czym o przedstawienie 

sprawozdania poprosił Panią Z. Antosz – Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rakszawie. Pan 

Przewodniczący zasugerował, aby przedstawiane sprawozdania były mniej szczegółowe. 

O godz. 1502 na sesję przybył Pan R. Leja, od tej chwili w obradach uczestniczy 14 radnych. 

Pani Z. Antosz przedstawiła Sprawozdanie z działalności Szkoły Podstawowej Nr 3 za rok szkolny 

2016/2017 (załącznik nr 4 do protokołu – do wglądu w biurze Rady Gminy).  

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, jakie ma szkoła potrzeby. 

Pani Z. Antosz powiedziała, iż chciałaby jeszcze jedna tablicę interaktywną, ponadto potrzebne są 

remonty, m. in. trzeba pomalować salę gimnastyczną, w tej chwili udaje się zachować 
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jednozmianowy system pracy szkoły, niemniej jednak w przyszłym roku pojawi się dodatkowo 

klasa VIII i wówczas będzie wiadomo, czy trzeba będzie zaadaptować dodatkowe pomieszczenie 

na salę lekcyjną, czy też szkoła będzie pracować dwuzmianowo.  

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Pani Z. Antosz, po czym o przedstawienie 

sprawozdania poprosił Pana P. Michno – Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wydrzu. 

Pan P. Michno przedstawił Informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 

2016/2017 (załącznik nr 5 do protokołu – do wglądu w biurze Rady Gminy).  

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Panu P. Michno, po czym o przedstawienie 

sprawozdania poprosił Panią G. Urban – Dyrektora Szkoły Podstawowej w Węgliskach. 

Pani G. Urban przedstawiła Informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 

2016/2017 (załącznik nr 6 do protokołu – do wglądu w biurze Rady Gminy). 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Pani G. Urban, powiedział, iż Pan H. Zielonka pełni 

funkcję Dyrektora Gimnazjum dopiero od początku tego roku szkolnego, a sprawozdanie jest za 

rok szkolny 2016/2017, w związku z czym nie jest odpowiedzialny za to co miało miejsce                             

w poprzednim roku szkolnym, dodał iż chciałby, aby Pan Dyrektor skupił się na wynikach 

egzaminu i przedstawił, co z Jego punktu widzenia miało na nie największy wpływ. Pan 

Przewodniczący o przedstawienie sprawozdania poprosił Pana H. Zielonka – Dyrektora 

Publicznego Gimnazjum w Rakszawie. 

Pan H. Zielonka przedstawił Sprawozdanie o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 

2016/2017 (załącznik nr 7 do protokołu – do wglądu w biurze Rady Gminy). Jeżeli chodzi o wyniki 

egzaminu, to Pan Dyrektor powiedział, że nigdy nie były one wysokie, ale nigdy też nie były                             

aż tak niskie, jak w tym roku szklonym. Pan H. Zielonka powiedział, iż rozmawiał z nauczycielami 

na temat powodów, dlaczego te wyniki są tak niskie i uważają oni, ze najważniejszym powodem 

jest czynnik społeczny, do szkoły chodzą dzieci z całej Gminy, z różnych rodzin o zróżnicowanym 

statusie społecznym i zróżnicowanych tradycjach kulturowych. Pan Dyrektor nawiązując                               

do wyników szkół podstawowych 2014 roku powiedział, iż niżej Gminy Rakszawa były Gmina 

Markowa i Gmina Czarna, pozostałe Gminy były wyżej. Pan H. Zielonka powiedział, iż drugą 

przyczyną, gdzie wina również leżała po stronie rodziców było to, ze nie wyrazili zgody                               

na uczestnictwo dzieci w bezpłatnych dodatkowych zajęciach, które nauczyciele prowadzili                          

za darmo, argumentując to tak, że dzieci i tak są przeciążone. Pan Dyrektor powiedział, iż kolejnej 

przyczyny dopatrywano się w tym, że wyniki próbnych egzaminów nie były wpisywane                               

do dzienników, w związku z czym uczniowie nie mieli powodów, żeby się do nich przykładać,                    

a udział w nich brali z konieczności. Następnej przyczyny dopatrywano się z kolei w tym,                               

że dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych z naszego powiatu „mówili przyjdźcie do nas, my was            

i tak przyjmiemy”, co także nie było motywujące dla uczniów, nie musieli się starać, żeby mieć 

wysokie wyniki. Pan H. Zielonka powiedział, iż według Niego w Gimnazjum zbyt późno zaczął 

funkcjonować system stypendialny, który jak się okazuje bardzo mocno mobilizuje uczniów, 

szczególnie tych najzdolniejszych, dodał iż środków na stypendia już brakło w związku                        

z czym prosił o przesunięcia na tym paragrafie. Pan Dyrektor powiedział, iż uważa,                                           

że w Gimnazjum brakowało motywowania nauczycieli ze strony dyrektora, nauczycieli                     

których klasy zdobywały dobre wyniki nigdy nie byli z tego powodu nagradzani, gdyby 

nauczyciele byli z tego powodu nagradzani wówczas mogliby jeszcze więcej z siebie dać. 

Dodatkowo niejasna była atmosfera pracy związana z reformą, która wygasza gimnazja. Pan                      

H. Zielonka na potwierdzenie tego, że uczniowie z Gimnazjum osiągają dobre wyniki wymienił 

ich osiągnięcia w różnego rodzaju konkursach, co szczegółowo zostało zapisane w sprawozdaniu 

(załącznik nr 7 do protokołu – do wglądu w biurze Rady Gminy). 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Panu H. Zielonka, po czym o przedstawienie 

sprawozdania poprosił Panią I. Barnat – Dyrektora Zespołu Szkół Tekstylno - Gospodarczych                      

w Rakszawie. 

Pani I. Barnat przedstawiła Informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 

2016/2017 (załącznik nr 8 do protokołu – do wglądu w biurze Rady Gminy). 
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Przewodniczący Rady Gminy podziękował Pani I. Barnat, po czym otworzył dyskusję. Pan 

Przewodniczący zapytał, czy został już rozwiązany problem używania hali sportowej przy ZSTG 

przez uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1.  

Pan J. Kruczak powiedział, iż w związku z tym, że Pani Wójt wyraziła zgodę, zostało spisane 

stosowne porozumienie i od dnia 6 listopada będą się odbywały 4 zajęcia dwugodzinne, co łącznie 

da 8 godzin lekcyjnych, uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 będą chodzili na halę do ZSTG                      

na lekcje wychowania fizycznego.  

Pani Wójt powiedziała, iż w piśmie do Niej była mowa o 6 godzinach. 

Pan J. Krupczak powiedział, iż w piśmie popełnił „czeski błąd”. 

Przewodniczący Komisji Społecznej powiedział, iż Komisja podczas corocznego objazdu pytała 

dyrektorów szkół o wprowadzenie elektronicznego dziennika, wszyscy dyrektorzy byli na tak, 

pozostaje kwestia funduszy na ten cel. Pan Przewodniczący powiedział, iż z takiego dziennika                 

na pewno będą zadowoleni rodzice. Przewodniczący Komisji Społecznej powiedział, iż Dyrektor 

Szkoły Podstawowej Nr 1 mówił o agonalnym stanie samochodu, którym dowożone są obiady                                                        

do szkół, zapytał z czyjego budżetu ten samochód jest naprawiany, jeżeli awaria nastąpi w ciągu 

roku szkolnego, czy jest wyodrębniony fundusz, czy jest to robione z budżetu szkoły.  

Pan J. Krupczak powiedział, iż wszystkie naprawy są robione z budżetu szkoły, dodał                                    

iż zaplanował do budżetu zakup nowego samochodu, niemniej jednak ten samochód nie będzie 

służył uczniom Jego szkoły tylko innym, gdyż Jego uczniowie jedzenie mają na miejscu.  

Pani Wójt powiedziała, iż na utrzymanie samochodu w budżecie szkoły są dodatkowe środki. 

Pan J. Krupczak powiedział, iż w związku z tym, że samochód się zepsuł nie dostał dodatkowych 

pieniędzy, wydatkował te pieniądze, które były w bieżącym budżecie. 

