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Protokół Nr VII/49/2017 

z XLIX Sesji Rady Gminy Rakszawa 

z 28 grudnia 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 porządek obrad jednogłośnie (13 głosów „za”) 

 

Zatwierdzony porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z XLVII i XLVIII 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 Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii                   

na 2018 rok. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na rok 2018. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli 

prowadzonych na terenie Gminy Rakszawa przez podmioty niezaliczane do sektora finansów 

publicznych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,                   

w tym zakresu danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji                                     

i w rozliczeniu jej wykorzystania, terminu przekazania informacji o liczbie dzieci objętych 

wczesnym wspomaganiem rozwoju uczniów, wychowanków, lub uczestników zajęć 

rewalidacyjno – wychowawczych oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji. 

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

11. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego 2017. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa 

Podkarpackiego na realizację zadania publicznego. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty dla pierwszej grupy taryfowej odbiorców usług 

zbiorowego odprowadzania ścieków z terenu Gminy Rakszawa. 

14. Podjęcie uchwały budżetowej na rok 2018. 

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

2018 – 2025. 

16. Wnioski i zapytania radnych. 

17. Sprawy różne. 

18. Zakończenie obrad. 
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Ad. 3 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu trzeciego porządku obrad  

tj. przyjęcia protokołów z XLVII i XLVIII sesji Rady Gminy.  Pan Przewodniczący zapytał,                   

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

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

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

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

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

protokołu z XLVIII sesji Rady Gminy. 

Radni przyjęli protokół z XLVIII 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 na zaproszenia szkół oraz organizacji uczestniczył                   

w spotkaniach opłatkowo – wigilijnych w szkołach oraz dla osób samotnych, w większości tych 

spotkań uczestniczyli również radni, którym podziękował za przyjęcie zaproszeń. Przewodniczący 

Rady Gminy podziękował osobom proszącym za zaproszenia, dodał iż w miarę możliwości                      

stara się być na wszystkich spotkaniach, na które jest proszony. Pan Przewodniczący powiedział, 

iż w związku z wnioskiem, który padł na ostatniej sesji, a dotyczącym wyjaśnienia poprawności 

naliczania taryf za odbiór ścieków napisał pismo i złożył je w instytucjach, które Jego zdaniem 

będą mogły sprawdzić poprawność naliczania tych stawek. Przewodniczący Rady Gminy 

powiedział, iż uczestniczył w posiedzeniach stałych komisji, które pracowały nad sprawami 

bieżącymi oraz nad projektem budżetu na 2018 rok. 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 od listopada oprócz codziennej pracy uczestniczyła                                 

w posiedzeniach Komisji Gospodarczej i Rewizyjnej dotyczących projektu budżetu na 2018 rok, 

uczestniczyła w spotkaniach opłatkowych w szkołach oraz w spotkaniu opłatkowym dla osób 

starszych i samotnych, w spotkaniach w których Pani Wójt nie mogła uczestniczyć, obecni byli 

Jej przedstawiciele w osobach Pani Sekretarz, czy też Pani Dyrektor ZEASiP. W dniu 

wczorajszym przed posiedzeniem Komisji Rewizyjnej Pani Wójt wraz z Panią Skarbnik 

podpisywały umowę na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej. 

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. Pan 

Przewodniczący powiedział, iż na ostatniej sesji przedstawiona uchwała nie została przyjęta, 



3 
 

niemniej jednak na wcześniejszej sesji były odjęte uchwały w związku z czym                                          

poprosił Panią Wójt o przedstawienie informacji z ich realizacji. 

Pani Wójt oddała głos Pani Sekretarz. 

Pani Sekretarz powiedziała, iż na wcześniejszej sesji były podjęte uchwały: 

 Nr XLVII/221/17 Rady Gminy Rakszawa z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie                           

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  – uchwała 

weszła w życie i będzie obowiązywała w latach 2018 – 2022,   

 Nr XLVII/222/17 Rady Gminy Rakszawa z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie                           

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rakszawa na rok 2017 – 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 Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii                    

na 2018 rok. Pan Przewodniczący  o przybliżenie projektu tej uchwały poprosił Panią Wójt. 

Pani Wójt oddała głos Pani K. Kiełbasa – Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Pani K. Kiełbasa powiedziała, iż uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok jest swoistym planem i zakresem działania Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, jej ustalenia wynikają z ustawy i będą 

realizowane w roku 2018. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Pani K. Kiełbasa, po czym otworzył dyskusje                             

w temacie tej uchwały. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż Komisja na swoim wczorajszym posiedzeniu 

zajmowała się projektem tej uchwały. Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekt tej 

uchwały i rekomenduje Radzie Gminy podjęcie jej w zaproponowanym brzmieniu.  

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 przyjęcia 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok. 

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie (13 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż podjęta uchwała będzie miała Nr XLVIX/223/17 

Rady Gminy Rakszawa z dnia 28 grudnia 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 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2018. Pan Przewodniczący o przybliżenie projektu tej uchwały oprosił Panią 

Wójt. 

Pani Wójt oddała głos Pani K. Kiełbasa – Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Pani K. Kiełbasa powiedziała, iż podobnie jak w poprzedniej uchwale, również w tej zawarty jest 

plan i zakres działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Program ten 

zawiera działania, które ta Komisja podejmuje w ramach profilaktyki i rozwiazywania problemów, 

które są na naszym terenie i niestety są poważne. Pani Kierownik powiedziała, iż w tej uchwale 

zawarty jest nie tylko plan i zakres pracy Komisji Alkoholowej, ale również całego Gminnego 
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Ośrodka Pomocy Społecznej i Zespołu Interdyscyplinarnego, które również zajmują się tymi 

sprawami.  

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Pani K. Kiełbasa, po czym otworzył dyskusje                           

w temacie tej uchwały. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż Komisja na swoim wczorajszym posiedzeniu 

zajmowała się projektem tej uchwały, nie wniosła uwag, pozytywnie zaopiniowała projekt                              

i rekomenduje Radzie Gminy podjęcie tej uchwały w zaproponowanym brzmieniu.  

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż zapewne radni zauważyli, że w preliminarzu 

wydatków nie ma punktu 8 tj. wspierania Izby Wytrzeźwień, z wyjaśnień Pani Wójt radni 

dowiedzieli się, że stosowna umowa na rok 2018 nie została podpisana, w związku z czym 

preliminarz nie zawiera wydatków przewidzianych na ten cel. Pan Przewodniczący zwracając się 

do Pani Skarbnik zapytał, w jaki sposób w ubiegłym roku ta kwota została zrealizowana.  

Pani Skarbnik powiedziała, iż rok budżetowy jeszcze się nie skończył, faktury cały czas spływają, 

w związku z czym na ten moment nie jest w stanie tego powiedzieć.  

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 

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 

2018. 

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie (13 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż podjęta uchwała będzie miała Nr XLVIX/224/17 

Rady Gminy Rakszawa z dnia 28 grudnia 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 trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli 

prowadzonych na terenie Gminy Rakszawa przez podmioty niezaliczane do sektora finansów 

publicznych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,                              

w tym zakresu danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji                                            

i w rozliczeniu jej wykorzystania, terminu przekazania informacji o liczbie dzieci objętych 

wczesnym wspomaganiem rozwoju uczniów, wychowanków, lub uczestników zajęć 

rewalidacyjno – wychowawczych oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji. Pan 

Przewodniczący o przybliżenie projektu tej uchwały poprosił Panią Wójt. 

Pani Wójt oddała głos Pani J. Wiśniowska – Dyrektorowi Zespołu Ekonomiczno                                                

– Administracyjnego Szkół i Przedszkola. 

Pani J. Wiśniowska powiedziała, iż w związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2018 r. ustawy   

z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych straci moc zawarta w ustawie 

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty dotychczasowa delegacja do ustalenia przez Radę 

Gminy Rakszawa zasad dotowania przedszkoli, prowadzonych na terenie Gminy Rakszawa przez 

podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i tym samym nastąpi utrata mocy 

dotychczas obowiązującej uchwały. Z uwagi na powyższe zachodzi konieczność podjęcia                       

nowej uchwały, uwzględniającej aktualny stan regulacji ustawowych. Pani Dyrektor powiedziała, 

iż w tej uchwale nie pojawiło się stwierdzenie ile procent dotacji celowej powinno dostać 

niepubliczne przedszkole, stało się tak z tego względu, że art. 17 tej ustawy wyraźnie reguluje tę 

kwestię i mówi, że wysokość ma być równa 75%. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy Rada nie ma już możliwości, ani zmniejszenia, ani 

zwiększenia tej dotacji. 

Pani J. Wiśniowska powiedziała, że jest możliwość zwiększenia, ale na to musi być osobna 

uchwała, nie może to być zrobione w tej uchwale.  
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Przewodniczący Rady Gminy podziękował Pani J. Wiśniowska, po czym otworzył dyskusję                       

w temacie tej uchwały. 

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

Komisja Rewizyjna, Komisja nie wniosła uwag do proponowanego projektu i rekomenduje Radzie 

Gminy podjęcie tej uchwały w zaproponowanym brzmieniu. Pan Przewodniczący powiedział,                   

że niepubliczne przedszkole co miesiąc składa informację dotyczącą liczby dzieci, co miesiąc jest 

obliczana dotacja, przedszkole jest informowane o tej dotacji i dotacja wpływa na konto 

przedszkola, zapytał czy dobrze to rozumie. 

Pani J. Wiśniowska powiedziała, iż przedszkole ma przyznana dotację i przekazywana jest ona                  

z miesiąca na miesiąc, jeżeli następuje zmiana wysokości dotacji, to wówczas przedszkole jest 

informowane o tej zmianie i wówczas ta dotacja jest przelewana. Pani Dyrektor powiedziała,                    

iż dotacja jest przyznana na jedno dziecko i jest mnożona przez liczbę dzieci podana                                        

w comiesięcznej informacji.  

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż w §7 tej uchwały jest zapis, że traci moc uchwała                    

z 2015 roku, a ostatnia uchwała w tym temacie była podjęta w 2016 roku. 

Pani J. Wiśniowska powiedziała, iż w 2016 roku była podjęta tylko uchwała zmieniająca tą                            

z 2015 roku, dodała iż obie te uchwały tracą moc. 

Pan Przewodniczący zapytał, czy ta uchwała została zaparafowana przez radcę prawnego. 

Pani J. Wiśniowska powiedziała, iż ta uchwała została zaparafowana przez radcę prawnego                       

T. Sobuś. 

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 trybu 

udzielania     i rozliczania dotacji dla przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Rakszawa przez 

podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, trybu przeprowadzania kontroli 

prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakresu danych, które powinny być zawarte 

we wniosku                            o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, terminu 

przekazania informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju uczniów, 

wychowanków, lub uczestników zajęć rewalidacyjno – wychowawczych oraz terminu i sposobu 

rozliczenia wykorzystania dotacji. 

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie (13 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż podjęta uchwała będzie miała Nr XLVIX/225/17 

Rady Gminy Rakszawa z dnia 28 grudnia 2017 roku, po czym uznał punkt dziewiąty porządku 

obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 10 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu dziesiątego porządku obrad                         

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

Pan Przewodniczący o przybliżenie projektu tej uchwały poprosił Panią Wójt. 

Pani Wójt powiedziała, iż w związku z podsumowaniem i porządkowaniem budżetu roku 2017 

nastąpiły potrzeby zmiany tego budżetu, o przybliżenie tych zmian poprosiła Panią Skarbnik. 

