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Protokół Nr VII/51/2018 

z LI Sesji Rady Gminy Rakszawa 

z 19 marca 2018 r.  
 

Obecni według załączonej listy obecności. 

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

udział 12 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. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż w piątek odbyło się posiedzenie                     

wspólne Komisji Gospodarczej i Komisji Społecznej, jednym z punktów posiedzenia była 

informacja w sprawie realizacji inwestycji wykonanych i planowanych do wykonania w roku      

2018 – harmonogram, w związku z czym zgłasza wniosek, aby taki punkt znalazł się również                    

w porządku obrad dzisiejszej sesji.  

Pani Wójt powiedziała, iż ten temat wymaga przygotowania informacji, w związku z czym nie 

wie, czy ten temat nie jest zbyt późno zgłoszony. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż taka informacja była na wspólnym 

posiedzeniu Komisji, chciałby aby wszyscy radni się o tym dowiedzieli.  

Pani Wójt powiedziała, iż w tej Gminie jest również Wójt i trzeba Wójta informować, żeby 

pracownik mógł przedstawiać jakieś informacje na sesji.  

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez Przewodniczącego 

Komisji Gospodarczej.  

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

Przewodniczący Rady Gminy zaproponował, aby punkt „Informacja w sprawie realizacji 

inwestycji wykonanych i planowanych do wykonania w roku 2018” wprowadzić do porządku 

obrad po punkcie 14, jako punkt 15, dotychczasowy punkt 15 będzie punktem 16, punkt 16 będzie 

punktem 17, a punkt 17 będzie punktem 18. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy ktoś chce wprowadzić inne zmiany do porządku obrad, 

w związku z tym, że nikt nie zaproponował innych zmian poddał pod głosowanie zmieniony 

porządek obrad. 

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

 

Zatwierdzony porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z L 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. Odpowiedzi 

na zapytania i wnioski radnych z ostatniej sesji Rady Gminy. 

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

7. Sprawozdanie przedstawicieli klubów sportowych działających na terenie Gminy Rakszawa 

za 2017 rok. 

8. Informacja o działalności ZUK Energokom Sp. z o.o. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Rakszawa na okręgi wyborcze, ustalenia                        

ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rakszawa w 2018 roku. 
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11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 2 Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rakszawa. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 miejscowego                     

planu zagospodarowania przestrzennego pod tereny produkcyjno – usługowe „Browar”                       

w miejscowości Rakszawa, Gmina Rakszawa – część 1A. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Potok” w miejscowości Rakszawa, Gmina Rakszawa. 

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

15. Informacja w sprawie realizacji inwestycji wykonanych i planowanych do wykonania                          

w roku 2018. 

16. Wnioski i zapytania radnych. 

17. Sprawy różne. 

18. Zakończenie obrad. 

 

Ad. 3 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu trzeciego porządku obrad  

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

do protokołu z L sesji Rady Gminy, w związku z tym, że radni nie zgłosili poprawek poddał                 

pod głosowanie przyjęcie protokołu z L sesji Rady Gminy. 

Radni przyjęli protokół z L sesji jednogłośnie (12 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy uznał punkt trzeci porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 4 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu czwartego porządku obrad 

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

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

i Gospodarczej oraz Komisji Rewizyjnej, ponadto 2 tygodnie temu w charakterze świadka brał 

udział w rozprawie sądowej dotyczącej działającego na terenie Gminy grzebowiska, wraz z Nim 

w rozprawie brał udział Pan Kierownik, również w charakterze świadka. Rozprawa się 

zakończyła, prowadzący działalność przyznał się do prowadzenia działalności bez zezwolenia                    

i dobrowolnie poddał się karze, Sad wyznaczył grzywnę w wysokości 100,00 zł. Przewodniczący 

Rady Gminy powiedział, iż zwrócił się pisemnie do Pani Wójt, aby zwróciła się do Sądu z prośbą 

o uzasadnienie wyroku, zapytał czy Pani Wójt zwróciła się w tej sprawie i czy odpowiedź już 

wpłynęła. 

Pani Wójt powiedziała, iż w tej sprawie wypowie się w sprawach różnych.  

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż reprezentował Radę Gminy w zebraniu 

sprawozdawczym Koła Gospodyń Wiejskich w Rakszawie Środkowej, dodał iż w sprawach 

różnych zapozna radnych z pismami, jakie wpłynęły do Rady Gminy. 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, odpowiedzi 
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na zapytania i wnioski radnych z ostatniej sesji Rady Gminy. Pan Przewodniczący                                              

o przedstawienie informacji poprosił Panią Wójt. 

Pani Wójt powiedziała, iż w okresie od ostatniej sesji, która odbyła się 25 stycznia, również                       

25 stycznia o godzinie 1100 wzięła udział w spotkaniu opłatkowym z osobami samotnymi                              

i starszymi w Węgliskach, ponadto uczestniczyła w rozstrzygnięciu gminnego konkursu 

plastycznego OSP, uczestniczyła w koncercie kolęd zorganizowanym przez GOKiC                                       

w Węgliskach. Pani Wójt odbyła spotkania z Prezesem Banku Spółdzielczego, Prezesem OSP, 

Prezesem ZUK Energokom, uczestniczyła w zebraniach sprawozdawczych OSP. W okresie 

między sesjami odbyły się spotkania z dyrektorami jednostek organizacyjnych, była też 

uroczystość wręczenia medali z okazji 50-ciolecia małżeństwa mieszkańców Gminy. Pani Wójt 

wzięła udział w konwencie samorządowców Powiatu Łańcuckiego, uczestniczyła również                          

w XXVIII Memoriale Piłki Siatkowej im. Józefa Gondeli, uczestniczyła też w warsztatach 

refleksyjnych LGD Ziemia Łańcucka oraz w spotkaniu z Wójtami Powiatu oraz Posłem                              

K. Gołojuch w sprawie wniosków na pozyskanie pomocy z Ministerstwa Sportu na budowę boisk 

przyszkolnych. Pani Wójt uczestniczyła w zebraniu sprawozdawczym KGW, które było połączone 

z Dniem Kobiet, 15 marca była w Urzędzie Wojewódzkim w celu podpisania umowy                                         

z przedstawicielem Ministerstwa Sprawiedliwości na dofinansowanie dla OSP, natomiast                           

w ostatni piątek uczestniczyła w podsumowaniu działalności Fundacji VAN PUR za 2017 rok. 

Pani Wójt powiedziała, że jeżeli chodzi o odpowiedź na pytania i wnioski radnych, to tuż przed 

sesja przekazała ją Przewodniczącemu Rady Gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy potwierdził, iż przed sesja otrzymał pismo od Pani Wójt, po czym 

odczytał jego treść (załącznik nr 1 do protokołu). 

Pani Wójt powiedziała, iż trzeci wniosek dotyczy Jej osobiście, nie wie dlaczego w tej sprawie 

jest taki krzyk, można przyjść do Wójta i zapytać ile ma urlopu. 

Pani I. Cieślicka powiedziała, iż na sesji był jeszcze wniosek Przewodniczącego Komisji 

Gospodarczej dotyczący udostępnienia wszystkich dokumentów związanych z oczyszczalnią 

ścieków wraz z umową, aby Komisja Rewizyjna mogła się ta sprawą zająć. 

Pani Wójt powiedziała, iż takie wnioski otrzymała od pracownika. 

Pan R. Leja powiedział, iż informacja Pani Wójt jest nieprecyzyjna, gdyż wnioskował o pisemną 

odpowiedź na pytanie, a nie o zamieszczanie jej na BIP, dodał iż zapytał o to w odniesieniu                        

do końca poprzedniej kadencji, kiedy to Pani Wójt wypłaciła sobie ekwiwalent za zaległy urlop, 

dodał iż radni są zgodni w tym, że Pani Wójt powinna wykorzystywać urlop.  

Przewodniczący Rady Gminy 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 L/233/18 Rady Gminy Rakszawa z dnia 25 stycznia 2018 roku 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 – uchwała została przesłana do publikacji                                 

i do legalizacji, została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego 16 lutego 2018 r. pod pozycją 700, 
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 Nr L/234/18 Rady Gminy Rakszawa z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie 

wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rakszawa na rok 2018 – 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 przedstawicieli klubów sportowych działających na terenie Gminy Rakszawa                      

za 2017 rok. Przewodniczący Rady Gminy o przedstawienie sprawozdania poprosił Pana                 

E. Boho – Prezesa KS TKF. 

Pan E. Boho przedstawił informację z działalności Stowarzyszenia Klub Sportowy Towarzystwo 

Kultury Fizycznej w Rakszawie za rok 2017 (załącznik nr 2 do protokołu). 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Panu E. Boho, po czym o przedstawienie 

sprawozdania poprosił Pana R. Wilczek – Skarbnika KS Włókniarz. 

Pan R. Wilczek przedstawił sprawozdanie z działalności KS Włókniarz za rok 2017 (załącznik              

nr 3 do protokołu). 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował panu R. Wilczek, po czym otworzył dyskusję w tym 

temacie. Pan Przewodniczący powiedział, iż w ubiegłym roku z inicjatywy Rady we współpracy 

z KS Włókniarz udało się przeprowadzić I edycję amatorskiej ligi piłki nożnej, z terenu Gminy 

Rakszawa do rozgrywek zgłosiło się 10 drużyn, rozgrywki miały miejsce w każde niedzielne 

popołudnie. Przewodniczący Rady Gminy podziękował wszystkim za zaangażowanie w realizacje 

tych rozgrywek, dodał iż koszty tej inicjatywy były pokryte ze środków składkowych, nie było 

tam żadnego sponsora. Pan Przewodniczący wyraził nadzieję, że w tym roku uda się zrealizować 

drugą edycję tego turnieju, po czym zapytał, w jaki sposób dokonywany jest podział środków 

finansowych dla klubów sportowych, które o te środki wnioskowały. 