Przewodniczący Rady Gminy zwracając się do dyrektorów pozostałych szkół powiedział,                           

iż rozumie, że akceptują oni potrzebę zakupu nowego samochodu.  

Pani J. Wiśniowska powiedziała, iż jak najbardziej akceptuje potrzebę zakupu nowego 

samochodu, dodała iż w Gminie od wielu lat funkcjonuje system dożywiania dla wszystkich szkół 

prowadzony przez jedna szkołę, wcześniej bodajże do 2009, czy 2010 roku dożywianie prowadził 

ZEASiP. Pani Dyrektor powiedziała, iż nie pamięta, czym było spowodowane to, że dożywianie 

przeszło pod szkołę.   

Pan J. Krupczak powiedział, iż zdarza się że jest problem z kierowcą np. w sytuacji, gdy szkolny 

kierowca zachorował, wówczas nie miał kto wozić jedzenia i musiał prosić pracownika ZEASiP 

o rozwiezienie jedzenia. 

Pani J. Wiśniowska powiedziała, że nie było problemu, żeby pracownik ZEASiP woził jedzenie. 

Pan J. Krupczak powiedział, iż była też sytuacja, że szklony kierowca nie mógł jeździć, pracownik 

ZEASiP nie mógł jeździć, czy też gdy zepsuł się samochód, wówczas musiał prosić Energokom   

o rozwiezienie jedzenia. Pan Dyrektor powiedział, iż może dojść do sytuacji, kiedy nie będzie miał 

kto rozwieźć jedzenia i szkoły zostaną bez dożywiania.  

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż Pan Dyrektor złożył zapotrzebowanie na nowy 

samochód, zapytał jaki koszt jest planowany. 

Pan J. Krupczak powiedział, iż koszt takiego samochodu to 60.000,00 zł, dodał iż myślał o zakupie 

citroena berlingo., żeby w razie potrzeby mogła nim pojechać także intendentka.  

Pan H. Zielonka powiedział, iż jest za tym, aby zakupić samochód, niemniej jednak na jego 

funkcjonowanie powinny być zapewnione dodatkowe środki, można też rozważyć przeniesienie 

dożywiania pod ZEAS, tak jak to było dawniej, a w takiej sytuacji ten samochód mógłby 

świadczyć inne usługi dla szkół, można by nim też przewozić dzieci. 

Pan W. Walawender zasugerował, aby dożywianie przenieść z ZSPiP nr 1 do ZEASiP, wówczas 

dyrektor szkoły mógłby więcej czasu poświęcić sprawom dydaktycznym w szkole, jego czasu                 

nie pochłaniałoby dożywianie. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż jest jak najbardziej za tym, że samochód 

trzeba zmienić, niemniej jednak zaniepokoiła Go wypowiedź, że ten samochód można by 

wykorzystywać do przewożenia dzieci. Pan Przewodniczący powiedział, iż tym samochodem                   
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nie powinny być wożone dzieci, nie powinny też nim jeździć przypadkowe osoby, gdyż ma                                

on do czynienia z żywnością, a z żywnością mogą mieć do czynienia tylko osoby posiadające 

odpowiednie uprawnienia, książeczki. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej nawiązując                              

do wypowiedzi Pana Dyrektora Gimnazjum dotyczącej wyników egzaminów powiedział,                    

iż Pan Dyrektor przyczynę niskich wyników tkwiącą po stronie nauczycieli znalazł tylko                                

w jednym punkcie, a mianowicie że poprzednia Pani Dyrektor nie do końca promowała tych 

nauczycieli, którzy bardzo dobrze wykonywali swoją pracę. Jako jedną z przyczyn Pan Dyrektor 

wymienił  uwarunkowania środowiskowo – kulturowe, poprzednia Pani Dyrektor dużo bardziej 

dosadnie ujęła tę kwestię, kolejna przyczyna, to niezrozumienie rodziców, którzy nie posyłali 

dzieci na zajęcia dodatkowe i niezrozumienie uczniów, którzy na te zajęcia nie chcieli chodzić, 

następna przyczyna, to nie wpisywanie oceny z egzaminów do dziennika, kolejna przyczyna,                    

to brak motywacji nauczycieli ze strony dyrektora, czy też niskie wymagania szkól 

ponadgimnazjalnych. Pan Przewodniczący powiedział, iż z tego co wie, jest coś takiego,                                   

jak wartość dodana, czyli do gimnazjum przychodzą uczniowie po sprawdzianie na koniec szkoły 

podstawowej i na koniec gimnazjum znów piszą egzamin, który wskazuje na to, czy ich wiedza 

wzrosła, jest na tym samym poziomie, czy też zmalała, a z tego co wie za ubiegły rok ta wiedza 

zmalała, rodzice i uczniowie są ci sami, mieszkają w tym samym miejscu, mają te same 

uwarunkowania, a wiedza uczniów zmalała. Pan Przewodniczący powiedział, iż w szkole jest   

nadzór pedagogiczny, ktoś ocenia nauczycieli, a patrząc na sprawozdanie, w którym zapisane jest 

ilu jest nauczycieli stażystów, kontraktowych, mianowanych, a ilu dyplomowanych okazuje się, 

że najwięcej jest dyplomowanych, czyli nauczycieli najwyższej klasy – mistrzowskiej, a to nie 

bardzo przekłada się na wyniki. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż sprawą, która rzuca cień na oświatę w naszej                 

Gminie, jest związana z nagrodami dyrektorów szkół, a także nagrodami nauczycieli. W szkole 

która „osiąga dno edukacyjne, wynik jest bardzo niski”, dyrektor otrzymuje trzytysięczną  

nagrodę. 

Pani Wójt nawiązując do sprawozdań i informacji o małej ilości etatów powiedziała, że dyrektorzy 

nie wspomnieli o tym, że corocznie do tych etatów dodatkowo dochodzą pracownicy refundowani 

przez Powiatowy Urząd Pracy, ale pracujący w szkołach, największa ilość takich pracowników 

kierowana jest do Szkoły Podstawowej Nr 1. Jeżeli chodzi o pensum dyrektorów, to w szkołach 

do 60 uczniów dyrektorzy mają obniżone pensum do 10 godzin dydaktycznych tygodniowo,                              

w szkołach od 61 – 120 uczniów dyrektorzy mają pensum obniżone do 8 godzin dydaktycznych, 

natomiast w szkołach powyżej 120 uczniów dyrektorzy mają pensum obniżone do 4 godzin 

dydaktycznych tygodniowo. Wicedyrektorzy mają pensum w wysokości 10 godzin 

dydaktycznych tygodniowo. Pani Wójt powiedziała, że jeżeli chodzi o samochód, to wymiana                                 

jest zasadna, zakup samochodu jest uwzględniony w planie finansowym i będzie zapisany                                       

w projekcie budżetu na 2018 rok. Jeżeli chodzi o dzienniki elektroniczne, to żaden z dyrektorów 

nie zwracał się o dodatkowe środki na jego zakup, jeżeli szkoła będzie chciała taki dziennik 

zakupić, będzie mogła to zrobić. Pani Wójt powiedziała, iż z tego co wie, to takie dzienniki 

funkcjonują już w Gimnazjum i w ZSTG. Pani Wójt powiedziała, że jeżeli chodzi o nagrody,                     

to otrzymują je i dyrektorzy i nauczyciele, a jeszcze nigdy na koniec roku nie było tak, że fundusz 

nagród byłby niewykorzystany, również w Gimnazjum cała pula nagród jest w ciągu roku 

wykorzystywana. Pani Wójt powiedziała, iż jeżeli chodzi o nagrodę dyrektora gimnazjum,                               

to owszem wyniki nauczania są ważne, niemniej jednak od dyrektorów szkół zawsze słyszy,                       

że staniny i egzaminy nie są najważniejszym miernikiem wiedzy uczniów, wyniki te są zależne 

m. in. od tego ile w danej klasie jest uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności. Praca 

dyrektora, to nie tylko nauczanie i wyniki nauczania, choć to jest ważne, liczy się też inna praca 

na rzecz szkoły, środowiska, czy uczniów. Pani Wójt powiedziała, iż trudno jest zarzucać braku 

podstaw udzielenia nagrody odchodzącemu dyrektorowi szkoły po tylu latach pracy. Pani Wójt 

powiedziała, iż uważa, że współpraca z dyrektorem Gimnazjum była bardzo dobra, dyrektor 

odszedł w związku z tym, że reforma oświaty prowadzi do likwidacji gimnazjów, Pani Dyrektor 
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odeszła na zasadzie porozumienia stron, w związku z czym nie otrzymała dziewięciomiesięcznej 

odprawy, którą otrzymałaby, gdyby dopracowała do końca trwania gimnazjum. Pani Wójt 

powiedziała, że kwota nagrody, która otrzymała Pani Dyrektor nie jest zawrotna, nawet gdyby to 

było 3.000,00 zł, to w porównaniu do odprawy, którą mogłaby otrzymać nie jest to wysoka kwota. 

