
1 
 

Protokół Nr VII/48/2017 

z XLVIII Sesji Rady Gminy Rakszawa 

z 7 grudnia 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, powiedział ze sesja została zwołana                

w trybie pilnym, na wniosek Wójta Gminy Rakszawa, dodał iż z przykrością stwierdza, że Wójt 

nie uczestniczy w dzisiejszej sesji. Pan Przewodniczący zwracając się do Pani Sekretarz zapytał, 

co jest powodem nieobecności Wójta. 

Pani Sekretarz powiedziała, iż Pani Wójt zadzwoniła do Niej i mówiąc, że jest chora zażądała 

urlopu. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż zgodnie ze Statutem obsługę prawną Rady Gminy 

zapewnia Wójt, zapytał dlaczego w dzisiejszej sesji nie uczestniczy radca prawny, który                                 

w Urzędzie zatrudniony jest na pełny etat. 

Pani Sekretarz powiedziała, iż nie wie co ma powiedzieć, Ona nie jest od wyznaczania dni pracy 

radcy prawnego. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy Pani radca nie pracuje w czwartki, czy jest dzisiaj                    

na urlopie, z jakiego powodu Jej nie ma i czy została poinformowana o dzisiejszej sesji. 

Pani Sekretarz powiedziała, iż nie wie, czy Pani radca została poinformowana o dzisiejszej sesji, 

Ona Jej osobiście nie informowała. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy są wyznaczone dni, kiedy Pani radca pracuje                                

w Urzędzie Gminy, a kiedy nie pracuje. 

Pani Sekretarz powiedziała, iż fizycznie Pani radca jest w poniedziałki, wtorki i środy.  

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy wczoraj Pani radca była w pracy. 

Pani Sekretarz powiedziała, iż w tym tygodniu Pani radca była na urlopie.  

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż oprócz tego, że w dzisiejszej sesji nie uczestniczy 

Pani Wójt, to dodatkowo Rada została pozbawiona obsługi prawnej. Pan Przewodniczący odczytał 

wniosek Wójta Gminy o zwołanie dzisiejszej sesji (wniosek dołączony do protokołu), dodał                        

iż wniosek wpłynął w piątek, a sesja miałaby być zwołana na sobotę. Przewodniczący Rady Gminy 

powiedział, iż zgodnie z przepisami ma 7 dni na zwołanie sesji w trybie pilnym, w związku z czym 

zdecydował się na zwołanie sesji na dzień dzisiejszy, a do zaproszenia dołączył projekt uchwały 

przedłożony przez Wójta. Pan Przewodniczący odczytał zaproponowany porządek obrad, 

powiedział iż może on być zmieniany tylko za zgodą wnioskodawcy sesji, a w związku                                   

z nieobecnością pani Wójt nie można wprowadzać zmian. Przewodniczący Rady Gminy poddał 

pod głosowanie zaproponowany porządek obrad. 

Radni przyjęli porządek obrad jednogłośnie (11 głosów „za”) 

 

Zatwierdzony porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz                      

za zborowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Rakszawa. 

3. Zakończenie obrad. 

 

Ad. 2 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu trzeciego porządku obrad  

tj. podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz                           

za zborowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Rakszawa. Pan Przewodniczący 
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powiedział, iż w tym momencie zwyczajowo zawsze oddawał głos Pani Wójt, która wprowadzała 

radnych w temat podejmowanej uchwały, w związku z tym, że Pani Wójt jest dzisiaj nieobecna 

zapytał kto w dniu dzisiejszym reprezentuje Panią Wójt na sesji. 

Pani Sekretarz powiedziała, iż nie ma żadnych delegacji, ani upoważnień do reprezentowania Pani 

Wójt na dzisiejszej sesji. 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił Pana J. Szubart o wprowadzenie do projektu tej uchwały. 

Pan J. Szubart powiedział, iż również nie posiada upoważnienia do reprezentowania Pani Wójt                  

na dzisiejszej sesji, w związku z czym nie będzie w imieniu Pani Wójt omawiał uchwały, a jedynie 

może omówić sytuację. Pan Kierownik powiedział, iż uczestniczy w sesji ze względu na to,                      

że został zaproszony przez Pana Przewodniczącego. Pan J. Szubart powiedział, iż zgodnie                             

z przepisami, o których była mowa na wcześniejszej Komisji taryfa jest składana przez 

przedsiębiorstwo mające zezwolenie na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, taryfa jest 

zatwierdzana w ciągu 45 dni od daty wpływu, nie później jednak niż 70 dni przed terminem 

wejścia w życie tych taryf. W ciągu 45 dni Wójt zobowiązany jest do weryfikacji taryfy, po czym 

