
1 
 

Protokół Nr VII/52/2018 

z LII Sesji Rady Gminy Rakszawa 

z 19 kwietnia 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. 

Pan F. Pliś zwrócił uwagę, że w porządku obrad nie ma punktu dotyczącego przyjęcia protokołu 

z poprzedniej sesji. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż protokół nie został przygotowany ze względów 

chorobowych, będzie przygotowany na kolejna sesję. Pan Przewodniczący w związku z tym,                    

że nikt nie zaproponował zmian poddał pod głosowanie zaproponowany porządek obrad. 

Radni przyjęli porządek obrad jednogłośnie (12 głosów „za”) 

 

Zatwierdzony porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

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

sesjami. 

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

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

6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakszawie za 2017 

rok oraz przedstawienie potrzeb z zakresu pomocy społecznej. 

7. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                   

i Przeciwdziałania Narkomanii za 2017 rok. 

8. Informacja o stanie ładu, porządku  i bezpieczeństwa publicznego – udział w sesji 

Przedstawiciela Policji i Komendanta Ochotniczej Straży Pożarnej w Rakszawie. 

9. Informacja w sprawie realizacji inwestycji wykonanych i planowanych do wykonania w 2018 

roku. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Rakszawa na stałe obwody głosowania, ustalenia 

ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa 

Podkarpackiego na realizację zadania publicznego. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa 

Podkarpackiego na realizację zadania publicznego. 

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

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

z terenu Gminy Rakszawa. 

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

15. Wnioski i zapytania radnych. 

16. Sprawy różne. 

17. Zakończenie obrad. 
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Ad. 3 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu trzeciego porządku obrad  

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

sesjami. Pan Przewodniczący powiedział, iż w kresie między sesjami reprezentował Radę Gminy 

w Święcie Patrona Szkoły Podstawowej Nr 1, spotkała się z Panią Wójt celem ustalenia porządku 

obrad dzisiejszej sesji, ponadto uczestniczył w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, która opiniowała 

projekty uchwał przygotowane na dzisiejszą sesję. Przewodniczący Rady Gminy uznał punkt 

trzeci porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 4 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu czwartego porządku obrad 

tj. sprawozdania Wójta Gminy Rakszawa z działalności w okresie od ostatniej sesji. Pan 

Przewodniczący o przedstawienie tego tematu poprosił Panią Wójt.  

 

Pani Wójt powiedziała, iż od ostatniej sesji minął miesiąc, w tym czasie najwięcej uwagi 

poświęciła na sporządzanie arkuszy organizacyjnych szkół, arkusze te zostały przesłane                              

do zaopiniowania związkom zawodowym szkolnictwa, ponadto realizowała sprawy związane                     

z jednostkami organizacyjnymi, odbyła spotkania z przedstawicielami szkół, GOPS-u, GOKiC-u, 

Prezesem Spółki Energokom m. in. w sprawach inwestycji gminnych. Pani Wójt powiedziała,                   

iż uczestniczyła w posiedzeniach Komisji Społecznej i Komisji Rewizyjnej. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Pani Wójt, po czym uznał punkt czwarty porządku 

obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 5  

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu piątego 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 powiedziała, iż na ostatniej sesji zostały podjęte cztery uchwały: 

 uchwała Nr LI/235/18 Rady Gminy Rakszawa z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie 

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

radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym – uchwała została przesłana                            

do legalizacji i została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego 

pod poz. 1911, 

 uchwała Nr LI/236/18 Rady Gminy Rakszawa z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie                       

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rakszawa w 2018 roku – uchwała została 

przesłana do legalizacji i została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego pod poz. 1912, 

 uchwała Nr LI/237/18 Rady Gminy Rakszawa z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie                       

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rakszawa na rok 2018 – uchwała jest 

wykonywana, 

 uchwała Nr LI/238/18 Rady Gminy Rakszawa z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie                          

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 – uchwała w trakcie realizacji. 
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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 z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakszawie za 2017 rok 

oraz przedstawienie potrzeb z zakresu pomocy społecznej. Pan Przewodniczący o przedstawienie 

poprosił Panią K. Kiełbasa – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.  

Pani K. Kiełbasa przedstawiła strukturę pracy GOPS, powiedziała iż w Ośrodku pracuje 15 osób, 

w tym 2 specjalistów pracy socjalnej, 1 pracownik socjalny, asystent rodziny, główny księgowy, 

inspektor do spraw świadczeń rodzinnych i Karty Dużej Rodziny, inspektor do spraw funduszu 

alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych, 1 pracownik od świadczeń wychowawczych, kierownik 

oraz 6 opiekunek społecznych, w tym 2 zatrudnione na pełny etat, jedna na 7/8 etatu i 3 na pół 

etatu, ponadto usługi opiekuńcze wykonuje 8 osób na umowy zlecenie. W 2017 r. GOPS 

dysponował budżetem w wysokości 15.616.555,51 zł, środki pochodzące z dochodów własnych 

Gminy to 1.023.501,12 zł. Pani Kierownik przedstawiła sprawozdanie z działalności Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Rakszawie za rok 2017 (załącznik nr 1 do protokołu). 

