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Protokół Nr VII/47/2017 

z XLVII Sesji Rady Gminy Rakszawa 

z 29 listopada 2017 r.  
 

Obecni według załączonej listy obecności. 

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

udział 11 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 (11 głosów „za”) 

 

Zatwierdzony porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XLVI 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. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Rakszawa                                               

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2018 – 2022. 

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

9. Sprawy różne. 

10. Zakończenie obrad. 

 

Ad. 3 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu trzeciego porządku obrad  

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

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

poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Gminy. 

Radni przyjęli protokół z XLVI sesji jednogłośnie (11 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy uznał punkt trzeci porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 4 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu czwartego porządku obrad 

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

sesjami. Pan Przewodniczący powiedział, iż uczestniczył w posiedzeniach Komisji                   

Gospodarczej i Rewizyjnej, które dotyczyły prac na projekcie budżetu na rok 2018 oraz spraw 

bieżących, ponadto wraz z Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej oraz z Panią Wójt uczestniczył 

w spotkaniu w Szkole Podstawowej Nr 2 kończącym czteroletni okres projektu „Całościowy 

rozwój szkoły – szkoła ucząca się”. Pan Przewodniczący uznał punkt czwarty porządku obrad                   

za wyczerpany. 
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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 praca Wójta między sesjami to codzienne sprawy mieszkańców, 

ponadto kończą się inwestycje, m. in. remonty i przebudowy dróg, oświetlenia, czy budowa 

chodnika. Pani Wójt powiedziała, i uczestniczyła w Święcie 11 listopada, w dniu 15 listopada                     

w obchodach Dnia Patrona w ZSTG, ponadto odbyła spotkani z przedstawicielami Browaru VAN 

PUR dotyczące służebności na dojazd do oczyszczalni od drogi gminnej obok internatu. Pani Wójt 

powiedziała, iż w Gminie odbyła się debata dotycząca bezpieczeństwa, zorganizowana była przez 

KPP w Łańcucie we współudziale z Gminą, na tej debacie reprezentowała Ją Pani Sekretarz. Pani 

Wójt uczestniczyła w posiedzeniach Komisji Gospodarczej i Komisji Rewizyjnej, a także                             

w podsumowaniu projektu „Całościowy rozwój szkoły – szkoła ucząca się”, projekt ten wspólnie 

prowadziła Szkoła Podstawowa Nr 2 i Szkoła Podstawowa Nr 3, podsumowanie w Szkole 

Podstawowej Nr 3 odbędzie się 8 grudnia. 

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 uchwały: 

 Nr XLVI/208/17 Rady Gminy Rakszawa z dnia 30 października 2017 roku w sprawie 

zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rakszawa, dotycząca 

sprzedaży działki nr 383/3 – uchwała w trakcie realizacji, działka jest w trakcie wyceny, 

 Nr XLVI/209/17 Rady Gminy Rakszawa z dnia 30 października 2017 roku w sprawie 

zgody  na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rakszawa, dotycząca 

sprzedaży działki nr 383/4 – uchwała w trakcie realizacji, działka jest w trakcie wyceny, 

 Nr XLVI/210/17 Rady Gminy Rakszawa z dnia 30 października 2017 roku w sprawie 

zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rakszawa, dotycząca 

sprzedaży działki nr 386/9 – uchwała w trakcie realizacji, w trakcie jest podział działki, 

oraz  wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, 

 Nr XLVI/211/17 Rady Gminy Rakszawa z dnia 30 października 2017 roku w sprawie 

zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rakszawa, dotycząca 

sprzedaży działki nr 1041/24 – uchwała w trakcie realizacji, działka jest w trakcie podziału, 

 Nr XLVI/212/17 Rady Gminy Rakszawa z dnia 30 października 2017 roku w sprawie 

wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rakszawa – uchwała jest                 

w trakcie realizacji, przygotowywany jest przetarg,   

 Nr XLVI/213/17 Rady Gminy Rakszawa z dnia 30 października 2017 roku 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 – uchwała weszła w życie, 

 Nr XLVI/214/17 Rady Gminy Rakszawa z dnia 30 października 2017 roku w sprawie 

stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2                 
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im. Stefana Mierzwy w Rakszawie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im. Stefana 