Pani I. Cieślicka powiedziała, iż przedstawione sprawozdania wskazują na różnice między 

szkołami pod względem ilości uczniów i oddziałów, dodała iż zastanawia się, czy wynagrodzenia 

poszczególnych dyrektorów szkół się różnią, gdyż widać że liczba uczniów i oddziałów w Szkole 

Podstawowej Nr 1 znacznie różni się od liczny uczniów w innych szkołach, podobnie jest z liczbą 

dzieci w przedszkolu, w porównaniu do liczby dzieci w oddziałach przedszkolnych. Pani radna 

zauważyła, iż Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w przeciwieństwie do innych dyrektorów                    

ma dodatkowe zajęcie związane z dożywianiem, jakie prowadzi nie tylko dla swojej, ale i dla 

pozostałych szkół. Pani I. Cieślicka zapytała, czy te obowiązki znajdują odzwierciedlenie                             

w dodatku, czy też nagrodzie dla dyrektora tej szkoły. 

Pani Wójt powiedziała, iż nie będzie mówiła o indywidualnych wynagrodzeniach, gdyż nie jest to 

temat do omawiania na sesji Rady Gminy.  

Pan H. Zielonka powiedział, iż gimnazjum nie funkcjonuje dla egzaminów, to nie egzaminy są 

najważniejsze, ważniejsze są informacje od absolwentów, jak pozdawali matury, czy na jakie 

studia się dostali. Pan Dyrektor powiedział, iż to w gestii dyrektora jest to, jakiemu nauczycielowi 

jaką nagrodę przyzna, może dać nagrody wszystkim nauczycielom, ale może tez dać nagrody             

tylko tym, którzy się szczególnie wyróżniają, nagrody mają motywować nauczycieli do pracy.              

Pan H. Zielonka nawiązując do wcześniejszej wypowiedzi dotyczącej wartości dodanej 

powiedział, iż szkoła jeszcze nie zrobiła wartości dodanej i nie wiadomo jeszcze jaka ona będzie, 

tego nie można stwierdzić, do tego są specjalne kalkulatory. Jeżeli chodzi o dziennik elektroniczny 

Pan Dyrektor powiedział, iż jest to świetna sprawa i zapewne też się przyczynia do wyników 

nauczania, gdyż rodzice na bieżąco mogą śledzić wyniki swoich dzieci. 

Pan J. Krupczak powiedział, iż jest dyrektorem nie dla pieniędzy, ale dlatego, że lubi to robić, 

zwracając się do Pani Wójt powiedział, iż nie wie Ona jak się czuł ze swoją nagrodą w świetle 

tego co powiedziała Pani Wójt, że 3.000,00 zł to nie jest dużo, dodał iż nauczyciele w Jego szkole 

dostali wyższe nagrody niż On. 

Pani Wójt zapytała, czy Pan Dyrektor nie zastanawiał się dlaczego. 

Pan J. Krupczak powiedział, iż nie wie dlaczego. 

Pani Wójt powiedziała, iż na sesji nie będzie na ten temat rozmawiać. 

Pan J. Krupczak powiedział, iż wakacje spędza w szkole ze względu na obowiązki i wie, że pracuje 

dobrze, Pani Wójt ma prawo Go ocenić, ale On również ma prawo powiedzieć swoje zdanie                      

na temat trzytysięcznej nagrody, która nie jest wielka nagrodą.  

Pani Wójt powiedziała, iż była to nagroda dla dyrektora odchodzącego i to pracodawca decyduje 

o przyznaniu, czy wysokości nagrody. 

Pan J. Krupczak powiedział, iż każdy dyrektor co roku dostaje nagrodę i Pani Dyrektor też taką 

coroczna nagrodę otrzymała, jest to nagroda za rok pracy, a nie za trzy lata, dlatego dotknęło Go 

to, że trzytysięczna nagroda, to nie jest duża nagroda. 

Pan W. Walawender powiedział, iż z tego co wie, to również w ZSTG jest samochód, zapytał jaki 

to jest model, rocznik i co się z nim w tej chwili dzieje. 

Pani I. Barnat powiedziała, iż jest to pełnoletni ford transit, już się zastanawiała nad tym, czy nie 

należałoby go już skasować, gdyż są z nim coraz większe problemy, w tej chwili jest praktycznie 

nie używany, szkoła korzysta z niego bardzo rzadko.  

Pan W. Walawender zasugerował, aby się zastanowić nad kasacja tego samochodu, gdyż szkoda 

płacić za przegląd i ubezpieczenie, jeżeli ten samochód jest prawie nieużywany.  

Przewodniczący Komisji Społecznej zwracając się do Pana H. Zielonka zapytał, czy nie ma 

możliwości przeniesienia jednej tablicy interaktywnej z Gimnazjum do Szkoły Podstawowej                    

Nr 3, gdyż potrzebę zakupu zgłaszała Pani Dyrektor tamtej szkoły. Pan Przewodniczący 
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powiedział, iż podobnie jest z innymi pomocami, które nie są już potrzebne w Gimnazjum,                         

a mogłyby służyć w innych szkołach.  

Pani Wójt powiedziała, iż na razie na ten temat nie ma rozmów, gdyż gimnazjum jeszcze 

funkcjonuje, niemniej jednak dyrektorzy mają ograniczyć zakupy tego typu sprzętów, gdyż                           

za niecałe dwa lata będzie możliwość pozyskania pomocy z gimnazjum. 

Pani Z. Antosz powiedziała, iż potrzebuje jedną tablicę, niemniej jednak będzie o nią wnioskować 

w ramach projektu „Aktywna tablica”. 

Pan H. Zielonka powiedział, iż w tym roku gimnazjum nie może jeszcze przekazywać pomocy, 

gdyż są one potrzebne, niemniej jednak już w przyszłym roku szkolnym widzi możliwość,                                     

aby część z tych pomocy przekazać do szkół podstawowych.  

Pan W. Malec powiedział, iż Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w swoim sprawozdaniu 

wspomniała o różnych sprawach, niemniej jednak nie wspomniała o potrzebie wykonania boiska 

sportowego dla szkoły, zapytał co Pani Dyrektor o tym sądzi. 

Pani Z. Antosz powiedziała, iż zapomniała o tym powiedzieć, niemniej jednak wie, że Pani Wójt 

składała wniosek o dofinansowanie wykonania boiska na Węgliskach i przy Szkole Podstawowej 

Nr 3, w tej chwili czeka na dalszy los tego wniosku. 

Przewodniczący Komisji Społecznej powiedział, iż był na posiedzeniu Komisji Gospodarczej, 

padła tam informacja, że VAN PUR jest zainteresowany Gimnazjum, zapytał czy Pani Wójt 

mogłaby wyjaśnić o co chodzi. 

Pani Wójt powiedziała, iż opowie o tym w sprawach różnych, niemniej jednak na chwilę obecną 

VAN PUR nie kontynuuje tego tematu. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż Dyrektor Gimnazjum i radni chcieliby mieć wiedzę 

na ten temat. 

Pani Wójt powiedziała, iż przekazywała informację Dyrektorowi Gimnazjum. 

Pan H. Zielonka potwierdził, że zna ten temat. 

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, 

po czym ogłosił kilka minut przerwy. 

