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Protokół Nr VII/50/2018 

z L Sesji Rady Gminy Rakszawa 

z 25 stycznia 2018 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 protokołu z XLIX sesji Rady Gminy. 

4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z działań podejmowanych w okresie między 

sesjami. 

5. Sprawozdanie Wójta Gminy Rakszawa z działalności w okresie od ostatniej sesji. 

6. Sprawozdanie Wójta z realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji Rady Gminy. 

7. Sprawozdanie stałych komisji Rady Gminy Rakszawa za 2017 rok. 

8. Sprawozdania sołtysów z działalności w 2017 roku. 

9. Przyjęcie planów pracy stałych komisji Rady Gminy i Rady Gminy Rakszawa na rok 2018. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki                

w przedszkolu publicznym oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego dzieci do końca roku szkolnego, w roku kalendarzowym, w którym kończą             

6 lat w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Rakszawa. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rakszawa na rok 2018. 

12. Wnioski i zapytania radnych. 

13. Sprawy różne. 

14. Zakończenie obrad. 

 

Ad. 3 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu trzeciego porządku obrad  

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

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

poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Gminy. 

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

Przewodniczący Rady Gminy uznał punkt trzeci porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 4 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu czwartego porządku obrad 

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

sesjami. Pan Przewodniczący powiedział, iż uczestniczył w posiedzeniach Komisji Społecznej, 

Komisji Gospodarczej oraz Komisji Rewizyjnej, ponadto odpowiadając na zaproszenia 
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reprezentował Radę Gminy na spotkaniach kolędowych. 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 ostatniej sesji oprócz spraw codziennych związanych                        

z mieszkańcami Gminy odbyła spotkanie z Prezesem TKF, z Prezesami OSP Rakszawa                        

i OSP Węgliska, uczestniczyła w spisaniu aktu notarialnego dotyczącego sprzedaży działki                      

na Rąbanym, działka poszła za 13.000,00 zł. Pani Wójt uczestniczyła w niektórych spotkaniach 

kolędowych oraz spotkaniu noworocznym z Wojewodą i Marszałkiem w Urzędzie 

Marszałkowskim, w dniu wczorajszym uczestniczyła w Dniu Babci na Wydrzu, natomiast dzisiaj 

ma się odbyć Dzień Babci w Węgliskach, ma on być połączony ze spotkaniem opłatkowym.  

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Pani Wójt, po czym uznał punkt piąty 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 o przedstawienie tego tematu poprosił Panią Wójt. 

Pani Wójt oddała głos Pani Sekretarz. 

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

 Nr XLVIX/223/17 Rady Gminy Rakszawa z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie 

przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok – uchwała 

będzie realizowana w 2018 roku, 

 Nr XLVIX/224/17 Rady Gminy Rakszawa z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie 

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2018 – uchwała będzie realizowana w 2018 roku, 

 Nr XLVIX/225/17 Rady Gminy Rakszawa z dnia 28 grudnia 2017 roku 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 – w sprawie tej uchwały Regionalna Izba Obrachunkowa wszczęła postepowanie 

nadzorcze, w związku z czym trzeba będzie poczekać na rozstrzygnięcie, 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapytał, czego dotyczą zarzuty. 

Pani Sekretarz odczytała uchwałę Nr II/201/2018 kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej                     

w Rzeszowie. 

Pani Wójt powiedziała, iż inne gminy, czy miasta, które podjęły uchwały w tym zakresie również 

mają zarzuty do tych uchwał. 

Pani J. Wiśniowska powiedziała, iż po rozmowach z RIO wie, ze zakwestionowany został                          

ust. 1 i 2 z §4, chodzi głównie o zakres kontroli, gdyż ta uchwała powinna stanowić tryb i nie 

powinno w niej być zakresu. §4 zawiera 7 punktów, punkty od 3 do 7 dotyczą trybu, natomiast 

punkty 1 i 2 dotyczą zakresu kontroli. pani Dyrektor powiedziała, iż w uzasadnieniu „rzeszowskiej 
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uchwały” jest zapisane, że Rada nie ma mandatu do określania zakresu kontroli, RIO utrzymała 

tamtą uchwałę w mocy, rozstrzygnięciem nadzorczym wyrzuciła z niej tylko zapisy dotyczące 

zakresu kontroli. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy nie lepiej by było przygotować nową uchwałę zgodna 

z wytycznymi RIO, gdyż czytający uchwałę nie będzie wiedział, że jest ona ważna                                                

z rozstrzygnięciem nadzorczym RIO, które wykreśla poszczególne punkty. 

Pani J. Wiśniowska powiedziała, iż rozstrzygnięcie nadzorcze dokładnie powie, co w tej uchwale 

jest nieprawidłowe, dodała iż musi podpisać umowę z Tygryskiem, w związku z czym musi się                             

na cos powołać w umowie, dlatego tez powołuje się na uchwałę, które reguluje dotacje. Pani                           

J. Wiśniowska powiedziała, iż kwestionowany jest zapis dotyczący tego, co może być 

kontrolowane, nie ma to wpływu na to, jak uchwała jest interpretowana. 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił Panią Sekretarz o kontynuowanie omawiania realizacji 

uchwał.  

Pani Sekretarz omówiła pozostałe uchwały: 

 Nr XLVIX/226/17 Rady Gminy Rakszawa z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie 

wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rakszawa na rok 2017 – uchwała zrealizowana, 

 Nr XLVIX/227/17 Rady Gminy Rakszawa z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wykazu 

wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 – uchwała w trakcie 

realizacji, 

 Nr XLVIX/228/17 Rady Gminy Rakszawa z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację 

zadania publicznego – uchwała została przesłana do Samorządu Województwa 

Podkarpackiego, 

 Nr XLVIX/229/17 Rady Gminy Rakszawa z dnia 28 grudnia 2017 roku 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 – uchwała w trakcie realizacji, ma zastosowanie od 1 stycznia 2018 roku, 

 Uchwała budżetowa na 2018 rok Nr XLVIX/230/17 Rady Gminy Rakszawa z dnia                        

28 grudnia 2017 roku – uchwała weszła w życie i będzie obowiązywała przez ten rok, 

 Nr XLVIX/231/17 Rady Gminy Rakszawa z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie 

udzielenia przez Gminę Rakszawa pomocy rzeczowej Powiatowi Łańcuckiemu – uchwała 

została przesłana do Samorządu Powiatu Łańcuckiego, 

 Nr XLVIX/232/17 Rady Gminy Rakszawa z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rakszawa na lata 2018 – 2025 – 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. sprawozdań stałych komisji Rady Gminy Rakszawa za 2017 rok. Pan Przewodniczący 

powiedział, iż w roku 2017 odbyło się 15 sesji Rady Gminy, dodał iż z przykrością stwierdza                    

na podstawie list obecności, że radny Pan P. Frączek uczestniczył tylko w dwóch sesjach, również 

w dzisiejszej sesji Pan radny nie uczestniczy, w związku z czym więcej na ten temat nie będzie 

mówił. Przewodniczący Rady Gminy o przedstawienie sprawozdania poprosił Przewodniczącego 

Komisji Społecznej. 

Przewodniczący Komisji społecznej przedstawił sprawozdanie z pracy Komisji Społecznej za rok 

2017 (załącznik nr 1 do protokołu). 
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Przewodniczący Rady Gminy podziękował Przewodniczącemu Komisji Społecznej, po czym 

poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Społecznej za rok 2017. 

Radni przyjęli sprawozdanie z pracy Komisji Społecznej jednogłośnie (13 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy o przedstawienie sprawozdania poprosił Przewodniczącego Komisji 

Gospodarczej. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej przedstawił sprawozdanie z pracy Komisji Gospodarczej 

za rok 2017 (załącznik nr 2 do protokołu). 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Przewodniczącemu Komisji Gospodarczej, po czym 

poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Gospodarczej za rok 2017. 

Radni przyjęli sprawozdanie z pracy Komisji Gospodarczej jednogłośnie (13 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy o przedstawienie sprawozdania poprosił Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, Rady Gminy 

w Rakszawie z działalności w roku 2017 (załącznik nr 3 do protokołu). 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej, po czym 

poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej, Rady Gminy w Rakszawie    

z działalności w roku 2017. 