O godz. 1524 na sesje przybyła Pani M. Janas – Piwińska, od tej chwili w obradach uczestniczy   

13 radnych. 

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

temacie. 

Przewodniczący Komisji Społecznej powiedział, iż zarówno sprawozdanie z działalności GOPS, 

jak i sprawozdanie z działalności GKRPA były omawiane na ostatnim posiedzeniu Komisji 

Społecznej, zapytał jaka kwota braknie na koniec roku. 

Pani K. Kiełbasa powiedziała, iż na dzień dzisiejszy są zabezpieczone w 100% środki na realizację 

zadań Ośrodka Pomocy Społecznej, jeżeli nic się nie zmieni, braki będą na usługi opiekuńcze, 

niemniej jednak do września te środki są wystarczające.  

Przewodniczący Rady Gminy poruszył kwestię możliwości wydawania żywności na terenie 

Gminy Rakszawa, powiedział iż nie wie, czy taka pomoc jest świadczona w jakiejś formie 

współpracy z GOPS-em, czy jest to osobny temat. 

Pan J. Panek powiedział, iż przy realizacji rządowego program pomocy żywnościowej na lata     

2014 – 2020 muszą być spełnione pewne warunki, realizacja tego programu w porozumieniu                        

z GOPS-em jest nie bardzo możliwa, gdyż mogą go realizować instytucje pozarządowe, tak jak     

to robi PCK w Żołyni, w Rakszawie takiej instytucji nie ma. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy jest możliwość, aby w Rakszawie działała filia PCK                

w Żołyni, aby osoby z Rakszawy tutaj mogły odbierać żywność.  

Pan J. Panek powiedział, iż uważa, że w tym temacie trzeba rozpocząć rozmowy z PCK w Żołyni, 

trzeba złożyć deklarację, trzeba zorganizować grupę ludzi, która by się tym zajęła, potrzebne by 

były pomieszczenia i warunki do przechowywania żywności, dodał iż Jego rozmowy i działania 

w tym zakresie nie przyniosły oczekiwanych rezultatów.  

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, iż na jednej z sesji pojawiła się sprawa przyznawania 

zasiłków, a konkretnie wysokości przyznawanych zasiłków mowa była o kwotach sięgających 

nawet 2.500,00 zł, co niekoniecznie wpływa na pozytywny odbiór. 

Pani K. Kiełbasa powiedziała, iż tę kwestie dokładnie reguluje ustawa o pomocy społecznej. 

Wysokość zasiłku okresowego ustala ustawa, rodzina ma ustawowo określone kryterium 

dochodowe, czyli 514,00 zł na osobę, to się mnoży przez liczbę osób w rodzinie, dla 4 osób jest 

to 2.056,00 zł, do wyliczenia brany jest dochód rodziny netto z miesiąca poprzedzającego złożenie 

wniosku, jeżeli rodzina np. ma dochód w wysokości 1.000,00 zł, wówczas ta kwota jest 

odejmowana zostaje kwota 1.056,00, a zasiłek jest przyznawany w wysokości 50% tej różnicy, 
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czyli wyjdzie 528,00 zł. Pani K. Kiełbasa powiedziała, iż powodem przyznania zasiłku 

okresowego jest m.in. bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, alkoholizm, 

narkomania, niezaradność w prowadzeniu gospodarstwa, wielodzietność itd. Rodziny zgłaszają 

się do GOPS, przedstawiają dochody, później pracownik idzie na miejsce do takiej rodziny                           

i sprawdza, jak wygląda sytuacja, następnie na tej podstawie jest przyznawany zasiłek.  

Pani M. Janas – Piwińska zapytała, czy jest możliwość, aby zasiłek był wyrównywany,                                

co spowoduje, że kwota zasiłku jest wyższa.  

Pani K. Kiełbasa powiedziała, że jest taka możliwość, zasiłek można wypłacić nawet trzy miesiące 

wstecz, ustawa tego nie zabrania. Pani Kierownik poprosiła, aby radni jeżeli będą mieli 

wątpliwości przychodzili do Ośrodka i tam na miejscu je wyjaśniali, gdyż późniejsze 

niedomówienia są niepotrzebne. Pani K. Kiełbasa powiedziała, że nawet jeżeli ktoś z członków 

rodziny nadużywa alkoholu, to takiej rodzinie nie można odmówić pomocy, takiej rodziny                       

nie można oceniać, od tego jest prowadzony przez GOPS wywiad, a kryteria przeprowadzenia 

takiego wywiadu są określone, jest to pomoc obligatoryjna, a nie fakultatywna.  