 

Ad. 8  

 

 

Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady poinformował, iż w trakcie przerwy                  

o godz. 1715 sesję opuścił Pan F. Pliś, od tej chwili w obradach uczestniczy 13 radnych. Pan 

Przewodniczący przeszedł do realizacji punktu ósmego porządku obrad tj. podjęcia uchwały                               

w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rakszawa (nr ewid. 

383/3), o przybliżenie projektu tej uchwały poprosił Panią Wójt. 

Pani Wójt oddała głos Panu J. Szubart.  

Pan J. Szubart powiedział, iż procedura sprzedaży nieruchomości jest długotrwała, najczęściej 

trwa od czterech do sześciu miesięcy, w tej chwili rozpoczynają się procedury sprzedaży 

nieruchomości, które będą wskazane w budżecie roku 2018 jako dochód Gminy. Pan Kierownik 

powiedział, iż ogółem ze sprzedaży nieruchomości zakładany jest dochód w wysokości 

200.000,00 zł, konieczność sprzedaży nieruchomości wynika z tego, że Gmina będzie 

potrzebowała środków na wkład własny do inwestycji. Pan J. Szubart powiedział, iż omawiana 

uchwała dotyczy działki 383/3, ale należy ją brać kompleksowo z działką 383/4, której sprzedaż 

jest zapisana w kolejnej uchwale, działki te do siebie przylegają.  Nieruchomość ta przez długie 

lata nie cieszyła się żadnym zainteresowaniem, a w związku z tym, że na tym terenie została 

wybudowana kanalizacja, sytuacja się zmieniła, pojawiło się zainteresowanie zakupem tej 

nieruchomości nie tylko ze strony osób mieszkających po sąsiedzku, ale również ze strony 
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dewelopera. Pan Kierownik powiedział, iż wspomniane działki będą sprzedane w formie 

przetargu, jako kompleks, oczywiście jeżeli Rada Gminy wyrazi taka wolę. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy ktoś konkretnie wnioskował o sprzedaż tej działki. 

Pan J. Szubart powiedział, iż są dwa wnioski pisemne, pozostałe zapytania były telefoniczne. 

Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję w temacie tej uchwały, po czym poprosił 

Przewodniczącego Komisji Gospodarczej o przedstawienie opinii w temacie tej uchwały. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż uchwały w sprawie sprzedaży działek 383/3 

i 383/4 były omawiane na posiedzeniu Komisji Gospodarczej i zostały pozytywnie zaopiniowane. 

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 zgody               

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rakszawa.  

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie (13 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż podjęta uchwała będzie miała Nr XLVI/208/17 Rady 

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

za wyczerpany. 

 

Ad. 9 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu dziewiątego porządku obrad                         

tj. podjęcia uchwały w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Rakszawa (nr ewid. 383/4). Pan Przewodniczący powiedział, iż jest to druga działka o której była 

mowa przy omawianiu poprzedniego punktu, gdyż działki te maja być sprzedawane razem. 

Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję w temacie tej uchwały, a o przedstawienie opinii 

w sprawie tej uchwały poprosił Przewodniczącego Komisji Gospodarczej. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż jak już wcześniej wspomniał Komisja 

Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała projekty obu tych uchwał. 

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 zgody               

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rakszawa.  

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie (13 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż podjęta uchwała będzie miała Nr XLVI/209/17 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 30 października 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 zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Rakszawa (nr ewid. 386/9), o przybliżenie projektu tej uchwały poprosił Panią Wójt. 

Pani Wójt oddała głos Panu J. Szubart. 

Pan J. Szubart powiedział, iż ta nieruchomość była proponowana Parafii przy okazji 

podejmowania próby zamiany stadionu, wówczas Parafia stwierdziła, że jest to działka nie 

atrakcyjna, niemniej jednaj już wtedy były zapytania o tę nieruchomość, w tej chwili są dwa 

wnioski pisemne oraz kilka zapytań telefonicznych i ustnych osobistych. Pan Kierownik 

powiedział, iż Jego propozycja zbiega się z propozycją Komisji Gospodarczej, aby tę 

nieruchomość podzielić i sprzedawać, jako mniejsze działki budowlane, jeżeli Rada wyrazi zgodę 

na sprzedaż wówczas działka zostanie podzielona i dla każdej z nich będą wydane decyzje                            

o warunkach zabudowy na budynek mieszkalny.  

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż Komisja Gospodarcza wypracowała 

wniosek: Komisja Gospodarcza wnioskuje do Pani Wójt o podział geodezyjny działki oznaczonej 
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nr ewid. 386/9 o pow. 0,45ha, położonej w Węgliskach na mniejsze działki umożliwiające 

zabudowę mieszkaniową. Pan Przewodniczący powiedział, iż Komisja Gospodarcza przychyla się 

do sprzedaży tej działki z zastrzeżeniem, aby ją wcześniej podzielić na kilka mniejszych działek. 

Pan Z. Tama powiedział, iż podział działek wynika z tego, że radni chcieli, aby te działki były 

dostępne również dla mieszkańców.   

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż w tej chwili uchwała dotyczy sprzedaży 

konkretnej działki, po podziale będą sprzedawane działki o innych numerach, na które nie będzie 

podjętej uchwały, takie uchwały trzeba będzie podjąć jeszcze raz, w związku z czym pojawia się 

wątpliwość, czy jest to prawidłowe. 

Pan J. Szubart przyznał rację Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej, powiedział iż uchwały 

dotyczące sprzedaży będą podejmowane jeszcze raz, niemniej jednak nie mając uchwały nie może 

rozpocząć procedury podziału tej działki. Jak będzie podjęta uchwała wówczas będzie mógł 

przystąpić do podziału tej działki, a następnie o wydanie dla warunków zabudowy na mniejsze 

działki, jak to będzie zrobione ponownie wystąpi do Rady Gminy o podjęcie uchwał dotyczących 

zgody na sprzedaż tych mniejszych działek.   

Pan R. Leja zapytał, po co podejmować dzisiejszą uchwałę, skoro nie będzie sprzedawana cała 

duża działka, tylko mniejsze działki które powstaną z podziału tej dużej. 

Pan J. Szubart powiedział, iż podjęcie tej uchwały jest Mu potrzebne do rozpoczęcia procedury 

podziału tej działki na mniejsze, jeżeli nie będzie takiej uchwały, Gmina przeprowadzi procedurę 

podziału poniesie z tego tytułu koszty, a później rada nie podejmie uchwał dotyczących sprzedaży 

mniejszych działek, to poniesione koszty będą bezcelowe.  

Przewodniczący Komisji Gospodarczej zasugerował, aby wniosek przyjęty przez Komisję 

Gospodarczą dotyczący podziału przegłosowała cała Rada. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek: Rada Gminy wnioskuje do Pani 

Wójt o podział geodezyjny działki oznaczonej nr ewid. 386/9 o pow. 0,45ha, położonej                                   

w Węgliskach na mniejsze działki umożliwiające zabudowę mieszkaniową. 

Radni przyjęli wniosek jednogłośnie (13 głosów „za”) 

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 

zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rakszawa.  

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie (13 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż podjęta uchwała będzie miała Nr XLVI/210/17 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 30 października 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 zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Rakszawa (nr ewid. 1041/24), o przybliżenie projektu tej uchwały poprosił Panią Wójt. 

Pani Wójt oddała głos Panu J. Szubart. 

Pan J. Szubart powiedział, iż ta uchwała dotyczy wniosku o zakup części działki na poszerzenie 

sąsiedniej nieruchomości i ułatwienie dostępu do drogi publicznej, działka jest położona                               

w Rakszawie Rąbane, w okolicy ostrego zakrętu, gdzie była zakończona budowa I etapu chodnika. 

Pan Kierownik powiedział, iż będzie rozmawiał z właścicielem sąsiedniej nieruchomości, aby 

wykupił drugą część działki, o której mowa w uchwale. 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił Przewodniczącego Komisji Gospodarczej o przedstawienie 

opinii. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż Komisja Gospodarcza przychyla się do 

propozycji sprzedaży części tej działki.   



11 
 

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 zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rakszawa.  