Mierzwy w Rakszawie – uchwała weszła w życie, 

 Nr XLVI/215/17 Rady Gminy Rakszawa z dnia 30 października 2017 roku 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 – uchwała weszła w życie,  

 Nr XLVI/216/17 Rady Gminy Rakszawa z dnia 30 października 2017 roku w sprawie 

stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej                           

w Wydrzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Wydrzu – uchwała weszła w życie, 

 Nr XLVI/217/17 Rady Gminy Rakszawa z dnia 30 października 2017 roku w sprawie 

stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej                            

w Węgliskach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Węgliskach – uchwała weszła w życie, 

 Nr XLVI/218/17 Rady Gminy Rakszawa z dnia 30 października 2017 roku w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – uchwała została przesłana                     

do publikacji do Dziennika Urzędowego Województwa Podkarpackiego, została 

opublikowana 23 listopada 2017 r. pod poz. 3885, 

 Nr XLVI/219/17 Rady Gminy Rakszawa z dnia 30 października 2017 roku w sprawie 

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

realizacji, 

 Nr XLVI/220/17 Rady Gminy Rakszawa z dnia 30 października 2017 roku w sprawie 

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

w trakcie realizacji. 

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. podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Rakszawa z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.                 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2018 – 2022. Pan Przewodniczący              

o przybliżenie projektu tej uchwały poprosił Panią Wójt. 

Pani Wójt oddała głos Pani Sekretarz. 

Pani Sekretarz powiedziała, iż podjęcie tej uchwały wymusza ustawa o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, taki program można przyjąć na rok czasu, ale można go również 

przyjąć na okres nie dłuższy nić 5 lat, zgodnie z wytycznymi ten program do konsultacji był 

umieszczony na stronie internetowej w okresie od 6 do 21 listopada b.r. Obecnie w oparciu o ten 

program realizowany jest dowóz dzieci niepełnosprawnych do ośrodków, dowóz ten realizowany 

jest w drodze konkursu, który ogłasza ZEASiP. Pani Sekretarz poprosiła radnych o naniesienie 

poprawki w §24 i zmianę zapisanej tam daty z 30 kwietnia na 31 maja. 

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

tej uchwały. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż projektem tej uchwały zajmowała się Komisja 

Rewizyjna, która nie wniosła uwag, niemniej jednak już po zakończeniu procedowania nad tym 

projektem okazało się, że w §24 użyto terminu, który jest odmienny od zapisów ustawowych,                   

w związku z czym w uchwale powinien być zapis „do 31 maja każdego roku”. Komisja Rewizyjna 

pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały z uwzględnieniem autopoprawki, którą Pani Wójt 

za chwilę zgłosi.  

Pani Wójt zgłosiła autopoprawkę do uchwały aby zmienić zapis §24 z „Wójt Gminy Rakszawa 

składa Radzie Gminy sprawozdanie z rocznej realizacji Programu w terminie do 30 kwietnia 
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każdego roku” na „Wójt Gminy Rakszawa składa Radzie Gminy sprawozdanie z rocznej realizacji 

Programu w terminie do 31 maja każdego roku”. 

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 autopoprawkę zgłoszoną 

przez Panią Wójt, aby zmienić zapis §24 z „Wójt Gminy Rakszawa składa Radzie Gminy 

sprawozdanie z rocznej realizacji Programu w terminie do 30 kwietnia każdego roku” na „Wójt 

Gminy Rakszawa składa Radzie Gminy sprawozdanie z rocznej realizacji Programu w terminie 

do 31 maja każdego roku”. 

Radni przyjęli autopoprawkę jednogłośnie (11 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie  uchwałę w sprawie przyjęcia Programu 

współpracy Gminy Rakszawa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa                    

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                                             

i o wolontariacie na lata 2018 – 2022 wraz z przyjętą wcześniej autopoprawką, 

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie (11 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż podjęta uchwała będzie miała Nr XLVII/221/17 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 29 listopada 2017 roku, po czym uznał punkt siódmy porządku obrad                 

za wyczerpany. 

 

Ad. 8  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu ósmego porządku obrad tj. podjęcia 

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

Przewodniczący o przybliżenie projektu tej uchwały oprosił Panią Wójt. 