Pani Wójt powiedziała, iż Komisja , jak co roku rozpatrywała wnioski, środki zostały podzielone 

na 3 kluby, Klub Zieloni, tam ćwiczą dwie mieszkanki Gminy, które zdobywają medale na skalę 

światową, ten Klub otrzymał 10.000,00 zł, Klub TKF, który co roku miał dużo mniejszą dotację, 

jak KS Włókniarz, w związku z czym w tym roku zgodnie z wnioskiem mają 5.000,00 zł więcej, 

czyli 60.000,00 zł oraz pozostałą kwotę 90.000,00 zł Klub Włókniarz. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, kto wchodzi w skład Komisji rozpatrującej wnioski. 

Pani Wójt poprosiła o poproszenie na sesję Pani Sekretarz. 

Pan J. Panek zapytał, jak wygląda sytuacja przejęcia stadionu, ten temat kiedyś był często 

poruszany, a od pewnego czasu nic się o tym nie mówi. 

Pani Wójt przypomniała, iż „trzy razy były robione podchody” do przejęcia stadionu, oferowane 

były warunki przejęcia, niestety po wcześniejszych akceptacjach drugiej strony nie dochodziło                      

do sfinalizowania tej sprawy, druga strona nie wyrażała zgody. Pani Wójt powiedziała,                                

iż w międzyczasie zmieniło się prawo budowlane i jeżeli Gmina miałaby przejąć stadion,                             

to musiałby on odpowiadać wszystkim określonym przepisami warunkom i parametrom,                               

m.in. dotyczącymi dojazdu straży pożarnej do stadionu. 

Pan J. Panek powiedział, iż nowe prawo budowlane blokuje Gminie przejęcie stadionu, gdyż nie 

spełnia on warunków, a stadion działa, co Jego zdaniem jest kuriozalne.  

Pani Wójt powiedziała, iż w tej chwili nie jest to budowla publiczna. 

Pan J. Panek przypomniał, iż kiedyś była mowa o innym rozwiązaniu, czyli zmianie lokalizacji 

stadionu, ale w tej kwestii też nic się nie dzieje.  

Pani Wójt powiedziała, iż na to rozwiązanie nie przystali radni.  

Pan W. Walawender zapytał, co z siłownią lekką, która została zakupiona, a dodatkowo                    

30.000,00 zł na dokupienie sprzętu przeznaczyła Fundacja VAN PUR. 
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Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż pierwsza część sprzętu została zakupiona                                 

za pieniądze gminne, sprzęt ten został ulokowany w pomieszczeniach przy hali sportowej                            

w ZSTG, o zakup  drugiej części sprzętu postara się ZSTG. Pani Dyrektor złoży wniosek                                 

o przyznanie środków na doposażenie tej siłowni. Pan Przewodniczący wyraził nadzieję,                           

że od maja ta siłownia będzie dostępna dla wszystkich, którzy będą chcieli z niej korzystać. 

Pan W. Walawender dopytał, czy siłownia będzie ogólnodostępna. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż założenia są takie, aby siłownia była ogólnodostępna.  

Pan Przewodniczący zwracając się do Pani Sekretarz zapytał, czym Komisja się kierowała przy 

podziale środków dla klubów sportowych.  

Pani Sekretarz powiedziała, iż Komisja nie dysponuje środkami, nie przydziela ich, jest powołana 

do oceny merytorycznej wniosków, analizuje czy wnioski są kompletne, czy nie zawierają braków, 

po czym przedstawia kompletną dokumentację Pani Wójt, a Pani Wójt przydziela środki 

poszczególnym klubom sportowym.  

Przewodniczący Rady Gminy zwracając się do przedstawicieli klubów sportowych zapytał, jakie 

problemy spotykają kluby, dodał iż KS TKF prowadzi swoja działalność głównie w okresie 

jesienno – zimowym, natomiast KS Włókniarz głównie w okresie letnim, przy czym okres zimowy 

jest okresem przygotowawczym i tak naprawdę KS Włókniarz ma może miesiąc przerwy                             

w działalności. 

Pan E. Boho powiedział, iż współpraca KS TKF z Dyrekcją ZSTG układa się bardzo dobrze, 

jedyny problem, jaki występuje ma miejsce w okresie ferii zimowych i na wakacjach w sierpniu, 

kiedy to do Schroniska przyjeżdżają grupy, które wynajmują halę na cały okres swojego pobytu, 

a wówczas TKF, mimo ze jest pełnia sezonu nie może korzystać z hali. W tym roku z takiego 

właśnie powodu Klub musiał przełożyć dwa mecze, przełożenie jednego meczu, to koszt                     

160,00 zł, w sierpniu również hala jest wynajmowana przez różne grupy, a dla TKF jest to okres 

przygotowawczy.  

Pan R. Wilczek powiedział, iż największą bolączką KS Włókniarz jest płyta boiska, to na nią idą 

największe nakłady finansowe, ta płyta remontowana była w latach osiemdziesiątych, może                     

na początku lat dziewięćdziesiątych i w takim stanie jest do dziś, inne kluby przeprowadziły 

remonty płyt, wykonały systemy nawodnieniowe, wymieniły murawę. Pan R. Wilczek powiedział, 

iż największym problemem jest nawadnianie płyty, co jest konieczne w związku z coraz częściej 

występującymi dłuższymi okresami suszy, w takich okresach często zaczyna brakować wody                      

w związku z czym Prezes Energokomu wyznacza czas, kiedy Klub może podlewać murawę. Pan 

Wilczek powiedział, iż na ten rok Klub zaplanował montaż systemy zraszaczy, który pozwoliłby 

na podlewanie murawy w godzinach nocnych, kiedy nie ma problemów z wodą, niestety                             

ze względu na ograniczone środki prawdopodobnie nie uda się tego zamierzenia zrealizować. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał przedstawicieli KS Włókniarz, czy zmniejszenie dotacji 

uniemożliwi wykonanie jakiegoś zaplanowanego zadania. 

Pan J. Waniowski powiedział, iż w związku ze zmniejszeniem dotacji Klub na pewno nie 

zrealizuje tego, co zamierzał, na pewno nie wykona ogrzewania, które było zaplanowane,                            

ze względu na wcześniej przeprowadzony remont łazienek, żeby wykonane tam prace nie uległy 

zniszczeniu, nie zostanie wykonane docieplenie budynku oraz jak wcześniej wspomniał Skarbnik 

Klubu nie będzie wykonany system zraszania. Jeżeli chodzi o grupy, to jest ich pięć, Klub nie chce 

rezygnować z żadnej z nich, Klub jest po to, żeby działać, dlatego też, aby dzieci mogły ćwiczyć 

Klub będzie się starał pozyskiwać inne środki zewnętrzne. Pan radny zwracając się do Pana                        

J. Szubart zapytał, jaka jest szerokość dojazdu wozu strażackiego do stadionu, nowe domy 

budowane są zaraz przy drodze, dodał iż wozy strażackie jeżdżą na stadion na zawody, co widać.  

Pan J. Szubart powiedział, iż droga do stadionu w roku 1996, czy 1997 została zaliczona przez 

Wojewodę do kategorii dróg publicznych, jest droga publiczną ogólnodostępną, nie ma 

przeciwwskazań do poruszania się tam pojazdami pożarowymi. 
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Pan R. Leja powiedział, iż problemem dla trenerów jest brak zadaszenia przy tzw. orliku, temat 

ten już niejednokrotnie był poruszany. 

Pan J. Panek powiedział, iż kończą się niedziele handlowe, w związku z czym mieszkańcom trzeba 

coś zaoferować, a jak wiadomo mieszkańcy naszej Gminy są rządni imprez masowych, może 

trzeba zacząć robić jakieś wspólne imprezy, są środki z funduszu alkoholowego, można w tym 

zakresie coś robić. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej zwracając się do Pani Wójt zapytał, czy nie można by było 

tak zrobić, żeby nie zabierać środków jednemu klubowi, żeby dodać drugiemu, ale może udało by 

się znaleźć dodatkowe środki dla tego klubu, żeby nie musieli rezygnować z zaplanowanych 

zamierzeń. Pan Przewodniczący zaapelował do Pani Wójt, aby znalazła dodatkowe 10.000,00 zł  

i aby dołożyła je dla KS Włókniarz.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej w ramach sprostowania powiedział, iż przedstawiciele 

klubów, jako sponsora wymieniali Urząd Gminy, a sponsorem jest Gmina Rakszawa, a nie Urząd. 

Przewodniczący Rady Gminy, powiedział iż KS TKF rozszerzył działalność pojawiły się grupy 

młodzieży oraz kobiet, dodał iż Kluby TKF i Włókniarz różni to, że TKF wynajmuje 

pomieszczenia, a Włókniarz ma na utrzymaniu cały obiekt. Pan Przewodniczący podziękował 

przedstawicielom klubów sportowych za obecność na sesji. 

Pani Wójt powiedziała, iż tej sytuacji nie można postrzegać tak, że jednemu klubowi się zabrało, 

a dało się drugiemu, były lata, że znacznie wyższe dotacje dostawał KS Włókniarz, dodała                           

iż dotacja z Gminy nie jest na utrzymanie klubów, klub jest oddzielna zarejestrowana jednostką, 

która prowadzi działalność, dotacja Gminy pomaga w prowadzeniu działalności. Pani Wójt 

powiedziała, iż bardzo ważnym aspektem jest współpraca z organem prowadzącym Gminy                           

i aby żądać poszanowania dla siebie trzeba tez szanować organy Gminy.  