Radni przyjęli sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej jednogłośnie (13 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy uznał punkt siódmy porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 8  
 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu ósmego porządku obrad                                      

tj. sprawozdań sołtysów z działalności w 2017 roku. Pan Przewodniczący o przedstawienie 

sprawozdania poprosił Panią T. Sroczyk – sołtysa sołectwa Rakszawa Górna. 

Pani T. Sroczyk przedstawiła sprawozdanie z działalności sołtysa sołectwa Rakszawa Górna 

(załącznik nr 4 do protokołu). 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Pani T. Sroczyk, po czym o przedstawienie 

sprawozdania poprosił Pana C. Babiarz – sołtysa sołectwa Rakszawa Kąty. 

Pan C. Babiarz przedstawił sprawozdanie z działalności sołtysa sołectwa Rakszawa Kąty 

(załącznik nr 5 do protokołu). 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Panu C. Babiarz, po czym o przedstawienie 

sprawozdania poprosił Pana D. Szottt – sołtysa sołectwa Wydrze. 

Pan D. przedstawił sprawozdanie z działalności sołtysa sołectwa Wydrze (załącznik nr 6                              

do protokołu). 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Panu D. Szott, po czym o przedstawienie 

sprawozdania poprosił Pana J. Kuca – sołtysa sołectwa Węgliska. 

Pan J. Kuca przedstawił sprawozdanie z działalności sołtysa sołectwa Węgliska (załącznik nr 7                            

do protokołu). 

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

poprosił Pana J. Panek – sołtysa sołectwa Rakszawa Dolna. 

Pan J. Panek przedstawił sprawozdanie z działalności sołtysa sołectwa Rakszawa Dolna (załącznik 

nr 8 do protokołu). 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Panu J. Panek, po czym otworzył dyskusję w temacie 

przedstawionych sprawozdań. 

Pan J. Stybel zapytał, czy sprawa „Grzybka” koło ZSTG, na który były przeznaczane pieniądze 

jest nieaktualna.  

Pan J. Panek powiedział, iż jest to zadanie na rok 2018. 

Pan F. Plis poprosił sołtysów o umieszczenie w sprawozdaniach cyfry funduszy sołeckich.  

Przewodniczący Rady Gminy poprosił, aby sołtysi jeżeli znają kwoty podali je do protokołu.  
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Pan C. Babiarz powiedział, iż wcześniej należało o tym sołtysów uprzedzić, w tej chwili nie są             

na to przygotowani.  

Pani Wójt powiedziała, iż kwoty funduszy sołeckich są w załączniku do budżetu.  

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy radni chcą jeszcze zabrać głos w temacie sprawozdań, 

w związku z tym, że radni nie zabrali głosu zamknął dyskusję, po czym uznał punkt ósmy 

porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 9 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu dziewiątego porządku obrad                         

tj. przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy i Rady Gminy Rakszawa na rok 2018. Pan 

Przewodniczący o przedstawienie planu pracy Komisji Społecznej poprosił Przewodniczącego 

Komisji Społecznej. 

Przewodniczący Komisji Społecznej przedstawił plan pracy Komisji Społecznej na rok 2018 

(załącznik nr 9 do protokołu). 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Przewodniczącemu Komisji Społecznej, po czym 

zapytał, czy radni mają uwagi do przedstawionego planu pracy, w związku z tym, że radni nie 

mieli uwag poddał pod glosowanie zaproponowany plan pracy Komisji Społecznej na rok 2018. 

Radni przyjęli plan pracy Komisji Społecznej na 2018 rok jednogłośnie (13 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy o przedstawienie planu pracy Komisji Gospodarczej poprosił 

Przewodniczącego Komisji Gospodarczej. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej przedstawił plan pracy Komisji Gospodarczej na rok 2018 

(załącznik nr 10 do protokołu). 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Przewodniczącemu Komisji Gospodarczej, po czym 

zapytał, czy radni mają uwagi do przedstawionego planu pracy, w związku z tym, ze radni nie 

mieli uwag poddał pod glosowanie zaproponowany plan pracy Komisji Gospodarczej na rok 2018. 

Radni przyjęli plan pracy Komisji Gospodarczej na 2018 rok jednogłośnie (13 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy o przedstawienie planu pracy Komisji Rewizyjnej poprosił 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2018 

(załącznik nr 11 do protokołu). Pan Przewodniczący powiedział, iż Komisja w dniu wczorajszym 

opracowywała plan pracy, po jego opracowaniu na posiedzenie przybył Pan sołtys sołectwa 

Rakszawa Dolna, który podzielił się z Komisja swoimi wątpliwościami dotyczącymi 

wykorzystania funduszu sołeckiego w Jego sołectwie, gdzie z funduszu w wysokości 31.000,00 zł 

wykonano inwestycje obejmującą postawienie trzech słupów pod oświetlenie i dwanaście lamp, 

do tego dochodzą kable i koszty wykonania, na dalsze inwestycje z tego funduszu brakło 

pieniędzy. Pan sołtys na posiedzeniu powiedział, iż w innych sołectwach, za mniejsze środki udało 

się zrealizować podobne inwestycje w większym zakresie. Pan Przewodniczący powiedział,                       

iż Komisja Rewizyjna po wysłuchaniu Pana sołtysa wypracowała wniosek: Komisja Rewizyjna 

wnioskuje do Rady Gminy o zlecenie przeprowadzenia kontroli wykorzystania funduszy sołeckich 

na terenie Gminy za rok 2017. 

Pan S. Piersiak zapytał, ile posiedzeń planuje Komisja Rewizyjna. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż Komisja Rewizyjna planuje 14 posiedzeń.  

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod glosowanie wniosek dotyczący funduszy sołeckich 

przedstawiony przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.  

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

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod glosowanie plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2018 

z uwzględnieniem wcześniej przyjętego wniosku. 

Radni przyjęli plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok (12 głosów „za”  

1 głos wstrzymujący”) 
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Przewodniczący Rady Gminy przedstawił plan pracy Rady Gminy Rakszawa na rok 2018 

(załącznik nr 12 do protokołu), zapytał czy radni mają uwagi do przedstawionego planu pracy,               

w związku z tym, że radni nie zgłosili uwag poddał pod glosowanie zaproponowany plan pracy 

Rady Gminy Rakszawa na rok 2018. 

Radni przyjęli plan pracy Rady Gminy Rakszawa na rok 2018 jednogłośnie (13 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy uznał punkt dziewiąty porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 10 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu dziesiątego porządku obrad                         

tj. podjęcia uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki                       

w przedszkolu publicznym oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 

dzieci do końca roku szkolnego, w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolu 

publicznym prowadzonym przez Gminę Rakszawa. Pan Przewodniczący o przybliżenie projektu 

tej uchwały poprosił Panią Wójt. 

Pani Wójt oddała głos Pani J. Wiśniowska. 

Pani J. Wiśniowska powiedziała, iż w związku z wejściem w życie nowej ustawy o finansowaniu 

zadań oświatowych traci moc poprzednia, w związku z czym konieczne jest podjęcie podjęcia 

uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu 

publicznym oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci do końca 

roku szkolnego, w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolu publicznym 

prowadzonym przez Gminę Rakszawa. 5 godzinny pobyt dziecka w przedszkolu jest bezpłatny 

natomiast czas ponad to jest płatny, w naszej Gminie opłata jest za 4 godziny pobytu dziennie, 

gdyż opieka przedszkolna jest 9 godzinna, dotychczas obowiązywała stawka 0,75 zł za godzinę 

pobytu i ta stawka byłaby utrzymana. Pani Dyrektor poprosiła radnych o wykreślenie z §5 zapisu 

„z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2018 roku”, dodała iż ten zapis nie jest konieczny, gdyż 

przepisy oświatowe mówią o tym, ze do chwili podjęcia nowej uchwały obowiązuje stara.  

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

uchwały, zapytał w jaki sposób została obliczona opłata za pobyt w przedszkolu.  

Pani J. Wiśniowska powiedziała, iż ustawa mówi, że wysokość opłaty nie może być wyższa niż 

1,00 zł, w naszej Gminie już wcześniej była ustalona kwota 0,75 zł i została ona zachowana. 

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 ustalenia 

czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu publicznym oraz wysokości 

opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci do końca roku szkolnego, w roku 

kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę 

Rakszawa. 