Pani Wójt powiedziała, iż zmiany do uchwały dotyczą projektu oświatowego, przeniesień między 

budżetem Przedszkola, a budżetem Szkoły Podstawowej Nr 1, mimo że jest 5to jedna jednostka 

organizacyjna funkcjonują tam dwa budżety, w uchwale są też zmiany dotyczące GOPS. Pani 

Wójt poprosiła Panią Skarbnik o przedstawienie wprowadzanych zmian. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż członkowie Komisji Rewizyjnej już na swoim 

posiedzeniu otrzymali poprawiony projekt uchwały, pozostali radni otrzymali go dzisiaj przed 

sesją i na tej uchwale radni będą teraz pracowali.  

Pani Skarbnik powiedziała, iż zmiany wprowadzone do uchwały dotyczyły świadczeń na rzecz 

osób fizycznych w projekcie, co znajduje odzwierciedlanie w tabeli nr 1 do uchwały, gdzie                         

w rozdziale 80195 z wydatków bieżących zostały wyodrębnione Świadczenia na rzecz osób 

fizycznych, kwoty wydatków się nie zmieniły. Pan i Skarbnik omówiła zmiany zgodnie                                  

z uzasadnieniem do projektu uchwały (załącznik nr 1 do protokołu). 

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

tej uchwały. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż Komisja na swoim posiedzeniu zajmowała się 

tą uchwałą, nie wniosła uwag i rekomenduje Radzie Gminy podjęcie tej uchwały w brzmieniu, jak 

w projekcie, który radni otrzymali przed sesją. 

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

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

wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rakszawa na rok 2017.  

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie (11 głosów „za”) 
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Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż podjęta uchwała będzie miała Nr XLVII/222/17 Rady 

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

za wyczerpany. 

 

Ad. 9 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu dziewiątego porządku obrad                         

tj. sprawy różne. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż został zobligowany przez grupę mieszkańców 

o poruszenie tematu zrzucania ścieków przez Energokom bezpośrednio do studzienek 

kanalizacyjnych. Wcześniej zlewnia ścieków znajdowała się na terenie oczyszczalni sprzedanej 

VAN PUR-owi, w chwili obecnej na terenie Gminy nie ma takich miejsc zrzutu, w związku                           

z czym pracownicy Energokomu zrzucają ścieki bezpośrednio do studzienek, co powoduje bardzo 

dużą uciążliwość dla mieszkańców okolicznych domów, gdyż unoszące się w ich mieszkaniach 

zapachy pozostawiają bardzo dużo do życzenia. Pan Przewodniczący powiedział, iż taki proceder 

miał miejsce w czasie trwania poniedziałkowego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, kiedy                              

to unoszący się zapach „chciał nosy pourywać”. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

przypomniał, iż pewien czas temu były plany wybudowania zlewni ścieków na terenie Rąbanego, 

niestety ta zlewnia nie powstała, dodał i potrzeba rozwiązania tego problemu jest bardzo pilna,                   

a punkty zlewne powinny powstać w dwóch miejscach, gdzie nie ma jeszcze kanalizacji. 

Pani Wójt powiedziała, iż popiera Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, problem jest uciążliwy, 

podejmowane były próby jego rozwiązania, niemniej jednak nie udało się uzyskać zgód                                  

na Bieleckówce. Na dzień dzisiejszy propozycje są takie, aby zlewnie wybudować pomiędzy 

Kątami, a Węgliskami. Pani Wójt powiedziała, iż nie jest to łatwy temat, niemniej jednak nie jest 

też nie do rozwiązania. 

Przewodniczący Rady Gminy zwracając się do Pana W. Malec, jako do pracownika Energokomu 

zapytał, czy trwają prace nad przygotowaniem projektu budowy puntu zlewnego. 

Pan W. Malec powiedział, iż na ten temat nic nie może powiedzieć, jest to pytanie do Pana Prezesa. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy zlewnia będzie budowana w przyszłym roku, czy też      

w roku następnym.  

Pani Wójt powiedziała, iż nie chce się na ten temat wypowiadać.  

Przewodniczący Rady Gminy zapytał Panią Wójt odnośnie spotkania z przedstawicielami VAN 

PUR-u, dotyczącego służebności przejazdu dla Browaru. 