Przewodniczący Rady Gminy uznał punkt siódmy porządku obrad za wyczerpany, po czym ogłosił 

kilka minut przerwy. 

 

Ad. 8  
 

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

ósmego porządku obrad tj. informacja o działalności ZUK Energokom Sp. z o.o. Pan 

Przewodniczący o przedstawienie informacji poprosił Pana B. Werfel – Prezesa ZUK Energokom. 

O godz. 1048 na sesję przybyła Pani T. Chajec, od tej chwili w obradach uczestniczy 13 radnych. 

Pan B. Werfel powiedział, iż z dniem 1 stycznia 2018 r. powstało Państwowe Gospodarstwo 

Wodne – Wody Polskie, które przejmuje rolę „regulatora” przy uchwalaniu nowych taryf. Strona 

w zatwierdzaniu taryf jest przedsiębiorstwo wodociągowe i Wójt Gminy. Nowe przepisy wniosły 

szereg zmian, przedsiębiorstwo jest zobowiązane do przedstawienia nowego wniosku                                    

o zatwierdzenie taryf w terminie 90 dni od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 13 marca taki 

wniosek został złożony, teraz Wody Polskie mają 45 dni na weryfikacje tego wniosku,                                 

po zweryfikowaniu Wody Polskie mogą wydać decyzje zatwierdzającą taryfy, mogą też odmówić 

zatwierdzenia taryf wskazując błędy, które przedsiębiorstwo musi uzupełnić, poprawić.                             

Po upływie 7 dni od uprawomocnienia się decyzji organ regulacyjny będzie ogłaszał taryfę                        

na swojej stronie internetowej, ponadto ta taryfa będzie umieszczana w Biuletynie Informacji 

Publicznej Urzędu Gminy, taryfy będą wchodziły w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia                

na tej stronie. Pan Prezes powiedział, iż Wody Polskie „jako regulator” maja możliwość 

ustanowienia taryf tymczasowych, dzieje się tak np. w przypadku, gdyby stawki były zawyżone 

lub też gdyby przedsiębiorstwo ociągało się ze złożeniem wniosku. Taryfy zatwierdzane są                            

w formie decyzji i za taką decyzję każde przedsiębiorstwo płaci 500,00 zł. Pan Prezes powiedział, 
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iż biorąc pod uwagę wspomniane terminy, procedura ustalania taryf powinna się zakończyć przed 

końcem maja, jeżeli nastąpią dodatkowe okoliczności wówczas te terminy zostaną przedłużone, 

obecne taryfy mają wówczas obowiązywać do czasu zatwierdzenia nowych taryf, mogą też być 

wprowadzone taryfy tymczasowe, w związku z czym w tej chwili nie da się przewidzieć 

konkretnego terminu, od kiedy będą obowiązywały nowe taryfy. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż na chwile obecna obowiązuje termin 12 czerwca 

2018 r. 

Pan B. Werfel powiedział, że nie dłużej, przepisy w tym temacie są nieco zawiłe, taryfy mają 

obowiązywać do 180 dni od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 12 czerwca, natomiast                                

z terminów zawartych w ustawie wynika, że Wody Polskie są w stanie zatwierdzić taryfy 

wcześniej, a zapis jest taki, że taryfy obowiązują do czasu zatwierdzenia nowych taryf. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy propozycja taryf, którą Pan Prezes przesłał do Wód 

Polskich jest tożsama z aktualnie obowiązującą, czy też jest niższa, bądź wyższa. 

Pan B. Werfel powiedział, że jeżeli chodzi o cenę wody to ona ma status quo od wielu lat, 

natomiast jeżeli chodzi o cenę ścieków, to ona delikatnie wzrasta, dlatego że dochodzą takie 

elementy, jak podatek od sieci kanalizacyjnej na Węgliskach, który nie był jeszcze uwzględniany. 

Pan Prezes powiedział, ze jeżeli chodzi o podatek to w ubiegłym roku od działalności 

wodociągowo – kanalizacyjnej Energokom zapłacił 444.000,00 zł podatku, co w przeliczeniu                    

na 1m3 odprowadzania ścieków daje 2,50 zł, co jest znacznym obciążeniem, do tego 3,00 zł opłata 

do Łańcuta, co już daje 5,50 zł, do tego dochodzą wynagrodzenia, energia, obsługa tego 

wszystkiego, materiały. Pan B. Werfel poinformował zebranych, że w ubiegłym roku do sieci 

wodociągowej podłączyły się 22 gospodarstwa, natomiast do sieci kanalizacyjnej podłączyło się 

60 gospodarstw. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy wszystkie osoby mogące się przyłączyć do nowo 

wybudowanej kanalizacji w Rakszawie Rąbane – Bieleckówka skorzystały z tej możliwości. 

Pan B. Werfel powiedział, iż z przeprowadzonej analizy wyszło, że tam do wykonania jest 92 

przyłącza, w tej chwili te przyłącza są mniej więcej na półmetku.  

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, z jakiego powodu nie jest przyłączona druga połowa 

mieszkańców. 

Pan B. Werfel powiedział, iż w tej chwili ci mieszkańcy mają już wykonany projekt pozostała 

kwestia wykonania przyłączy, dodał iż na wiosnę te prace powinny ruszyć. Pan Prezes powiedział, 

iż podobna sytuacja jest na Węgliskach, jest tam 7 sztuk przyłączy kanalizacyjnych, wydanych 

warunków jest 20 sztuk, wszystkich przyłączy do wykonania jest około 70, dodał iż trzeba zwrócić 

uwagę mieszkańcom, żeby występowali o wydanie warunków na przyłączenie i projektowali te 

przyłącza.  

Przewodniczący Rady Gminy poprosił sołtysów, aby zwracali uwagę mieszkańcom, żeby                           

ci przyłączali się do sieci kanalizacyjnej. 

Pan B. Werfel powiedział, iż z ilościowej analizy ścieków wynika, że aby zejść ze stawką za ścieki 

poniżej 7,00 zł trzeba by było odprowadzać około 200.000 m3 ścieków rocznie, co jest niemożliwe 

do osiągnięcia, gdyż Spółka nie sprzedaje tyle wody. Pan Prezes powiedział, iż nowelizacja ustawy 

wprowadza również obowiązek uchwalenia przez Radę nowych regulaminów. Przedsiębiorstwa 

wodociągowo – kanalizacyjne mają obowiązek do sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie 

ustawy, czyli do 12 czerwca złożyć Radzie propozycje regulaminów, Rada Gminy ma 2 miesiące 

żeby przeprowadzić analizę i przedstawić to organowi regulacyjnemu, organ regulacyjny będzie 
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miał 3 miesiące na ustosunkowanie się do tej propozycji regulaminu i wyda w tej kwestii 

postanowienie. Pan B. Werfel powiedział, iż na przełomie maja i czerwca przedstawi Radzie 

propozycje regulaminu.  

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Panu B. Werfel, po czym otworzył dyskusje w tym 

temacie. Pan Przewodniczący w imieniu mieszkańców Kościelnego zapytał, kiedy będzie tam 

uzupełniona kanalizacja, do podłączenia zostało 8 – 9 domów i ci mieszkańcy podczas każdego 

spotkania pytają, kiedy będzie tam kanalizacja, wcześniej na jednym z zebrań wiejskich było 

zapewnienie Pana Kierownika, że kanalizacja w tamtym miejscu będzie w marcu ubiegłego roku. 

Pan J. Szubart powiedział, iż w tamtym roku były zabezpieczone środki na ten cel, odbył się 

przetarg, niemniej jednak kwota jaka wyszła z przetargu była ponad 40% wyższa niż 

zabezpieczone w budżecie środki, wówczas nie udało się wyłonić wykonawcy, cała dokumentacja 

jest gotowa, udało się uzyskać wszystkie zgody, co trwało dosyć długo. Pan Kierownik wyraził 

nadzieję, że po wprowadzeniu środków wolnych uda się zabezpieczyć środki na wykonanie tej 

inwestycji.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż Energokom występuje do Wód Polskich                      

o zatwierdzenie nowych taryf, Wody Polskie te taryfy zatwierdzają, bądź odmawiają 

zatwierdzenia, zapytał czy Wody Polskie nie mogą wprowadzić swoich zmian, tylko wydają 

negatywną opinię i zwracają przedsiębiorstwu wniosek do poprawienia, czy też mogą wprowadzić 

zmiany i ustalić taryfy. 

Pan B. Werfel powiedział, iż mogą być różne warianty postepowania, Wody Polskie mają sztywny 

termin 45 dni na wydanie decyzji, w tej chwili Wody Polskie dostały mnóstwo wniosków,                           

w związku z czym trudno przewidzieć, jak podejdą do tej sprawy, na jakim poziomie 

szczegółowości będą weryfikować wnioski, w trakcie weryfikacji wniosków Wody Polskie mają 

możliwość zwracania się do przedsiębiorstwa o wyjaśnienia, czyli doprecyzowania kalkulacji, czy 

wskazania zmiany warunków, które miały wpływ na wysokość zmiany taryf. Pan Prezes 

powiedział, iż Wody Polskie mogą wydać negatywna decyzję, niemniej jednak liczy na to,                          

że wcześniej będą się zwracać o wyjaśnienia. Jeżeli będzie wydana negatywna decyzja wówczas 

Wody Polskie wskażą elementy, które przedsiębiorstwo ma poprawić, istnieje tez procedura 

odwoławcza od decyzji Wód Polskich.  