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie (13 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż podjęta uchwała będzie miała Nr L/233/18 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 25 stycznia 2018 roku, po czym uznał punkt dziesiąty porządku obrad                 

za wyczerpany. 

 

Ad. 11 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu jedenastego porządku obrad                         

tj. podjęcia uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rakszawa na rok 2018. 

Pan Przewodniczący o przybliżenie projektu tej uchwały poprosił Panią Wójt. 

Pani Wójt powiedziała, iż zmiana budżetu dotyczy głownie ZSTG i GOPS, po czym oddała głos 

Pani Skarbnik. 
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Pani Skarbnik omówiła zmiany do budżetu zgodnie z uzasadnieniem do projektu uchwały                          

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Rakszawa na 2018 rok (załącznik nr 13                        

do protokołu). 

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

tej uchwały. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż Komisja Rewizyjna zajmowała się projektem 

tej uchwały na ostatnim posiedzeniu i rekomenduje Radzie Gminy podjęcie uchwały                                                  

w zaproponowanym brzmieniu. Pan Przewodniczący zwrócił uwagę, że na projekcie tam, gdzie  

numer uchwały omyłkowo został wpisany numer XLIX zamiast L. 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnych o poprawienie tego zapisu, a następnie zapytał czy 

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

poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rakszawa                                 

na rok 2018. 

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie (13 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż podjęta uchwała będzie miała Nr L/234/18 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 25 stycznia 2018 roku, po czym uznał punkt jedenasty porządku obrad 

za wyczerpany. Pan Przewodniczący ogłosił kilka minut przerwy. 

 

Ad. 12 i 13 

 

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

dwunastego i trzynastego porządku obrad tj. wnioski i zapytania radnych oraz sprawy różne. Pan 

Przewodniczący odczytał pismo Wspólnoty Mieszkaniowej w Rakszawie 325 (załącznik nr 14                

do protokołu, do wglądu w biurze Rady Gminy) pismo dotyczy objęcia dopłatą do ścieków 

mieszkańców zwracających się z tym pismem. Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż pismo 

to przekazał pod rozwagę Komisji Gospodarczej.  

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż Komisja zajmowała się tą sprawą                              

na ostatnim posiedzeniu w posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Wspólnoty Mieszkaniowej 

Pan T. Dańczak, Prezes Energokomu oraz sołtysi, nikt z uczestniczących w posiedzeniu nie miał 

wątpliwości, że tym mieszkańcom trzeba pomóc. W trakcie rozmowy Prezes Energokomu 

zasugerował, że aby rozwiązać problem należałoby zawrzeć porozumienie między ZSTG,                             

a Spółką Energokom. Komisja w trakcie obrad wypracowała wniosek: „W związku z pismem 

mieszkańców Wspólnoty Mieszkaniowej z dnia 11.01.2018 r. zamieszkujących budynek 

wielorodzinny w Rakszawie 325 Komisja Gospodarcza wnioskuje do Pani Wójt o przygotowanie 

stosownego porozumienia pomiędzy Dyrekcją ZSTG, a Zakładem Komunalnym Energokom 

mającego na celu zakwalifikowanie mieszkańców budynku wielorodzinnego w Rakszawie 325                 

do I grupy taryfowej zbiorowego odprowadzania ścieków, co pozwoli im na skorzystanie z dopłat 

do cen ścieków dla odbiorców indywidualnych”. Przewodniczący Komisji Gospodarczej 

powiedział, iż Komisja wypracowała także drugi wniosek dotyczący tego terenu: „Komisja 

Gospodarcza wnioskuje do pani Wójt o wykonanie organizacji ruchu na terenie ZSTG i ustawienie 

znaków D-40 (strefa zamieszkania) od strony wjazdu z drogi publicznej”.   

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż wnioski zostały przyjęte przez członków Komisji 

Gospodarczej, niemniej jednak chciałby poznać zdanie wszystkich radnych w tym zakresie,                        

w związku z czym poddał pod głosowanie pierwszy wniosek przedstawiony przez 

Przewodniczącego Komisji Gospodarczej. 

Radni przyjęli wniosek jednogłośnie (13 głosów „za”) 

Pani M. Janas – Piwińska powiedziała, iż Komisja wnioskuje o wykonanie organizacji ruchu,                        

a bardzo ważne jest również wykonanie oświetlenia wjazdu do ZSTG od strony drogi na Wołochy. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż uzupełnienie oświetlenia ulicznego ma być 

wykonana z funduszu sołeckiego na podstawie wytycznych Komisji Gospodarczej, a tam to 



8 
 

oświetlenie było wskazane, takich miejsc na terenie Gminy Rakszawa jest więcej.  

Pani M. Janas – Piwińska powiedziała, iż w miejscu o którym mówi istnieje realne zagrożenie, 

lampa która jest w tamtym miejscu nie świeci, w związku z czym jest bardzo ciemno, sama 

uczestniczyła tam w bardzo niebezpiecznej sytuacji. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod glosowanie wniosek dotyczący organizacji ruchu na 

terenie ZSTG. 

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

Przewodniczący Rady Gminy w związku z wypowiedzią Pani M. Janas – Piwińska zaproponował 

wniosek: Rada Gminy wnioskuje do pani Wójt, aby w trybie pilnym zainstalować, wymienić, bądź 

naprawić lampę oświetlającą wjazd do ZSTG od strony Wołochów. 

Radni przyjęli wniosek jednogłośnie (13 głosów „za”) 

Pani Wójt powiedziała, iż niestety nie uczestniczyła w posiedzeniu Komisji Gospodarczej,                          

w którym uczestniczył Pan Dańczak, który Jej zdaniem doskonale zna sytuację, gdyż przez wiele 

lat pracował w Urzędzie, był też zastępcą Wójta. Pani Wójt dodała, iż Pan Dańczak całe życie 

zgadzał się z tym, żeby wodę i kanalizację płacić w takiej formie, czyli faktury były wystawiane 

przez zarządcę, czyli przez Szkołę. Pani Wójt powiedziała, iż ten budynek od paru lat jest 

prywatny, wszyscy dbają o to, aby do domów mieć doprowadzoną wodę i kanalizację, w związku 

z czym również mieszkańcy Wspólnoty powinni usiąść i się zastanowić, w jaki sposób podłączyć 

się do kanalizacji wody, czy ogrzewania. Pani Wójt powiedziała, iż przyjęła wniosek Komisji                     

i przekazała go zarządcy, czyli ZSTG, dodała iż myśli, że temat ten będzie rozważany. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż była rozważana kwestia podłączenia wody 

do tego budynku, niemniej jednak nie jest to takie proste, jak na posesjach prywatnych, ponadto 

wiadomym jest, że jest tam projekt przeprowadzenia generalnego remontu instalacji wodnej, 

kanalizacyjnej i deszczowej, co na pewno nastąpi i również do tego budynku będzie wykonany 

nowy podłącz. 

Pani M. Janas – Piwińska zapytała, czy nie można tam założyć oddzielnych liczników. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż tamci mieszkańcy maja liczniki.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż ten temat pojawił się również na wczorajszym 

posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, zapytał, czy ZSTG posiada zezwolenie na handel wodą                             

na terenie Gminy, dodał iż śmie twierdzić, że takiego zezwolenia nie ma w związku z czym,                      

na jakiej zasadzie sprzedaje wodę tym mieszkańcom. 

Pani Wójt powiedziała, iż myśli, że na takiej samej podstawie, jak Gmina mieszkańcom                                           

w Ośrodku Zdrowia. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przypomniał, iż wcześniej wodociąg był gminny, a wodą 

handlował Energokom, w związku z czym było zawarte stosowne porozumienie. Pan 

Przewodniczący zapytał, czy Energokom nie może zawrzeć porozumienia z ZSTG o dzierżawę 

sieci, znajdującej się na terenie ZSTG, co pozwalałoby na sprzedaż wody tamtym mieszkańcom, 

którzy automatycznie znaleźliby się w I grupie taryfowej i problem dopłat do ścieków by zniknął, 

dodał iż Jego zdaniem jest to najprostsze rozwiązanie. 