Pani Skarbnik omówiła zmiany do budżetu 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 projektem tej uchwały zajmowała się Komisja 

Rewizyjna, która nie wniosła żadnych uwag do projektu i rekomenduje Radzie Gminy podjęcie 

uchwały w zaproponowanym brzmieniu. 

Pani I. Cieślicka zwracając się do Pani Skarbnik zapytała, czy analizowała przyczyny, dlaczego 

wpływy z podatku od osób prawnych są tak niskie.  
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Pani Skarbnik powiedziała, iż wpływy z podatku od osób prawnych są związane z tym, że osoby 

zamieszkujące daną gminę są zatrudnione w firmie na umowę o pracę, Firma Van Pur budowała 

filię w Stalowej Woli, w związku z czym Pani Skarbnik podejrzewa, że część osób zatrudnionych 

w tej filii nie jest z terenu Gminy Rakszawa, dodała że jest to tylko Jej przypuszczenie i nie jest to 

główny powód spadku tych dochodów. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż na wczorajszym posiedzeniu Komisji 

rewizyjnej Pani Skarbnik przekonywała radnych, że te pieniądze nie wpłyną, dodał iż po 

dzisiejszych informacjach Pani Skarbnik zmienił zdanie, dzisiaj Pani Skarbnik mówiła o osobach 

zatrudnionych, a to jest podatek PIT, a nie CIT, Pani Skarbnik mówi o innych rzeczach. Pan 

Przewodniczący przypomniał, iż Pani Skarbnik powiedziała iż rok budżetowy się jeszcze nie 

zakończył i faktury cały czas spływają, w związku z czym zmniejszanie dochodów z tego tytułu 

jest przedwczesne, środki mogą wpłynąć przed północą 31 grudnia 2017 r. Przewodniczący 

Komisji Rewizyjnej nawiązując do kwestii Izby Wytrzeźwień i pytania Przewodniczącego Rady 

Gminy odnośnie kosztów z tym związanych powiedział, iż na posiedzeniu Pani Wójt wyjaśniała, 

iż praktycznie osoby z całego powiatu nie są umieszczane w Izbie Wytrzeźwień, tylko w Policyjnej 

Izbie Zatrzymań, w związku z czym nie ma faktur i nie ma potrzeby podpisywania stosownych 

umów, a Pani Skarbnik twierdzi, że faktury jeszcze nie spłynęły. Pan Przewodniczący powiedział, 

iż w tej chwili zapytana o podatek CIT, Pani Skarbnik opowiada o podatku PIT. 

Pani Wójt powiedziała, iż chciała zabrać głos zaraz po wypowiedzi Pani Skarbnik, jak zauważył 

Pan radny nastąpiła pomyłka Pani Skarbnik, bo podatek CIT, to podatek dochodowy od osób 

prawnych i ten podatek jest co miesiąc zaliczkowo przez przedsiębiorców wpłacany do Urzędu 

Skarbowego, a następnie procentowo jest przekazywany do Gminy. Pani Wójt powiedziała,                         

iż na ten podatek na pewno maja wpływ inwestycje, które są kosztami zmniejszającymi dochody 

przedsiębiorstwa, a tym samym zmniejszającymi kwoty podatku dochodowego. Pani Wójt 

powiedziała, iż na dochód z podatku CIT założone było 200.000,00 zł, dochód ten w poprzednich 

latach oscylował na poziomie 150.000,00 – 217.000,00 zł, niemniej jednak nie było takiej sytuacji, 

jak w tym roku, że pierwsze półrocze zamknęło się minusowym podatkiem, był to zwrot 

przedsiębiorcom, po rozliczeniu do końca marca za cały rok, zwrot wynosił około 80.000,00 zł, 

do tej pory na plus spłynęło 61.000,00 zł. Pani Wójt powiedziała, iż sprawdzała, jak wyglądała 

wpłata tego podatku w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego, wpłaty te nie przekraczały 

kwoty 15.000,00 zł, w związku z czym nie ma podstaw zakładać, że taka wpłata mogłaby być               

w znacznej wysokości. Pani Wójt powiedziała, iż spokojnie można zmniejszyć te dochody o tę 

kwotę, która jest wskazana w budżecie. Pani Wójt przeprosiła za przejęzyczenie Pani Skarbnik.  

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż do budżetu wprowadzana jest kwota 105.000,00 zł, 

która pochodzi z usług, a konkretnie ze Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, na Komisji 

Rewizyjnej padła informacja, że są to środki z rozliczenia trzeciego kwartału, czyli po wrześniu 

ta kwota była już znana, a jak zapewne radni pamiętają była inwestycja m. in. dokończenie drogi, 

na którą brakowało środków, w związku z czym można było już wówczas dołożyć te środki                         

i dokończyć inwestycje, który stały się „kością niezgody” między mieszkańcami. 

Pani Wójt powiedziała, iż pieniędzy wystarczyło, a nawet zostało i zostały umieszczone                        

w wydatkach bieżących dróg, w związku z czym, nie było konieczności, aby te środki 

wydatkować. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, 

podczas prac nad budżetem osobiście pytał o Schronisko Młodzieżowe, jaki jest zysk, wówczas 

Pani Skarbnik wyliczyła ten zysk na 13.000,00 zł, ani słowem nie wspomniała wówczas, że jest 

jeszcze 105.000,00 zł, ta informacja została zatajona. 

Pani I. Cieślicka powiedziała, iż nie ma pewności, jakie będą wpływy z podatku CIT, poprosiła              

o wyjaśnienie o kogo chodzi w zapisie Działu „dochody od osób prawnych, od osób fizycznych                

i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane                                        

z ich poborem”, czy to dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. 



7 
 

Pani Skarbnik powiedziała, iż tak się nazywa cały dział, jest to nazwa działu. 

Pani I. Cieślicka zgłosiła wniosek, aby z projektu uchwały, z §1 wykreślić punkt 2 „zmniejsza się 

dochody bieżące budżetu o kwotę 97.000,00 zł”, a tym aby z tabeli nr 1, która jest załącznikiem 

do uchwały usunąć zmniejszenia w Dziale 756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych               

i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 

w kwocie 97.000,00 zł. 

Przewodniczący Rady Gminy zwracając się do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zapytał, 

czym będzie skutkować przyjęcie takiego wniosku. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż to nie będzie skutkować praktycznie niczym, 

jeżeli te pieniądze nie wpłyną, to będzie niższe wykonanie, nie zagraża to wydatkom w żaden 

sposób, może to mieć wpływ jedynie na wykonanie dochodów przy absolutorium, ale w związku 

z tym, że padały informacje że nie będzie to wykonane, trudno będzie zarzucać Wójtowi, jeżeli 

nie zostanie to wykonane. 

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

nie zabrali głosu zamknął dyskusję, po czym poddał pod glosowanie wniosek zaproponowany 

przez Panią I. Cieślicka, aby z projektu uchwały, z §1 wykreślić punkt 2 „zmniejsza się dochody 

bieżące budżetu o kwotę 97.000,00 zł”, a tym aby z tabeli nr 1, która jest załącznikiem do uchwały 

usunąć zmniejszenia w Dziale 756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 

97.000,00 zł. 

Radni przyjęli wniosek (11 głosów „za” 1 głos „przeciw” 1 głos „wstrzymujący”) 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian          

w budżecie Gminy Rakszawa na rok 2017 wraz z przyjętym wcześniej wnioskiem. 

Radni przyjęli uchwałę (12 głosów „za” 1 głos „wstrzymujący”) 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż podjęta uchwała będzie miała Nr XLVIX/226/17 

Rady Gminy Rakszawa z dnia 28 grudnia 2017 roku, po czym uznał punkt dziesiąty porządku 

obrad za wyczerpany, po czym ogłosił kilka minut przerwy. 

 

Ad. 11 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu jedenastego porządku obrad                         

tj. podjęcia uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 

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

Pani Wójt powiedziała, iż ta uchwała dotyczy wykonania projektu kanalizacji w Wydrzu. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż Komisja w dniu wczorajszym zajmowała się 

projektem tej uchwały, nie wniosła żadnych uwag i rekomenduje Radzie Gminy podjęcie tej 

uchwały w zaproponowanym brzmieniu.   

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 wykazu 

wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017. 

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie (13 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż podjęta uchwała będzie miała Nr XLVIX/227/17 

Rady Gminy Rakszawa z dnia 28 grudnia 2017 roku, po czym uznał punkt jedenasty porządku 

obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 12 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu dwunastego porządku obrad                         

tj. podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa 

Podkarpackiego na realizację zadania publicznego. Pan Przewodniczący o przybliżenie projektu 
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tej uchwały poprosił Panią Wójt. 

Pani Wójt powiedziała, iż ta uchwała dotyczy oczekiwanej inwestycji, budowy chodnika przy 

drodze wojewódzkiej w Potoku, jest to wspólne zadanie Gminy Rakszawa i Województwa 

Podkarpackiego. Gmina wcześniej opracowała projekt budowy tego chodnika, w tej chwili                      

w budżecie na budowę tego chodnika założone jest 270.000,00 zł, a w związku z tym, że jest to 

pomoc dla innego samorządu wymagane jest podjęcie takiej uchwały.  

Przewodniczący rady Gminy podziękował Pani Wójt, po czym otworzył dyskusje w temacie tej 

uchwały. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż Komisja w dniu wczorajszym zajmowała się 

projektem tej uchwały, nie wniosła żadnych uwag i rekomenduje Radzie Gminy podjęcie tej 

uchwały w zaproponowanym brzmieniu.   

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 w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego. 

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie (13 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż podjęta uchwała będzie miała Nr XLVIX/228/17 

Rady Gminy Rakszawa z dnia 28 grudnia 2017 roku, po czym uznał punkt dwunasty porządku 

obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 13 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu trzynastego porządku obrad                         

tj. podjęcia uchwały w sprawie ustalenia dopłaty dla pierwszej grupy taryfowej odbiorców usług 

zbiorowego odprowadzania ścieków z terenu Gminy Rakszawa. Pan Przewodniczący                                    

o przybliżenie projektu tej uchwały poprosił Panią Wójt. 

Pani Wójt powiedziała, iż zmieniła się ustawa dotycząca dostarczania wody i odbioru ścieków 

oraz została wprowadzona instytucja do zatwierdzania taryf – Wody Polskie, która będzie to robić 

od lipca przyszłego roku, m. in. w związku z tymi zmianami nastąpiła znaczna podwyżka cen 

ścieków, dlatego też Pani Wójt proponuje wprowadzenie dopłat dla ścieków dla mieszkańców,                

na okres sześciu miesięcy obowiązywania nowej taryfy. Ta taryfa nie została zatwierdzona przez 

Radę Gminy, niemniej jednak obowiązuje od 12 grudnia 2017 r. do 12 czerwca 2018 r. jest to 

ustawowe 180 dni na złożenie wniosku do Wód Polskich o ustalenie taryf na doprowadzenie wody 

i odprowadzanie ścieków. Pani Wójt powiedziała, iż na te pół roku, na dopłaty zaplanowała               

w budżecie Gminy 200.000,00 zł, wcześniej dopłata wynosiła 0,90 zł brutto do 1m3 ścieków,                    

a wówczas ceny ścieków w naszej Gminie były najniższe, w tej chwili, w związku z tym, że cena 

ścieków wzrosła prawie dwukrotnie propozycja jest taka, aby dopłata wynosiła3,00 zł plus VAT, 

czyli 3,24 zł brutto do 1m3 ścieków i żeby ta dopłata obowiązywała do 12 czerwca, tak jak 

obowiązuje taryfa. 

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

uchwały. 