Pan J. Panek powiedział, iż z wypowiedzi Pana Prezesa zrozumiał, że Rada Gminy została 

wyłączona z jakichkolwiek negocjacji w zatwierdzaniu nowych taryf. 

Pan B. Werfel potwierdził. 

Pan J. Panek zapytał, czy nadal będzie możliwość przyznawania mieszkańcom dopłaty do ścieków 

ze środków gminnych, jeżeli taka będzie wola Rady Gminy. 

Pan B. Werfel powiedział, iż w tym zakresie przepisy się nie zmieniły. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż wniosek o zatwierdzenie taryf poszedł                    

do Wód Polskich, zapytał Pana B. Werfel, jakie stawki taryf były tam zawarte. 

Pan B. Werfel powiedział, iż w tej chwili jest Mu niezręcznie mówić o kwocie, wniosek jest                       

w trakcie weryfikacji, dodał iż według Jego opinii kwoty te w trakcie weryfikacji mogą ulec 

zmianie.  

Pan J. Kuca powiedział, iż ta sprawa wcześniej była przedstawiana, że powstały Wody Polskie                    

i one taką cenę ustaliły, teraz okazuje się, że to przedsiębiorstwo Energokom ustaliło ceny                              

i wysłało do Wód Polskich, a tamci, albo te ceny zatwierdzą, albo nie. Pan sołtys dodał,                                 

iż wcześniej myślał, że to Wody Polskie tak wymyśliły. Pan J. Kuca powiedział, że jeżeli chodzi 
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o przyłącza do sieci kanalizacyjnej na Węgliskach, to podłączonych jest tylko 7 domów,                           

ale wynika to z tego, że wszystko ruszyło dopiero jesienią, teraz jest okres zimowy i dopiero 

wiosna mieszkańcy się zaczną przyłączać.   

Przewodniczący Rady Gminy nawiązał do kwestii poruszonej przez Pana J. Panek dotyczącej 

dopłat do ścieków, przypomniał iż Rada Gminy uchwalając budżet zabezpieczyła kwotę                   

100.000 zł na dopłaty do ścieków w I kwartale, teraz I kwartał się kończy i radni chcieliby 

zabezpieczyć środki na dopłaty do ścieków w II kwartale, temat ten był poruszany na komisji                      

i padło pytanie, jaka kwota na dopłaty została już wydatkowana, niestety radni nie otrzymali 

wówczas odpowiedzi na to pytanie. 

Pani Wójt powiedziała, iż dopłaty będą znane dopiero po zakończeniu kwartału, jeżeli chodzi                      

o kwotę, jaka jest potrzebna na zabezpieczenie dopłaty do ścieków za miesiące styczeń, luty                         

i marzec, to na komisji padło stwierdzenie, że ma tu zostać dużo pieniędzy, niestety okazało się, 

że tak nie jest. Pani Wójt przypomniała, iż w projekcie budżetu były zabezpieczone środki na 

dopłaty na całość taryfy ustalonej przez Radę Gminy, czyli na 180 dni i z tej kwoty 100.000,00 zł 

radni ściągnęli na inne zadania inwestycyjne. Pani Wójt powiedziała, iż aby w przybliżeniu 

wyliczyć wysokość dopłaty należałoby wziąć roczne zużycie ścieków, podzielić  je na 12 miesięcy 

i wychodzi kwota, do wyliczeń należałoby tez uwzględnić nowe podłącza, z tych wyliczeń 

wychodzi na dopłaty za trzy miesiące kwota prawie 88.000,00 zł, w związku z czym nie ma 

możliwości, aby z tych środków zabezpieczyć środki na dalsze dopłaty dla mieszkańców. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż uchwała o dopłatach jest podjęta na okres 

do końca marca, czyli do końca kwartału, zapytał co się dzieje w momencie, kiedy Rada nie 

podejmie dalszej uchwały, na dopłaty od 1 kwietnia, co wtedy się stanie. 

Pan B. Werfel powiedział, iż jeżeli uchwała jest na dopłaty do końca marca i  nie ma kolejnej 

uchwały, to stan prawny jest taki, że od 1 kwietnia nie ma dopłat i stosowana jest stawka za odbiór 

ścieków bez dopłat. Jeżeli uchwała byłaby podjęta później, ale na dopłaty od 1 kwietnia,                               

to wówczas będzie konieczność wystawiania korekt faktur.  

Pan J. Panek zapytał, czy podłączenie do kanalizacji 100, czy 200 odbiorców w jakiś sposób 

wpłynie na wysokość taryfy, dodał iż Spółka przedkładając taryfy do Wód Polskich zakłada                       

w nich również zysk własny w wysokości 10%, czy 50%, zapytał czy tu są jakieś normy, czy jest 

to dowolność. 

Pan B. Werfel powiedział, iż każdy m3 dodatkowo odprowadzonych ścieków pomniejsza cenę,                  

z tym, że aby uzyskać odpowiedni efekt, to tych ścieków musiałoby być bardzo dużo, przyłączenie 

się kilku odbiorców nie będzie miało wpływu na cenę ścieków. Jeżeli chodzi o marżę zysku 

kalkulowana przez przedsiębiorstwo, to ustawodawca nie narzucił żadnych norm, jest to 

wypośrodkowane w ten sposób, że pieniądze, które pochodziłyby z zysków mają zostać 

wydatkowane na przedsięwzięcia realizowane przez przedsiębiorstwo wodociągowe, to nie są 

pieniądze przeznaczone do „konsumpcji”, one mają być wydatkowane na inwestycje zgodnie                       

z uchwalonym planem rozwoju i modernizacji. Wysokość zysku nie może mieć wpływu                              

na końcowy wynik cen stosowanych przez przedsiębiorcę, na to będzie szczególnie zwracana 

uwaga, a druga sprawa, na którą będzie szczególnie zwracana uwaga, to wysokość opłat                          

za gospodarcze korzystanie ze środowiska. 

Przewodniczący Komisji Społecznej zapytał, czy Energokom ma właściwe instrumenty, aby 

przymusić mieszkańca do podłączenia się do sieci kanalizacyjnej, stawki jakie są mogą mieć 

wpływ na to, że mieszkańcy nie będą się podłączać do sieci kanalizacyjnej.  
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Pan B. Werfel powiedział, iż ustawodawca nie wskazał takich instrumentów, które mogłoby 

wykorzystać przedsiębiorstwo wodociągowe i zmusić kogoś do przyłączenia, dla przedsiębiorstwa 

odbiorcą jest taka osoba która podpisze z przedsiębiorstwem umowę na odbiór ścieków i dostawę 

wody. W tej chwili wywóz ścieków to kwota 70,00 zł brutto za jeden beczkowóz, problemem jest 

brak punktu zlewnego, gdyby trzeba było wywozić ścieki do punktów zlewnych, do sąsiednich 

gmin, wówczas ta stawka podskoczyłaby do 110,00 zł. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż z wypowiedzi Pana Prezesa zrozumiał,                      

że taryfy ustalane przez Wody Polskie i dopłaty do ścieków dla mieszkańców, to dwie odrębne 

sprawy, które nie są powiązane i każdą z tych kwestii regulują odrębne przepisy, tu pozostaje tylko 

kwestia wysokości taryf. 

Pan B. Werfel powiedział, iż przed Wodami Polskimi toczy się postępowanie mające na celu 

zatwierdzenie cen i stawek, natomiast Rada Gminy ma dowolność w uchwalaniu dopłat, jest to 

decyzja Rady. 

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

że radni nie zabrali głosu zamknął dyskusję, podziękował Panu B. Werfel za przybycie                                 

na dzisiejszą sesję, 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 podziału Gminy Rakszawa na okręgi wyborcze, ustalenia ich 

granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. Pan 

Przewodniczący o przybliżenie projektu tej uchwały poprosił Panią Wójt.  

Pani Wójt oddała głos Pani Sekretarz. 

Pani Sekretarz powiedziała, iż jeżeli chodzi o projekt tej uchwały, to szczegółowych informacji 

udzielała na wszystkich komisjach, po czym przedstawiła konieczność jej podjęcia zgodnie                        

z uzasadnieniem do projektu uchwały (załącznik nr 4 do protokołu). Pani Sekretarz omówiła 

sposób przeliczania liczby mandatów radnych, dodała iż opinia Komisarza Wyborczego                              

w Rzeszowie na temat tej uchwały jest pozytywna. 

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

tej uchwały. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż projekt tej uchwały był omawiany                            

na wspólnym posiedzeniu Komisji Społecznej i Gospodarczej, został pozytywnie zaopiniowany.  

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 podziału 

Gminy Rakszawa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych 

wybieranych w każdym okręgu wyborczym. 

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

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż podjęta uchwała będzie miała Nr LI/235/18 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 19 marca 2018 roku. 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 przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rakszawa w 2018 roku. Pan 

Przewodniczący o przybliżenie projektu tej uchwały poprosił Panią Wójt. 
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Pani Wójt oddała głos Panu J. Szubart. 