Pani Wójt powiedziała, iż  trzeba rozeznać, czy rozwiązanie, które wydaje się najprostsze jest 

możliwe do zastosowania zgodnie z przepisami, dodała iż tę kwestie trzeba będzie rozeznać, tego 

problemu nie uda się rozwiązać teraz na sesji. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż mając na uwadze wniosek dotyczący 

funduszy sołeckich wypracowany na wczorajszym posiedzeniu chciał się do tego tematu 

przygotować i wszedł na Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy (BIP), okazało się, że nie 

ma tam ani słowa o ogłoszeniu ofert na realizacje oświetleń, zgłoszonych ofert, a także na temat 

wyboru oferty, co jego zdaniem jest rażące, dotyczy to zarówno projektów, jak i wykonania 

oświetleń. Pan Przewodniczący powiedział, iż prawo jednoznacznie określa, że takie rzeczy muszą 

być w BIP, a tam tego nie ma. 

Pani Wójt powiedziała, iż nie wie, czy oferty muszą być, czy przetargi muszą być, w związku                  
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z czym w tej chwili nie wypowie się w tym zakresie. 

Pan Przewodniczący powiedział, iż są oferty w innym zakresie, natomiast na temat oświetleń nie 

ma ani słowa. 

Pani Wójt zapytała, czy chodzi o ubiegłoroczne oświetlenia. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej potwierdził. 

Pan W. Walawender odnosząc się do pisma mieszkańców powiedział, iż Pan Kierownik mówił, 

iż jest już projekt na przyłącz dla tych mieszkańców, trzeba to tylko wykonać, zasugerował aby 

mieszkańcy złożyli się na to wykonanie. Pan radny odnośnie drugiego wniosku powiedział, iż jest 

to kwestia jednego znaku, który reguluje prędkość, parkowanie i ruch pieszych.  

Pani Wójt powiedziała, iż jest to sprawa dyrektora szkoły. 

Pan W. Walawender powiedział, iż ostatnio zakaz wjazdu postawił Dyrektor Szkoły Podstawowej 

Nr 1. 

Pani Wójt powiedziała, iż ten temat zrealizował Kierownik Referatu OŚG, a nie dyrektor szkoły. 

Pan W. Walawender zasugerował, aby również znakiem na terenie ZSTG zajął się Pan Kierownik. 

Pani Wójt powiedziała, że jeżeli dyrektor tamtej szkoły zwróci się z taka prośbą, to Pan Kierownik 

się tym zajmie.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż na wczorajszym posiedzeniu pojawił się temat 

całego obszaru ZSTG, na tym terenie jest kilka osób prawnych, jest ZSTG, Gimnazjum, 

Schronisko, Środowiskowy Dom Samopomocy, SUPRA oraz Wspólnota osób prywatnych, nie 

ma jednak Wspólnoty, porozumienia zawartego miedzy tymi wszystkimi podmiotami. Pan 

Przewodniczący powiedział, iż uważa, że te podmioty powinny zawrzeć między sobą 

porozumienie, żeby powstała Wspólnota, która dbałaby o tamten teren. 

Pani Wójt powiedziała, że jeżeli chodzi o SUPR-ę, to ma ona oddzielny wjazd i nie jest związana 

z tym terenem, Starostwo oraz mieszkańcy mają służebność wjazdu po tym terenie, nie ma tam 

konfliktów, które nie pozwoliłyby na zorganizowanie tam ruchu i postawienie znaku, jak wniosek 

będzie złożony, to będzie realizowany.  

Pani I. Cieślicka zwracając się do Pani Skarbnik zapytała, jak się rozlicza fundusz sołecki. 

Pani Skarbnik powiedziała, iż wszystkie rozliczenia będą w maju, termin rozliczenia jest do końca 

maja, w ubiegłym roku nie było, gdyż we wcześniejszym roku nie było funduszy sołeckich. 

Pani I. Cieślicka zapytała, czy każde sołectwo jest rozliczane oddzielnie. 

Pani Skarbnik potwierdziła.  

Pani I. Cieślicka zapytała, czy fundusze są rozliczane na podstawie faktur. 

Pani Skarbnik potwierdziła. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż nie rozumie tego, że fundusz sołecki będzie 

rozliczony w maju, faktury już są. 

Pani Skarbnik powiedziała, iż zawsze jest tak. 

Pani Wójt powiedziała, iż fundusz i faktury są za rok 2017, a rozliczenie do Wojewody w maju, 

wykonanie budżetu jest do końca marca i radni je otrzymają. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, że jak fundusz sołecki jest wydany, to w 

Gminie chyba wiadomo, że jest wydany. 

Pani Wójt powiedziała, iż jest to wiadome. 

Pani Skarbnik powiedziała, iż rozliczenie funduszu jest do końca maja, dodała że w ubiegłym roku 

nie miała przyjemności rozliczania tego funduszu, gdyż w poprzednim go nie było, taką 

możliwość będzie miała dopiero w tym roku. 

Pani T. Sroczyk zapytała, czy są jakieś plany odnośnie Karczmy na Rąbanym, czy konserwator 

zmienił zdanie i z tym budynkiem będzie można coś zrobić. 

Pani Wójt powiedziała, iż z zabytkami wpisanymi do rejestru tak jest, Gmina próbuje sprzedać ten 

budynek, czy też wnioskuje o zgodę na jego rozbiórkę , jak na razie bezskutecznie. 

Pan J. Stybel podziękował za wybudowanie chodnika od Ośrodka Zdrowia w kierunku Węglisk, 

niemniej jednak dobrze by było. Aby został on doprowadzony do końca. Pan Stybel zwracając się 
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do Pani Wójt powiedział, iż chciałby złożyć wniosek mieszkańców o przekwalifikowanie w drogę 

gminną, drogi dojazdowej o numerze 6175/3, która jest w samoistnym posiadaniu Gminy,                            

jest to droga o długości 200m, korzystają z niej nie tylko mieszkańcy, ale również instytucje                       

m. in. Zakład Komunalny, Zakład Energetyczny, Zakład Gazowniczy, jest to jedyny dojazd do 

posesji kilku rodzin, mieszkańcy ponoszą koszty związane z modernizacją i utrzymaniem tej drogi, 

a ze względu na to że jest to teren podmokły w każdym sezonie trzeba ją remontować, co stanowi 

duże obciążenie dla mieszkańców. 

Pani M. Janas – Piwińska powiedziała, iż chciała się z radnymi podzielić pewną refleksją, sprawa 

Ją zaniepokoiła, placówka w której Pani radna pracuje realizuje bony z GOPS, jest to pomoc 

osobom potrzebującym, są to zasiłki zarówno okresowe, jak i stałe, kwoty są różne, a 600,00 zł 

było kwota maksymalną, w ostatnim czasie wpłynął bon dla jednej rodziny na kwotę 1.936,00 zł. 

Pani radna powiedziała, iż rozumie, że są osoby, którym trzeba pomagać, niemniej jednak                           

w sytuacji kiedy najniższa krajowa dla pracownika, który wykonuje pracę przez cały miesiąc 

wynosi na rękę 1.477,00 zł, a Gmina pomagając daje rodzinie 1.936,00 zł, to Jej zdaniem „to się 

kłóci”. Pani M. Janas – Piwińska powiedziała, iż według Niej takim rodzinom trzeba pomagać, 

ale nie dając im specjalnie pieniądze, nie jest to rozwiazywanie problemu, ale „przygłaskanie 

problemu”. Pani radna powiedziała, iż zna te rodzinę, wie że są tram różne kłopoty, ale jeżeli będą 

dawane pieniądze, to nie będą rozwiązane problemy. Pani M. Janas – Piwińska powiedziała,                        

iż dzieli sią tym spostrzeżeniem, nie zna szczegółów tej sprawy, a pracownik z którym rozmawiała 

w tej sprawie nie potrafił odpowiedzieć na Jej pytania. 

Pani Wójt powiedziała, iż takie tematy powinny być rozważane przy drugiej stronie, trudno 

„rzucać temat”, którego się nie zna do końca, a może to nie być do końca fair. Pani Wójt 

powiedziała, iż uważa, że takie uwagi powinny być zgłaszane w obecności osoby, której dotyczą, 

gdyż być może ten temat byłby od razu rozwiązany. Pani Wójt powiedziała, iż nie potrafi                          

tego wyjaśnić, gdyż tymi sprawami zajmuje się Kierownik GOPS. Pani Wójt nawiązując                           

do wypowiedzi Pana Stybel powiedziała, iż jak zapewne Pan Stybel pamięta budowa chodnika 

polega na tym, ze 25% kosztów pokrywa Powiat, a 75% kosztów pokrywa Gmina, odcinek 

chodnika robiony przez Powiat był w najbardziej newralgicznym miejscu, trzeba tam było 

wykonać studzienki, odprowadzenie wody. 