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie (13 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż podjęta uchwała będzie miała Nr XLVI/211/17 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 30 października 2017 roku. Pan Przewodniczący uznał punkt jedenasty 

porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 12  

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu dwunastego porządku obrad                            

tj. podjęcia uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Rakszawa, o przybliżenie projektu tej uchwały poprosił Panią Wójt. 

Pani Wójt oddała głos Panu J. Szubart. 

Pan J. Szubart powiedział, iż chodzi o nieruchomość położona w miejscowości Węgliska 

naprzeciwko OSP, tzw. staw. Nieruchomość ta dzierżawiona była przez trzy lata, po tym okresie 

uległa rozwiązaniu. Przepisy mówią, że dzierżawa na okres dłuższy niż trzy lata wymaga zgody 

Rady Gminy oraz przeprowadzenia otwartego przetargu. Pan Kierownik przypomniał, iż już trzy 

razy była podejmowana próba sprzedaży tej nieruchomości, niestety nie znalazł się nikt chętny,  

w związku z czym najlepszym rozwiązaniem jest przekazanie jej w dzierżawę, jak tylko jest ktoś 

na to chętny. Na dzierżawcy spoczywa zapewnienie bezpieczeństwa, bo to jest staw, również 

utrzymanie czystości na tym terenie jest obowiązkiem dzierżawcy, działka położona jest                              

w centrum miejscowości, w związku z czym w pewnym sensie jest wizytówką tej miejscowości.  

Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję w temacie tej uchwały. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż Komisja Gospodarcza omawiała projekt tej 

uchwały, opinia jest pozytywna. 

Pan J. Kuca powiedział, że jeżeli nie ma chętnego na zakup, to działkę te trzeba wydzierżawić, 

niemniej jednak warunki o których wspomniał Pan Kierownik powinny być spełnione, jeżeli 

chodzi o bezpieczeństwo to staw powinien być ogrodzony, a nie jest, jeżeli chodzi o czystość,                    

to niska trawa w lecie może i jest koszona, ale rosną inne wysokie trzymetrowe trawy, ostręga,                  

co nie wpływa dobrze na wygląd centrum wioski.  

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, jaka jest sugestia Pana sołtysa w kwestii tej działki. 

Pan J. Kuca powiedział, że jeżeli nie ma chętnego na zakup, to działkę trzeba wydzierżawić, 

niemniej jednak później trzeba egzekwować utrzymanie czystości i ogrodzenie na tej działce, 

dodał iż trzy lata temu była mowa o ogrodzeniu tej działki. 

Pan J. Szubart powiedział, iż właśnie ze względu na możliwości spełnienia warunków 

zaproponowana jest dzierżawa dziesięcioletnia, gdyż przez krótszy okres amortyzacja 

wykonanych inwestycji byłaby niewspółmierna do poniesionych kosztów. Na dzień dzisiejszy są 

tam tablice teren prywatny, zakaz połowów, ponadto dla zabezpieczenia była tam kamera, którą 

niestety skradziono. Pan Kierownik powiedział, iż wybudowanie ogrodzenia za kwotę około 

10.000,00 zł, przy trzyletniej umowie dzierżawy jest nieopłacalne. 

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 

wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rakszawa.  

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie (13 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż podjęta uchwała będzie miała Nr XLVI/212/17 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 30 października 2017 roku. Pan Przewodniczący uznał punkt dwunasty 

porządku obrad za wyczerpany.  
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Ad. 13  

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu trzynastego porządku obrad                               

tj. podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola Nr 1 im. Janusza Korczaka                                   

w Rakszawie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola  

Nr 1 im. Janusza Korczaka w Rakszawie. Pan Przewodniczący powiedział, iż na dzisiejszej sesji 

jest kilka takich uchwał, zmienia się w nich tylko nazwa szkoły. Przewodniczący Rady Gminy                  

o przybliżenie projektu tej uchwały poprosił Panią Wójt. 

Pani Wójt oddała głos Pani J. Wiśniowska. 

Pani J. Wiśniowska powiedziała, iż zgodnie z art. 117 ust. 4 organ prowadzący dotychczasową 

sześcioletnią szkołę podstawową stwierdza w drodze uchwały Rady Gminy przekształcenie                               

jej w ośmioletnia szkołę podstawową, z zgodnie z art. 117 ust. 5 uchwała ta stanowi akt 

założycielski ośmioletniej szkoły podstawowej w rozumieniu przepisów ustawy Prawo 

oświatowe, w związku z czym 5 sześcioletnich szkół podstawowych z naszej Gminy zostaje 

przekształconych w 5 ośmioletnich szkół podstawowych. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Pani J. Wiśniowska, po czym otworzył dyskusję                      

w temacie tej uchwały. 

Przewodniczący Komisji Społecznej powiedział, iż Komisja Społeczna pozytywnie zaopiniowała 

wszystkie projekty uchwał dotyczące stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych szkół 

sześcioletnich w szkoły ośmioletnie. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy obwody zaproponowane w §2 każdej z tych uchwał 

pokrywają się z tymi, co obowiązywały dotychczas. 

Pani J. Wiśniowska powiedziała, iż obwody szkolne pozostają bez zmian.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż każdej szkole nadawane jest nowe imię.  

Pani J. Wiśniowska powiedziała, iż nie jest nadawane nowe imię, szkoła sześcioletnia zmienia się 

w ośmioletnią, ale w nazewnictwie szkoły ten wyraz nie występuje. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy ta uchwała była parafowana przez radcę prawnego, 

gdyż na Jego uchwale takiej parafki nie ma. 

Pani J. Wiśniowska powiedziała, iż ta uchwała była parafowana przez radcę prawnego ZEASiP, 

Pana T. Sobuś.  

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 

stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Zespole 

Szkoły Podstawowej i Przedszkola Nr 1 im. Janusza Korczaka w Rakszawie w ośmioletnią Szkołę 

Podstawową w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola Nr 1 im. Janusza Korczaka                                      

w Rakszawie.  

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie (13 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż podjęta uchwała będzie miała Nr XLVI/213/17 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 30 października 2017 roku. Pan Przewodniczący uznał punkt trzynasty 

porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 14  

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu czternastego porządku obrad                            

tj. podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej Nr 2 im. Stefana Mierzwy w Rakszawie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2                

im. Stefana Mierzwy w Rakszawie. Pan Przewodniczący zapytał, czy radni chcą jeszcze zabrać 
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głos, w związku z tym, że radni nie zabrali głosu zamknął dyskusję, po czym poddał pod 

głosowanie uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 

Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Stefana Mierzwy w Rakszawie w ośmioletnią Szkołę Podstawową 

Nr 2 im. Stefana Mierzwy w Rakszawie.  

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie (13 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż podjęta uchwała będzie miała Nr XLVI/214/17 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 30 października 2017 roku. Pan Przewodniczący uznał punkt czternasty 

porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 15  

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu piętnastego porządku obrad                              

tj. podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Rakszawie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3                        

im. Jana Pawła II w Rakszawie. Pan Przewodniczący 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 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Rakszawie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3                        

im. Jana Pawła II w Rakszawie.  

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie (13 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż podjęta uchwała będzie miała Nr XLVI/215/17 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 30 października 2017 roku. Pan Przewodniczący uznał punkt piętnasty 

porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 16  

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu szesnastego porządku obrad                            

tj. podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej w Wydrzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Wydrzu. Pan 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 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Wydrzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Wydrzu.  

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie (13 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż podjęta uchwała będzie miała Nr XLVI/216/17 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 30 października 2017 roku. Pan Przewodniczący uznał punkt szesnasty 

porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 17  

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu siedemnastego porządku obrad                         

tj. podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej      

Szkoły Podstawowej w Węgliskach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Węgliskach. Pan 

Przewodniczący 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 stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Węgliskach w ośmioletnią 

Szkołę Podstawową w Węgliskach.  

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie (13 głosów „za”) 
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Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż podjęta uchwała będzie miała Nr XLVI/217/17 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 30 października 2017 roku. Pan Przewodniczący uznał punkt siedemnasty 

porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 18  

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu osiemnastego porządku obrad                          

tj. podjęcia uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,                               

o przybliżenie projektu tej uchwały poprosił Panią Wójt. 