Pan J. Szubart powiedział, iż taki program jest przyjmowany corocznie, problem zwierząt 

bezdomnych jest duży i złożony, nie da się go rozwiązać bez kompleksowych ustaleń dla całego 

kraju. Kwoty jakie Gminy przeznaczają na ten cel nie są wysokie, w związku z czym nie 

wystarczają na przeprowadzenie działań profilaktycznych, jak choćby chipowanie psów. Koszt 

pobytu psa w schronisku to kwota 5.000,00 – 7.000,00 zł rocznie. Pan Kierownik powiedział,                   

że na terenie Gminy Rakszawa rocznie porzucanych jest kilkadziesiąt psów, w związku z czym               

w ramach programu przeprowadzana jest tzw. „adopcja psów”, co polega na tym, że dla 

bezdomnego psa poszukuje się domu, przed przekazaniem taki pies jest badany przez weterynarza, 

jest szczepiony i zakłada mu się książeczkę zdrowia, koszt takiego –przygotowania psa nie 

dochodzi nawet do 200,00 zł. Pan J. Szubart powiedział, iż Gmina ma podpisana umowę                             

na całodobową opiekę weterynaryjną. 

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

tej uchwały. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż projekt tej uchwały był omawiany                           

na ostatnim wspólnym posiedzeniu, opinia jest pozytywna.  

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 

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt                           

na terenie Gminy Rakszawa w 2018 roku. 

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie (13 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż podjęta uchwała będzie miała Nr LI/236/18 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 19 marca 2018 roku. Przewodniczący Rady Gminy uznał punkt dziesiąty 

porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 11 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu jedenastego porządku obrad                         

tj. podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 2 Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rakszawa. Pan 

Przewodniczący powiedział, iż projekt tej uchwały szczegółowo był omawiany na wspólnym 

posiedzeniu Komisji Gospodarczej i Społecznej, zostały tam wypracowane pewne wnioski. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż na wspólnym posiedzeniu radni doszli                    

do wniosku, aby ten temat odłożyć w czasie, żeby zaprosić przedstawicieli Firmy HASBORG                 

na kolejne posiedzenie, żeby można było poddać ten temat wnikliwej rozwadze. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż podjęcie tej i kolejnych dwóch uchwał jest ze sobą 

ściśle związane, radni na posiedzeniu stwierdzili, aby podjęcie wszystkich tych trzech uchwał 

odłożyć w czasie, gdyż mijałoby to się z celem. 

Pan J. Szubart powiedział, iż te uchwały są ze sobą tak powiązane, że nie podjęcie wszystkich 

uchwał razem nie byłoby zgodne z ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym, gdyby bez 

podjęcia tej uchwały zostały podjęte kolejne, wówczas zostałyby one uchylone przez Wojewodę, 

gdyż nie byłyby zgodne z prawem. 

Pani Wójt powiedziała, iż z wnioskiem o skierowanie tych uchwał na sesję zwrócił się do Niej 

Kierownik Referatu, w związku z czym te uchwały znalazły się w programie sesji, ustawa mówi, 

że jeżeli uchwały są zgłoszone Radzie w terminie, to Rada ma nad tymi uchwałami procedować. 

Pani Wójt powiedziała, iż chciałaby poprosić o przerwę, aby ustalić jak należy dalej postąpić. 

Przewodniczący rady Gminy powiedział, iż rada proceduje, procedowanie zaczęło się                                    

na posiedzeniu Komisji Gospodarczej i Komisja w trakcie procedowania doszła do wniosku,                       

że z tą sprawą należy się szerzej zapoznać, dochodzą głosy, że Firma HASBORG będzie się 

rozbudowywać, dlatego też radni chcą przełożyć w czasie podjęcie tej uchwały.  
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Pani Wójt poprosiła o kilka minut przerwy. 

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił kilka minut przerwy.  

Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady po przerwie, powiedział iż w związku                                     

z przełożeniem podjęcia tej uchwały na kolejna sesję padł wniosek o którego przedstawienie 

poprosił Przewodniczego Komisji Gospodarczej. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej zgłosił wniosek o przerwanie procedowania nad 

projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 2 Studium Uwarunkowań 

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rakszawa i skierowanie jej oraz 

pozostałych dwóch uchwał, które są ze sobą ściśle powiązane na posiedzenie Komisji 

Gospodarczej i Komisji Społecznej, celem spotkania i rozmowy z przedstawicielami Firmy 

HASBORG. 

Radni przyjęli wniosek (11 głosów „za” 2 głosy „wstrzymujące”) 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż ta i kolejne dwie uchwały wrócą na posiedzenie 

Komisji Gospodarczej. Pan Przewodniczący poprosił, aby za pośrednictwem Pani Wójt 

zaaranżować spotkanie z przedstawicielami Firmy HASBORG. Przewodniczący Rady Gminy 

powiedział, iż punkty 11, 12 i 13 porządku obrad będą realizowane na kolejnej sesji, w związku  

z czym On w tej chwili będzie realizował następny punkt porządku obrad. 

 

Ad. 14 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu czternastego porządku obrad                         

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

Pan Przewodniczący o przybliżenie zmian poprosił Panią Wójt. 

Pani Wójt powiedziała, iż zmiany budżetu wynikają z rozstrzygnięć przetargowych, gdzie oferenci 

dawali kwoty wyższe niż środki zakładane w budżecie, dotyczy to przebudowy sali teatralnej, 

budowy przepompowni wody oraz projektu sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2,               

na te zadania brakuje około 130.000,00 zł, w związku z czym, aby móc przeprowadzić do końca 

procedurę przetargową i podpisać umowy należy uzupełnić brakujące środki. Pani Wójt 

powiedziała, iż na dzień dzisiejszy Gmina nie dysponuje żadnymi dodatkowymi dochodami,                     

w związku z czym jest propozycja taka, aby wprowadzić do budżetu ewentualne środki                                   

ze sprzedaży działki, chodzi o działkę na której była osada. Pani Wójt poprosiła Panią Skarbnik                 

o przedstawienie pozostałych zmian budżetu. 

Pani Skarbnik przedstawiła zmiany zgodnie z objaśnieniami do projektu uchwały w sprawie 

wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Rakszawa na 2018 rok (załącznik nr 4 do protokołu). 

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

tej uchwały. 

Przewodniczący Komisji rewizyjnej powiedział, iż projekt tej uchwały był omawiany                                    

na posiedzeniu Komisji, Komisja nie wypracowała wniosków zmieniających projekt tej uchwały, 

nie wniosła poprawek i wypracowała wniosek, aby zarekomendować Radzie Gminy podjęcie tej 

uchwały w wersji zaproponowanej przez Panią Wójt. Pan Przewodniczący powiedział,                                  

iż na Komisji szeroko omawiana była kwestia braku uchwały dotyczącej dopłat do ścieków                     

dla mieszkańców na II kwartał, pani Wójt zapewniła, że takie dopłaty będą wprowadzone                          

do budżetu w miesiącu kwietniu, gdy będą znane rozstrzygnięcia przetargowe na pozostałe 

inwestycje, będą też znane wolne środki i nadwyżka budżetowa. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż na wspólnym posiedzeniu nie padły żadne 

wnioski w tym temacie, niemniej jednak wszyscy radni byli zgodni co do tego, że na dzisiejszej 

sesji powinna zostać podjęta decyzja dotycząca dopłat. Pan Przewodniczący powiedział iż biorąc 

pod uwagę wcześniejsze wypowiedzi Prezesa Energokomu, jeżeli nie zostanie teraz podjęta 

uchwała o dopłatach, to podjęcie jej w kwietniu będzie skutkowało tym, że trzeba będzie robić 

korekty faktur, co doprowadzi do sporego zamieszania w Spółce Energokom. Przewodniczący 



13 
 

Komisji Gospodarczej zasugerował, aby mimo wszystko na dzisiejszej sesji ustalić dopłaty                       

do ścieków. 

Przewodniczący Komisji Społecznej powiedział, iż niepodjęcie tej uchwały będzie skutkowało 

tym, że mieszkańcy będą narażeni na koszty, a winni i tak będą radni. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż rozmowa z Panią Wójt na temat dopłat                        

na ostatnim posiedzeniu Komisji trwała dość długo, Pani Wójt jest zgodna co do tego, ze dopłaty 

muszą być utrzymane, niemniej jednak sugerowała, aby nie wprowadzać tych dopłat na dzisiejszej 

sesji, argumentując to sprawami księgowymi. Pan Przewodniczący powiedział, iż to tłumaczenie 

wówczas Go przekonywało, na wspólnym posiedzeniu Komisji Gospodarczej i Społecznej 

pojawiały się propozycje, aby wprowadzić dopłaty na jeden miesiąc, co miałoby być pokryte 

środkami, które zostały ze 100.000,00 zł zaplanowanych w budżecie na dopłaty na I kwartał, gdyż 

pojawiały się informacje, że z tej kwoty wykorzystanych będzie około 60.000,00 – 65.000,00 zł, 

pozostać miało około 35.000,00 zł, co miało wystarczyć na pokrycie dopłat za kwiecień. Pani Wójt 

obecna na posiedzeniu tłumaczyła, iż nie wie, jakie będzie wykonanie tych środków za I kwartał, 

o taka informację musi się zwrócić do Energokomu, po rozmowie telefonicznej Pani Wójt 

przekazała informację, że Energokom nie jest w stanie przedstawić wiarygodnej kwoty,                         

gdyż wymaga to bardziej skomplikowanych wyliczeń. Na dzisiejszej sesji padła informacja,                     

że koszt dopłat za I kwartał to 88.000,00 zł. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział,                 

iż to co mówiła Pani Wójt na posiedzeniu Komisji i to co mówił Pan Prezes na dzisiejszej sesji 

trochę nie współgra ze sobą, wprowadzenie dopłat z mocą obowiązująca wstecz, kiedy Energokom 

wystawi już mieszkańcom faktury będzie się wiązało z koniecznością wprowadzenia korekt, gdyż 