Pan J. Stybel zapytał, czy ten chodnik będzie dokończony. 

Pani Wójt powiedziała, iż na razie zostało zrobione tyle, na ile wystarczyło pieniędzy, wszystkie 

środki zaplanowane na ten cel zarówno po stronie Gminy, jak i po stronie Powiatu zostały 

wykorzystane.  

Pan J. Kuca nawiązując do wypowiedzi Pani M. Janas – Piwińska powiedział, iż dobrze się stało, 

że zostało to powiedziane tu, przy wszystkich, kiedyś była poruszana sprawa odprawy dla 

nauczyciela, była poruszana kwestia nagrody wówczas też było powiedziane, „po co to tu mówić”, 

Pan sołtys powiedział, iż uważa, że dobrze, że o takich rzeczach się tu mówi. 

Pan J. Stybel zwracając się do Pani Wójt zapytał, co się dzieje z gazetą rakszawską, dlaczego                   

jej nie ma. 

Pani Wójt powiedziała, iż Biuletynu nie ma od ubiegłego roku ponieważ nie ma środków                            

na promocje Gminy, a gazeta była wydawana ze środków promocyjnych, dodała iż zaplanowała 

środki na ten cel, niemniej jednak radni przeznaczyli je na inny cel zarówno w ubiegłym, jak                          

i w tym roku. W projekcie budżetu na promocję założone było 40.000,00 zł, 35.000,00 zł                  

zostało przeznaczone na inny cel inwestycyjny, zostało 5.000,00 zł, a za to się nie wyda Biuletynu. 

Pan J. Stybel powiedział, iż kilka lat do tyłu również były prowadzone inwestycje i Gminę było 

stać na wydanie Biuletynu, w związku z czym dziwnym jest, że Gminy nie stać na wydanie 

Biuletynu. 

Pani Wójt poprosiła, aby Pan J. Stybel apelował do radnych o przywrócenie środków na ten cel. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż Pani Wójt w projekcie budżetu zakładała 

środki na wydawanie Biuletynu, zarówno w roku ubiegłym, jak i w bieżącym, Rada Gminy                          
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nie zgodziła się na wydanie tych pieniędzy na Biuletyn, Pan Przewodniczący przypomniał,                         

iż przed chwila Pan Stybel dziękował za wybudowanie chodnika, a tego chodnika nie było                          

w projekcie budżetu, to Rada Gminy poszukała pieniądze w budżecie m. in. nie zezwalając                         

na wydawanie tego Biuletynu i dzięki temu powstał chodnik, dodał iż chodnik przydałby się                    

co najmniej do wysokości Ośrodka Zdrowia, gdzie jest przystanek i ludzie stoją, a z drugiej strony 

co najmniej do drogi na Kościelne, a nawet do końca zabudowań w stronę Węglisk. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż miałby prośbę do mieszkańców, aby 

zobaczyli, co zawierał projekt, a co wyszło po uchwaleniu go przez Radę Gminy, czy budżet był 

napisany po pierwszym uchwaleniu go przez Radę, która tak go uchwaliła, że pracownicy Urzędu 

nie byli w stanie go napisać, musiała interweniować RIO. 

Pani Wójt powiedziała „niech Pan nie opowiada takich rzeczy Panie radny, ze pracownicy nie 

umieli napisać budżetu, no naprawdę, to nie jest godne radnych”, dodała iż Rada tak uchwaliła 

budżet, że RIO go naprawiała. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zasugerował, aby sięgnąć do materiałów, do protokołów, 

dodał iż wtedy Pan Stybel dowie się dlaczego nie ma Biuletynu. 

Pani Wójt powiedziała, iż zaraz przyniesie protokoły, po czym opuściła salę obrad. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż z protokołów wynika, gdzie i na co rada 

Gminy szukała pieniędzy, zwracając się do Pana J. Stybel powiedział, iż składa On wniosek                         

o dofinansowanie drogi, dodał „wybrukujemy Biuletynem”. Gmina do oświaty dokłada 7 

milionów, kwota ta wzrasta z roku na rok, radni apelują żeby oświata była tańsza, niemniej jednak 

w tym zakresie nic się nie dzieje, radni prosili o audyt w oświacie, aby na to spojrzał ktoś                                 

z zewnątrz, może są jakieś możliwości ograniczenia tych wydatków. 

Przewodniczący Rady Gminy zwracając się do Pana J. Stybel powiedział, iż na pewno zauważył 

wzrost opłat za ścieki. 

Pan J. Stybel powiedział, iż poczuł ten wzrost. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż w ubiegłym roku Rada Gminy skorzystała                                

z możliwości dopłaty i dopłaciła do ścieków 100.000,00 zł, natomiast teraz, chcąc mniej więcej 

utrzymać ceny na tej wysokości, chociaż i tak będą zwiększone o około 2,00 zł, trzeba dopłacić 

400.000,00 zł. Pan Przewodniczący zapytał, czy nie dopłacać do ścieków i wydać Biuletyn, dodał 

iż Rada Gminy pracując nad projektem uchwały budżetowej brała pod uwagę wszystkie 

argumenty „za” i „przeciw” i kierowała się wyborami „co jest ważniejsze”, odcinek chodnika                        

o którym mówił Pan J. Stybel nie był zapisany w budżecie, to Rada zapisała go i zabezpieczyła 

środki mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców. Pan Przewodniczący powiedział,                             

iż chodnik powstał, niemniej jednak trwało to dwa lata, gdyż we wcześniejszym roku mimo,                        

że było to zapisane w budżecie, to Powiat nie wywiązał się ze swoich obowiązków, dodał                               

iż intencją Rady jest teraz to, aby kontynuować ten chodnik. Pan Przewodniczący powiedział,                     

że dobrze jest wniknąć w szczegóły, a wszystko jest zapisane w protokołach, które są regularnie 

zamieszczane na stronie internetowej.  

Pan J. Stybel odnośnie opłat za ścieki zapytał, czy Gmina będzie pomagać mieszkańcom, czy są 

na to środki, jeżeli tak, to jaka to jest kwota.  

Przewodniczący Rady Gminy poprosił Przewodniczącego Komisji Gospodarczej o przybliżenie 

kwot. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż cena ścieków wzrosła do kwoty 9,22 zł 

brutto za 1m3, po dopłacie jest to kwota 3,24 zł za 1m3.  

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, iż w roku poprzednim Gmina dopłacała 0,90 zł, teraz 

dopłata ta jest 4 razy wyższa, w poprzednim roku na dopłaty była kwota 100.000,00 zł, w tym 

roku będzie to prawdopodobnie 400.000,00 zł, trzeba czekać do 12 czerwca, gdyż wtedy być może 

nastąpi zmiana tej ceny, ustalać ją będą Wody Polskie. Pan Przewodniczący wyjaśnił, że na razie 

w budżecie została zapisana dopłata tylko na I kwartał.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwracając się do Pana J. Stybel powiedział, iż nie jest On 
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zorientowany w tym, jak i kiedy nastąpiła zmiana taryf, wyjaśnił że w przypadku Gminy Rakszawa 

propozycje taryf przedstawia Wójtowi Spółka Energokom. Firma Energokom propozycje te 

przedstawiła w ustawowym terminie, następnie Wójt powinien dokonać weryfikacji poprawności 

wyliczenia wysokości taryf, po czym powinien zwrócić się do Rady Gminy o ich zatwierdzenie, 

na co ustawa również określa terminy. W tym roku Firma Energokom zwiększyła opłaty za wodę 

nieznacznie, natomiast za ścieki nastąpił wzrost niemal trzykrotny. Pani Wójt o wysokości tych 

taryf nie informowała Rady Gminy, w sobotę mijał ustawowy, ostateczny termin zatwierdzenia, 

bądź też odmowy zatwierdzenia taryf przez radę Gminy, w piątek odbywało się posiedzenie 