Pani Wójt oddała głos Panu J. Szubart. 

Pan J. Szubart powiedział, że jeżeli chodzi o stawki podatku od nieruchomości, to zostało wydane 

nowe obwieszczenie w sprawie górnych stawek, które poszły w górę. W związku z tym, że Rada 

może określać stawki do ich górnej wysokości propozycja jest taka, aby wszystkie stawki 

podatków, w których są w Gminie podatnicy pozostawić na dotychczasowym poziomie, natomiast 

te stawki, w których podatników nie ma podnieść do stawki górnej. Pan Kierownik powiedział,                        

iż stawki były szczegółowo omawiane zarówno na Komisji Rewizyjnej, jak i na Komisji 

Gospodarczej. 

Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję w temacie tej uchwały. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż projekt tej uchwały był omawiany                              

na posiedzeniu, część stawek została na dotychczasowym poziomie, natomiast różnice                                        

w podniesionych stawkach są groszowe. Komisja Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała projekt 

tej uchwały. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż Komisja również omawiała projekt tej 

uchwały, wprowadzone zmiany są niewielkie. Pan Przewodniczący omówił zmiany                                        

w poszczególnych punkach § 1 uchwały w odniesieniu do stawek dotychczas obowiązujących                               

i górnych stawek podatków: 

pkt. 1 od gruntów: 

a) dotychczas było – 0,80 zł, górna stawka na 2018 rok – 0,91 zł, stawka ta pozostaje bez 

zmiany, 

b) dotychczas było – 4,54 zł, górna stawka na 2018 rok – 4,63 zł, propozycja wysokości 

stawki – 4,63 zł, 

c) dotychczas było – 0,37 zł, górna stawka na 2018 rok – 0,48 zł, stawka pozostaje bez 

zmiany, 

d) dotychczas było – 2,98 zł, górna stawka na 2018 rok – 3,04  zł, propozycja wysokości 

stawki – 3,04  zł, 

pkt. 2 od budynków lub ich części: 

a) dotychczas było – 0,65 zł, górna stawka na 2018 rok – 0,77 zł, stawka pozostaje bez 

zmiany, 

b) dotychczas było – 21,00 zł, górna stawka na 2018 rok – 23,10 zł, stawka pozostaje bez 

zmiany, 

c) dotychczas było – 10,59 zł, górna stawka na 2018 rok – 10,80 zł, propozycja wysokości 

stawki – 10,80 zł, 

d) dotychczas było – 4,61 zł, górna stawka na 2018 rok – 4,70 zł, stawka pozostaje bez 

zmiany, 

e) dotychczas było – 5,00 zł, górna stawka na 2018 rok – 7,77 zł, stawka pozostaje bez 

zmiany. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż podatek od budowli stanowi 2% ich wartości. 

Pan Przewodniczący powiedział, że podatek rolny i podatek leśny są wyliczane na podstawie                   

cen skupu 1q żyta i 1m3 drewna, ogłoszonych przez Prezesa GUS, propozycja Pani Wójt jest taka, 
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aby te ceny zostały na ogłoszonym poziomie, a Komisja Rewizyjna się do tej propozycji 

przychyliła, na terenie Gminy grunty są kiepskiej klasy, V i VI klasa są z tego podatku zwolnione, 

a ceny ogłoszone przez Prezesa GUS wzrastają zaledwie o kilka groszy. 

Pani Wójt wyjaśniła, że jeżeli Rada Gminy nie obniża stawki, to w takim przypadku nie podejmuje 

się uchwały.  

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 

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.  

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie (13 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż podjęta uchwała będzie miała Nr XLVI/218/17 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 30 października 2017 roku. Pan Przewodniczący uznał punkt osiemnasty 

porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 19  

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu dziewiętnastego 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 oddała głos Pani Skarbnik. 

Pani Skarbnik omówiła zmiany zgodnie z objaśnieniami do projektu uchwały (załącznik nr 9                       

do protokołu). Pani Skarbnik odczytała zapisy tabeli, w której zawarte jest zestawienie przeniesień 

wydatków. 

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

tej uchwały, powiedział iż kilka minut wcześniej w czasie przerwy toczyła się dyskusja                                  

z Panią Wójt w sprawie zakupu samochodu do przewożenia żywności na terenie Gminy, czy nie 

byłoby możliwości, aby przy okazji tej zmiany budżetu nie przeznaczyć środków w wysokości 

65.000,00 zł na zakup tego samochodu. 

Pani Wójt powiedziała, iż zakup samochodu dla Szkoły Podstawowej Nr 1, do dowożenia obiadów 

planowany był w przyszłorocznym budżecie, niemniej jednak przychyla się do sugestii Rady,                 

aby środki na ten cel zapisać w zmianie do budżetu jeszcze na dzisiejszej sesji. Pani Wójt 

powiedziała, iż zarówno kwota dochodów, jak i wydatków zostają bez zmian, tam gdzie wydatki 

bieżące po odjęciu 65.000,00 zł będzie 62.380,22 zł, a tam gdzie wydatki majątkowe będzie kwota 

95.000,00 zł. wydatki przedstawia tabela nr 2, gdzie w dziale transport i łączność zamiast 

dotychczasowej kwoty będzie kwota 41.380,22 zł, dział bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa pozostaje bez zmian, natomiast dopisuje się dział oświata i wychowanie, 

rozdział 80101 szkoły podstawowe i tam zapisuje się kwotę 65.000,00 zł, dopisuje się wydatki 

majątkowe kwota 65.000,00 zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne – zakup samochodu 

dostawczego kwota 65.000,00 zł. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej podziękował Pani Wójt za szybka nowelizację budżetu, 

służby gminne nie powinny mieć problemu z napisaniem tej uchwały. Pan Przewodniczący 

powiedział, iż na Komisji była mowa o tym, ze dla straży będzie dotacja, a w tabeli gdzie są dotacje 

nie zostało to zapisane. 

Pani Skarbnik powiedziała, iż Ona ma już projekt poprawiony, niemniej jednak poprosiła radnych 

o dopisanie w załączniku nr 1 w tabeli zestawienie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów 

publicznych udzielonych z budżetu gminy działu 754 rozdziału 75412, jako beneficjenta dotacji 

OSP Rakszawa i kwoty dotacji 30.000,00 zł. 

Pani Wójt powiedziała, iż na barki Rady zostawia zakup samochodu przez Dyrektora szkoły 

Podstawowej Nr 1. 
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Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapytał, czy inwestycje, które zostały zaplanowane zostaną 

zrealizowane z tej nowelizacji budżetu. 

Pan J. Szubart powiedział „to było stwierdzenie”. 

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 (13 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż podjęta uchwała będzie miała Nr XLVI/219/17 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 30 października 2017 roku. Pan Przewodniczący uznał punkt 

dziewiętnasty porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 20  

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu dwudziestego 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 projekt uchwały zgodnie z objaśnieniami do uchwały (załącznik nr 10                       

do protokołu). 

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

tej uchwały. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż projekt tej uchwały był omawiany                                     

na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej wprowadzana zmiana jest wymagana przez Regionalną                    

Izbę Obrachunkową, nie wnosi to żadnych skutków finansowych dla Gminy. Komisja Rewizyjna 

pozytywnie opiniuje projekt tej uchwały. 

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 

zmiany 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 XLVI/220/17 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 30 października 2017 roku. Pan Przewodniczący uznał punkt dwudziesty 

porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 21  

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu dwudziestego pierwszego porządku 

obrad tj. sprawy różne. Pan Przewodniczący oddał głos mieszkańcom, którzy przyszli na dzisiejszą 

sesję. 

Pan W. Strenk powiedział, iż wraz z żona kilka miesięcy temu złożył wniosek o dzierżawę gruntu 

składającego się z dwóch działek, temat ten nie pojawił się na Komisji Gospodarczej, w tej chwili 

działka ta nie jest wydzierżawiona, miała to być dzierżawa na cele rolnicze, na czas nieokreślony, 

bądź też określony do 3 lat. Pan Strenk zapytał, co może zrobić, żeby ta sprawa ruszyła do przodu. 