Energokom od 1 kwietnia nie ma podstawy prawnej do naliczania dopłat. Pan Przewodniczący 

powiedział, iż już po posiedzeniu analizował jeszcze projekt uchwały i doszedł do wniosku, ze nie 

ma przeszkód, aby dopłaty wprowadzić na dzisiejszej sesji, z sali słyszy podpowiedź Pani Wójt, 

że nie ma takich środków, a takie środki są, Pani Wójt wskazała je w swoim projekcie, gdzie                      

ze sprzedaży działki wpisane jest 130.000,00 zł, wartość tej działki nie jest znana, a najprostszym 

sposobem szacowania jest metoda porównawcza, do np. wartości działki sąsiedniej, taka działka 

obok jest, sąsiednią działkę dwukrotnie większą wraz ze znajdującym się tam budynkiem zakupiła 

Firma HASBORG za kwotę 1.000.000,00 zł. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział,                 

iż śmie twierdzić, że założona za tę działkę kwota 130.000,00 zł jest niska, ale jest taka bo taką 

kwotę trzeba wprowadzić do budżetu. Z wcześniejszej informacji wynika, że na miesiąc dopłat 

potrzebna jest kwota około 30.000,00 zł, a na kwartał około 100.000,00 zł. Pan Przewodniczący 

powiedział, iż uchwałę o dopłatach należy podjąć na dzisiejszej sesji, dodał iż złoży wniosek,                       

aby wprowadzić zmiany w projekcie uchwały budżetowej, zmiana ta nie spowoduje zwiększenia 

deficytu budżetu. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż proponuje, aby w §1 ust. 1 

lit. zwiększyć kwotę dochodów ze sprzedaży mienia gminnego z kwoty 130.000,00 zł                                   

do 210.000,00 zł, czyli o 80.000,00 zł, tym samym zwiększyć kwotę 185.426,49 w §2 ust. 1                           

o 80.000,00 zł i dodać kolejną pauzę z zapisem dopłaty dla gospodarstw domowych stanowiących 

pierwszą grupę taryfową odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków 80.000,00 zł, i to analogicznie zostanie umieszczone w tabelach,                            

w dochodach jako wpływy ze sprzedaży mienia oraz w wydatkach w dziale 900 Gospodarka 

komunalna i ochrona środowiska, nastąpi zwiększenie wydatków bieżących o 80.000,00 zł, jako 

dopłaty do pierwszej grupy taryfowej odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż składa taki wniosek. 

Pani Wójt powiedziała, iż wyimaginowane środki do budżetu można wprowadzać                                           

w nieskończoność, Ona już taką sytuacje widziała 14 lat temu i wie czym to się dla Gminy 

skończyło. Pani Wójt powiedziała, iż środki na dopłaty do ścieków dla mieszkańców były 

zabezpieczone, zostały uszczuplone przez Radę, mimo iż Pani Wójt apelowała, że w marcu na ten 

cel może się nie udać znaleźć pieniędzy. Pani Wójt powiedziała, iż radni wprowadzili                                   

też dodatkowe dochody w wysokości 100.000,00 zł od osób prawnych, argumentując to tym,                     
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że jeszcze w styczniu przychodziły środki i na pewno tych środków będzie więcej, bywało iż było 

ich 200.000,00 zł, niestety w wykonaniu budżetu radni zobaczą, że tych środków wpłynęło 

65.000,00 zł. Pani Wójt powiedziała, iż śmie domniemywać, że te dochody w tym roku również 

nie wpłyną i nie pokryją ustalonych wydatków. Pani Wójt powiedziała, iż zwróciła się do radnych 

z prośba o zwiększenie dochodów związane z koniecznością pozyskania środków unijnych na salę 

teatralną, gdyż jeżeli chodzi o przepompownię wody, czy projekt sali gimnastycznej, to tego 

zadania można nie realizować jeżeli nie ma środków, w przypadku sali teatralnej w grę wchodzą 

środki unijne, a szkoda by było zaprzepaścić możliwość pozyskania 200.000,00 zł na ten remont. 

Pani Wójt powiedziała, iż Jej wniosek o zwiększenie dochodów był po to, aby dorównać do kwot 

wskazanych przez oferentów w przetargach. Pani Wójt powiedziała, iż nie zgadza się                                     

z Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej, że działka o której mowa może być droższa,                                     

na sąsiedniej sprzedanej działce jest hala, która w czasie gdy był tam REMIX była remontowana, 

ponadto ma bezpośredni dojazd do drogi gminnej, a działka o której mowa nie ma tego dojazdu, 

nie wiadomo też, czy na tę działkę znajdzie się kupiec. Pani Wójt powiedziała, iż zmiany przez 

Nią zaproponowane mają na celu sfinalizowanie przetargów. 

Pani Skarbnik powiedziała, iż zmiana dochodów jest związana z rozstrzygnięciami 

przetargowymi, w przypadku, gdyby udało się sprzedać działkę za wyższą cenę te dochody zawsze 

można zweryfikować. W tym przypadku radni chcą przeznaczyć dochody majątkowe na wydatki 

bieżące, co w korelacji, jaka występuje w WPF ma wpływ na wskaźniki, które są brane pod uwagę 

przy braniu kredytu. Prawidłowe jest jeżeli dochody majątkowe przeznaczane są na wydatki 

majątkowe, jeżeli wydatki majątkowe są przeznaczane na wydatki bieżące, wówczas wskaźnik 

maleje. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż rozwiązanie jest proste, te dochody można 

przeznaczyć na wydatki majątkowe, w budżecie jest też tabela przesunięcia, w związku z czym 

można dokonać przesunięć tak, aby wydatki majątkowe pokryć dochodami majątkowymi,                           

a wydatki bieżące pokryć dochodami bieżącymi.  

Pani Wójt powiedziała, że tak czy inaczej nawet przy przesunięciach trzeba znaleźć środki                          

na wydatki bieżące, muszą się też zwiększyć dochody bieżące. Takie dochody można zwiększyć 

np. z wolnych środków. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż można dokonać przesunięć między 

majątkowymi, a bieżącymi, a wówczas wskaźniki nie ulegną zmianie. 

Pani Skarbnik potwierdziła.   

Pan J. Szubart powiedział, iż rozpocznie się kwiecień, w kwietniu są święta, a jeszcze nie widział, 

pracowników Energokomu chodzących z fakturami 1, 2, 3, czy 4 kwietnia, 5 kwietnia mogłaby 

się odbyć sesja, nawet gdyby inkasent przeszedł wcześniej, to tych korekt nie będzie dużo. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż dzięki temu, że środki były uszczuplone                                     

o 100.000,00 zł można realizować inwestycje, które nie były dopilnowane, Rada to dobrze 

zaplanowała, a sposób zabezpieczenia środków zaproponowany przez Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej jest bardzo dobry i dziwi się, dlaczego Pani Wójt nie chce się na to zgodzić. Pan 

Przewodniczący powiedział, że wiata i parking przy boisku ABC nie miała być robiona w tym 

roku, dzięki temu, że radni zmienili budżet Kierownik już ustalił przetarg, zapytał czy przetarg 

został już ogłoszony. 

Pan J. Szubart powiedział, iż wszystko ma już gotowe, przetarg może ogłosić nawet dzisiaj. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że gdyby nie było środków, ta inwestycja nie byłaby 

zrobiona. 

Pani Wójt powiedziała, iż na tę inwestycje w ubiegłym roku również był ogłoszony przetarg,                     

ale była za mało środków.  

Pan S. Piersiak powiedział, iż nie może się oprzeć dygresji „próbujecie odkręcić coś, coście kiedyś 

namotali, mieliście świadomość, że tych pieniędzy będzie mało”. Pan radny powiedział, iż Jego 

dopłaty nie dotyczą, gdyż nie ma kanalizacji, ale na miejscu mieszkańców byłby zbulwersowany 
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tym, ze dopłat może nie być. Pani Wójt na dopłaty zaplanowała 200.000,00 zł. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż słyszał już dzisiaj, że Pani Wójt zaplanowała                            

na dopłaty 200.000,00 zł, na posiedzeniu Komisji Gospodarczej było powiedziane, że tylko przez 

Panią Wójt nie został przejęty cały obiekt ZSTG i teraz z 1.000.000,00 zł cieszy się Starostwo. 

Rada Gminy dopełniła wszelkich starań dotyczących przejęcia stadionu, przyniosła i podjęła 

chwałę, niestety nic w tym temacie się nie stało. 

Pani Wójt zwracając się do Pana J. Szubart zapytała dlaczego nic nie zrobił skoro była uchwała 

podjęta. Pani Wójt przypomniała iż w tym temacie trzy razy były uchwały podejmowane,                          

raz trzeba już było tylko u Notariusza podpisać.  

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż radni ciągle słyszeli, że uchwała jest w trakcie 

realizacji. 

Pani Wójt powiedziała, iż radni wiedzieli byli nawet u Księdza. 

Przewodniczący Rady Gminy wracając do tematu dopłat powiedział, iż podjęcie uchwały                             

o dopłatach w kwietniu przysporzy urzędnikom Energokomu niepotrzebnej dodatkowej pracy 

związanej z korygowaniem faktur. 

Pani wójt powiedziała, aby Pan Przewodniczący nie przejmował się urzędnikami, urzędnicy                     

są po to, żeby pracowali.  

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż On się tym przejmuje. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż ani Pan Piersiak, ani Pani Wójt nie mają 

racji, radni o tym, ze potrzeba 200.000,00 zł dowiedzieli się z dnia na dzień, Pani Wójt taryfy 

trzymała do ostatniego dnia, nie powiedziała radnym ani słowa, że taryfy tak znacznie wzrosną. 