O godz. 1130 na sesję przybył Pan P. Frączek, od tej chwili w obradach uczestniczy 14 radnych. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż Komisja Rewizyjna w dniu wczorajszym 

zajmowała się także projektem tej uchwały, jest to jedna z uchwał okołobudżetowych, która ma 

odniesienie w projekcie budżetu. Cena ścieków wzrasta drastycznie, bo o 96%, czyli niemal 

dwukrotnie Komisja Rewizyjna nie neguje potrzeby dopłaty dla mieszkańców, niemniej jednak 

patrząc na cały budżet Gminy Rakszawa stoi na stanowisku, że dopłaty w wysokości 

zaproponowanej przez Panią Wójt powinny być na razie wprowadzone na okres I kwartału, kiedy  

poznamy bilans roku 2017, jakimi środkami Gmina dysponuje, wówczas podejmiemy dalsze 

decyzje co do późniejszych dopłat do ścieków. Komisja Rewizyjna wypracowała wniosek,                   
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aby w tytule uchwały zaproponowanej przez Panią Wójt po słowach „odprowadzania ścieków” 

dodać zapis „w okresie od 1 stycznia 2018 do 31 marca 2018 r.” i dalsze brzmienie „z terenu 

Gminy Rakszawa” Komisja Rewizyjna proponuje pozostawić bez zmian. 

Pani Wójt powiedziała, iż chce uprzedzić radnych, że nie ma pewności że pieniądze na dopłaty 

dla mieszkańców się znajdą w perspektywie roku budżetowego, pieniądze trzeba znaleźć na wiele 

innych rzeczy, szczególnie na środki unijne, wiadomym jest, że realizowane są projekt OZE, 

przebudowa sali teatralnej, projekty GOKiC. Pani Wójt powiedziała, iż wprowadzanie środków 

wolnych, czy nadwyżki budżetowej  jako wydatki bieżące nie jest bezpieczne, te środki należy 

przeznaczyć na inwestycje, bądź na uzupełnienie deficytu budżetowego. Przeznaczenie tych 

środków na wydatki bieżące ma wpływ na zmianę wszystkich wskaźników, które pokazują 

zdolności kredytowe Gminy, możliwości zaciągnięcia kredytu, dodała iż pozostaje II półrocze, 

ceny ścieków na pewno nie będą znacznie niższe. Pani Wójt powiedziała, iż apeluje                                       

o pozostawienie dopłaty na cały okres obowiązywania tej taryfy, czyli do 12 czerwca. 

Pani I. Cieślicka powiedziała, iż na poprzedniej sesji był przedstawiciel Energokomu i na pytanie 

dlaczego ceny ścieków tak wzrosły powiedział, że miał na to wpływ także podatek, który Spółka 

płaci do Gminy, ten podatek znacznie wzrośnie, gdyż zostały wybudowane nowe sieci, a co za 

tym idzie dofinansowanie nie powinno być zagrożone, gdyż wzrosną wpływy z tego podatku. Pani 

radna powiedziała, iż zrozumiała to tak, że ten podatek będzie mógł pokryć te dopłaty. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż uważa, że pomysł Komisji Rewizyjnej jest 

słuszny i również jest za tym, żeby dopłaty zabezpieczyć na kwartał „zobaczymy co się wydarzy 

po I kwartale”. 

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 wniosek Komisji Rewizyjnej, 

aby zmienić zapis w tytule, aby brzmiał  „w sprawie ustalenia dopłaty dla pierwszej grupy 

taryfowej odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od 1 stycznia 2018 roku 

do 31 marca 2018 roku z terenu Gminy Rakszawa” 

Radni przyjęli wniosek (11 głosów „za” 2 głosy „przeciw” 1 głos „wstrzymujący”) 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w sprawie ustalenia dopłaty dla pierwszej grupy 

taryfowej odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od 1 stycznia 2018 roku 

do 31 marca 2018 roku z terenu Gminy Rakszawa. 

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie (14 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż podjęta uchwała będzie miała Nr XLVIX/229/17 

Rady Gminy Rakszawa z dnia 28 grudnia 2017 roku, po czym uznał punkt trzynasty porządku 

obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 14 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu czternastego porządku obrad                         

tj. podjęcia uchwały budżetowej na rok 2018, powiedział iż Rada Gminy będzie procedowała nad 

uchwałą budżetową na 2018 rok w oparciu o uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały 

budżetowej. Pan Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały budżetowej na 2018 rok. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż będzie kolejno prosił Przewodniczących 

poszczególnych komisji o odczytanie wypracowanych przez te komisje wniosków, a na końcu 

poprosi Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej 

dotyczącej budżetu na 2018 rok. Pan Przewodniczący o odczytanie wniosków poprosił 

Przewodniczącego Komisji Gospodarczej. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej odczytał wnioski wypracowane przez Komisję 

Gospodarczą (załącznik nr 2 do protokołu). 
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Przewodniczący Rady Gminy podziękował Przewodniczącemu Komisji Gospodarczej, po czym                    

o odczytanie wniosków poprosił Przewodniczącego Komisji Społecznej. 

Przewodniczący Komisji Społecznej odczytał wnioski wypracowane przez Komisję Społeczną 

(załącznik nr 3 do protokołu). 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Przewodniczącemu Komisji Społecznej, po czym                  

o przedstawienie opinii poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Pan Przewodniczący 

dodał, iż radni będą mogli na ekranie śledzić treść odczytywanej opinii. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał opinię Komisji Rewizyjnej dotyczącą projektu 

budżetu na 2018 rok (załącznik nr 4 do protokołu). 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej, po czym 

poddał pod głosowanie przyjęcie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej projektu budżetu                            

na 2018 rok. 

Pan P. Frączek zapytał, „co to jest za praktyka, że nie można przeprowadzić dyskusji na temat 

odczytanego wniosku”, dodał iż dla Niego jest to niezrozumiała praktyka. 

Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, iż Rada jest w trakcie realizacji prac  nad budżetem, 

aktualnie Przewodniczący Komisji odczytali swoje wnioski, następnie będzie odczytanie opinii 

Regionalnej Izby Obrachunkowej, później będzie przedstawienie stanowiska Wójta, a następnie 

będzie czas na dyskusję i wówczas wzorem lat poprzednich będą głosowane poszczególne 

wnioski. Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie opinii Komisji Rewizyjnej 

dotyczącej projektu budżetu na 2018 rok. 

Radni przyjęli opinię Komisji Rewizyjnej (12 głosów „za” 2 głosy „przeciw”) 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę Nr 3/42/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie projektu uchwały 

budżetowej Gminy Rakszawa na 2018 rok (załącznik nr 5 do protokołu). Po odczytaniu opinii RIO 

Pan Przewodniczący poprosił Panią Wójt o przedstawienie swojego stanowiska. 

Pani Wójt powiedziała, iż budżet jest dla Gminy bardzo ważnym dokumentem, na podstawie 

którego Wójt realizuje zadania zaplanowane na dany rok, budżet tego roku jest trudnym budżetem. 

Żeby zrównoważyć dochody bieżące z wydatkami bieżącymi należało znacznie uszczuplić 

zapotrzebowania składane przez jednostki organizacyjne Gminy. wpływ na budżet ma miedzy 

innymi to, że Gmina zaczęła spłacać pożyczki, z których jedna była wzięta wcześniej, w tym roku 

jest wzięta druga pożyczka, a trzeba się skupić na tym, żeby budżet był bezpieczny. Pani Wójt 

powiedziała, iż budżet w ciągu roku jest wielokrotnie weryfikowany, na pewno zmieni się jeszcze 

wysokość subwencji, ostateczna informacja o subwencji wpływa końcem lutego. Pani Wójt 

powiedziała, iż do tej części opinii, w której dokonuje się obszernej analizy budżetu                                        

z porównaniem do kilku lat wstecz, opartej według Komisji na danych historycznych i badaniach 

makroekonomicznych, prowadzonych zapewne w skali kraju, gdyż Pani Wójt nie sądzi, aby takie 

badania były robione w stosunku do Gminy Rakszawa oraz w oparciu o subiektywną ocenę 

Komisji, która według Pani Wójt nie zawsze jest właściwa i trafna. Pani Wójt powiedziała, iż nie 

będzie się szczegółowo odnosić do całej treści opinii, niemniej jednak w opinii znajdują się takie 

sformułowania jak „ewentualne odprawy, czy ewentualne dochody”, Pani Wójt powiedziała 

„myślę, że nie jest to jakoby dowodem na opinię dotyczącą projektu budżetu”, dodała                                    

iż uczestniczyła w dwóch, czy trzech posiedzeniach Komisji Rewizyjnej i ikt z członków komisji 

nie pytał dlaczego budżet jest wyższy jeżeli chodzi o administrację, odprawa ze względu                           

na zakończenie kadencji jest tylko trzymiesięczna, a Pani Wójt nie zarabia tyle, żeby ze względu 

na zakończenie kadencji otrzymać odprawę w wysokości 80.000,00 zł. Pani Wójt powiedziała,               

iż w opinii komisji są wyszczególnione inwestycje, jakie zostały zaplanowane przez Wójta                    

w projekcie budżetu, a prawem Rady jest żonglowanie między tymi inwestycjami. Pani Wójt 

powiedziała, iż przygotowała informację z trzech lat obejmującą lata 2015, 2016 i 2017 dotyczącą 

inwestycji w poszczególnych sołectwach, te dane nie zawierają wydatków majątkowych, 

remontów i inwestycji w szkołach, jeżeli nie są one inwestycjami otwartymi dla społeczeństwa,             
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z których mogą korzystać wszyscy. Pani Wójt powiedziała, iż Wójt jest Wójtem całej Gminy             

i Rada, jak nazwa wskazuje jest Radą Gminy, w związku z czy trzeba dbać o wszystkich 

mieszkańców Gminy. Pani Wójt przedstawiła wydatki na poszczególne sołectwa w okresie 

wspomnianych trzech lat: 

 Sołectwo Rakszawa Dolna, na inwestycje wydano 4.993.668,00 zł, co w przeliczeniu                   

na jednego mieszkańca daje kwotę 1.106,00 zł, 

 Sołectwo Rakszawa Górna, na inwestycje wydano 3.186.800,00 zł, co w przeliczeniu                

na jednego mieszkańca daje kwotę 2.756,00 zł, 

 Sołectwo Rakszawa Kąty, na inwestycje wydano 199.891,00 zł, co w przeliczeniu                        

na jednego mieszkańca daje kwotę 344,00 zł, 

 Sołectwo Węgliska, na inwestycje wydano 1.197.508,00 zł, co w przeliczeniu na jednego 

mieszkańca daje kwotę 2.569,00 zł, 

 Sołectwo Wydrze, na inwestycje wydano 185.942,00 zł, co w przeliczeniu na jednego 

mieszkańca daje kwotę 275,00 zł. 

Pani Wójt powiedziała, iż na inwestycję w 2018 roku zaplanowano na poszczególne sołectwa: 

 Sołectwo Rakszawa Dolna kwotę 820.000,00 zł bez uwzględnienia OZE, jest to projekt  

dla mieszkańców całej Gminy, 

 Sołectwo Rakszawa Górna kwotę 311.000,00 zł, 

 Sołectwo Rakszawa Kąty kwotę 150.800,00 zł, 

 Sołectwo Węgliska tylko fundusz sołecki, 

 Sołectwo Wydrze kwotę 174.000,00 zł. 