Rada Gminy zatwierdza, bądź odmawia zatwierdzenia taryfy. W przypadku niepodjęcia uchwały 

wchodzi w życie taryfa zweryfikowana przez Wójta. Wniosek o zatwierdzenie taryf został złożony 

przez Zakład Komunalny w terminie, taryfa została szczegółowo zweryfikowana, wysokość taryfy 

i podstawy jej obliczenia mimo znacznego jej wzrostu nie budziły wątpliwości, co znajdowało 

odzwierciedlenie w przedstawionych wyliczeniach. W skład taryfy wchodzi obciążenie związane 

z podatkami, z oczyszczalnią ścieków w Woli Małej i inne koszty ogólne, które są brane pod 

uwagę przy obliczaniu taryfy. Pan J. Szubart powiedział, że jeżeli chodzi o podjęcie tej uchwały 

to tak jak było wspomniane we wniosku istotne były tu kwestie związane z interpretacja 

przepisów, wiadomym było, że w Sejmie i w Senacie trwają prace nad zmianą ustawy                                      

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, wprowadzane zmiany 

istotnie zmieniały zasady ustalania taryf. Sejm podjął ustawę w dniu 27 października, pojawiały 

się informacje, że ustawa ta będzie zawetowana, co się jednak nie stało, ustawa została 

opublikowana 27 listopada, tj. w poniedziałek. Jeżeli chodzi o taryfy zaproponowana przez ZUK, 

to taryfa zaproponowana w grupie podstawowej to cena wody ma wynosić 2,07 zł, a cena ścieków 

8,54 zł, jest to wzrost o 4,35 zł. Pan Kierownik powiedział, iż z uwagi na to, że termin 45 dni 

upłynął, zgodnie z interpretacją obsługi prawnej Urzędu Gminy wchodzą taryfy zweryfikowane 

przez Wójta, czyli te które zostały przedstawione przez Spółkę. Taryfy będą obowiązywać                              

od 1 stycznia 2018 r. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, jaka była data złożenia wniosku do Urzędu Gminy.  

Pan J. Szubart powiedział, iż wniosek wpłynął 18 października, a termin 45 dni upłynął 2 grudnia. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż wniosek wpłynął 18 października, termin 45 dni 

upłynął 2 grudnia, a Wójt o zwołanie sesji wnioskował 1 grudnia. Pan Przewodniczący otworzył 

dyskusje w temacie tej uchwały. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż od 18 października do 2 grudnia wskazuje                  

na to, ile czasu miał Wójt na zweryfikowanie taryf i przedstawienie Radzie Gminy propozycji                   

do zatwierdzenia. Zgodnie ze Statutem Gminy radni otrzymują materiały na sesję na 7 dni przed 

planowanym terminem zwołania danej sesji, zapytał czy czas 45 dni pomniejszony o 7 dni                

na dostarczenie materiałów jest zbyt krótki na zweryfikowanie taryf, czy zasadnym jest w tym 

przypadku korzystanie z przepisów ustawowych i zwoływanie sesji w trybie pilnym, takie sesje 

są zwoływane w sytuacjach nadzwyczajnych, pilnych, których nie można było przewidzieć. 

Taryfy zatwierdzane są corocznie i wiadomo były, że również w tym troku będą one zatwierdzane, 

Spółka wywiązała się z ustawowego terminu złożenia wniosku o zatwierdzenie taryf, nowa ustawa 

nie jest sytuacją nadzwyczajną, tam są przepisy przejściowe i nie maja one żadnego zastosowania 

przy zatwierdzaniu tych taryf, po 180 dniach wszystkie taryfy w całym kraju ulegają 

unieważnieniu. Pan Przewodniczący wskazując na czas jaki minął od 18 października powiedział, 

że od tamtego czasu Rada Gminy zbierała się trzy razy i podczas tych sesji mogła zająć się tym 

tematem i skorzystać z ustawowego prawa zatwierdzenia taryf, bądź też odmówienia                                   
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ich zatwierdzenia, a przez to, co się stało Rada została tego prawa pozbawiona. Przewodniczący 

Komisji Rewizyjnej powiedział, iż wniosek o zwołanie sesji, z tego co słyszał był przekazany                    

w piątek w godzinach popołudniowych, a sesja miałaby być zwołane na sobotę, część z radnych 

nie mogłaby w niej uczestniczyć ze względu na swoje wcześniejsze prywatne plany On sam 

również nie mógłby uczestniczyć w tej sesji, gdyż był poza Rakszawą i nie zdążyłby wrócić.  

Przewodniczący Rady Gminy zwracając się do Pana J. Szubart zapytał, czy weryfikacja taryf 

trwała 44 dni, gdyż jak rozumie weryfikacją zajmował się Pan Kierownik razem z Panią Wójt. 

Pan J. Szubart powiedział, iż sama weryfikacja stawki, czyli zbadanie dokumentów 

przedstawionych przez Zakład Komunalny nie była problemem, to nie trwało długo, problem był 

w interpretacji przepisów, z braku jednolitego stanowiska w jaki sposób należy procedować nad 

taryfami. Ustawa została podpisana 27 października, a ogłoszona 27 listopada. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż do tej pory „pracowaliście państwo na projekcie”. 

Pan J. Szubart potwierdził, dodał iż od 27 listopada można się było opierać na ustawie, która 

została ogłoszona 27 listopada, a wchodzi w życie 12 grudnia.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż Pan Kierownik jest prawnikiem, zapytał                    

czy procedując na ta taryfą mógł się kierować przepisami, które nie istnieją, gdyż do czasu, kiedy 

ustawa nie była opublikowana te przepisy nie istniały. 