Pani Wójt powiedziała, iż nie widzi potrzeby, czy konieczności dzierżawy tej działki, przepisy 

zmieniają się w szalonym tempie i wydzierżawienie tak dużej działki może stanowić zagrożenie 

dla Gminy. 

Pan J. Szubart powiedział, iż w związku ze zmieniającymi się przepisami Referat nie widzi 

podstaw, aby ta działka była komukolwiek dzierżawiona. Pan Kierownik powiedział, iż większość 

z zebranych wie, jak ta działka wygląda, pewien czas temu była tamtędy prowadzona kanalizacja 
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do Potoka, niestety jej przebieg była tak niefortunnie przeprowadzony jeżeli chodzi o odległość 

od drogi, że utrudnia zagospodarowanie tej działki, podobnie jest z siecią energetyczną, która jest 

wybudowana niemalże przez środek, gdyby Gmina chciała przełożyć te sieci, to w pełni musi 

dysponować tymi działkami. Jeżeli chodzi o szybko zmieniające się przepisy, to w tej chwili Rada 

Ministrów pracuje nad przepisami, które dopuszczają prawo pierwokupu nieruchomości przez 

dzierżawców, taki przepis nie jest niebezpieczny dla takich nieruchomości, jak staw                                       

na Węgliskach, ale jeżeli chodzi o taką działkę, jak ta ośmiohektarowa, to gdyby taka ustawa 

weszła w życie dużym zaniedbaniem byłby wypuszczenie jej z rąk. Pan J. Szubart przypomniał, 

iż była sugestia Komisji Gospodarczej, aby przez jakiż czas wstrzymać się z dzierżawami                               

i sprzedażami nieruchomości, co w pewnym stopniu wpłynęło na to, że nie ma na razie 

stuprocentowej odpowiedzi dla Państwa Strenk. Pan Kierownik powiedział, iż po konsultacjach                 

z Panią Wójt i pracownikami Referatu, Jego zdanie jest takie, aby tej nieruchomości na dzień 

dzisiejszy nie dzierżawić. Pan J. Szubart przeprosił Państwa Strenk, że pracownik nieterminowo 

poinformował Ich o stanowisku, dodał iż organem władnym do podejmowania decyzji na temat 

dzierżawy, czy sprzedaży nieruchomości jest Rada i bardzo chętnie opinię w tej kwestii usłyszy. 

Pan W. Strenk powiedział, iż wcześniej była sugestia Komisji, żeby się tymi sprawami nie 

zajmować, ale dzisiaj była już mowa o sprzedaży i dzierżawie, w związku z czym i ten temat 

można by poruszyć, dodał iż jest zainteresowany umową na czas określony, w tej umowie można 

by zawrzeć klauzulę, że w przypadku zmian w prawie dotyczących pierwokupu, że dzierżawca 

zrzeka się tego prawa i nie będzie z niego korzystał. Pan Strenk powiedział, iż interesuje                                 

Go typowe użytkowanie rolne. 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił Przewodniczącego Komisji Gospodarczej, aby na 

następnym posiedzeniu zajął się tą sprawą, gdyż nie chciałby, aby takie sprawy były szczegółowo 

omawiane na sesji. 

Pan J. Kuca podziękował Pani Wójt za oznakowanie zakrętu na drodze na Węgliska, dodał iż była 

mowa o tym, żeby informować sołtysów, jeżeli będzie się coś działo na ich terenie, dopiero dzisiaj 

dowiedział się, że na Jego terenie sprzedawane są jakieś działki. 

Pan W. Walawender powiedział, iż to Rada Gminy jest władna do podejmowania decyzji                                  

o dzierżawie, czy sprzedaży działek, Pan J. Kuca jako sołtys dowiedział się, że takie działki będą 

do sprzedania, w związku z czym będzie mógł rozwiesić ogłoszenia, taka m. in. jest rola sołtysa.  

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż na ostatniej sesji była mowa o ty, ze jeżeli będą 

omawiane działki z terenu jakiegoś sołtysa, to ten sołtys będzie o tym in formowany. 

Pan R. Leja zapytał odnośnie Planu Zagospodarowania Przestrzennego na te działki. 

Pan J. Szubart powiedział, iż w tym temacie odbyły się dwa spotkania na ostatnim spotkaniu 

umowa była taka, że każdy radny złoży wnioski ze swojego terenu, w związku z czym teraz „piłka 

jest po stronie Rady”. 

Przewodniczący Komisji Społecznej przypomniał, iż Pani Wójt miała poinformować na temat 

zainteresowania Browaru VAN PUR budynkiem Gimnazjum.  

Pani Wójt powiedziała, iż dowiedziała się, że VAN PUR poszukuje budynków, pomieszczeń                     

do dzierżawy, gdyż ma przenosić administracje z Warszawy do Rakszawy. Pierwsze wskazane 

były pomieszczenia w ZSTG, przedstawiciele odbyli przegląd tych pomieszczeń, ale się na nie, 

nie zdecydowali. Później wydawało się, że są zainteresowani pomieszczeniami gimnazjum,                          

a konkretnie nową przewiązką, bez starej części budynku, w związku z czym odbyło się spotkanie 

z przedstawicielami VAN PUR-u. pani Wójt powiedziała, iż najważniejszą dla Niej kwestią było, 

na jaki cel i na jaki okres chcą wynająć pomieszczenia, gdyż chciała zasięgnąć opinii Rady w tym 

zakresie. Po dłuższych rozmowach przedstawiciele Browaru stwierdzili, ze chcą dzierżawę na rok 

czasu, co okazało się dziwne, gdyż z wcześniejszych rozmów z kierownikiem wynikało, że chcą 

tam wprowadzać zmiany i różnego rodzaju polepszenia, a takie zmiany robi się jeżeli chce się 
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wynająć pomieszczenia na okres co najmniej pięciu lat. Pani Wójt powiedziała, iż przy dłuższym 

okresie dzierżawy byłby sens podejmowania procedury przeniesienia gimnazjum do budynku 

ZSTG, a to trzeba by było dobrze zaplanować, gdyż każdy dyrektor odpowiada za swoją szkołę. 

Wprowadzanie takiej reorganizacji na rok nie ma sensu. Pani Wójt powiedziała, iż rozmowy 

zakończyły się tym, że jeżeli VAN PUR będzie poważnie zainteresowany dzierżawą pomieszczeń, 

to odpowiedź da do końca października, jak do tej pory takiej odpowiedzi nie ma. 

Pan J. Szubart powiedział, iż decyzja w tym temacie jest jedną z najtrudniejszych w najbliższym 

czasie, gdyż budynek gimnazjum na cele oświatowe będzie służył jeszcze przez półtora roku, 

później będzie pytanie, co z tym budynkiem zrobić, możliwości jest kilka można m. in. przenieść 

tam starsze klasy Szkoły Podstawowej Nr 1, a tu rozszerzyć działalność przedszkola. Jeżeli chodzi 

o VAN PUR, to gdyby chcieli pomieszczenia wynająć na rok, to nie przyjeżdżałoby trzech 

dyrektorów, aby te pomieszczenia obejrzeć. Pan Kierownik powiedział, iż w tej chwili Browar 

rozważa dwie możliwości, albo wynajęcie pomieszczeń, albo nadbudowa pomieszczeń biurowych 

nad już istniejącym budynkiem, co nie jest łatwe na terenie zakładu, w którym produkuje się 

żywność. Pan J. Szubart powiedział, iż Gmina powinna do tego tematu podejść spokojnie,                          

nie można od razu powiedzieć, że się nie da, przedstawiciele Browaru obejrzeli nie tylko 

pomieszczenia ZSTG i gimnazjum, ale również pomieszczenia na ostatnim piętrze schroniska, 

przedstawiciele ci podczas oglądania pomieszczeń rozmawiali o zmianach, które należałoby 

wprowadzić, a które byłyby na tyle kosztowne, że nie wprowadzaliby ich na tak krótki okres. 