Pani Wójt powiedziała, iż planując wydatki nie kierowała się sentymentami, tylko 

najważniejszymi potrzebami, odnosząc się do konkretnych wniosków, które będą miały wpływ           

na budżet przyszłego roku powiedziała, iż obawy budzi podniesienie przez Komisję Rewizyjną 

dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych o 100.000,00 zł, przypomniała że jak 

wcześniej wyjaśniała ten podatek w tym roku przedstawia się dość nisko i na tej podstawie 

planowana była wysokość tego dochodu na przyszły rok, RIO tego nie podważyła, nie wskazała 

też, że nastąpiło zaniżenie tego dochodu, wszystkie sprawozdania są wysyłane do RIO. Pani Wójt 

powiedziała, iż Jej niepokój budzi zmniejszenie środków na dopłaty do ścieków dla mieszkańców 

i przeznaczenie tych środków na zdaniem Pani Wójt niezbyt trafne inwestycje. Jeżeli chodzi                        

o drogę na Grobli, to ta droga jest w „dobrym plus” stanie, dodała iż przed dzisiejszą sesją                   

kilka razy przejechała ta drogą, jest tam pewien odcinek, na którym asfalt jest „przyłamany”,                  

ale to można zrobić w ramach remontów bieżących dróg. Pani Wójt powiedziała, iż Gminy                    

nie stać na to, żeby na dobre asfalty kłaść nowe asfalty, a tam gdzie ludzie nie mają asfaltów,                   

nie mieli ich nadal. Pani Wójt powiedziała, iż według Niej jeżeli chodzi o Rakszawę, 

zasadniejszym by było położenie asfaltu na drodze na Piaskach, czy na drodze koło Pana Rejman, 

jeżeli chodzi o Groblę to tam, na pewno trzeba zagrodzić ścieżkę, gdyż tam „wypadają rowery”            

i zagrażają bezpieczeństwu, ścieżkę trzeba zostawić dla pieszych, którzy barierkę obejdą. Pani 

Wójt poprosiła, aby radni wzięli Jej uwagi pod uwagę, dodała iż ma wątpliwości w kwestii 

ponownego wprowadzenia budowy parkingu oraz wiaty za kwotę 70.000,00 zł, tak jak było                    

w poprzednim roku, co ze względu na zbyt mała kwotę nie zostało wykonane, przetarg opiewał 

na ponad 120.000,00 zł, kolejne wprowadzane zadanie, to regulacja drogi od kostki do Pani 

Liniewskiej, tam jest jeden mały odcinek gminny, pozostała część jest drogą prywatną, a takich 

dróg w Gminie jest dziesiątki, jak nie setki. Pani Wójt powiedziała, iż Jej niepokój budzi również 

to, ze wykreślony jest §13, co utrudnia pracę organowi wykonawczemu. Podsumowując Pani Wójt 

powiedziała, „systematycznie spotykam się z utrudnieniami w pracy ze strony Rady Gminy, 

dotyczącymi wykonywania zadań przypisanych organowi wykonawczemu, czyli Wójtowi, a nie 

czuję się tutaj i nie myślę, że zasłużyłam na takie traktowanie, bo chcę Państwu powiedzieć, 

nikomu i nigdy tu nic nie ukradłam, wyprowadziłam tę Gminę z bardzo trudnej sytuacji 

finansowej, prowadzę ją w dobrej kondycji finansowej przez tyle lat i nie rozumie dlaczego Rada 
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Gminy takie ograniczenia stawia i takie bariery w wykonywaniu zadań. Wiecie Państwo dobrze, 

że aby zarządzać firmą, to trzeba mieć instrumenty do zarządzania tą firmą, a jak się te instrumenty 

odbiera, to i to zarządzanie no jest, że tak powiem, może stwarzać wątpliwości. Apeluje                             

do Państwa, abyście w swoim odczuciu podjęli dobrą uchwałę o budżecie na rok 2018, bo już 

dzisiaj mamy przykład uchwały zmieniającej budżet, gdzie no znów trzeba będzie pisać                           

do Regionalnej Izby Obrachunkowej wyjaśnienia, dlaczego uchwała się nie bilansuje i stwarza              

to później opóźnienia we wprowadzeniu w życie wszystkich zapisów uchwały budżetowej, 

przerabialiśmy ten temat w tym roku i nie chciałabym żeby to się powtórzyło”. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Pani Wójt, poprosił, aby ustosunkowała się do uwag 

zawartych w uchwale RIO. 

Pani Wójt przekazała głos Pani Skarbnik. 

Pani Skarbnik powiedziała, iż opinia RIO jest pozytywna, niemniej jednak zawiera pewne uwagi. 

Pierwsza uwaga polega na tym, że w dziale  900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska, 

dotyczy to projektu OZE, określone są dochody majątkowe w kwocie 3.270.556,84 zł z tytułu 

dotacji celowej w ramach programów finansowanych z UE, kwotę tę trzeba rozdzielić 

następująco:  

 2.111.264,64 zł jest to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem 

środków europejskich oraz środków,  

 1.159.292,20 zł  są to wpłaty mieszkańców. 

Druga uwaga W tabeli nr 1 do uchwały budżetowej należy określić źródła dochodów w dziale: 

 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 25.000,00 zł, są to wpływy z opłat za usługi 

rozgraniczenia, 

 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem kwota 

3.000,00 zł, są to wpływy z różnych opłat, zwrot kosztów upomnień. 

Trzecia uwaga, tu RIO nakazuje, aby przed podjęciem uchwały budżetowej były podjęte uchwały 

okołobudżetowe, jedna dotycząca pomocy finansowej dla województwa podkarpackiego                           

w kwocie 275.000,00 zł, druga uchwała jest związana z dopłatami do ścieków w kwocie 

200.000,00 zł, trzecia uchwała jest związana z realizacją zadań wymagających stosowania 

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych 

w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. 

Kolejna uwaga jest związana z wydatkami bieżącymi w dziale 855 Rodzina rozdziale 85501 

świadczenia wychowawcze na obsługę świadczeń wychowawczych należy określić koszty obsługi 

świadczenia wychowawczego 1,5% otrzymanej dotacji na świadczenie wychowawcze, te 1,5% 

kosztów obsługi to kwota  90.930,00 zł z tego wydatki jednostek budżetowych 90.930,00 zł,                     

w tym: wynagrodzenia i składki to 56.973,00 zł, a zadania statutowe to 33.957,00 zł.  

Pani Skarbnik powiedziała, iż tabeli jest kwota prawidłowa, natomiast w objaśnieniach dodane są 

do tego zwroty. 

Następna uwaga dotyczy wydatków bieżących w dziele 926 kultura Fizyczna rozdziale 92601 

Zadania w zakresie kultury fizycznej  zaplanowane w formie dotacji celowej na wspieranie 

rozwoju sportu w kwocie 160.000,00 zł mogą być realizowane pod warunkiem że nie zawierają 

niedozwolonej pomocy publicznej dla zawodowych klubów sportowych. 

Kolejna uwaga dotyczy załącznika nr 1 do projektu uchwały, w dziale 801 oświata i wychowanie 

rozdział 80149  Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 

pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych 

formach wychowania przedszkolnego błędnie określono rodzaj dotacji udzielane z budżetu gminy 

dla niepublicznego przedszkola Tygrysek ma być podmiotowa, a jest zapisana przedmiotowa. 
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Następna uwaga dotyczy tabeli nr 2 do projektu uchwały wydatki błędnie określono nazwę 

rozdziału 80150 była nazwa Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 

nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach 

ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, 

a powinna być nazwa Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki                

i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zmiana od stycznia 2018 roku. 

Pani Wójt powiedziała, iż przygotowała jeszcze jedną autopoprawkę, jest ona związana                               

z gospodarka śmieciową, Gmina jest już po przetargu na wywóz śmieci i aby móc zawrzeć umowę 

z wykonawcą trzeba zmienić kwotę dotyczącą wywozu nieczystości. 

Pani Skarbnik powiedziała, iż zaplanowana na ten cel była kwota 395.079,00 zł, natomiast                      

po przetargu jest to kwota 414.720,00 zł, w związku z czym zmniejsza się wynagrodzenia i składki 

od nich pochodne z kwoty 24.921,00 zł do kwoty 5.280,00 zł, suma tego rozdziału się nie zmienia. 

Środki o które nastąpiło zmniejszenia przeznacza się na pokrycie kosztów wywozu śmieci.  

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Pani Wójt oraz Pani Skarbnik, po czym otworzył 

dyskusję. 

Pan S. Piersiak powiedział, iż w związku z tym, że musi już opuścić sesję chciał życzyć Pani Wójt 

na przyszły rok dużo wytrwałości, zdrowia, „natomiast szanownej Radzie chciałby życzyć, żeby 

po tym głosowaniu mogła spokojnie spojrzeć w lustro, bo dane, które przedstawiła Pani Wójt 

świadczą o Radzie”. Pan radny podziękował, po czym o godz. 1325 opuścił sesję, od tej chwili                

w obradach uczestniczy 13 radnych. 

Pan P. Frączek powiedział, iż Pani Wójt przytoczyła pewne dane, przez cztery lata, bo jest to 

czwarty uchwalany budżet, ścinane jest wszystko, zostaje tylko fundusz sołecki i projekt 

kanalizacji. Nikt nie kwestionuje, że większość inwestycji powinna być wykonywana w centrum, 

gdzie jest największa gęstość zaludnienia, dodał iż zarówno On, jak i radny Piersiak nigdy                       

nie zagłosowali przeciwko żadnej inwestycji w Rakszawie, wszystkie inwestycje są potrzebne           

i nie ma co do tego cienia wątpliwości. Pan radny powiedział „zastanawiam się, jaka jest cena 

sumienia, powiedzcie mi drodzy Państwo, jak się łatwo mogą sprzedawać, ta dieta … chęć 

kandydowania za rok, szykujecie sobie miejsce w swoim komitecie, pewnie tak … wszyscy 

jesteśmy wierzący, praktykujący katolicy, zastanawiam się jak to jest, święta były, wigilia była, 

jak to jest przystępujecie do kościoła, nie oceniam wiary, abstrahuje od tego … ale Panowie, Panie 

chodzicie do kościoła, czy nie macie poczucia, że krzywdzicie ludzi … macie władzę”. Pan radny 

dodał „każda władza kończy się kiedyś i wasza przeminie jestem tego pewien, jak spojrzycie                    

w lustro … można to sobie wyobrazić, jak łatwo się można sprzedać, sprzedajecie się, życzę Wam 

żebyście byli silniejsi, nie jak wasi przywódcy, macie liderów … rozmawiałem z liderami,                      

nie będę wymieniał nazwisk, przez trzy lata spotykałem się, dzwoniłem … źle robicie, tak                

nie można, ze swej strony mogę powiedzieć jedno, mam czyste sumienie bo przynajmniej starałem 

się Wam zwrócić uwagę, że tak po prostu nie można, naprawdę nie można, to nie ma nic 

wspólnego ze sprawiedliwością, kompletnie nic, mało tego, w tym roku żeby było ciekawiej, 

wcześniej Komisja Gospodarcza wycinała, bo statutowo zajmuje się, że tak powiem problemami 

infrastruktury, zrozumiałe, w tym roku żeby było śmieszniej napuszcza się innych żeby wyciąć, 

ja rozumie, że jedna, druga, trzecia osoba chce, każdy chce z radnych we własnym, lokalnym,                  

z tego obwodu, w którym jest wybrany, bo reprezentuje ludność, mieszkańców, mnie to nie dziwi, 

nawet nie mam za złe tej, czy innej osobie, nie mam, bo ich prowokujecie i zmuszacie do tego, 

dajecie im narzędzia, nikt z Was nie ma odwagi przeciwstawić się temu, mówicie, co ja mogę 

zrobić, jedna, czy druga osoba, co ja mogę zrobić, co robicie, głosujecie tak, jak liderzy każą … 

kto się przeciwstawił … nawracam do kolegi Tamy… na Komisji Gospodarczej wyprowadzamy 

żeby zabrać z drogi na Wydrzu i zrobić przepompownie na Węgliskach, potrzebna jest 



14 
 

przepompownia, nie kwestionuję, ale pokazuje mechanizm, jak to działa, jest to obrzydliwe,                   

ale wielki szacun dla tego człowieka, On reprezentuje ludzi, chciałby, powiedział będą wolne 

środki chętnie, ale się nie dał sprowokować i wielki szacun trzeba to podkreślić, wielki”. Pan                    

P. Fraczek powiedział, iż rozmawiał z ludźmi i nie rozumieją oni takiego postepowania,                           

„są zgorszeni … ja wiem, że się możecie śmiać … kto ma uszy niech słucha, bo każda władza 

przyjdzie taki czas”. 