Pan J. Szubart powiedział, iż nowe przepisy ukazały się 27 listopada, czyli jeszcze w czasie tych 

45 dni, w związku z czym wiadomo było, na jakich przepisach należy się opierać. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż Pan Kierownik do tego czasu nie miał 

pewności, czy ta ustawa zostanie opublikowana. 

Pan J. Szubart powiedział, iż 27 października ustawa została podjęta przez Sejm, później było dwa 

wyjścia tj. weto, albo publikacja, a Prezydent również ma przepisy dotyczące publikacji 

dokumentów, Prezydent na podpisanie ustawy ma 30 dni i w tym przypadku skorzystał                                   

z ostatniego dnia.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż w chwili procedowania nad taryfami                             

te przepisy nie istniały, w związku z czym zdaniem Pana Przewodniczącego należało się opierać 

na przepisach obowiązujących. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż tydzień przed 

1 grudnia było posiedzenie Komisji Gospodarczej, omawiany był projekt budżetu na 2018 rok,               

w trakcie omawiania dopłat do ścieków Pani Wójt nie wspomniała słowem o taryfach, mówiła 

tylko o zaplanowanych zwiększonych dopłatach, nie informując radnych o wzroście taryf za wodę 

i ścieki, a o kwocie 200.000,00 zł mówił, że w tej wysokości jest ona zaplanowana „na wszelki 

wypadek”, gdyż nie są znane nowe przepisy dotyczące zaopatrzenia w wodę i odprowadzania 

ścieków. Pan przewodniczący powiedział, iż cena ścieków „wypłynęła” dopiero 1 grudnia                         

na kolejnym posiedzeniu Komisji Gospodarczej, dodał iż radni o tym, że cena tak znacznie wzrasta 

dowiedzieli się nie od Pani Wójt, a z innych źródeł, Pani Wójt potwierdziła to dopiero wówczas 

kiedy radni zapytali Ją o to wprost, potem pojawił się wniosek o zwołanie sesji w trybie pilnym. 

Pan Przewodniczący powiedział, iż śmie twierdzić, że gdyby sprawa wzrostu cen ścieków „się nie 

wylała” wówczas nie byłoby wniosku o zwołanie sesji. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

powiedział, iż cały czas mówi się o cenach netto, poprosił aby operować cenami brutto, gdyż                     

dla mieszkańców są ceny brutto, mieszkańcy nie są VAT-owcami, cena ścieków brutto będzie 

wynosiła 9,22 zł za 1m3, a cena wody będzie wynosiła 2,24 zł brutto za 1m3. Pan Przewodniczący 

powiedział, iż osobiście nie przyjmuje tłumaczenia, że „miały wejść przepisy, były interpretacje”, 

to jest nowa ustawa, więc jak były interpretacje. Wówczas były przepisy, które obowiązywały                     

i tymi przepisami należało się kierować, żeby Rada Gminy mogła zatwierdzić, lub odmówić 

zatwierdzenia taryf. 

Pan J. Szubart powiedział, iż jest prawnikiem, niemniej jednak nie odpowiada za interpretację 

przepisów w Gminie, gdyż nie jest to w Jego zakresie obowiązków, taryfy po katem zgodności                     

z obowiązującymi przepisami obowiązującymi na tamten dzień, czyli ich wysokość, prawidłowość 

wyliczenia zostały wykonane i zweryfikowane, kwestia problematyczna związana była tylko                      

z brakiem jednolitej interpretacji, co do przepisów. Nie było interpretacji, czy ta ustawa wejdzie, 
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czy nie wejdzie, jak będzie stosowana, weryfikacja pod kątem finansowo – kosztowym została 

przeprowadzona. 

O godz. 1048 na sesję przybył Pan J. Waniowski, od tej chwili w obradach uczestniczy 12 radnych. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, kto odpowiada za interpretację prawną przepisów                                  

w Urzędzie Gminy. 

Pan J. Szubart powiedział, iż zarówno Rada Gminy, jak i Urząd Gminy posiadają do dyspozycji 

radcę prawnego, niemniej jednak, tak jak było wspomniane ilu prawników tyle interpretacji, tak 

jest też w Urzędzie, gdzie również interpretacje pracujących tu prawników bywają różne, niemniej 

jednak zgodnie z zasadami decydująca jest interpretacja osoby, która końcowo sprawdza treść 

uchwał. Pan Kierownik powiedział, iż nie będzie szukał winnego, gdyż w pewnym sensie sam 

również poczuwa się do winy, że te taryfy nie zostały przedstawione Radzie, dodał że gdyby 

przedstawił Przewodniczącemu Rady Gminy uchwałę ze swoim podpisem, to Pan 

Przewodniczący nie uznałby jej, jako zaopiniowanej przez prawnika. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż uchwała, jaka do Niego trafiła również nie ma 

podpisu prawnika, uściślając powiedział, iż obsługę prawną Urzędu Gminy sprawuje radca 

prawny Pani M. Siuda. 