Pani Wójt powiedziała, iż wyjaśniała te sytuację. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż teraz Pani Wójt potrafi wykorzystać                           

tę sytuację, mówi że założyła na dopłaty 200.000,00 zł, z tym, że Rada do końca nie wiedziała 

dlaczego na dopłaty jest 200.000,00 zł. Pan Przewodniczący powiedział, iż pomysł 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej jest jak najbardziej słuszny, dodał iż dopłaty należy 

uchwalić dzisiaj, nie czekać na kwiecień. 

Pani Wójt powiedziała, iż na dzisiaj nie jest w stanie wprowadzić do budżetu tyle dochodów, 

poprosiła aby radni mieli na uwadze, ze może to załamać projekt unijny. 

Pan J. Panek powiedział, iż na Święta Bożego Narodzenia mieszkańcy Gminy Rakszawa dostali 

bardzo niemiły prezent w postaci dużego wzrostu opłat za ścieki, „złośliwe chochliki rozniosły 

wiadomość, że jest to wina Rady Gminy, oczywiście jest to nieprawda”, niestety wieść się rozeszła 

i niektórzy powtarzają, że jest to wina Rady. Teraz, żeby na kolejne święta nie dać mieszkańcom 

Gminy kolejnego prezentu Pan sołtys poprosił Radę Gminy, aby zrobiła wszystko, aby taryfy 

zostały takie jak są i aby na dzisiejszej sesji zrobić dopłaty z mocą od 1 kwietnia. 

Pan W. Walawender zwracając się do Pani Skarbnik powiedział, iż Ona dysponuje budżetem                        

i powinna mieć pomysł, jak rozwiązać ten problem. 

Pani Skarbnik powiedziała, iż projektodawca wskazuje źródła, a Ona wykonuje polecenia Pani 

Wójt, jeżeli byłaby sugestia, że ma znaleźć pieniądze na konkretny cel, wówczas weryfikowałaby 

budżet, takiego polecenia nie miała. Pani Skarbnik powiedziała, że trudno się pracuje, kiedy cały 

czas wprowadzane są inne zmiany, dodała iż radni mogli swoje wnioski przedstawić                                        

na posiedzeniu Komisji rewizyjnej, wówczas Ona mogłaby się nad tym zastanowić, byłby na to 

czas.  

Pan R. Leja powiedział, iż budżet Gminy uchwala Rada Gminy, gdyby Pani Wójt współpracowała 

z Radą, to tych zmian by nie było. 

Pan J. Panek zwracając się do Pani Skarbnik zapytał, czy z budżetu ktoś ukradł pieniądze, które 

zostały z inwestycji niewykonanych w tamtym roku.  

Pani Skarbnik powiedziała, iż zamknięcie roku budżetowego, zamknięcie sprawozdań jest do dnia 

31 marca, poprosiła o pozwolenie na wykonywanie swojej pracy.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż zarówno On, jak i Pani Skarbnik byli                           
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na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej , niemniej jednak odnosi wrażenie, że Pani Skarbnik tam                  

nie była.  

Pani Skarbnik powiedziała, iż była na posiedzeniu „duchem i ciałem”. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż ten temat był poruszany, były propozycje, 

Pani Wójt była przeciwna temu, cały czas się mówi, że nie ma pieniędzy. Pan Przewodniczący 

przypomniał, iż budżet na 2015 rok był uchwalany w styczniu i już wówczas część                              

wolnych środków było do tego budżetu wprowadzone, Pani Wójt napisała oświadczenie do RIO                     

i RIO tego oświadczenia nie zakwestionowało. Wówczas można było wprowadzić wolne środki, 

a dzisiaj 19 marca nie można tego zrobić, żeby zabezpieczyć środki na dopłaty do ścieków. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przypomniał, iż już podczas prac nad budżetem                               

przy zmniejszaniu tych środków radni mówili, że te pieniądze będą zwrócone i dopłaty będą 

płacone. W tej chwili mowa jest o dopłatach do końca II kwartału, a kwartałów jest cztery,                             

z wypowiedzi Pana Prezesa można wywnioskować, że cena za ścieki będzie wyższa, mimo                             

iż nie ujawnił kwoty. Pan Przewodniczący powiedział, iż nie interweniował, ale jest to informacja 

publiczna, to nie są negocjacje biznesowe, dodał iż radni cały czas mówili, że do tematu dopłat 

wrócą. 

Pani Wójt powiedziała „jak będą pieniądze”. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż pieniądze są, z samych inwestycji, które nie 

zostały zrealizowane, a w budżecie były na nie zabezpieczone pieniądze. 

Pani Wójt powiedziała, iż w budżecie jest, że środki są żeby pokryć inwestycje, „nadwyżka                           

i środki wolne pokryją inwestycje”. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapytał, które inwestycje. 

Pani Wójt powiedziała, że np. pieniądze dla OZE. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż wszyscy są zgodni co do tego, że środki                     

na dopłaty muszą być, bo muszą być dopłaty. 

Pan S. Piersiak zwracając się do Pani Wójt zapytał, kiedy faktycznie będą znane środki wolne                    

i nadwyżka i kiedy będzie je można wprowadzić do budżetu, dodał iż uważa tak, jak 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej „te środki muszą być”, gdyż nie wyobraża sobie, żeby 

mieszkańcy ponosili taki koszty. Pan radny powiedział, iż rozważa zwołanie sesji nadzwyczajnej 

w ostatnim dniu marca, czy w pierwszych dniach po świętach, żeby można było wprowadzić                      

te środki, jest to sprawa nadzwyczajna. 

Pani Wójt powiedziała, iż taką propozycję złożyła Komisji i taka decyzja była podjęta. 

Pan Z. Tama powiedział, iż również uważa, że jeżeli wszystko będzie wiadomo, to wystarczy 

zwołać sesję w pierwszych dniach kwietnia, wszyscy są zgodni co do tego, że te dopłaty muszą 

być. 

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 2 minuty przerwy. 

W trakcie przerwy o godz. 1300 sesję opuścił Pan F. Pliś, od tej chwili w obradach uczestniczy                

12 radnych. 

Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż po konsultacjach w trakcie przerwy wycofuje 

złożony wcześniej wniosek dotyczący wprowadzenia zmian do budżetu. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż nie wyobraża sobie, żeby teraz zabrakło 

uchwały o dopłatach od 1 kwietnia, w związku z czym złożył wniosek, aby podjąć uchwałę                          

o dopłacie do ścieków na miesiąc kwiecień, trochę środków zostanie z dopłat za I kwartał,                               

a dodatkowo jako źródło finansowania wskazał dział 600, rozdział 60017 drogi wewnętrzne,                   

gdzie zmniejszyć o 10.000,00 zł prawne uregulowanie drogi nr działki 7303 i te środki przenieść 

do działu 900, rozdziału 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód, na wydatki bieżące. 

Pani Wójt zwróciła uwagę, iż zmiany do budżetu w ciągu roku wprowadza Wójt. 

Pan J. Szubart powiedział, iż na tym paragrafie ma już wydatkowane 3.000,00 zł i nie ma tam już 

10.000,00 zł, zostało 7.000,00 zł. 
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Pani Wójt powiedziała, iż tak nie tworzy się budżetu, za który odpowiada Wójt. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej poprosił o dwie minuty przerwy. 

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 2 minuty przerwy. 

Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż składa wniosek, aby podjąć uchwałę                          

o dopłatach na miesiąc kwiecień, jako źródło finansowania wskazuje dział 600, rozdział                            

60016 drogi wewnętrzne, z zadania – przebudowa drogi w Rakszawie – Grobla na działkach 

6386/1, 6386/3, 6392, 6386/4 zabrać 30.000,00 zł i przenieść je do działu 900, rozdziału                        

90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód, na dotację na zadania bieżące. 

Pani Wójt poprosiła, aby radni zapoznali się z art. 233 ustawy o finansach publicznych. 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o odczytanie tego artykułu. 

Pani M. Siuda powiedziała, iż z tego przepisu wynika, że wyłączną inicjatywę w sprawie 

sporządzenia projektu uchwały o zmianie uchwały budżetowej posiada zarząd jednostki 

samorządu terytorialnego, w tym przypadku Wójt. Jeżeli nie ma kompromisu, nie ma zgodności, 

radni nie mogą przejmować kompetencji prawnych Wójta. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż kwestię tego zapisu Pani mecenas podnosiła 

już kilkakrotnie na tej sali, Regionalna Izba Obrachunkowa nie podziela tego poglądu, Sądy 

Administracyjne również. 

Pani M. Siuda powiedziała, iż powiedziała co do Niej należy, a jak oceni to RIO, jak oceni                            

to ewentualnie Sąd, „poczekamy, zobaczymy”. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy dla Pani Wójt jest jasne, jaką uchwałę należy 

przygotować. 

Pani M. Siuda powiedziała, iż to projektodawca przygotowuje uchwałę i wskazuje źródło 

finansowania. Dodała iż Pan Przewodniczący zgłaszając wniosek wprowadzenia zmian                                

w budżecie wszedł niejako w kompetencje Wójta. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy Pani Wójt nie zgadza się z tym rozwiązaniem,                          

aby zabezpieczyć środki na dopłatę do ścieków dla mieszkańców. 

Pani Wójt powiedziała, iż nie tak się umawiała z radnymi w czasie przerwy, dodała                                          

że przyzwoitością byłoby przyjść wcześniej i to uzgodnić. Pani Wójt zwracając się do Pani radcy 

zapytała, czy tę uchwałę można podjąć na jeden miesiąc, natomiast Przewodniczącego rady Gminy 

zapytała, czy ma przygotowany projekt uchwały. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż uchwała będzie taka jak w grudniu, zmieni się tylko 

okres. 