Komisji Gospodarczej, na którym Pani Wójt została zapytana o taryfy, gdyż któryś z radnych 

poczta pantoflową dowiedział się, że taryfy tak wzrastają i gdy ten temat się pojawił Pani Wójt 

wystąpiła do Przewodniczącego Rady Gminy w piątek o zwołanie sesji w trybie pilnym na sobotę, 

żeby rada Gminy zatwierdziła taryfy. Pan Przewodniczący zapytał, czy można od południa                          

w piątek, do soboty w sposób poprawny przeglądnąć wyliczenia, sprawdzić czy dobrze są 

wyliczone i w sposób sumienny zagłosować za taką wysokością taryf. Przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej przypomniał, iż Przewodniczący Rady Gminy na zwołanie sesji w trybie pilnym           

ma 7 dni, a nie 7 godzin, Przewodniczący Rady Gminy wywiązał się z ustawowego obowiązku                      

i zwołał sesje w terminie 7 dni. Pani Wójt również wywiązała się z ustawowego terminu i na dzień 

przed upływem terminu złożyła wniosek o zwołanie sesji. Pan Przewodniczący powiedział,                         

iż głosowanie nad uchwałą na zwołanej sesji było bezprawne, gdyż termin ustawowy już minął, 

Rada Gminy nie mogła nic zrobić, a taryfy są takie, jakie są. Taryfy są w wysokości przedstawionej 

przez Firmę Energokom i zatwierdzone przez Wójta Gminy, Rada Gminy nie zatwierdziła tych 

taryf, a wręcz je odrzuciła. W ubiegłym roku na dopłaty Gmina wydała 100.000,00 zł, teraz aby 

taryfy utrzymać na zbliżonym poziomie Gmina musi wydać prawie pół miliona złotych. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwracając się do Pana J. Stybel zapytał, czy ma być Biuletyn, 

czy ścieki mają być utrzymane na tym samym poziomie.  

Pan J. Stybel powiedział, żeby dopłacać do ścieków, ale żeby z tej kwoty ująć na Biuletyn.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż zdanie Rady Gminy było inne.  

Pan J. Stybel zasugerował, aby radni rozmawiali z Panią Wójt, żeby realizować inwestycje i żeby 

było ich jak najwięcej. 

Przewodniczący Komisji rewizyjnej przypomniał, iż Pan J. Stybel był radnym jedną kadencję, 

zapytał, ile inwestycji powstało w tym czasie.  

Pan J. Stybel powiedział, że za Jego kadencji były czyszczone rowy. 

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, iż są sprawy różne, na sali nie ma Pani Wójt, nie ma 

też Pani Sekretarz, w związku z czym nie wie do kogo będą kierowane ewentualne pytania. Pan 

Przewodniczący zwracając się do Pani T. Nowicka zapytał, czy Pani Wójt wyszła na chwileczkę. 

Pani T. Nowicka powiedziała, iż Pani Wójt nie mówiła Jej, gdzie i na ile wychodzi, ale 

prawdopodobnie pojechała na spotkanie, o którym wcześniej mówiła Panu Przewodniczącemu.  

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż Pni Wójt mówiła, że ma spotkanie w Szkole                               

w Węgliskach, zapytał czy tam pojechała.  

Pani T. Nowicka powiedziała, iż myśli że Pani Wójt tam pojechała, niemniej jednak Jej nie mówiła 

gdzie jedzie. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał Panią Sekretarz, czy Pani Wójt wróci na sesję. 

Pani Sekretarz powiedziała, iż sądzi że Pani wójt nie wróci.  

Przewodniczący Rady Gminy powiedział „po angielsku to się nazywa”. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej zwracając się do Pana J. Stybel powiedział „powiem Panu  

tylko tyle, ze Pani Wójt potrafiła zwołać sesje nadzwyczajną w sprawie ustalenia taryf i na niej 

nie była”. 

Pan J. Stybel powiedział, iż przyszedł na sesję i nie wie co się dzieje. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej odnośnie chodnika powiedział, iż Pan Szubart obiecał,                  

że chodnik będzie zrobiony prawie do Pana Wawrzaszek, gdyż jak twierdził są takie oszczędności               
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po przetargowe, a o tym zapewniał zarówno na Komisji, jak i na sesji. Pan Przewodniczący 

zwracając się do Pani Skarbnik zapytał odnośnie porozumienia zawartego z Miastem Łańcut                     

na temat dopłaty do Oczyszczalni Ścieków. 

Pani Skarbnik powiedziała, że to nie jest dopłata, pierwsze porozumienie dotyczące odbioru 

ścieków z terenu Gminy Rakszawa przez Oczyszczalnię Ścieków w Woli Dalszej było zawarte                 

w grudniu 1997 r., było to na warunkach uczestnictwa w kosztach budowy Oczyszczalni 

proporcjonalnie do ilości zrzucanych ścieków. W związku z trudnościami finansowymi Gminy, 

Gmina Rakszawa zawarła umowę, że spłata udziałów w kosztach inwestycji nastąpi w okresach 

rocznych, co roku jest wystawiana nota obciążeniowa, z kwoty umorzeniowej całej inwestycji, 

inwestycja ta jest rozlokowana do 2038 roku, jest to uczestnictwo w tym, ze Gmina może korzystać 

z tej oczyszczalni. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż porozumienie jest z 1997 roku, zapytał,                       

od kiedy Gmina płaci. 

Pni Skarbnik powiedziała, iż to musiałaby sprawdzić, niemniej jednak chyba w 2004 roku było 

porozumienie o rozłożeniu na raty, gdyż były problemy z zapłatą, więc być może od 2003 roku. 

Podstawą obliczenia płatności jest równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych, rozliczane 

proporcjonalnie do ilości ścieków zadeklarowanych do zrzutów. Udział Gminy Rakszawa                           

w kosztach wynosi 27,27% w stosunku do wszystkich Gmin, wszystkie Gminy zapłaciły                               

w terminie, kiedy była taka potrzeba, natomiast Gmina Rakszawa nie miała środków, dlatego też 

zostało zawarte porozumienie i płatność została rozłożona na raty, było to jeszcze za poprzedniego 

Wójta Pana Wilczek.  

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, jaka będzie finalna kwota w roku 2038. 

Pani Skarbnik powiedziała, iż od 2022 roku jest kwota 12.300,00 zł. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż chodzi Mu o to, ile łącznie Gmina zapłaci. 

Pani Skarbnik powiedziała, iż musiałaby to policzyć, musiałaby się cofnąć do dokumentów                          

z poprzednich lat. 

Pan F. Pliś zapytał, czy jest jakaś kwota bazowa. 

Pani Skarbnik powiedziała, iż jest kwota bazowa i na jej podstawie jest liczona kwota. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapytał Panią Skarbnik, czy tę umowę widziała. 

Pani Skarbnik potwierdziła.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapytał, jak ta umowa jest datowana. 

Pani Skarbnik powiedziała, iż jest to porozumienie z 1997 roku. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapytał, czy już w tym porozumieniu, w 1997 roku było 

zapisane, że Gmina będzie płaciła w ratach. 

Pani Skarbnik potwierdziła. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapytał, czy już wówczas było zapisane, że spłaty potrwają 

do 2038 roku. 

Pani Skarbnik powiedziała, iż cały okres był ujęty, tak jak jest ujęta amortyzacja środka trwałego 

na lata. Powiedziała iż cała kwota amortyzacji jest rozłożona na lata, w każdym roku jest 

amortyzacja roczna i od tego się liczy procent, który przypada na Rakszawę. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapytał, czy Gmina będzie płacić aż do chwili, kiedy ta 

oczyszczalnia się zamortyzuje. 

Pani Skarbnik powiedziała, iż spłaty potrwają do 2038 roku, w kolejnych latach pewne elementy 

mogą być zlikwidowane, a wówczas umorzenie się zmniejszy, coś może być ulepszone                                   

i umorzenie wzrośnie. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż chciałby dobrze zrozumieć słowa Pani 

Skarbnik, w związku z tym zapytał, czy jeżeli ta oczyszczalnia będzie remontowana, 

unowocześniana, czy polepszana, a jej wartość będzie wzrastać, to czas płacenia przez Gminę się 

wydłuży, do czasu pełnej amortyzacji. 