Pan F. Pliś powiedział, iż radny jest przedstawicielem społeczności, nie może sobie pozwolić                    

na to, że podejmie osobiście taka decyzje, Pan radny powiedział, iż taka uchwała powinna być 

przekazana radnym wcześniej, aby mogli przeprowadzić konsultacje społeczne, żeby później móc 

zabierać głos w tej kwestii, Gmina żyje z podatków i należy się wzajemnie szanować. Pan F. Pliś 

nawiązując do wniosku i proponowanego terminu zwołania sesji powiedział, iż czasu było zbyt 

mało, aby można było tę uchwałę skonsultować, a sprawa jest bardzo poważna. Pan radny 

powiedział, iż radni powinni dostać uzasadnienie, a najlepiej treść weryfikacji. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał Pana J. Szubart, czy z przeprowadzonej weryfikacji został 

sporządzony protokół, czy tez jakaś informacja służbowa. 

Pan J. Szubart powiedział, że jeżeli przedsiębiorstwo nie dostaje wezwania, że w taryfach 

stwierdzono nieprawidłowości, to znaczy ze zostały one zweryfikowane pozytywnie, z weryfikacji 

nie wykonuje się protokołu, prawdopodobnie jest notatka służbowa wykonana przez pracownika, 

który wykonywał weryfikację, takiej notatki nie przekazuje się Radzie. Jeżeli uchwała jest 

przekazana pod obrady, oznacza to, że weryfikacja została zakończona pozytywnie. 

Pan F. Pliś powiedział, iż policzył, iż łączna cena wody i ścieków wyniesie 11,46 zł. 

Przewodniczący Rady Gminy zwracając się do Pana R. Kuca zapytał, czym spowodowana jest tak 

znacząca podwyżka oraz jaka ilość ścieków jest oddawana w skali roku. 

Pan R. Kuca powiedział, iż zaproszenie na dzisiejszą sesję miał Prezes Spółki, niestety nie może 

w niej uczestniczyć, gdyż właśnie dzisiaj jest na szkoleniu dotyczących właśnie tego tematu, 

nowych przepisów dotyczących tzw. Polskich Wód. Pan R. Kuca powiedział, iż najistotniejsze 

składniki ceny ścieków znajdujące się w kwocie 8,54 zł to 3,00 zł, które jest odprowadzane                          

do Oczyszczalni do Łańcuta, 2,32 zł to podatek odprowadzany do Gminy, reszta to składniki 

eksploatacyjne, które są oszczędnie liczone. Pan Kuca powiedział, iż Pan Prezes kilkakrotnie 

spotykał się w tej sprawie z Panem Kierownikiem, dodał iż nie bardzo widzi, aby można tu było 

coś jeszcze uszczuplić, samego podatku od kanalizacji jest rocznie 278.000,00 zł, całego podatku 

ma Energokom około 500.000,00 zł rocznie. Pan R. Kuca powiedział, że może radni uchwalą, aby 

cały roczny podatek przeznaczyć ludziom na dopłaty. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał Pana R. Kuca, czy według Jego kalkulacji, aby utrzymać 

ścieki na dotychczasowym poziomie Gmina powinna dopłacić 500.000,00 zł. 

Pan R. Kuca powiedział, iż mówi tylko o wysokości podatku, jaki Energokom płaci do Gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż zrozumiał to tak, że dopłata kwoty 500.000,00 zł 

pozwoliłaby utrzymać cenę ścieków na dotychczasowym poziomie. Pan Przewodniczący 

powiedział, iż 200.000,00 zł zaplanowane w budżecie jest „tylko tak na chwilę”. 

Pani T. Chajec powiedziała, iż jest to na pół roku.  
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Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż Pan Kuca nie udzielił odpowiedzi na pytanie, 

co spowodowało, że cena ścieków tak znacznie wzrosła, padła informacja, że w stawce za ścieki 

znajduje się 3,00 zł, które jest odprowadzane do Oczyszczalni do Łańcuta i 2,32 zł podatku, który 

jest odprowadzany do Gminy, Pan radny zapytał, które składniki tak wzrosły, że cena ścieków 

musi wynosić 9,22 zł. 

Pan R. Kuca powiedział, iż taki wzrost spowodowany jest głównie tym, że od systemu odszedł 

Browar,  ma on swoją oczyszczalnię, w związku z czym ich ścieki nie są przesyłane na Wolę, 

zmniejszenie produkcji ścieków powoduje zwiększenie kosztów, a produkcja ścieków spadła                      

o około połowę. Pan Kuca powiedział, iż o tym, że dojdzie do takiej sytuacji jeżeli Browar się 

odłączy Prezes Spółki informował już od około 3 lat.  

Pan R. Leja zapytał, co można było zrobić, skoro Pan Prezes już od 3 lat mówił, że może dojść                  

do takiej sytuacji, czy można było coś zrobić, żeby tej podwyżki nie było tak nagle, czy nie można 

było tego robić stopniowo. 

Pan R. Kuca powiedział, iż rozmawiał na ten temat przed sesją, nie można tego było zrobić 

stopniowo ze względu na to, że nie było ku temu podstawy, a co za tym idzie, taka taryfa nie 

przeszłaby weryfikacji.  