Przewodniczący Rady Gminy przerwał wypowiedź Pana P. Frączek. 

Gwar na sali. 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił Pana P. Fraczek o skrócenie wypowiedzi. 

Pan P. Frączek powiedział, iż chciałby powiedzieć, jak wygląda z drugiej strony praca Rady,                  

„są mieszkańcy tutaj, niech wiedzą … szukacie pieniążków, wycinacie z promocji, dlaczego, 

pewnie dlatego, żeby się nie ujawniała prawda w Biuletynach, też możecie, jako Rada umieszczać 

tam, zostało to wycięte, ale co jest z drugiej strony, nakłady na obsługę Rady 50% w górę”. 

Pani I. Cieślicka zapytała „w ilu sesjach w tym roku Pan uczestniczył”. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż Pan radny nie uczestniczył ani w pracach Rady,                 

ani w pracach Komisji. 

Pan J. Panek powiedział „mówienie nie jest na temat”. 

Przewodniczący Rady Gminy ze względu na późna godzinę poprosił Pana P. Frączek o skracanie 

wypowiedzi. 

Pan P. Fraczek poprosił Przewodniczącego Rady Gminy o pozwolenie na dokończenie 

wypowiedzi, dodał iż ma takie prawo. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż ma prawo przerwać wypowiedź Pana radnego, co jest 

zapisane w Statucie.  

Pan P. Frączek powiedział, iż chce powiedzieć o pracy Rady „po pierwsze podwyżka diet                               

o 50% drodzy Państwo, pewnie że można, można kolejne 50% … kwota 200,00 zł                          

precyzując … po drugie przewodniczący komisji wszystkich mają już 400,00 zł, jeżeli                      

kłamię, proszę mnie sprostować na bieżąco, praktyką jest niejednokrotnie, że przewodniczący 

jednej komisji uczestniczą w obradach następnej, mnożnik jest prosty, nie będę kontynuował … 

usunięcie §13 drodzy Państwo, dlaczego się usuwa kompetencje w przenoszeniu środków między 

działami, bo mamy, mieliśmy pierwszy z brzegu przetarg, braknie 500,00 zł mimo, że pieniądze 

są, ale Wójt ich nie może przesunąć, szacowna komisja jedna, druga, trzecia musi się spotkać,   

jeśli by to była praca społeczna szacun wielki, nadzwyczajna sesja musi się odbyć, zatwierdzić 

żeby można było przesunąć 500 – 1000,00 zł, dlaczego jest tak robione, pewnie to pytanie 

pozostanie be odpowiedzi, dla mnie jasno jest na temat”. Pan radny powiedział, iż chciałby złożyć 

wnioski: pierwszy wniosek o przywrócenie §13 do uchwały budżetowej, drugi wniosek                                

o obniżenie nakładów na obsługę Rady ze 107.430,00 zł na 70.000,00 zł, w powiązaniu                                  

z tym wniosek o obniżenie diet z 200,00 zł na 140,00 zł, kolejny wniosek o przywrócenie 

możliwości oświetlenia przynajmniej w jakiejś części na drodze na Wydrzu poprzez obniżenie 

każdej zaplanowanych inwestycji o 2.500,00 zł, dodał iż nie wie jaka to będzie kwota, niemniej 

jednak myśli, że będzie to bez żadnego uszczerbku dla tych inwestycji. Pan P. Fraczek powiedział, 

iż oświetlenie nie jest dobrem luksusowym, jest to podstawowa potrzeba. 

Pani I. Cieślicka powiedziała, iż Pan P. Frączek mówił o uczciwości, najwyższe nakłady były tam, 

gdzie była robiona kanalizacja, przyjdzie czas, że i na Wydrzu będzie robiona kanalizacja, robiony 

jest projekt, nakłady na to sołectwo automatycznie pójdą do góry. 

Pan R. Leja nawiązując do wyliczeń Pani Wójt zapytał odnośnie nakładów na sołectwo Rakszawa 

Dolna, czy była w to wliczona przebudowa hali sportowej i czy do przyszłego roku została 

doliczona sala teatralna. 
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Pani Wójt potwierdziła.  

Pan R. Leja powiedział, iż jest to zakłamywanie rzeczywistości, gdyż zarówno ZSTG,                                 

jak i Gimnazjum są szkołami dla całej Gminy, równie dobrze w te statystyki będzie można wrzucić 

remont Urzędu Gminy, gdyż leży w Rakszawie Dolnej. 

Pani Wójt powiedziała, iż to nie jest wrzucane, Urząd jest dostępny dla wszystkich mieszkańców. 

Pan R. Leja powiedział, iż hala sportowa jest również dostępna dla ogółu mieszkańców. 

Pani Wójt powiedziała, że również boiska są dostępne dla ogółu, na boisko na Wydrzu jeżdżą 

mieszkańcy Rakszawy, a jest doliczone do Wydrza. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż do dyskusji dopuszcza osoby, które nie są radnymi. 

Pan J. Kuca powiedział, że jeżeli mowa o prawdzie i o podziale na poszczególne sołectwa,                        

to w przyszłorocznym budżecie na Węgliska nie zostało nic zaplanowane, był wniosek o budowę 

przepompowni, co pozwoliłoby zakończyć inwestycję, gdyż ciągle jest mowa o tym, że inwestycje 

nie są kończone, a są robione nowe projekty. Pan sołtys powiedział, że chodzi o to, żeby można 

było powiedzieć, że tamci ludzie mają wodę, jeżeli przepompowni nie będzie, to ci mieszkańcy 

nie będą mieć ciśnienia, będzie tak, jakby tej wody nie było. Każda inwestycja jest w Gminie 

potrzebna, niemniej jednak trzeba robić tak, aby te inwestycje kończyć, a nie zaczynać kolejne. 

Przewodniczący Komisji Społecznej przypomniał, że Pani Wójt oceniła Groblę na „cztery plus”, 

dodał iż nie wie którą drogą Pani Wójt jeździła, ale „cztery plus” jest zawyżona stawką. Pan 

Przewodniczący powiedział, iż radni nie mówią o remoncie  całości tej drogi, ale o remoncie                     

tej części, „która się rozjeżdża”, jeżeli chodzi o zamknięcie ścieżki, to przypomniał, że ta ścieżka 

jest gminna. 

Pani Wójt powiedziała, że jeżeli chodzi o ścieżkę, to gdy dzisiaj tamtędy jechała rower wyjechał 

z tej ścieżki bez oglądania się, w związku z czym, ze względów bezpieczeństwa można tę ścieżkę 

przeznaczyć tylko dla pieszych, można tam wprowadzić zakaz dla rowerów. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej nawiązując do drogi na Wydrzu zapytał Panią Wójt,                   

kto tę drogę wskazał do remontu, czy przebudowy skoro ma tam być budowana kanalizacja, dodał 

iż identyczna sytuacja była na Basakówce na drodze obok Pana Rejman i wówczas sam przyznał 

rację, żeby nie robić drogi, w której niedługo ma być robiona kanalizacja. Pan Przewodniczący 

powiedział, iż projekt kanalizacji ma być zrobiony do czerwca, skanalizowanie Gminy jest jej 

obowiązkiem, w związku z czym do tego dojdzie. Przewodniczący Komisji Gospodarczej 

powiedział, iż uważa, że taki projekt w ogóle nie powinien znaleźć się w budżecie. 

Pani Wójt powiedziała, iż tę drogę wskazali mieszkańcy, którzy pisali w tej sprawie petycję,                      

a Kierownik Referatu nie wskazał, że to koliduje z kanalizacją. 

Pan P. Fraczek powiedział, iż z uwagi na to, że jest radnym z tego obwodu doskonale zna projekt 

kanalizacji i trasa kanalizacji nie przebiega w strefie drogi, dodał iż jest to słuszna uwaga, takie 

rzeczy należy przewidywać, niemniej jednak ta sytuacja nie ma związku z ta drogą. 

Pan D. Szott powiedział, iż tę drogę wskazało zebranie wiejskie, jest uchwała zebrania wiejskiego, 

to mieszkańcy chcieli, żeby ta droga była wyremontowana.  

Pan J. Krupczak powiedział, iż chciał podziękować radnym, że zostały uwzględnione Jego 

propozycje, jeżeli chodzi o budżet, uwzględniony został remont centralnego ogrzewania, które               

nie działa tak jak powinno, np. w okresie ferii nie ma możliwości przykręcenia ogrzewania, może 

ono działać tak, jak w czasie funkcjonowania szkoły, bądź też może być całkowicie wyłączone, 

trudno jest też uregulować, żeby i w szkole i w przedszkolu była właściwa temperatura,                              

w budynkach są różne pomieszczenia, w różny sposób ocieplone, w związku z czym jeżeli                        

w jednym pomieszczeniu jest właściwa temperatura, to w drugim jest zimno, czy tez odwrotnie 

jak w jednym jest właściwa temperatura, to w drugim jest za gorąco i trzeba otwierać okna. Pan 

Dyrektor podziękował za uwzględnienie barierki w szkole, ta która jest, jest za niska i nie spełnia 
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wymogów bezpieczeństwa, ponadto podziękował za uwzględnienie projektu wymiany 

nawierzchni boiska z trawiastej na sztuczną oraz projektu wykonania oświetlenia boiska 

sportowego, jest to inwestycja nie tylko dla szkoły, ale również dla środowiska, gdyż bardzo dużo 

osób korzysta z tego miejsca. 

O godz. 1350 sesję opuściła Pani M. Janas – Piwińska, od tej chwili w obradach uczestniczy 12 

radnych. 

Pani A. Rzepka odnosząc się do budżetu Gminy w części dotyczącej GOKiC powiedziała,                          

iż GOKiC będzie realizował projekty związane z pozyskiwaniem środków unijnych, o środki                       

na ten cel GOKiC aplikował w dotacji celowej, niemniej jednak w dużej mierze zostały                           

one wycięte, w przyszłym roku mają być realizowane dwa duże projekty na kwotę ponad 

164.000,00 zł, są one bardzo ważne dla Ośrodka Kultury, refundacja nastąpi w 2019 roku                            

w kwocie powyżej 109.000,00 zł, w budżecie zarezerwowano środki na kwotę ponad                            

50.000,00 zł. Pani Dyrektor zapytała radnych, czy ma realizować te projekty, gdzie ma szukać 

tych pieniędzy, czy w nadwyżce budżetowej, która może będzie, przygotowanie tych projektów 

kosztowało bardzo dużo pracy. Pani A. Rzepka powiedziała, iż wie, że wszyscy chcieliby coś 

zrobić w swoich sołectwach wszystko jest potrzebne, niemniej jednak ważne są również projekty 

Ośrodka, w związku z czym poprosiła, aby Pani Wójt oraz Rada Gminy w przyszłym roku ujęła 

realizację tych projektów ze środków nadwyżki budżetowej. Pani Dyrektor powiedziała, iż będzie 

się starała pozyskiwać inne środki, jak trzeba będzie zrezygnuje z części zadań.  