Pani Wójt powiedziała, iż chodzi o dojazd ciężkich samochodów do VAN PUR-u i odciążenie 

głównego wjazdu od drogi powiatowej. Browar zamierza wybudować wjazd, z którego będzie 

korzystał również Energokom, część działki po której odbywałby się dojazd jest własnością VAN 

PUR-u, część jest władnością Energokomu, a część jest własnością prywatną mieszkańców. Pani 

Wójt dodała, iż dojazd odbywałby się od strony drogi gminnej przy internacie biegnącej od drogi 

powiatowej, w związku z czym w najbliższej przyszłości należałoby zwiększyć tonaż                                     

na wspomnianej drodze gminnej przynajmniej na odcinku od drogi powiatowej do wjazdu                     

do Browaru, czyli tam, gdzie będą się poruszały ciężkie samochody.  

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż podczas objazdu z Przewodniczącym Komisji 

Gospodarczej zauważyli, że droga gminna o której mowa wymaga remontu, stoi tam woda, trzeba 

tam zebrać i zrobić pobocza, trzeba też położyć nowy asfalt, również mostek na tej drodze jest 

wąski i dwa większe samochody będą miały problem się na tym mostku minąć. 

Pani Wójt powiedziała, iż rozmowy były takie, że Browar, czy firma, która odkupiła budynek                    

od Powiatu będą partycypować w kosztach przebudowy tej drogi. 

Pani L. Decowska – mieszkanka Wołochów poprosiła, aby przy przebudowie tej drogi                                  

nie zapomnieć o pieszych, z tej drogi „non stop” korzystają dzieci chodzące do szkoły, dodała                   

iż widzi tam chodnik nie tylko dla pieszych, ale również dla rowerzystów.  
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Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż ma sugestię dla przedstawicieli VAN PUR-u, 

aby przed skrzyżowaniem z drogą na Groblę umieścili tablicę informacyjną, że wjazd do Browaru 

znajduje się 200 – 250m dalej, gdyż bardzo często kierowcy są prowadzeni przez GPS na Groblę. 

Pani Sekretarz powiedziała, iż miała już zgłoszenia od mieszkańców w tej samej sprawie, 

przekazała to do Kierownika J. Szubart, aby przy najbliższej okazji przekazał tę sprawę 

przedstawicielom VAN PUR-u. Pani Sekretarz dodała, iż temat ten przekazała Panu P. Frączek, 

aby również ten problem zasygnalizował.  

Pan F. Pliś powiedział, iż problem jest istotny, kierowca, który już wjedzie w drogę na Groble                   

ma później problemy z wycofaniem. Pan radny zapytał, czy były rozmowy VAN PUR-u z Gminą 

odnośnie nowego parkingu, gdyż pracownicy mają „prikaz”, aby tam parkować samochody. 

Pani Wójt powiedziała, iż nic Jej na ten temat nie wiadomo, wcześniej były takie rozmowy,                        

ale tylko na czas remontu parkingu. 

Pani L. Decowska powiedziała, iż na Wołochach było zebranie mieszkańców i na tym zebraniu 

padła propozycja, aby na nowym asfalcie, na drodze przez Wołochy zamontować progi 

zwalniające, gdyż po remoncie samochody jeżdżą ta droga zdecydowanie szybciej. Pani 

Decowska poprosiła o zamontowanie wspomnianych progów. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż przekaże tę prośbę Panu Kierownikowi. 

Pani L. Decowska powiedziała, iż Jej syn w imieniu praktycznie wszystkich mieszkańców zbierał 

podpisy, sprawa dotyczyła oświetlenia drogi gminnej na Wołochach o długości około 500 – 600m, 

która łączy dwie drogi asfaltowe, jest tam kilka domów już zamieszkałych i kilka wybudowanych. 