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż 100% udziałowcem Spółki jest Gmina, taryfy 

przekazywane do Wójta w formie wniosku są przez Wójta weryfikowane i jeżeli Prezes mówił   

od 3 lat, że stawki pójdą w górę, to Wójt o tym wiedział, w związku z czym mógł nie decydować 

się na dopłatę, a gdyby dopłat nie było wówczas koszty dla mieszkańców byłyby podniesione, 

więc jak widać można było z tym coś zrobić. Pan Przewodniczący powiedział, iż tu zabrakło 

długoterminowego planu, żeby można było z tymi cenami mieszkańców zapoznać.  

Pan R. Kuca powiedział, iż były głosy, że można było oczyszczać ścieki na oczyszczalni                              

w Browarze, nie wie czy byłoby to taniej, gdyż Browar nie dokładałby do Gminy, do tego doszłaby 

przebudowa infrastruktury. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż nikt nie zrobił symulacji, co by było, gdyby udało się 

połączyć siły z Browarem VAN PUR, czy były jakieś rozmowy w tym temacie. 

Pan R. Kuca powiedział, iż nikt nie robił takiej symulacji, nie może powiedzieć, czy były jakieś 

spotkania, czy rozmowy, nie odbywa się to na „Jego szczeblu”, w związku z czym nie może o tym 

mówić.   

Pani M. Janas – Piwińska zapytała, czy Spółka Energokom poza dopłatami uchwalonymi                        

przez radę widzi jakieś rozwianie, żeby mieszkańcy aż tak nie odczuli tak znacznej podwyżki                  

cen ścieków. Pani radna powiedziała, iż rakszawski GOPS wydaje rocznie ponad 5.000.000,00 zł 

na wspieranie mieszkańców Gminy, ile osób będzie stać na taka kanalizację. Pani M. Janas                          

– Piwińska powiedziała, że może dojść do tego, że mieszkańcy będą rezygnowali z kanalizacji                   

i będą zakładali przydomowe oczyszczalnie ścieków.  

Przewodniczący Komisji rewizyjnej powiedział, iż tam gdzie jest kanalizacja nie można zakładać 

przydomowych oczyszczalni ścieków.  

Pani M. Janas – Piwińska powiedziała, iż rozmawia z mieszkańcami, którzy już się burzą i pytają 

dlaczego są tak wysokie stawki, dodała iż wiadomo było że VAN PUR odejdzie, w związku                          

z czym można było mieszkańców na to przygotować. Pani radna ponownie zapytała, czy można 

coś jeszcze zrobić, żeby mieszkańcy tak bardzo nie odczuli tej podwyżki cen ścieków. 

Pan R. Kuca powiedział, iż odpowiedź na to pytanie jest poza Jego kompetencjami.    

Pan W. Walawender zapytał, jaka kwota jest płacona do Miasta Łańcut i jaki jest koszt 

wybudowania oczyszczalni ścieków. Rakszawa jest potężna Gminą i chyba stać ją na 

wybudowanie oczyszczalni. Oczyszczalnia w Łańcucie cały czas będzie ceny podnosić, to nie jest 

jedyna podwyżka, jaka będzie, Gmina w tej chwili jest uzależniona od Łańcuta. Pan radny 

zasugerował, aby zastanowić się nad jakimś dofinansowaniem z ochrony środowiska. 

Pan J. Szubart powiedział, iż jak zaczął pracować w Rakszawie, to jedna z pierwszych rzeczy jakie 

zaczął analizować, to była budowa oczyszczalni ścieków, gdyż podczyszczalnia jaka wówczas 

istniała była w ruinie. Jeżeli chodzi o połączenie się z Browarem, to mieszkańcy produkują nieco 
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inny rodzaj ścieków, jak Browar, w związku z czym było by to trudne, ponadto patrząc                                

na wieloletnia współpracę Gminy z Browarem, to układała się ona różnie w związku z czym                         

ta współpraca również nie byłaby łatwa. VAN PUR to Firma, która jest nastawiona na zysk,                        

w związku z czym „nawet nie ma co rozpatrywać kwestii, że byśmy mieli taniej u nich,                                  

niż gdziekolwiek indziej”.  Pan Kierownik powiedział, iż Gmina na pewno ma większy wpływ                

na Spółkę, która jest własnością Miasta, niż na spółkę komercyjną. Pan J. Szubart powiedział,                    

iż jest też kwestia taka, że wszystkie przepompownie są skierowane w kierunku Woli. Była 

możliwość wybudowania oczyszczalni ścieków ze środków unijnych, ale z programów, które 

zakończyły się w 2011 roku, wiele Gmin z tego skorzystało, w tej chwili nie ma żadnych 

programów, z których można by było dostać dofinansowanie na budowę oczyszczalni ścieków. 