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż przy omawianiu projektu budżetu na Komisji 

Rewizyjnej temat ten był poruszony, radni odnieśli wrażenie, że Pani Wójt zabezpieczyła 

wszystkie środki. Pan Przewodniczący zapytał Panią A. Rzepka, czy przy omawianiu z Panią Wójt 

zapotrzebowania wyjaśniła Jej zasadę działania tego projektu, czy przedstawiła całą kwotę 

potrzebną na realizację projektu, a nie tylko kwotę wkładu własnego. Na chwile obecna te projekty 

nie mogą być realizowane, gdyż GOKiC nie dysponuje odpowiednimi środkami.  

Pani A. Rzepka powiedziała, iż projekcie budżetu GOKiC była ujęta cała kwota realizacji tych 

projektów, było też zapisane, że będzie refundacja w wysokości 109.000,00 zł, nie mniej jednak 

wiadomym jest, że rok 2018 jest przeznaczony na realizacje projektu, a refundacja nastąpi w roku 

2019, wniosek o płatność będzie składany na dzień 31 grudnia 2018 roku. Środki jakie zostały 

ujęte w budżecie są zarezerwowane na wkład własny. 

Pan J. Panek, jako członek Rady LGD Ziemia Łańcucka chce powiedzieć, że jeżeli te projekty,              

na które zostały przyznane środki, to „wszyscy będą się z nas śmiali”, w związku z czym zwracając 

się do Rady poprosił, aby przy kolejnych nowelizacjach budżetu uwzględnić środki na realizację 

tych projektów. Jeżeli chodzi o opinię komisji Rewizyjnej, to Pan sołtys powiedział, ze jest ona 

bardzo rzetelna i wnikliwa, w związku z czym „nie bardzo rozumie osobiście to plucie się tutaj 

Pana radnego, bo nie wiem jaki to miało cel”. Pan sołtys powiedział, iż ze statystyk, jakie 

przedstawiła Pani Wójt jasno wynika, że na przestrzeni ostatnich trzech lat mieszkańcy Wydrza 

mieli największą dotację na jednego mieszkańca z wszystkich sołectw w Gminie. 

Pani Wójt powiedziała, że najmniejszą. 

Pan J. Panek powiedział, że tu nikt nie chce robić nikomu przykrości, ale prawda jest taka,                       

że sołectwo Wydrze non stop otrzymuje pieniądze, które zabiera się innym sołectwom, wpływów 

z sołectwa Wydrze jest mało, bo jest tam mało mieszkańców. Pan sołtys powiedział, iż popiera 

stanowisko Komisji Rewizyjnej. 

Pani Wójt poinformowała ilu mieszkańców liczą poszczególne sołectwa. 

Sołectwo Rakszawa Dolna – 4512 mieszkańców. 

Sołectwo Rakszawa Górna – 1156 mieszkańców. 

Sołectwo Rakszawa Kąty – 580 mieszkańców. 
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Sołectwo Węgliska – 466 mieszkańców. 

Sołectwo Wydrze – 676 mieszkańców. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż Pani Wójt wybrała złą drogę, dodał iż często odnosi 

wrażenie, że Pai Wójt ma na celu poróżnienie grupy ludzi do której mówi, jako przykład 

powiedział, iż była mowa o tym ile przypada na jednego mieszkańca sołectwa, zapytał co mają 

powiedzieć mieszkańcy tego sołectwa, którzy nie maja wody, ich nie interesują dane statystyczne, 

ci mieszkańcy chcą mieć wodę w kranie, podobnie mieszkańcy Potoka, których nie interesuje ile 

przypada na jednego mieszkańca, tylko chcą mieć chodnik. Pan Przewodniczący powiedział,                    

iż Gmina jest w trakcie przygotowywania projektu kanalizacji miejscowości Wydrze, pieniądze 

na ten cel zostały zabezpieczone, są zabezpieczone pieniądze na dofinansowanie przydomowych 

oczyszczalni ścieków dla tych mieszkańców, którzy zostali wykluczenie, gdzie nie ma możliwości 

wykonania kanalizacji. Pan Przewodniczący powiedział, że w przypadku wszystkich inwestycji 

powinno być tak, jak w przypadku oświetlenia, najpierw powinien być projekt i kosztorys,                        

a później trzeba zabezpieczyć środki w takiej wysokości, jak jest potrzebna. Przewodniczący Rady 

Gminy powiedział, iż sołectwo Wydrze jest jedynym sołectwem, które na zebranie wiejskie                    

nie zaprasza przedstawiciela Rady, dodał że nie muszą prosić Jego osobiście, mogą zaprosić 

innego członka Komisji Gospodarczej. Pan Przewodniczący powiedział, iż uczestniczy                            

w pozostałych zebraniach wiejskich, przez co stara się być na bieżąco. Przewodniczący Rady 

Gminy powiedział, iż zbulwersowała Go sytuacja podziału środków dotyczących sołectw, 

konkretnie dotyczy to sołectwa Rakszawa Górna, gdzie Pani sołtys była przygotowana                               

na realizację dwóch zadań w ramach funduszu sołeckiego, niestety nie mogła tego zrobić, 

natomiast sołectwo Wydrze miało możliwość podziału środków funduszu sołeckiego na dwa duże 

zadania po 17.000,00 zł każde, jedno to budowa oświetlenia przy drodze na Kormanice, drugie 

utwardzenie drogi, gdzie koszty przekraczają 100.000,00 zł. 

Pan P. Frączek odnośnie projektu oświetlenia drogi na Kormanice powiedział, że zarówno projekt, 

jak i pozwolenie na budowę tego oświetlenia są, kosztorys inwestorski jest na około 81.000,00 zł, 

dodał iż z doświadczenia zawodowego wie, że kosztorysy inwestorskie zawsze są zawyżone                     

w stosunku do tego, co pokazuje przetarg. Pan radny powiedział, iż Jego zdaniem 40.000,00 zł 

plus 17.000,00 zł z funduszu sołeckiego zabezpieczą w całości wykonanie tego oświetlenia, dodał 

iż wola przekazania tych pieniędzy jest odrębna sprawą. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej zwracając się do Pani Wójt powiedział, że może trzeba 

zmienić Kierownika, gdyż pytał na posiedzeniu Komisji Pana Kierownika, czy te 40.000,00 zł 

plus 17.000,00 zł wystarczą na wykonanie tego oświetlenia, wówczas Pan Kierownik powiedział, 

że te środki absolutnie nie wystarczą i projektu nie ma, okazuje się, że człowiek który rzadko bywa 

w Gminie wie więcej niż Kierownik. 

Pani Wójt powiedziała, iż nie może się tłumaczyć z tego, co mówił Pan Szubart. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż to co mówi wie od Kierownika, nie może 

się opierać na tym, co mówi Pan Frączek, tylko na tym, co mówi Kierownik Szubart. 

Pan P. Frączek powiedział, że o ile pamięta, to chyba dwa lata do tyłu były pozwolenia                                

na przebudowę trzech dróg, dodał iż w tym roku z uwagi na pracę w Stalowej Woli nie mógł 

uczestniczyć w posiedzeniach. 

Pan J. Panek powiedział „Kierownik stracił pamięć”. 

Pan P. Frączek zwracając się do Pana J. Panek powiedział „Panie sołtysie, czy Pan jest stroną, 

żeby Pan ciągle zabierał głos i komentował w trakcie”, dodał „Panie Przewodniczący ja rozumiem, 

że to jest Państwa mentor, ale …”. 

Pan J. Panek powiedział „Pan sesji nie prowadzi”. 

Pan P. Frączek powiedział „ale Pan ciągle komentuje, ja Panu nie przerywam”. 
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Przewodniczący Rady Gminy zwracając się do Pana P. Fraczek powiedział „to już wystarczy teraz 

pewnie zamienimy się miejscami prawdopodobnie bo przejmuje Pan pałeczkę Przewodniczącego 

w tym momencie, na spokojnie”. Pan Przewodniczący zapytał, czy radni chcą jeszcze zabrać głos, 

w związku z tym że radni nie zabrali głosu powiedział, iż nie kończy dyskusji, nie mniej jednak 

ogłasza kilka minut przerwy, żeby można było wszystkie wnioski do budżetu przygotować                        

w formie pisemnej.  

Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady, przypomniał iż w tej chwili trwa 

jeszcze dyskusja nad projektem uchwały budżetowej, za chwilę będzie realizowany kolejny etap 

prac nad przyjęciem uchwały budżetowej, mianowicie głosowanie autopoprawek Wójta oraz 

wniosków do uchwały budżetowej. Pan Przewodniczący zapytał, czy radni chcą jeszcze zabrać 

głos w kwestii budżetu na 2018 rok, w związku z tym, że radni nie zabrali głosu zamknął dyskusję, 

po czym przeszedł do głosowania autopoprawek Wójta oraz wniosków do uchwały. 

Przewodniczący Rady Gminy zaproponował, aby Pani Wójt odczytywała swoje autopoprawki 

oraz wnioski, a On będzie je poddawał pod głosowanie. Pan Przewodniczący przeszedł                             

do głosowania autopoprawek: 

1. W wydatkach w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 

90002 Gospodarka odpadami kwotę, w punkcie „a” wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane, kwotę 24.921,00 zł zastępuje kwotą 5.280,00 zł, w punkcie „b” wydatki 

związane z realizacją ich statutowych zadań, kwotę 395.079,00 zł zastępuje kwota 

414.720,00 zł. 

Radni przyjęli autopoprawkę jednogłośnie (12 głosów „za”) 

2. W tabeli nr 8 w wydatkach analogicznie do poprzedniego wniosku w punkcie                                   

„a” wynagrodzenia i składki od nich naliczane, kwotę 24.921,00 zł zastępuje kwotą 

5.280,00 zł, w punkcie „b” wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, kwotę 

395.079,00 zł zastępuje kwotą 414.720,00 zł. 

Radni przyjęli autopoprawkę jednogłośnie (12 głosów „za”) 

3. W dziale  900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska określono dochody 

majątkowe w kwocie 3.270.556,84 zł, kwotę tę rozdzielić na: 

 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 

lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez 

jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2.111.264,64 zł,  

 Wpłaty mieszkańców Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, 

powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków 

powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 

1.159.292,20 zł   

Radni przyjęli autopoprawkę jednogłośnie (12 głosów „za”) 

4. W tabeli nr 1 do uchwały budżetowej należy określić źródła dochodów w Dziale 700 

Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 25.000,00 zł – jako wpływy z opłat za usługi 

rozgraniczenia 

Radni przyjęli autopoprawkę jednogłośnie (12 głosów „za”) 

5. W tabeli nr 1 do uchwały budżetowej należy określić źródła dochodów w Dziale 756 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  w kwocie 3.000,00 zł, Wpływy 

z różnych opłat – jako zwrot kosztów upomnień. 

Radni przyjęli autopoprawkę jednogłośnie (12 głosów „za”) 

https://sip.lex.pl/#/document/17569559?unitId=art(5)ust(3)pkt(5)lit(a)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17569559?unitId=art(5)ust(3)pkt(5)lit(b)&cm=DOCUMENT
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6. W załączniku nr 1, w tabeli II Zestawienie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów 

publicznych z budżetu Gminy w 2018 roku, w Dziale 801 oświata i wychowanie,                           

w Rozdziale 80149  Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 

nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 

podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, błędnie określono rodzaj 

dotacji udzielanej z budżetu gminy dla niepublicznego przedszkola Tygrysek, jest wpisana 

„przedmiotowa”, a ma być „podmiotowa”. 