Temat ten również był poruszany na zebraniu osiedlowym, przy tej drodze miały być 

zamontowane trzy lampy, zostały zamontowane dwie, przy czym obie z nich zostały zamontowane 

w środku tej drogi, a początek i koniec tej drogi nie są oświetlone. Pani L. Decowska powiedziała 

iż z tej drogi korzystają nie tylko mieszkańcy tych domów, ale także inni, którzy sobie skracają 

drogę, mieszkańcy proszą nie tylko o doświetlenie tej drogi, ale także o załatanie dziur, których 

na tej drodze jest sporo. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż dwa lata temu fundusz sołecki przewidział środki                 

na oświetlenie tej drogi, niestety projekt został wykonany tylko na oświetlenie części tej drogi. 

Pani L. Decowska powiedziała, że niebezpieczny jest wyjazd z tej drogi, gdyż jest zupełnie 

niewidoczny, w związku z czym mieszkańcy proszą o zamontowanie tam lustra. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż nie wiedział, że projekt został wykonany 

tylko na oświetlenie części tej drogi, gdyż na Komisji Gospodarczej był wniosek, żeby zrobić 

projekt oświetlenia całości tej drogi, a na razie miały być powieszone dwie lampy. 

Radni poprawili Pana Przewodniczącego, że powieszone miały być trzy. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż przykre jest to co się stało, gdyż projekt                 

na oświetlenie byłby zrobiony prawdopodobnie w tych samych pieniądzach, a teraz trzeba będzie 

rozpoczynać procedurę od nowa. 

Pani Wójt powiedziała, iż trudno Jej się w tej chwili wypowiadać na ten temat, niemniej jednak 

pamięta, że dodatkową sprawą były środki z funduszu sołeckiego na zakup tych dwóch lamp, jaki 

jest projekt tego oświetlenia nie wie. Pani Wójt powiedziała, iż „z całym szacunkiem ważny jest 

każdy zakątek w Gminie Rakszawa, a nie tylko Wołochy”, o Wołochach również się pamięta                    

co widać, niemniej jednak nie zawsze wystarcza na wszystko środków, a dróżek, które należałoby 

doświetlić jest jeszcze w Gminie bardzo dużo, w związku z czym systematycznie jest to robione. 

Pani Wójt powiedziała, iż nie wie jak wygląda sprawa własności tej drogi, to również trzeba będzie 

sprawdzić. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż pamięta, że z funduszu sołeckiego                              

w grudniu zostało zabezpieczone 2.000,00 zł na zakup lamp, wówczas informacja od Pana                            

J. Szubart była taka, że jeszcze w grudniu można te lampy powiesić na zgłoszenie, później okazało 

się, że tego nie można zrobić, lampy przeleżały, a był czas żeby ten projekt cały zrobić. 

Pani L. Decowska powiedziała, iż przy tej drodze jest trzy słupy i na tych trzech słupach można 
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było lampy zawiesić. 

Pani Wójt powiedziała, iż jest już wstępny harmonogram prac związanych z OZE, jest                                     

on wywieszony na stronie internetowej. 10 listopada została zawarta umowa z inżynierem 

kontraktu na obsługę projektu, przetarg wygrała EKOSFERA Energia Odnawialna z Krosna, w tej 

chwili trwa podpisywanie umów użyczenia z mieszkańcami, którzy biorą udział w tym projekcie. 

Inżynier kontraktu odwiedza i sprawdza, czy instalacje zgłoszone przez mieszkańców są możliwe 

do wykonania. Inwentaryzacja techniczna, o której mowa trwa od 10 listopada do 10 grudnia.                   

W dniu 10 grudnia o godz. 1500, w ZSTG odbędzie się spotkanie informacyjne z mieszkańcami, 

którzy biorą udział w projekcie, zawiadomienia do mieszkańców zostaną wysłane, informacja 

będzie tez zamieszczona na stronie internetowej. W chwili obecnej trwa nabór uzupełniający                     

na wolne instalacje, zakładane jest, ze do 5 grudnia ten nabór uzupełniający będzie zakończony. 