Pani M. Siuda powiedziała, iż mowa jest o uchwale, z która się jeszcze nie zapoznała. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż do uchwały budżetowej zostanie wprowadzona 

zmiana, o którą wnioskował Przewodniczący Komisji Gospodarczej, na przygotowanie zmiany 

uchwały ogłosi przerwę. 

Pani Wójt powiedziała, iż trzeba jeszcze porozmawiać z Panią księgową. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej poprosił o ogłoszenie przerwy w sesji. 

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił przerwę. 

Po Przerwie Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady, podziękował Pani Skarbnik                               

za szybkie poprawienie uchwały budżetowej. Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie 

wniosek Przewodniczącego Komisji Gospodarczej, aby z działu 600, rozdziału 60016 drogi 

wewnętrzne, z zadania – przebudowa drogi w Rakszawie – Grobla na działkach 6386/1, 6386/3, 

6392, 6386/4 zabrać 30.000,00 zł i przenieść je do działu 900, rozdziału 90001 gospodarka 

ściekowa i ochrona wód, na dotację na zadania bieżące, dopłaty do ścieków. 

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

Pani Skarbnik rozdała radnym poprawiony projekt uchwały budżetowej. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż ogólna kwota zmiany zarówno dochodów, jak                            

i wydatków się nie zmieni, gdyż ostatnio wprowadzona zmiana ogranicza się do przeniesień. 
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Pan S. Piersiak zapytał, czy ten wniosek o przesunięcia jest wnioskiem Pani Wójt, czy wychodzi 

od Rady, gdyż z wypowiedzi Pani mecenas wynika, że taka zmiana budżetu jest wyłączna 

kompetencją Wójta. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż jest to wniosek Przewodniczącego Komisji 

Gospodarczej, na który Pani Wójt wyraża zgodę. Pan Przewodniczący zwracając się do Pani Wójt 

zapytał, czy odpowie na pytanie Pana radnego. 

Pani Wójt powiedziała, iż dzisiaj nie odpowie już na żadne pytanie. 

Pan S. Piersiak powiedział, iż ma wątpliwość, czy ma w tej chwili łamać prawo zgodnie                                 

z wyjaśnieniami Pani mecenas, czy ma działać zgodnie z prawem. 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o odpowiedź Panią mecenas. 

Pani M. Siuda powiedziała, iż przeczytała radnym przepis, że taką inicjatywę może przyjąć 

wyłącznie Wójt. W praktyce jest tak, że radni i Wójt mogą dojść do konsensusu i nad taką uchwała 

można procedować. Pani radca powiedziała, iż nie słyszała od Pani Wójt „tak zgadzam się                           

na te zmiany”. Pani Skarbnik przygotowała zmiany do projekt tej uchwały, ale w związku                            

z przegłosowanym wnioskiem Pana radnego. 

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

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

wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rakszawa na rok 2018 wraz z przegłosowanymi 

zmianami. 

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

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż podjęta uchwała będzie miała Nr LI/237/18 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 19 marca 2018 roku. Przewodniczący Rady Gminy uznał punkt czternasty 

porządku obrad za wyczerpany. Pan Przewodniczący powiedział, iż w związku z tym, że sesja 

trwa już długo chciałby złożyć wniosek o zmianę porządku obrad, poprzez zdjęcie z porządku 

obrad punktu 15 „informacja w sprawie realizacji inwestycji wykonanych i planowanych                           

do wykonania w roku 2018”, a wprowadzenie w jego miejsce ponownie punktu 15, który 

brzmiałby „podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty dla pierwszej grupy taryfowej 

odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od 1 kwietnia 2018 r. do 30 

kwietnia 2018 r. z terenu Gminy Rakszawa”. Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie swój 

wniosek. 

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

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż do punktu 14 porządek obrad brzmi jak                                      

w zaproszeniu, punkt 15 brzmi „podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty dla pierwszej grupy 

taryfowej odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od 1 kwietnia 2018 r. 

do 30 kwietnia 2018 r. z terenu Gminy Rakszawa”, punkt 16 to wnioski i zapytania radnych, punkt 

17 to sprawy różne, punkt 18 to zakończenie obrad. Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie 

zmieniony porządek obrad. 

Radni przyjęli zmieniony porządek obrad (10 głosów „za” 2 głosy „wstrzymujące”) 

 

Ad. 15 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu piętnastego porządku obrad                         

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

zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od 1 kwietnia 2018 r. do 30 kwietnia 2018 r.                           

z terenu Gminy Rakszawa. Pan Przewodniczący powiedział, iż w ślad za zmiana budżetu należy 

podjąć uchwałę okołobudżetową, wysokość dopłaty do ścieków jest taka sama jak do tej pory. 

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 

dopłaty dla pierwszej grupy taryfowej odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków                     

w okresie od 1 kwietnia 2018 r. do 30 kwietnia 2018 r. z terenu Gminy Rakszawa. 
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Radni przyjęli uchwałę (10 głosów „za” 2 głosy „wstrzymujące”) 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż podjęta uchwała będzie miała Nr LI/238/18 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 19 marca 2018 roku. Przewodniczący Rady Gminy uznał punkt piętnasty 

porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 16 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu szesnastego porządku obrad                         

tj. wnioski i zapytania radnych, Pan Przewodniczący zapytał, czy radni chcą zabrać głos,                            

w związku z tym, że radni nie zabrali głosu uznał punkt szesnasty porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 17 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu siedemnastego porządku obrad                         

tj. sprawy różne. Pan Przewodniczący powiedział, iż na wspólnym posiedzeniu Komisji 

Społecznej i Komisji Gospodarczej radni rozmawiali na temat, co dalej z budynkiem gimnazjum 

i doszli do wniosku, żeby zrobić kolejne spotkanie, posiedzenie z udziałem Pani Wójt oraz 

dyrektorów szkół i wspólnie na ten temat porozmawiać. Przewodniczący Rady Gminy poprosił 

Panią Wójt, żeby zastanowiła się w jakim terminie najlepiej to zrobić. 

Pan R. Leja wrócił do tematu urlopu Pani Wójt, powiedział iż odpowiedź jakiej udzieliła Pani 

Wójt na Jego wniosek nie jest precyzyjna. 

Pani Wójt powiedziała, iż to nie jest Jej odpowiedź, jest to odpowiedź Pani Sekretarz, którą 

przygotowała zgodnie z prawem. 

Pan R. Leja zapytał, co ma zrobić, żeby Pani Wójt odpowiedziała precyzyjnie na to pytanie. 

Pan R. Leja powiedział, iż wniosek był złożony na sesji. 

Pani Wójt powiedziała, iż wniosek powinien być złożony wedle ustawy o dostępie do informacji 

publicznej. 

Pan R. Leja powiedział, iż wniosek był złożony na sesji, był przegłosowany przez Radę. 

Pani M. Siuda powiedziała, iż wniosek ma formalnie wpłynąć do kierownika jednostki, w tym 

wniosku należy wskazać rodzaj żądanej informacji i sposób jej udostepnienia, to co radni zrobili 

na sesji nie spełnia wymogów określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej. Trzeba 

usiąść, napisać wniosek, podpisać go i złożyć do Wójta, można go złożyć również elektronicznie, 

we wniosku trzeba wskazać osoby, które o to pytają.  

Pan R. Leja zapytał, czy wniosek złożony na sesji nie jest ważny. 

Pani M. Siuda powiedziała, że radni nie mogą ominąć trybu określonego ustawą.  

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż na początku sesji powiedział, iż brał udział                              

w rozprawie sądowej dotyczącej grzebowiska, sprawa ta zakończyła się przyznaniem się do winy 

osoby prowadzącej działalność gospodarczą i grzywną w wysokości 100,00 zł. Pan 

Przewodniczący powiedział, iż zwrócił się z prośbą do Pani Wójt, aby Pani Wójt zwróciła się 

pisemnie do Sądu o przesłanie uzasadnienia tego wyroku, z tego co Pan Przewodniczący wie Pani 

Wójt otrzymała odpowiedź z Sądu. 

Pani Wójt zwracając się do Pana R. Leja powiedziała, że jeżeli chciałby się szybciej dowiedzieć 

w sprawie urlopu, to zaprasza do pokoju nr 6, gdzie może się dowiedzieć o Niej wszystkich 

informacji. Pani Wójt odnośnie wypowiedzi Pana Przewodniczącego powiedziała, iż w związku   

z tym, że Gmina nie była stroną postępowania nie zwracała się do Sądu o uzasadnienie wyroku,              

a o przesłanie odpisu wyroku, w odpowiedzi otrzymała Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego               

w Łańcucie w którym Sąd odmawia przyjęcia wniosku. Pani Wójt odczytała treść Zarządzenia 

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

Pan J. Kuca powiedział, że skoro grzebowisko działa nielegalnie, to na jakiej podstawie ktoś stawia 

tablice informacyjne przy drodze na terenie Gminy. 
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Pani Wójt powiedziała, iż procedury prowadzą Kierownik i pracownik Referatu. 

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

z tym że radni nie zabrali głosu złożył wszystkim życzenia świąteczne, a następnie uznał punkt 

siedemnasty porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 18 

 

W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy 

zamknął LI sesję Rady Gminy. Obrady trwały od godz. 900 do godz. 1440.   

 

 

Sporządziła: Teresa Nowicka           Zatwierdził:  
 

Paweł Przybyło 

Przewodniczący Rady Gminy Rakszawa 

 