Radni przyjęli autopoprawkę jednogłośnie (12 głosów „za”) 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwrócił uwagę, że w załączniku nr 1 w tabeli II w Dziale 

801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80149 tytuł rozdziału różni się od nazwy realizowanego 

zadania, jego zdaniem zarówno tytuł, jak i nazwa realizowanego zadania powinny być tej samej 

treści, tak jak zostało wcześniej zapisane w budżecie w tabeli nr 2 w Rozdziale 80149. 

Pani Skarbnik przyznała rację Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej, dodała iż RIO tego                     

nie zauważyła. W załączniku nr 1 w tabeli II w Dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 

80149 brzmienie zadania realizowanego powinno być takiej treści, jak tytuł Rozdziału 80149. 

Pani Wójt w związku z zauważoną pomyłką zgłosiła wniosek:  

7. W załączniku nr 1 w tabeli II Zestawienie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów 

publicznych z budżetu Gminy w 2018 roku, w Dziale 801 Oświata i wychowanie,                            

w Rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 

nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 

podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, treść zadania 

realizowanego, dotyczącego dotacji podmiotowej dla przedszkola niepublicznego 

Tygrysek powinna być taka, jak tytuł rozdziału, czyli „Realizacja zadań wymagających 

stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, 

oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania 

przedszkolnego”. 

Radni przyjęli autopoprawkę jednogłośnie (12 głosów „za”) 

8. W tabeli nr 2 do projektu uchwały wydatki błędnie określono nazwę rozdziału 80150 była 

nazwa „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 

pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach 

ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych  oraz szkołach 

artystycznych”, a ma być „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”.  

Radni przyjęli autopoprawkę jednogłośnie (12 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż była to ostatnia autopoprawka Pani Wójt teraz 

przejdzie do głosowania wniosków zawartych w opinii Komisji Rewizyjnej, a wypracowanych 

przez stałe komisje Rady Gminy. 

1. Rada Gminy wnioskuje o zwiększenie po stronie dochodów w Dziale 756 Dochody                      

od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających 

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, udział w podatku dochodowym 

od osób prawnych o kwotę 100.000,00 zł, czyli o zmianę z kwoty z 100.000,00 zł na kwotę 

200.000,00 zł. 

Radni przyjęli wniosek (11 głosów „za” 1 głos „wstrzymujący”) 

2. Rada Gminy wnioskuje o zmniejszenie w dziale 900 Gospodarka Komunalna i ochrona 

środowiska, w Rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, dotacja Gminy                    

do ceny ścieków, o kwotę 100.000,00 zł, czyli o zmianę kwoty z 200.000,00 zł                                 

na 100.000,00 zł. 
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Radni przyjęli wniosek (11 głosów „za” 1 głos „wstrzymujący”) 

3. Rada Gminy wnioskuje, aby w Dziale 900 Gospodarka Komunalna i ochrona                 

środowiska, w Rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, w zadaniu „Wykonanie 

Oświetlenia przy drodze na Kormanice nr działek 28 i 95”  dokonać zmniejszenia o kwotę 

40.000,00 zł, a kwotę zmniejszenia przeznaczyć na realizację zadania pod nazwą 

„Przebudowa drogi w Rakszawie na działce nr 5146, zwiększając tym samym wydatki                 

w Dziale 600 Transport i łączność, w Rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne o kwotę 

40.000,00 zł. 

 Radni przyjęli wniosek (10 głosów „za” 1 głos „przeciw” 1 głos „wstrzymujący”) 

4. Rada Gminy wnioskuje, aby w dziale 600 Transport i łączność, w Rozdziale 60016 Drogi 

publiczne Gminne rozdzielić inwestycję „Przebudowa drogi publicznej nr 9952R 

Rakszawa – Bieleckówka – Rakszawa Kąty w tym: utwardzenie kamieniem drogi gminnej 

nr 460 od Glinek w kierunku Kątów Rakszawskich (finansowane z funduszu sołeckiego 

Wydrze kwota 17.000,00 zł)”na dwa podpunkty w następujący sposób:  

a) przebudowa drogi publicznej nr 9952R Rakszawa – Bieleckówka – Rakszawa Kąty 

do granicy Sołectwa Rakszawa Górna kwota 50.000,00 zł,  

b) utwardzenie drogi gminnej nr 460 od Glinek w kierunku Kątów (finansowane             

z funduszu sołeckiego Wydrze kwota 17.000 tys.).  

Radni przyjęli wniosek jednogłośnie (12 głosów „za”) 

5. Rada Gminy wnioskuje, aby w Dziale 600 Transport i łączność, w Rozdziale 60017 Drogi 

wewnętrzne dokonać zmiany zadania na kwotę 90.000,00 zł z zadania „Przebudowa drogi 

wewnętrznej nr 454 położonej w miejscowości Wydrze” na zadanie „Przebudowa drogi                 

w miejscowości Rakszawa na tzw. Groblę nr działek 8386/1, 6386/3, 6392, 6386/4”. 

Pani Wójt powiedziała, iż Jej zdaniem błędny jest pierwszy numer działki na Grobli, wszystkie 

działki jako pierwszą mają cyfrę 6, a ta pierwsza pierwsze ma cyfrę 8. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zgłosił wniosek o ogłoszenie przerwy celem zweryfikowania 

numerów działek. 

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił kilka minut przerwy. 

Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady, powiedział iż numery działek                          

na Grobli zostały zweryfikowane, po czym odczytał prawidłowo brzmiący wniosek:  

Rada Gminy wnioskuje, aby w Dziale 600 Transport i łączność, w Rozdziale 60017 Drogi 

wewnętrzne dokonać zmiany zadania na kwotę 90.000,00 zł z zadania „Przebudowa drogi 

wewnętrznej nr 454 położonej w miejscowości Wydrze” na zadanie „Przebudowa drogi              

w miejscowości Rakszawa na tzw. Groblę nr działek 6386/1, 6386/3, 6392, 6386/4” . 

 Radni przyjęli wniosek (10 głosów „za” 1 głos „przeciw” 1 głos „wstrzymujący”) 

6. Rada Gminy wnioskuje o zmniejszenie wydatków w Dziale 750 Administracja Publiczna, 

w Rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę  35.000,00 zł. 

Radni przyjęli wniosek (10 głosów „za” 2 głosy „wstrzymujące”) 

7. Rada Gminy wnioskuje o zwiększenie wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie,                 

w Rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 65.000,00 zł z przeznaczeniem                             

na zadania:  

a) Wykonanie projektu centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej Nr 1 

kwota 40.000,00 zł,   

b) Wykonanie barierki w Szkole Podstawowej Nr 1 kwota 15.000,00 zł,   

c) Wykonanie projektu przebudowy boiska sportowego w Szkole 

Podstawowej Nr 1 z nawierzchni z trawiastej na sztuczną oraz oświetlenia 

kwota 10.000,00 zł. 
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Radni przyjęli wniosek jednogłośnie (12 głosów „za”) 

8. Rada Gminy wnioskuje o zwiększenie wydatków w Dziale 600 Transport i łączność                     

o kwotę 20.000,00 zł, w tym w Rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 

10.000,00 zł na budowę chodnika przy drodze powiatowej na przeciw Szkoły Podstawowej 

Nr 3 i w Rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne o kwotę 10.000,00 zł na regulację prawną 

drogi na działce nr 7303. 

Radni przyjęli wniosek jednogłośnie (12 głosów „za”) 

9. Rada Gminy wnioskuje o zwiększenie wydatków w Dziale 900 Gospodarka komunalna                

i ochrona środowiska, w Rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 

80.000,00 zł na wykonanie zadania pod nazwą „Budowa przepompowni wody                        

w Węgliskach”. 

Radni przyjęli wniosek jednogłośnie (12 głosów „za”) 

10. Rada Gminy wnioskuje o zwiększenie w Dziale 926 Kultura fizyczna, w Rozdziale 92601 

Obiekty sportowe o kwotę 70.000,00 zł na zadanie pod nazwą „Budowa parkingu oraz 

wiaty przy obiekcie sportowym na działce nr 4995/3”. 

Radni przyjęli wniosek jednogłośnie (12 głosów „za”) 

11. Rada Gminy wnioskuje o wykreślenie z projektu uchwały  budżetowej na 2018 rok § 13. 

Radni przyjęli wniosek (10 głosów „za” 1 głos „przeciw” 1 głos „wstrzymujący”) 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż są to wszystkie wnioski zawarte w opinii Komisji 

Rewizyjnej, niemniej jednak zapytał radnych, czy żadnego z wniosków nie pominął. W związku 

z tym, że radni nie zauważyli pominięcia żadnego wniosku Pan Przewodniczący przypomniał,                    

iż w trakcie dyskusji kilka wniosków zgłosił Pan P. Frączek, zwracając się do Pani radcy prawnej 

powiedział, iż Rada Gminy przez cały miesiąc pracowała na swoich komisjach wypracowując 

wnioski do budżetu, wnioski te zgodnie z uchwałą dotyczącą procedury prac nad uchwałą 

budżetową zostały przekazane Komisji Rewizyjnej, która wszystkie te wnioski zebrała w całość              

i na tej podstawie przygotowała opinię dotyczącą projektu uchwały budżetowej na 2018 rok. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż z uchwały proceduralnej wynika, że Pani Wójt może 

w dniu sesji przedstawić wnioski i autopoprawki, zapytał czy również Pan radny może w dniu 

dzisiejszym przedstawić swoje wnioski. 

Pan P. Fraczek powiedział, iż nie będzie zmieniał kwot całego budżetu, nie ma takiego wniosku.  

Pani M. Siuda powiedziała, iż po sporządzeniu przez Komisję Rewizyjną opinii na temat budżetu, 

na podstawie opinii poszczególnych komisji i po przegłosowaniu wniosków istnieje prawna 

możliwość zgłaszania dalszych wniosków do projektu budżetu. Pani radca dodała, iż w Jej ocenie 

opartej na ustawie o finansach publicznych do czasu zamknięcia dyskusji nad projektem uchwały 

budżetowej radni maja prawo zgłaszać inne wnioski. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Pani radcy, po czym poprosił Pana P. Frączek                            

o przedstawienie swoich wniosków. 

Pan P. Frączek przedstawił wnioski: 

1. Wniosek o wprowadzenie do uchwały budżetowej §13 usuniętego we wniosku Komisji 

Rewizyjnej. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż Pan P. Frączek zgłosił wcześniej wniosek,                 

o wprowadzenie do uchwały paragrafu, który cały czas się w projekcie znajdował, Rada dopiero 

podczas głosowania wniosków wykreśliła ten paragraf, w związku z czym rozstrzygnęła kwestię 

dotycząca tego zapisu. Pan Przewodniczący powiedział, iż Jego zdaniem ten wniosek jest 

bezprzedmiotowy, gdyż Rada już się na ten temat wypowiedziała. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie w/w wniosek zgłoszony przez Pana                          

P. Fraczek. 
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Radni głosowali (2 głosy „za” 10 głosów „przeciw”) 

Wniosek został odrzucony. 

2. Wniosek o zmniejszenie nakładów na obsługę Rady Gminy z kwoty 107.430,00 zł                          

do kwoty 90.000,00 zł, kwotę 17.430,00 zł przeznaczyć na zwiększenie wydatków                        

na promocje Gminy. 

Radni głosowali (1 głos „za” 10 głosów „przeciw” 1 głos „wstrzymujący”) 

Wniosek został odrzucony. 