Pani Skarbnik powiedziała, iż czas płacenia się nie wydłuży, dotyczy to amortyzacji, która jest 
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ujęta w dokumentach, w zestawieniu.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapytał, co będzie jeżeli nastąpi rozbudowa oczyszczalni. 

Pani Skarbnik powiedziała, iż to trzeba będzie sprawdzić w dokumentach, które są „około”,                     

czy to będzie wliczane, czy też nie.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapytał, czy jest jakaś przeszkoda prawna, aby renegocjować 

warunki tego porozumienia. 

Pani Skarbnik powiedziała, iż jest to pytanie do Pani prawnik, nie do Niej.  

Pan J. Stybel podziękował radnym, życzył im dobrej współpracy na nowy rok, żeby udawało się 

wyciągać ze Starostwa ile się da, za to, ze sprzedali naszą halę.  

Pan R. Leja zwracając się do Pani Sekretarz przypomniał iż na początku kadencji była sprawa 

ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, jaki został wypłacony Pani Wójt, w związku z czym 

zapytał, jak na chwile obecną wygląda sprawa wykorzystania urlopu przez Panią Wójt, czy jest on 

wykorzystywany na bieżąco, czy też Pani Wójt ma zaległy urlop. 

Pani Sekretarz powiedziała, iż na chwile obecną nie jest w stanie powiedzieć ile Pani Wójt ma 

urlopu, to trzeba by było sprawdzić. 

Pan R. Leja przypomniał, iż Komisja w tej kwestii wystosowała wniosek. 

Pani Sekretarz powiedziała, iż na sesji budżetowej Pani Wójt odpowiadała na wnioski i radni nie 

zareagowali, że na ten konkretny nie ma odpowiedzi, dodała iż szkoda, że to pytanie nie padło 

wcześniej, kiedy była jeszcze obecna Pani Wójt, żeby poleciła pracownikowi przygotować 

stosowna informację. Pani Sekretarz powiedziała, iż Pani Wójt w tym tygodniu była 2 dni na 

urlopie, od 1 stycznia ma nowy urlop, który Jej przysługuje w wymiarze 26 dni.   

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwracając się do pani Sekretarz powiedział, iż radni na sesji 

zadają różne pytania, na część z nich radni otrzymują odpowiedź, na część odpowiedź jest 

niepełna, są to zapytania w trybie dostępu do informacji publicznej, takie pytanie można zadać 

również w formie ustnej i tak są zadawane, to pytanie to również pytanie o informacje publiczną. 

Nieudzielenie odpowiedzi w ustawowym terminie powoduje określone sankcje, gdy ktoś zbierze 

tylko z tej kadencji zaprotokołowane pytania, na które nie udzielono odpowiedzi, to „zrobi się 

naprawdę niewesoła sytuacja”, ustawa o dostępie do informacji publicznej reguluje wyraźnie,                   

co dzieje się w sytuacji, gdy ta odpowiedź nie zostaje udzielona. Informacja nie musi być w formie 

pisemnej, może być w formie ustnej. Pytanie Pana R. Leja dotyczy dostępu do informacji 

publicznej. 

Pani Sekretarz zapytała, czy to jest wniosek Pana radnego. 

Pan R. Leja potwierdził, poprosił o pisemną odpowiedź, czy Pani Wójt ma zaległy urlop, jeżeli 

ma to w jakim wymiarze. 

Pani Sekretarz powiedziała, iż w tej chwili nie ma takiej możliwości, gdyż kadrowa, akurat teraz 

zastępuje w sekretariacie Panią Teresę, która jest na sesji. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż zwołuje sesje w godzinach dopołudniowych 

specjalnie, żeby można było od razu uzyskać odpowiedzi na niektóre pojawiające się w trakcie 

sesji pytania. Pan Przewodniczący ogłosił kilka minut przerwy, żeby Pani Sekretarz mogła 

przygotować odpowiedź na zadane pytanie. 

Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady. 

O godzinie 1130 sesje opuścił Pan Z. Tama, od tej chwili w obradach uczestniczy 12 radnych.  

Przewodniczący Rady Gminy oddał głos Pani Sekretarz. 

Pani Sekretarz powiedziała, iż organem upoważnionym do odpowiedzi na pytania zadane w trybie 

dostępu do informacji publicznej jest Pani Wójt, Ona jako Sekretarz jest osobą upoważniona tylko 

do działań z zakresu Kodeksu Pracy w stosunku do Pani Wójt. Pani Sekretarz powiedziała,                           

iż został sformułowany wniosek, został on zaprotokołowany, w związku z czym radni będą mogli 

domagać się odpowiedzi.  

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż ta sytuacja jest dla Niego dziwna, chcąc poddać 

wniosek pod głosowanie poprosił Pana R. Leja o jego powtórzenie. 
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Pan R. Leja powtórzył: wnioskuję o pisemne udzielenie informacji czy Pani Wójt ma zaległy 

urlop, jeżeli ma to w jakim wymiarze czasowym. 

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

Przewodniczący Rady Gminy wrócił do tematu ścieków, przypominał iż został upoważniony                    

do zajęcia stanowiska w tej sprawie, w związku z czym skierował pismo do instytucji, które Jego 

zdaniem powinny tę sprawę w jakiś sposób skontrolować. Pan Przewodniczący powiedział,                        

iż wpłynęły już trzy odpowiedzi, od Wojewody, od RIO oraz z NIK, żadna z tych instytucji                       

nie czuje się władna do przeprowadzenia kontroli w tym zakresie. Przewodniczący Rady Gminy 

zapytał, czy ma odczytać wspomniane pisma, czy dołączyć je do protokołu. 

Radni Zdecydowali, aby pisma dołączyć do protokołu (w/w pisma stanowią załączniki nr 15, 16 

oraz 17 do protokołu, są do wglądu w biurze Rady Gminy). 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż otrzymał uchwałę Nr 3/9/2018 z dnia 22 stycznia 

2018 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie 

prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Rakszawa określonej w wieloletniej prognozie 

finansowej Gminy Rakszawa na lata 2018 – 2025, opinia RIO jest pozytywna. 

Pani I. Cieślicka poinformowała radnych, iż pytała Panią Skarbnik, kiedy radni otrzymają 

jednolity tekst uchwały budżetowej i taki dokument jest już prawie gotowy radni go otrzymają. 

Pan J. Panek zapytał, co by się stało, gdyby Pani Wójt przekazała projekty nowych taryf na wodę 

i ścieki w odpowiednim terminie, a Rada Gminy by ich nie przyjęła, na ten temat nie było 

powiedziane, ani słowa. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że gdyby Rada Gminy nie chciała przyjąć tych taryf 

miałaby w obowiązku to uzasadnić, w związku z tym, że Rada nie otrzymała taryf, nie miała 

możliwości zapoznania się z nimi, nie analizował tego. 

Pan J. Panek zapytał, co by się stało, gdyby Rada otrzymała wcześniej projekty taryf i ich nie 

zatwierdziła.  

Pani Sekretarz powiedziała, iż z tego co słyszała, to nawet gdyby Rada nie podjęła uchwały                         

w sprawie taryf, to obowiązywałyby taryfy zweryfikowane przez Wójta.  

Przewodniczący Komisji rewizyjnej powiedział, iż rada Gminy może taryfy zaproponowane przez 

Wójta zatwierdzić, lub też odmówić ich zatwierdzenia uzasadniając dlaczego,  niemniej jednak 

uzasadnienie musi wskazać nieprawidłowość, powodującą to, że Rada nie chce uchwalić takich 

taryf, aby dokonać takiego uzasadnienia trzeba wniknąć w dokumenty dotyczące taryf, a czas 

między wnioskiem o zwołanie sesji, a ostatecznym terminem zwołania sesji był zbyt krótki, żeby 

radni mogli się z tymi dokumentami zapoznać. Pan Przewodniczący jako przykład porównał 

dodarcie do kart urlopowych pracownika, które jest trudne i zapoznanie się z dokumentami 

dotyczącymi taryf, które jest jeszcze trudniejsze, a do tego czasochłonne i pracochłonne. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż 45 dni, to było za mało, żeby taryfy przekazać 

Radzie Gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż do protokołu dołączy również pismo, jakie w sprawie 

prawidłowości taryf skierował do wcześniej wymienionych instytucji (pismo stanowi załącznik   

nr 18 do protokołu, jest do wglądu w biurze Rady Gminy). 