Pan Kierownik powiedział, iż Gmina sama nie wybuduje oczyszczalni ścieków, gdyż patrząc                    

na koszty jakie poniosła Gmina Czarna na Modernizację swojej oczyszczalni, na budowę nowej 

potrzebne by było lekko licząc 8.000.000,00 zł. jeżeli chodzi o to, że gmina sprzedała swoją 

podczyszczalnię Browarowi, to Browar miał już dokumentację na swoją oczyszczalnię, na swoim 

terenie, wybudowanie jej było tylko kwestią czasu, wiadomo było, że się odłączą, a tak udało się 

jeszcze uzyskać jakieś środki. Pan J. Szubart powiedział, iż można było stopniowo schodzić                        

z dopłaty i ją całkowicie zlikwidować, kilka lat temu padła propozycja z Jego strony,                                   

aby rezygnować z dopłaty, rozmowy były z Przewodniczącym Komisji Gospodarczej, ale dopłaty 

były utrzymane, nikt się nie spodziewał aż takiego wzrostu kwot. Jeżeli chodzi o możliwości 

zniwelowania kwoty tej podwyżki, to Pan Kierownik kilkakrotnie to analizował i rozmawiał                       

z Prezesem i nie ma innej możliwości prawnej poza dopłatami, aby te koszty zminimalizować. 

Pan J. Szubart powiedział, iż Jego zdaniem jedynym sposobem na obniżenie ceny ścieków, jest 

renegocjacja umowy z oczyszczalnią ścieków. W chwili kiedy ta oczyszczalnia była budowana 

Gmina mogła się do tej budowy dołożyć, a teraz co roku „płaci haracz” w budżecie na ten cel jest 

ponad 50.000,00 zł. Pan Kierownik powiedział, iż trzeba wrócić do tych umów i trzeba się                         

im przyglądnąć, trzeba rozeznać, czy jest różnica między kwotami, jakie płaci Rakszawa,                              

a kwotami jakie płaci Łańcut, być może tu jest jakaś różnica. Następny wniosek o zatwierdzenie 

taryf będzie Spółka składać do Wód Polski, które ustala taryfy nie na rok ale na 3 lata. Jeżeli 

chodzi o podatek płacony przez Energokom, to jest to podatek od budowli, Gmina jest 

właścicielem kanalizacji, ale Spółka ją dzierżawi i płaci podatek w wysokości 2% wartości,                          

do tej wartości nie jest jeszcze brana pod uwagę sieć kanalizacyjna w Węgliskach, w związku                    

z czym ten podatek jeszcze wzrośnie. 

Przewodniczący Rady Gminy zauważył, że jak będzie większy podatek, to wzrosną koszty. 

Pan J. Szubart potwierdził, dodał że jeżeli będzie więcej odbiorców, wówczas te koszty będą się 

niwelować, podatek płacony przez Energokom mógłby być wracany w formie dopłaty, innej 

możliwości nie ma. W przyszłości można spróbować poszukać oszczędności, ale nie poprzez 

zmniejszenie podatku, gdyż to spowoduje z kolei zmniejszenie subwencji. Jeżeli chodzi o koszty 

3,00 zł do Łańcuta, to jest to kwestia do negocjacji, a z tego co pamięta, to te koszty są corocznie 

podnoszone o 20-30%. Jeżeli chodzi o koszty ogólne, to jest w tym koszt pracowników dwa                           

i pół etatu na całą Gminę 0,60 zł na 1m3 więc tu nie ma z czego zejść. Pan Kierownik powiedział, 

iż w kosztach są też inwestycje, o ile dobrze pamięta jest to 1,00 zł na 1m3, tu może nastąpić 

zmiana, ale pozostałe składnik zostaną na tym poziomie. 

Pani M. Janas – Piwińska zapytała przez kogo jest podpisana umowa z Łańcutem, czy przez 

Oczyszczalnię i Gminę, czy przez Oczyszczalnie i Energokom. 

Pan J. Szubart powiedział, iż nie odpowie na to pytanie. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż Pan Kierownik podpowiedział, gdzie                              

można szukać obniżenia kosztów, chodzi tu o kwotę 3,00 zł płaconych oczyszczalni, zapytał                    

czy ma to robić Przewodniczący Rady Gminy, Prezes Energokomu, Pan Kierownik, czy ma się 

tym zająć Wójt Gminy , będą to nie tylko negocjacje biznesowe, ale będzie to wymagało                      

również pewnych decyzji politycznych. Pan Przewodniczący powiedział, iż dzisiaj nikt nie wie, 

czy były prowadzone jakieś negocjacje, co zrobił Wójt Gminy Rakszawa, aby obniżyć kwotę                     
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na oczyszczalni ścieków w Łańcucie. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział,                            

iż na ostatnim posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Pan Kierownik wspomniał, że nie widział                  

umowy pomiędzy Gminą Rakszawa, a Miastem Łańcut. Pan Przewodniczący powiedział,                           

iż w wypowiedzi Pana Kierownika zrozumiał, śmie tak domniemywać, że ta umowa w tym 

Urzędzie nie istnieje, zapytał na podstawie czego są corocznie zabezpieczane środki w budżecie 

na rzecz Miasta Łańcuta. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż to Wójt Gminy                   

ma podjąć negocjacje z Burmistrzem Miasta Łańcuta, które powinny skutkować obniżeniem ceny. 