3. Wniosek o zmniejszenie kwot zaplanowanych inwestycji przedstawionych we wniosku 

Komisji Rewizyjnej o wartość 2.500,00 zł z każdej, powstałą ze zmniejszeń kwotę 

przeznaczyć na nową inwestycję – budowę oświetlenia drogi na przysiółek Kormanice                  

w Wydrzu.  

Pan P. Frączek powiedział, że jeżeli wniosek znajdzie uznanie Rady może podać poszczególne 

inwestycje na które nakłady ulegną zmniejszeniu. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż zdejmowanie kwot z poszczególnych inwestycji 

burzy budżet. 

Pan P. Frączek powiedział, iż zdejmowanie z inwestycji po 2.500,00 zł niczego nie burzy. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie trzeci wniosek zgłoszony przez Pana                         

P. Frączek. 

Radni głosowali  (1 głos „za” 10 głosów „przeciw” 1 głos „wstrzymujący”) 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy są to wszystkie wnioski, jakie chciał zgłosić Pan                       

P. Frączek. 

Pan P. Fraczek powiedział, iż są to wszystkie wnioski. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy ktoś z radnych chciał jeszcze zgłosić inne wnioski,                  

w związku z tym, że radni nie zgłosili innych wniosków, zgłosił wniosek natury intencyjnej,                    

aby w przypadku pojawienia się wolnych środków w roku 2018 wygospodarować środki                          

na umożliwienie realizacji projektów przedstawionych przez GOKiC. 

Radni przyjęli wniosek jednogłośnie (12 głosów „za”) 

Pani M. Siuda powiedziała, iż decyzja dotycząca środków wolnych należy do Pani Wójt, bo to 

Wójt posiada wyłączne kompetencje do dysponowania tymi środkami. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż w związku z tym, że wszystkie wnioski zostały 

przegłosowane, w tej chwili należałoby ogłosić przerwę w celu przygotowania właściwej uchwały 

budżetowej na 2018 rok. 

Pani Skarbnik powiedziała, iż biorąc pod uwagę poprzedni rok wnioskuje o przesuniecie terminu, 

gdyż przy przygotowywaniu takiej uchwały bardzo łatwo o pomyłkę, w związku z czym Pani 

Skarbnik poprosiła o wyrozumiałość. 

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił kilka minut przerwy, celem ustalenia dalszego 

postepowania. 

W trakcie przerwy o godz. 1535 sesję opuścił Pan P. Frączek, od tej chwili w obradach uczestniczy 

11 radnych. 

Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady, powiedział iż po konsultacjach                        

z Panią Wójt oraz z Przewodniczącymi Komisji jest taka propozycja, aby poddać pod głosowanie 

projekt uchwały budżetowej przygotowany przez Panią Wójt wraz z wcześniej przyjętymi 

autopoprawkami oraz wnioskami. Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie uchwałę 

budżetową na rok 2018 wraz z wcześniej przyjętymi autopoprawkami oraz wnioskami. 

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie (11 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż podjęta uchwała będzie miała Nr XLIX/230/17 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 28 grudnia 2017 roku, po czym uznał punkt czternasty porządku obrad 



23 
 

za wyczerpany. Pan Przewodniczący powiedział, iż  związku z tym, że w tej uchwale jest zawarta 

inwestycja dotycząca budowy chodnika naprzeciw Szkoły Podstawowej Nr 3, w związku z czym 

złożył wniosek o zmianę porządku obrad poprzez wprowadzenie dodatkowego punktu 

dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie udzielenia  przez Gminę Rakszawa pomocy rzeczowej 

Powiatowi Łańcuckiemu. 

Radni przyjęli wniosek jednogłośnie (11 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż w związku z przyjętym wnioskiem zmieni się 

pozostała część porządku obrad, zaproponowany nowy punkt będzie pod pozycją 15, po czym 

odczytał pozostałe punkty porządku obrad. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia  przez Gminę Rakszawa pomocy rzeczowej 

Powiatowi Łańcuckiemu 

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

2018 – 2025. 

17. Wnioski i zapytania radnych. 

18. Sprawy różne. 

19. Zakończenie obrad. 

Radni przyjęli zmianę porządku obrad jednogłośnie (11 głosów „za”) 

 

Ad. 15 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu piętnastego porządku obrad                         

tj. podjęcia uchwały w sprawie w sprawie udzielenia przez Gminę Rakszawa pomocy rzeczowej 

Powiatowi Łańcuckiemu. Pan Przewodniczący powiedział, iż ta uchwała wzorem lat ubiegłych 

musi być przyjęta, w trakcie przerwy ta uchwała została skorygowana przez Panią mecenas. Pan 

Przewodniczący odczytał treść uchwały, po czym poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie 

udzielenia przez Gminę Rakszawa pomocy rzeczowej Powiatowi Łańcuckiemu. 

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie (13 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż podjęta uchwała będzie miała Nr XLVIX/231/17 

Rady Gminy Rakszawa z dnia 28 grudnia 2017 roku, po czym uznał punkt piętnasty porządku 

obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 16 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu szesnastego porządku obrad                         

tj. podjęcia uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rakszawa na lata 2018 

– 2025. Pan Przewodniczący o przybliżenie projektu tej uchwały poprosił Panią Wójt. 

Pani Wójt oddała głos Pani Skarbnik.  

Pani Skarbnik powiedziała, iż dzisiaj radni otrzymali projekt uchwały w sprawie wieloletniej 

prognozy finansowej Gminy Rakszawa na lata 2018 – 2025 uzupełniony o sugestie RIO, dodała 

iż opinia RIO jest pozytywna, niemniej jednak zawiera uwagi. W załączniku do WPF błędnie 

określono w kolumnie 11.6 wydatki majątkowe w formie dotacji była kwota 305.000 zł, a powinna 

być kwota 315.000,00 zł. w kwocie tej zawierają się: dotacja celowa na pomoc finansową 

udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 

inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 275.000,00 zł, dotacje celowe z budżetu                

na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 

jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 10.000,00 zł oraz dotacje 

celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie                   
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30.000,00 zł. W załączniku nr 1, w kolumnie 12.5 wydatki na wkład krajowy w związku z umową 

na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem środków o których mowa  

w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami” kwotę tych 

wydatków w stosunku do kwoty wydatków na tego rodzaju wkład krajowy  która wynika z sumy 

kwot wykazanych w kolumnach 12.3 „wydatki bieżące na programy i projekty lub zadania 

finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy” oraz 12.4 wydatki 

majątkowe na programy i projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa 

w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy” pomniejszonej o kwoty wykazane w kolumnach 12.3.1 „w tym 

finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy” oraz 12.4.1 „w tym finansowane 

środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy”. Z załącznika nr 2 zostało wyeliminowane 

przedsięwzięcie o nazwie „Budowa boiska przyszkolnego o sztucznej nawierzchni                                         

w miejscowości Węgliska  gdyż jest to przedsięwzięcie, które nie ma charakteru wieloletniego,  

co wynika z tego że na to przedsięwzięcie określono limit wydatków odpowiadający łącznym 

nakładom finansowym na jego realizacje  jedynie na rok 2019 w kwocie 450.000 zł. Pani Skarbnik 

powiedziała, iż w uwagach było jeszcze,  aby w objaśnieniach przyjętych do WPF uzupełnić 

objaśnienia dotyczące wielkości określające relację o której mowa w Art. 242. finansach 

publicznych, niemniej jednak to było zapisane. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Pani Skarbnik, powiedział iż pojawiła się wątpliwość 

dotycząca sugestii RIO dotyczącej wykreślenia inwestycji planowanej na 2019 rok dotyczącej 

budowy boiska przyszkolnego o sztucznej nawierzchni w miejscowości Węgliska. Pan 

Przewodniczący powiedział, iż na początku roku będą składane wnioski o dofinansowanie budowy 

dwóch boisk jednego przy Szkole Podstawowej Nr 3, drogiego w Węgliskach. 

Pani Wójt powiedziała, iż termin realizacji tych zadań jest w tym roku dla boiska przy Szkole 

Podstawowej Nr 3 i w przyszłym roku dla boiska w Węgliskach. 

Pan Przewodniczący powiedział, że boisko przy Szkole Podstawowej Nr 3 jest zapisane                              

w budżecie, natomiast boisko w Węgliskach, jeżeli zostanie wykreślone z WPF , to nie będzie 

zapisane nigdzie, nie będzie sygnału dla tego, kto będzie przyjmował wniosek, czy środki na to 

boisko są zabezpieczone, czy też nie. 

Pani M. Siuda powiedziała, że w przypadku tego dofinansowania zaciągnięcie zobowiązania, czyli 

podpisanie umowy będzie w 2018 roku, a realizacja zadania będzie w 2019 roku.  

Pani Skarbnik powiedziała, że jeżeli chodzi o wieloletnia prognozę finansową. to na wydatki 

majątkowe jeśli chodzi o 2019 rok jest wpisane 450.000,00 zł w pozycji 2.2, dodała iż RIO uznała, 

że to przedsięwzięcie nie ma charakteru wieloletniego. 

Pani Wójt powiedziała, że trzeba przyjąć poprawkę RIO, czyli tak została przygotowana uchwała, 

która radni otrzymali.  

Przewodniczący Rady Gminy zaproponował, aby przyjąć uchwałę w sprawie wieloletniej 

prognozy finansowej Gminy Rakszawa na lata 2018 – 2025, po uwzględnieniu autopoprawek 

wynikających z opinii RIO oraz wcześniej przegłosowanych zmian do budżetu. Pan 

Przewodniczący zamknął dyskusję, po czym poddał pod głosowanie w sprawie wieloletniej 

prognozy finansowej Gminy Rakszawa na lata 2018 – 2025 wraz z autopoprawkami Wójta oraz 

wcześniej przegłosowanymi zmianami do budżetu. 

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie (11 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż podjęta uchwała będzie miała Nr XLVIX/232/17 

Rady Gminy Rakszawa z dnia 28 grudnia 2017 roku, po czym uznał punkt szesnasty porządku 

obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 17 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu siedemnastego porządku obrad                         

tj. wnioski i zapytania radnych. 
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Przewodniczący Komisji Gospodarczej zapytał, czy radni będą mieć uchwałę budżetową w tekście 

jednolitym, czy podobnie jak w tamtym roku będzie to projekt uchwały wraz ze zmianami                          

do niego i trzeba to będzie porównywać. 

Pani Wójt powiedziała, żeby zapomnieć o tym, co było w tamtym roku.  

Przewodniczący Rady Gminy poprosił, aby radni otrzymali właściwy tekst uchwały budżetowej 

na 2018 rok. 

Pani Wójt potwierdziła. 

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

z tym, że radni nie zabrali głosu uznał punkt siedemnasty porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 18 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu osiemnastego porządku obrad                         

tj. sprawy różne. 

Pan J. Panek zwracając się do Pani Wójt zapytał, jak się przełoży na mieszkańców Gminy nowy 

przetarg na wywóz śmieci. 

Pani Wójt powiedziała, iż na razie nie ma innych cen, chyba że RIO da jakieś wytyczne. W tej 

chwili jest tak okrojone, że prawie cała kwota idzie na pokrycie umowy na odbiór śmieci  

 

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

w związku z tym, że zebrani nie zabrali głosu uznał punkt osiemnasty porządku obrad                                    

za wyczerpany. 

 

Ad. 19  

 

W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy 

zamknął XLVIX sesję Rady Gminy. Obrady trwały od godz. 1000 do godz. 1600.   

 

 

Sporządziła: Teresa Nowicka           Zatwierdził:  
 

Paweł Przybyło 

Przewodniczący Rady Gminy 