Pan W. Malec powiedział, że jeżeli chodzi o zasadność inwestycji prowadzonych w Gminie,                         

to do 4 gospodarstw domowych na Podgrabinie została doprowadzona sieć wodociągowa, gdyż                  

o to starali się mieszańcy, Gmina wykonała projekt, który przekazała Energokomowi i Energokom 

wykonał sieć, 4 domy zostały podłączone i w grudniu 2016 roku zostały podpisane umowy, w tej 

chwili zużycie wody w 3 gospodarstwach wynosi 0m3, a w jednym gospodarstwie jest pobór 1,7m3 

wody, zapytał czy w takiej sytuacji zasadne było budowanie 1,5km sieci. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż na posiedzeniu Komisji Gospodarczej Pan sołtys się 

zobowiązał rozeznać, dlaczego ci ludzie nie biorą wody. 

Pan J. Panek potwierdził. 

Pan F. Pliś powiedział, iż wyliczył, że suma wpłat na oczyszczalnię ścieków do 2038 roku 
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wyniesie 2.296.000,00 zł, zapytał czy jest szansa, żeby oczyszczalnia troszkę tych wpłat 

przeliczyła. 

Pani M. Janas – Piwińska powiedziała, iż wiadomo jaka była wówczas sytuacja, Gminy nie było 

stać, aby tę opłatę zapłacić w całości, niemniej jednak radni nie wiedzą, jaką kwotę w całości 

trzeba było wówczas zapłacić, jak to się ma do obecnych wpłat, które mają jeszcze długo potrwać. 

Pan C. Babiarz powiedział, iż od dłuższego czasu przysłuchuje się rozmowom i dochodzi                           

do wniosku, że z tą umową coś musi być nie tak i należałoby powołać kogoś, kto by się tej umowie 

wnikliwie przyjrzał i wyciągnął odpowiednie wnioski.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż na jednym z posiedzeń Komisji, obecny                        

na posiedzeniu Pan Kierownik Referatu OŚG twierdził, że dokonał przeglądnięcia archiwum 

znajdującego się w Gminie i tej to umowy nigdzie nie odnalazł i nie jest w stanie stwierdzić                        

na podstawie czego Gmina płaci na rzecz Miasta Łańcuta, później kiedy te słowa padły na sesji 

Pani Wójt stwierdziła, że jest to nieprawda i umowa jest, a Pan Kierownik przekroczył swoje 

kompetencje twierdząc w ten sposób, późniejsze osoby, które wypowiadały się na temat tej 

umowy wiedzą do kiedy Gmina ma płacić, Pani Księgowa mówiła, że umowę widziała, ale od 

kiedy ona obowiązuje to raz był 1997 rok, a raz był 2003, między jednym, a drugim jest 6 lat. Pan 

Przewodniczący wyraził wątpliwość, czy Pani Skarbnik widziała umowę, czy też ktoś Jej coś 

przekazał.  

Pan C. Babiarz powiedział, iż nie można płacić za coś, czego nie ma.  

Przewodniczący Komisji Gospodarczej złożył wniosek, aby wszystkie te dokumenty wraz                          

z umową zostały udostępnione i żeby Komisja Rewizyjna zajęła się tą sprawą na najbliższym 

posiedzeniu. 

Pan S. Piersiak zapytał, czy na sali jest osoba kompetentna, żeby powiedziała, czy jest to zgodne 

z prawem, ponieważ to jest wgląd do dokumentów, dodał iż sam nie jest pewien, czy jest to zgodne 

z prawem. 

Przewodniczący Rady Gminy zwracając się do Pana S. Piersiak zapytał, czy nie zauważył,                            

że od początku w dzisiejszej sesji w obradach nie uczestniczy Pani radca, nie ma więc obsługi 

prawnej, ponadto z sesji wyszła Pani Wójt, zapytał, czy to nie dziwi Pana radnego, a budzi 

wątpliwości to, że radni chcą się dowiedzieć dlaczego Gmina Rakszawa płaci przez 40 lat. 

Pani Sekretarz powiedziała, iż uważa, że Rada powinna przyjąć wniosek, a to czy jest to zgodne   

z prawem później wypowie się Pani radca.  

Przewodniczący rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez przewodniczącego 

Komisji Gospodarczej. 

Radni przyjęli wniosek jednogłośnie (12 głosów „za”) 

Pan W. Walawender zasugerował, aby zebrać grupę ludzi, Panią Wójt, kogoś z Energokomu, 

kogoś z Komisji rewizyjnej, z Komisji Gospodarczej, żeby wglądnąć w te dokumenty i zobaczyć, 

co to jest, żeby pojechali do Miasta Łańcuta, do Oczyszczalni, żeby tam porozmawiać, tą sprawą 

trzeba się zająć, trzeba to negocjować. 

Pani M. Janas – Piwińska powiedziała, iż radni debatują nad sprawą oczywistą, Statut Gminy 

mówi do czego jest powołana Komisja Rewizyjna, nie ma spraw tajnych, jeżeli sprawa jest tajna 

wówczas członkowie tej Komisji zobowiązani są tajemnicą. Sprawa dotycząca ścieków, jak już 

się wypowiadała jest rażąca i jest to zaniedbanie. 

Pan W. Walawender powiedział, iż to działa jak narkotyki, najpierw są za darmo, a im większe 

uzależnienie, tym wyższa jest cena. 

Pan J. Kuca powiedział, iż sprawa jest omawiana, kiedy nie ma na sesji Pani Wójt, gdyż wyszła, 

wcześniej Pani Wójt mówiła, że jest tam atakowana, tu przez Radę czy przez kogo, że tam 

pomawiana, czy coś, czy tego, no ale jeszcze tak się zachowuje, no to później się dziwić, że ktoś, 

coś powie złego”. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż wniosek został zgłoszony, gdy te dokumenty 

wpłyną do Komisji Rewizyjnej, Komisja zapozna się z ich treścią i zastanowi się, co dalej z tym 
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zrobić. Porozumienie jest z 1997 roku, w tej chwili jest 2018, minęło ponad 20 lat, niemniej jednak 

porozumienie można negocjować. Inne Gminy partycypowały w kosztach oczyszczalni 

jednorazowo, Gmina Rakszawa ma to rozłożone na raty. Pan Przewodniczący powiedział,                             

iż z tego, co zrozumiał Panią Skarbnik, to wysokość odpisu amortyzacyjnego stanowi roczną 

wpłatę Gminy na rzecz Miasta Łańcuta, Gmina będzie to płacić do całkowitego zamortyzowania 

się tej oczyszczalni, dodał iż nie wie, jaki jest punkt wyjściowy, w przypadku modernizacji 

oczyszczalni czas amortyzacji może się wydłużyć i pełna amortyzacja zakończy się nie w 2038, 

tylko np. w 2051. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż Jego zdaniem najlepszym 

rozwiązaniem byłaby renegocjacja porozumienia i dokonanie jednorazowej wpłaty, niemniej 

jednak trudno jest rozmawiać w tej chwili na ten temat, skoro nic nie wiadomo. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż na posiedzeniu Komisji był omawiany 

temat kanalizacji, był obecny Prezes Energokomu, poruszany był m. in. temat kanalizacji                           

na Bieleckówce, gdzie mieszkańcy nie są jeszcze podłączeni do tej kanalizacji, w Gminie robi się 

duże inwestycje, a potem nie ma nadzoru, żeby przyłączyć ludzi. W ubiegłym roku do kanalizacji 

ogółem przyłączyło się 62 gospodarstwa, do przyłączenia się zostało jeszcze 72 gospodarstwa                   

na Bieleckówce, w całej Rakszawie 40 gospodarstw oraz 90 gospodarstw w Węgliskach, gdzie 

jeszcze nikt się nie podłączył, tam jest kwestia projektów przyłączy. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy ktoś chce jeszcze zabrać głos, w związku z tym, że nikt 

nie zabrał głosu uznał punkty dwunasty i trzynasty porządku obrad za wyczerpane. 

 

Ad. 14 

 

W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy 

zamknął L sesję Rady Gminy. Obrady trwały od godz. 900 do godz. 1205.   
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