Pani Wójt wyjaśniła, że nabór uzupełniający związany jest z tym, że niektórzy mieszkańcy, którzy 

wcześniej złożyli wnioski się wycofali, w związku z czym instalacje są wolne, a dodatkowych 

osób chętnych jest bardzo dużo. Pani Wójt powiedziała, iż w tej chwili trwają prace nad 

ogłoszeniem przetargu na inspektora nadzoru i wykonawcę robót, przetarg ma być ogłoszony                   

do końca grudnia. Jeżeli chodzi o płatność mieszkańców, to mają oni wpłacić zaliczkę                                   

w wysokości 1.500,00 zł za każdą instalację i ta zaliczka ma być uiszczona w terminie między                   

1, a 31 stycznia 2018 r. Po wyłonieniu wykonawcy zostaną zawarte umowy z mieszkańcami, 

przewidywany termin to początek marca, gdyż dopiero po rozstrzygnięciu przetargu i wyborze 

wykonawcy będzie wiadomo za jaką kwotę ten projekt będzie realizowany, a tym samym będzie 

możliwe wyliczenie, jaka kwotę który mieszkaniec ma wnieść, jako swój wkład własny, wpłata 

pozostałej kwoty ma być dokonana do końca marca 2018 r. Montaż instalacji jest planowany                     

w okresie od kwietnia do października 2018 r. 

Pan F. Plis zapytał, czy nie ma symulacji, ile mogłaby wynieść druga wpłata. 

Pani Wójt powiedziała, iż wpłaty są różne dla różnych instalacji.  

Pan F. Pliś wracając do uchwały o wolontariacie zapytał, czy nie jest tajemnicą, ile osób z tego 

korzysta i gdzie dzieci są dowożone. 

Pani Sekretarz powiedziała, iż dzieci są dowożone do Laszczyn i do Rzeszowa. 

Pani L. Decowska powiedziała, iż na spotkaniu na Wołochach poruszany był jeszcze temat 

wprowadzenia w Rakszawie oznakowania dzielnic, żeby takie informacje, drogowskazy były 

ustawione przy wjazdach do tych dzielnic. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż temat ten był już poruszany na sesji, Pan Kierownik 

zrobił wstępne rozeznanie, jaki byłby koszt takiego przedsięwzięcia, tu w grę wchodzi około 

18.000,00 zł. 

Pani Sekretarz wracając do pytania Pana F. Pliś powiedziała, iż do ośrodka w Laszczynach 

dowożonych jest dwoje dzieci, a do Rzeszowa jedno dziecko. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej zapytał do kiedy ma być rozliczona dotacja dotycząca 

OZE, kiedy wpłyną pieniądze do Gminy. 

Pani Wójt powiedziała, iż na razie nie wiadomo, kiedy wpłyną pieniądze z dotacji, projekty są 

zawsze rozliczane po zakończeniu inwestycji, w trakcie realizacji inwestycji Gmina może 

otrzymać zaliczkę w wysokości 60% kosztów kwalifikowanych, co zostało wynegocjowane                          

z Urzędem Marszałkowskim, 30% wpłacają mieszkańcy, a na pozostałą część trzeba będzie 

zaciągnąć jakąś pożyczkę krótkoterminową, w tej sprawie Pani Wójt już się zwróciła                                       

do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, gdyż tam można otrzymać pożyczkę                              

na preferencyjnych warunkach, podobnych do tych, jakie były w przypadku kredytu na budowę 

kanalizacji na Bieleckówce, tamta pożyczka była spłacana bezpośrednio z Urzędu 

Marszałkowskiego do Banku, gdzie była zaciągnięta. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej nawiązując do swojej wypowiedzi z ostatniej sesji 

dotyczącej nagradzania nauczycieli powiedział, iż wówczas mówił że sprawę tę reguluje uchwała 

Komisarza Rządowego rady Gminy w Rakszawie z 2005 r., wówczas na sali padło stwierdzenie, 
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że ta uchwała już jest nieaktualna, w związku z czym Pan Przewodniczący zgłębił temat i okazało 

się, że ta uchwała jest aktualna i obowiązująca. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej zapytał, czy Komisja Społeczna ma możliwość 

zapoznania się z wysokością nagród. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej potwierdził, dodał ze Komisja Społeczna ma też opiniować 

te nagrody. 

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

nie zabrali głosu uznał punkt dziewiąty porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 10  

 

W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy 

zamknął XLVII sesję Rady Gminy. Obrady trwały od godz. 1300 do godz. 1415.   

 

 

Sporządziła: Teresa Nowicka           Zatwierdził:  

 

Paweł Przybyło 

Przewodniczący Rady Gminy 