Pan Przewodniczący powiedział, ze z tego co było powiedziane wynika, że taryfy zostały 

wyliczone poprawnie, niemniej jednak nikt nie zrobił nic, aby były one niższe. W tym przypadku 

tylko Rada została pozbawiona swojego ustawowego prawa i obowiązku przyjrzenia się tej 

sprawie, bo czas jaki miała to noc z piątku na sobotę, tyle było czasu na zwołanie sesji, dodał                       

iż w przeszłości były sytuacje, kiedy to Rada obradowała do 2 w nocy. Pan Przewodniczący 

powiedział, iż w przyszłorocznym budżecie ze względu na OZE jest bardzo mało inwestycji, 

planowane jest 200.000,00 zł dopłaty do ścieków, a tych środków nie wystarczy na dopłaty                   

nawet na pół roku. Podejmując uchwałę budżetową Rada Gminy musi przyjąć uchwałę 

okołobudżetową, ile będzie dopłaty do każdego m3 ścieków, do tej pory było dopłaty 0,90 zł                        

do m3 za 100.000,00 zł rocznie. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż wiadomo    

było że ceny wzrosną, pełną wiedzę w tym zakresie ma Pani Wójt, dlatego też „ma pretensje                    

do Pani Wójt, że w porę nie zareagowała, aby ta cena tak nie wzrosła”, informacja o tym, że cena 

tak wzrośnie do końca była trzymana w tajemnicy, wiedzę o tym miały tylko nieliczne osoby. 

Rada Gminy za wzrost cen nie ponosi żadnej odpowiedzialności, nie ponosi odpowiedzialności, 

że się nie wypowiedziała i nie podjęła uchwały w ustawowym terminie, bo nie dano jej takich 

możliwości.  

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż osoby pracujące nad projektem budżetu założyły                    

na dopłaty do ścieków kwotę 200.000,00 zł, niemniej jednak nikt nie wie, jakie te dopłaty będą, 

zwracając się do pana Kierownika zapytał, jaki był zamysł autora tego zapisu. 

Pan J. Szubart powiedział, to pytanie nie jest do Niego, może jedynie powiedzieć, że wniosek 

Referatu, składany we wrześniu do budżetu był taki, że w związku z zauważeniem możliwości 

wzrostu taryf należałoby w budżecie założyć kwotę 200.000,00 zł a dopłaty, dodał iż nie 

spodziewał się, że tak kwota wzrośnie aż dwukrotnie. Pan Kierownik powiedział, iż propozycja 

jest taka, aby uchwała okołobudżetowa była na pół toku, a dopłata żeby wynosiła 3,00 zł brutto                 

do m3 ścieków, taka jest propozycja, a ostateczna decyzje podejmie Pani Wójt. Taka dopłata 

spowoduje to, że realnie ceny ścieków dla mieszkańców wzrosną o 2,60 zł. Pan J. Szubart 

powiedział, iż liczy na to, że środki na pozostała część roku, które nie zostały ujęte w projekcie 

budżetu będą z odzyskanego VAT-u, powinno to być około 200.000,00 zł, a Energokom przejmie 

sieć kanalizacyjną na Węgliskach i na Budach, w związku z czym płacony przez nich podatek 

wzrośnie do 400.000,00 zł.  

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż obliczył ile dodatkowo jeszcze dopłaca się 

do m3 ścieków do Miasta Łańcut, jest to opłata w ramach rozliczenia i jest to kolejne 0,65 zł. Pan 

Przewodniczący powiedział, iż radni sami nie dojdą z tym końca, dopóki ktoś im nie pomoże,                     

a tą pomocna dłonią nie jest Pani Wójt. Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział,                       

że „Pani Wójt traktuje Radę jak zło konieczne, co udowodniła przedstawiając nam projekt 

uchwały, na mojej zresztą Komisji, na niecałą dobę przed planowaną sesją, Pani Wójt ma sztab 

prawników, pracowników, pracuje nad uchwałą 45 dni, a chciałaby żeby Rada odbyła sesję                          

w ciągu 12 godzin, ja się z tym absolutnie nie godzę”. Pan Przewodniczący zgłosił wniosek,                   

żeby udzielić Przewodniczącemu Rady Gminy upoważnienia do wystąpienia, do organów 

kontrolnych w celu zbadania, czy postepowanie Wójta w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe 

zaopatrzenie w wodę oraz za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Rakszawa było 

zgodne z obowiązującym prawem. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez Przewodniczącego 

Komisji Gospodarczej. 
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Radni przyjęli wniosek jednogłośnie (12 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż zgodnie z podjętym wnioskiem został zobligowany 

do wystosowania pisma do odpowiednich organów, być może w ten sposób uda się tę sprawę 

wyjaśnić. 

Pan F. Pliś zwracając się do Pana Kierownika zapytał, czy radny – członek Komisji rew3izyjnej 

ma jakieś możliwości dotarcia do sposobu ewentualnych negocjacji. 