Pani M. Janas – Piwińska powiedziała, iż chciałaby się podzielić spostrzeżeniami na temat 

dzisiejszej sesji, mianowicie czuje się zażenowana wypowiedziami dyrektorów, kwestie nagród, 

kto je dostał, a kto nie, nie są właściwym tematem na sesję, nie jest to ani czas, ani miejsce, ponadto 

przyznanie nagrody odchodzącemu dyrektorowi i wysokość tej nagrody jest w gestii jego 

zwierzchnika. Pani radna powiedziała, iż „zachowanie Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 to nie 

jest poziom osoby, która reprezentuje taki urząd”, dodała iż nie zabrała głosu w tej kwestii                             

w obecności dyrektorów, gdyż wówczas poziom Jej zażenowania tym zachowaniem był bardzo 

wysoki. Pani Radna powiedziała, iż Pan Dyrektor twierdzi, że jest bardzo mocno obciążony pracą 

wychowanków w sumie ma 337, ale do obsługi ma 44 osoby, inne szkoły mają 180 

wychowanków, ale do obsługi mają tylko 14 osób, dyrektorów jest siedmiu, a nie tylko jeden                         

i każdy powinien być należycie wynagradzany. Jeżeli pracownik mówi pracodawcy, że nie podoba 

mu się nagroda, to nie powinien tego mówić na sesji Rady Gminy, od tego jest gabinet jednej,                   

czy drugiej strony, dodała iż inni dyrektorzy również są obciążeni pracą. 

Pani Wójt powiedziała, iż w związku z tym, że ta wypowiedź padła chciała przeprosić wszystkich 

za zachowanie pracownika, dodała iż konsekwencje od tego pracownika będą wyciągnięte. 

Przypomniała, iż radni od Niej nigdy nie słyszeli, że mało zarabia, czy że nie ma podwyżek. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przypomniał Pani Wójt Uchwałę Rady Gminy, Komisarza 

Rządowego z 2005 roku, która reguluje wynagradzanie nauczycieli, dyrektorów, jest tam punkt, 

który nakazuje zaciągnięcia opinii Komisji Społecznej w tej sprawie. Pan Przewodniczący zapytał, 

czy w historii tej kadencji rady Komisja Społeczna wydawała opinie w zakresie nagradzania. 

Pani Wójt powiedziała, iż tej uchwały już nie ma. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż nie byłoby takich sytuacji, gdyby Komisja 

Społeczna wydawała opinie. 

Pani T. Chajec powiedziała, iż nie będzie oceniać tej sytuacji, ale nie podobało Jej się,                                    

że poruszane były takie tematy. Pani radna powiedziała, iż chciała się odnieść do formy 

przygotowanych informacji, w ubiegłym roku składała wniosek, aby te sprawozdania były 

przygotowane według jakiegoś schematu, te które są przedstawiane, są różne podawane jest dużo 

zbędnych informacji, radnych interesuje to, co najważniejsze, w związku z czym dobrze by było 
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opracować jakiś wzór i te informacje dołączyć do materiałów na sesję, żeby radni mogli się z tym 

wcześniej zapoznać, a na sesji, żeby ewentualnie były wyjaśniane wątpliwości. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż w tym roku po raz pierwszy informację zbiorczą 

przygotowała i przedstawiła Pani Dyrektor ZEASIP, Dyrektorzy szkół poza sesją budżetową                    

na sesje przychodzą raz w roku, w związku z czym trudno jest przerwać ich wypowiedzi, jeżeli 

chcą się pochwalić osiągnięciami swoich szkół. 

Pani T. Chajec powiedziała, iż chciałaby, aby te informacje były załączone do materiałów, żeby 

radni mogli się z tym wcześniej zapoznać, aby nie przedłużać sesji. Jedni dyrektorzy mieli 

możliwość swobodnego wypowiedzenia się, a inni byli ponaglani. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż te dyskusje, które się toczą w tej chwili powinny się 

toczyć w obecności dyrektorów. 

Pani I. Cieślicka powiedziała, iż w przeciwieństwie do pani M. Janas – Piwińska nie czuła się 

zażenowana wystąpieniem Pana Dyrektora Krupczaka, na sesji nie ma tematów tabu, przyznała         

iż Pan Dyrektor ma bardzo duży zakres czynności i dużą jego część stanowi prowadzenie 

dożywiania, a każda praca powinna być odpowiednio wynagradzana.  

Pani T. Chajec powiedziała, iż dyrektorzy dostają dodatki funkcyjne, a ich wysokość jest 

zróżnicowana. 

Pani Wójt powiedziała, iż dyrektorzy większych szkół maja zastępców, sytuacje są zróżnicowane. 

Pan R. Leja przypomniał, iż przed chwilą była mowa o jednorakiej formie przedstawianych 

sprawozdań, zasugerował aby taki schemat opracowali sami dyrektorzy podczas wspólnego 

spotkania. 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego dotyczące 

złożonych przez radnych oświadczeń majątkowych, po czym poinformował radnych, iż jest 

propozycja Komendanta Powiatowego Policji, aby 21 listopada 2017 r. o godz. 1400 odbyło się 

spotkanie na temat bezpieczeństwa, Pani Wójt sugeruje, aby to spotkanie odbyło się w GOKiC. 

Pani Wójt powiedziała, iż proszoną ją o wyznaczenie miejsca, gdzie to spotkanie mogłoby się 

odbyć oraz o to, aby w tym spotkaniu uczestniczyły osoby, których to bezpieczeństwo interesuje 

i dotyczy, m. in. radni, sołtysi, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych oraz zakładów 

pracy. 

Pan R. Leja powiedział, iż w intrenecie znalazł informacje na temat budżetu państwa, gdzie                          

na kulturę fizyczna i sport przeznaczone jest 140.000.000,00 zł, środki maja być przeznaczone               

na obiekty sportowe, w związku z czym zasugerował, aby zastanowić się, czy nie można by                      

w ramach tego wykonać np. boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1. 

Pani Wójt powiedziała, iż jeszcze nie ma informacji, w jakim kierunku pójdą projekty, to dopiero 

będzie ogłoszone.  

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż wiata, która miałaby być w tym roku wybudowana 

przy boisku ABC jest droga, w związku z czym pojawiła się propozycja zmiany formy tego 

zadaszenia na zakup kontenera. Pan Przewodniczący powiedział, iż zgłębił ten temat, jest firma, 

która produkuje tego typu kontenery z przeznaczeniem m. in. na zaplecza socjalne, sportowe dla 

tego typu obiektów, pełne wyposażenie boiska składa się z czterech kontenerów, ale to dotyczy 

typowego „Orlika”, w przypadku tego boiska na początek wystarczyłby jeden kontener, w którym 

znajduje się szatnia, koszt takiego kontenera to około 20.000,00 zł, a wyposażenie jest zależne                      

od indywidualnego zamówienia. 

Pan J. Szubart powiedział, iż kiedyś też myślał o kontenerze, większy kontener kosztowałby                          

do 35.000,00 zł, natomiast wiata z podbudową, to koszt 70.000,00 zł, w związku z czym jest                       

to pomysł warty rozpatrzenia.  
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Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż pytał producenta, jaki jest czas realizacji takiego 

zamówienia, w odpowiedzi dowiedział się, że jest to około 3 – 4 tygodnie od momentu 

zamówienia.  

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż na początku, kiedy zrodził się pomysł 

wybudowania wiaty, mowa była o koszcie kilkunasty tysięcy, natomiast faktyczny koszt przerósł 

ego wyobrażenia. Pan Przewodniczący poparł pomysł zakupu wiaty, powiedział iż jest to bardzo 

dobre rozwiązanie.  

Pan S. Piersiak powiedział, iż zasadniczym minusem kontenera jest jego dostępność, jeżeli będzie 

on otwarty, to można sobie wyobrazić co się tam będzie działo, natomiast jeżeli będzie zamknięty, 

to dostępny będzie tylko dla pewnej grupy. 

Pan W. Walawender zasugerował, aby Pan Kierownik zgłębił ten temat, a później wspólnie będzie 

można zdecydować. 

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

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

 

Ad. 22  

 

W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy 

zamknął XLVI sesję Rady Gminy. Obrady trwały od godz. 1400 do godz. 1930.   

 

 

Sporządziła: Teresa Nowicka           Zatwierdził:  
 

Paweł Przybyło 
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