Pan J. Szubart powiedział, iż porozumienie na budowę oczyszczalni nie leży w zakresie Jego 

kompetencji, niemniej jednak szukał go, żeby zrozumieć kwotę, jaka jest zapisana w budżecie, 

przeglądnął mnóstwo papierów archiwalnych niemniej jednak do tych dokumentów nie dotarł, są 

jakieś szczątkowe informacje, uchwała Rady Miasta, umowy z Zarządem Miasta, Gminy, jest coś 

Wójta Wilczka, są jakieś porozumienia. Pan Kierownik powiedział, iż z tego co wie Prezes Spółki 

spotykał się kilkakrotnie z Prezesem Łańcuckiej Spółki, próbował cos odnowić, ale się to nie 

udało. Pan J. Szubart powiedział, iż ta sprawa jest również poza Jego kompetencjami, jako radnego 

powiatowego, na dzisiejsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu nie udało Mu się 

dotrzeć, ale jutro będzie uczestniczył w posiedzeniu Komisji Gospodarczej Rady Powiatu, gdzie 

będą poruszane sprawy budżetu Powiatu, również te związane z działaniem na terenie Gminy 

Rakszawa. Jeżeli chodzi o oczyszczalnię, to zdaniem Pana Kierownika jest to jeszcze kwestia 

otwarta, jako prawnik powiedział, że żadna umowa nie jest tak zawarta, żeby nie można było jej 

negocjować. 

Pan W. Walawender powiedział, iż w 100% nie zgadza się z tą podwyżką, radni nie znają 

stanowiska Prezesa, może można by było podnieść więcej wodę, żeby obniżyć cenę ścieków. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż poruszany był temat dopłaty do ścieków, 

niemniej jednak również na tej sali padały zarzuty, że wszyscy wobec prawa są równi, a dopłaty 

do m3 ścieków są dobrodziejstwem tylko dla pewnej części mieszkańców, czyli ta część, która 

odprowadza ścieki do kanalizacji, w tej kwestii rok, czy dwa lata temu protestował radny                             

z Wydrza, który mówił, że te dopłaty nie dotyczą mieszkańców Jego sołectwa.  

Pan J. Panek powiedział, iż z tłumaczenia Pana Kierownika zrozumiał, że czekając na nową ustawę 

sejmową „po cichu wbijano mieszkańcom nóż w plecy”, stawki wejdą, a mieszkańcy Gminy 

otrzymają „bardzo niemiły prezent noworoczny”, a najgorsze w tym jest to, że Rada Gminy                    

oraz sołtysi zostali pozbawieni możliwości jakiegokolwiek działania. Pani Wójt w tej kwestii                   

nie zrobiła nic poza przeglądnięciem, mogła porozmawiać z Radą i rozpocząć negocjacje                             

z Łańcutem. Pan sołtys powiedział, iż według Niego liczono na to, że nowe przepisy, które 

ukierunkowały się 27 listopada pozbawia Radę Gminy jakiegokolwiek działania, tak się nie stało, 

w związku z czym trzeba było odkryć karty i „rzutem na taśmę” przedstawić radzie uchwałę. Pan 

J. Panek powiedział, iż Rada została pozbawiona możliwości działania, a jak wszystkim wiadomo 

„z roku na rok w budżecie Gminy zostają miliony niewykorzystane”, w związku z czym pojawia 

się pytanie, że może jednak dopłacić, żeby ludzie tak nie odczuli tej podwyżki. Pan sołtys 

powiedział, iż jest zbulwersowany ta sytuacją. 

Przewodniczący Komisji Społecznej powiedział, iż rachunek dostana wszyscy, zapytał „czyja 

głowa powinna wisieć przy tym rachunku, czy Rady, czy może kogoś innego”. 

Pan J. Szubart powiedział, iż dopłaty funkcjonują w każdej Gminie, tylko w różnych 

wysokościach, Gmina Białobrzegi na ten cal ma zapisana kwotę 500.000,00 zł, ale jest to Gmina 

bogata, a dodatkowo oczyszczalnia jest na jej terenie, w związku z czym mają z tego tytułu 

podatek. Pan Kierownik powiedział, iż jedyna możliwością ingerencji w wysokość opłat 

przedstawionych przez Zakład Komunalny i zweryfikowanych przez Wójta jest możliwość 

wprowadzenia dopłat, nawiązując do wypowiedzi Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,                         

że nie wszyscy mieszkańcy korzystają z dopłat do kanalizacji powiedział, że tam gdzie nie ma 

kanalizacji jest możliwość uzyskania dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni 

ścieków, są też różne inne formy pomocy mieszkańcom. 

Pan J. Panek zwracając się do Pana kierownika zapytał „czy wy zastanawialiście się, co może być 

po wprowadzeniu tych stawek”, a może być tak, że cały szereg ludzi zrezygnuje z odprowadzania 
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ścieków i będą ścieki wywozić, co trzeba będzie kontrolować, a kto to będzie robił. Mieszkańcy 

będą szukać innych rozwiązań.  

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

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

zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz za zborowe odprowadzanie ścieków                         

na terenie Gminy Rakszawa.  

Radni głosowali (11 głosów „przeciw” 1 głos „wstrzymujący”) 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż uchwała nie została podjęta, w związku z czym                     

nie będzie jej nadawał numeru, a następnie uznał punkt drugi porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 3 

 

W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy 

zamknął XLVIII sesję Rady Gminy. Obrady trwały od godz. 1000 do godz. 1200.   

 

 

Sporządziła: Teresa Nowicka           Zatwierdził:  
 

Paweł Przybyło 

Przewodniczący Rady Gminy 