Pani I. Cieślicka zapytała, czy zasiłki są przyznawane tylko na wniosek osób zainteresowanych, 

czy prowadzone są jakieś wywiady. 

Pani K. Kiełbasa powiedziała, iż wniosek o pomoc dla rodziny może każdy, kto stwierdzi,                           

że w danej rodzinie coś się dzieje, wniosek można złożyć za osobę trzecią, w takiej sytuacji 

pracownik socjalny idzie, rozmawia z ta rodziną i wówczas ustala się, czy pomoc jest potrzebna               

i czy ta rodzina chce takiej pomocy. Każdy wniosek jest rozpatrywany, każdy jest brany                              

pod uwagę. 

Pan J. Panek powiedział, iż zarówno radni, jak i sołtysi powinni zwracać uwagę na sytuacje 

mieszkańców, na to, co dzieje się w ich rejonie. Pan sołtys powiedział, iż już niejednokrotnie miał 

sytuacje, gdzie zgłaszał problem do GOPS i ten problem został bardzo pozytywnie rozwiązany.  

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

w związku z tym, ze nikt nie zabrał głosu uznał punkt szósty porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 7 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu siódmego porządku obrad                                 

tj. sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                      

i Przeciwdziałania Narkomanii za 2017 rok. Pan Przewodniczący o przedstawienie poprosił Panią 

K. Kiełbasa – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Pani K. Kiełbasa poinformowała radnych, iż w 2017 roku wpływy z pozwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych wyniosły 52.467,00 zł, wykonanie wyniosło 35.004,00 zł. Pani Kierownik 

przedstawiła sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych za 2017 rok (załącznik nr 2 do protokołu) 

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

temacie. 

Przewodniczący Komisji Społecznej zapytał, ile punktów sprzedaży alkoholu jest na terenie 

Gminy.  

Pani K. Kiełbasa powiedziała, iż liczba punktów się zmniejszyła o 3, niemniej jednak nie pamięta 

dokładnej liczby, ile ich zostało, prawdopodobnie jest ich 12, dodała iż sprawdzi to i przekaże 

informację.  

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, które punkty zostały zlikwidowane. 

Pani K. Kiełbasa powiedziała, iż zlikwidowane zostały punkty na Węgliskach, u Pana Wilczek                  

i u Pana Fałda. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż do sprawozdania nie zostało dołączone rozliczenie 

funduszu w rozbiciu na poszczególne zadania, tak jak zostało to rozpisane w preliminarzu 

wydatków. Pan Przewodniczący zapytał, czy mógłby prosić o uzupełnienie tych dokumentów. 
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Pani K. Kiełbasa powiedziała, iż postara się przygotować i dostarczyć taka informację. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy ktoś z zebranych chciałby zabrać głos w tym temacie, 

w związku z tym, że nikt nie zabrał głosu podziękował Pani K. Kiełbasa za udział w dzisiejszej 

sesji, a Jej dalszy w niej udział uznał za dowolny. Pan Przewodniczący uznał punkt siódmy 

porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 8  
 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu ósmego porządku obrad                                      

tj. informacji o stanie ładu, porządku  i bezpieczeństwa publicznego – udział w sesji 

Przedstawiciela Policji i Komendanta Ochotniczej Straży Pożarnej w Rakszawie. Pan 

Przewodniczący jako pierwszego o przedstawienie informacji poprosił Pana J. Węgrzyn                                

– Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji. 

Pan J. Węgrzyn na podstawie przygotowanej prezentacji multimedialnej przedstawił informację  

o bezpieczeństwie i porządku publicznym na terenie Gminy Rakszawa (załącznik nr 3                                         

do protokołu). 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Panu J. Węgrzyn, po czym otworzył dyskusje w tym 

temacie. 

Pan J. Panek powiedział, iż na terenie Gminy jest bardzo duży ciąg chodników, wiadomo                       

że chodnik służy dla pieszych, ale często zdarza się tak, że korzystają z niego jeżdżące na rowerach 

dzieci, bądź osoby starsze, zapytał, jak na to patrzy i jak ma zamiar patrzeć Policja. 

Pan J. Węgrzyn powiedział, iż chodnik służy do ruchu pieszych, a nie do poruszania się rowerem, 

dodał ze nie miał sygnałów, żeby policjant stosował środki, czy postępowanie mandatowe wobec 

osoby starszej, czy dziecka. Pan komendant powiedział, że jeżeli były takie sytuacje to prosi                          

o kontakt, wiadomym jest że tak stanowi przepis, ale można mieć życiowe podejście do pewnych 

spraw. 

Pan J. Panek powiedział, iż nie miał takich sygnałów, niemniej jednak ludzie pytają Go, jako 

sołtysa, czy mogą jeździć chodnikiem, czy też nie.  

Pan J. Węgrzyn powiedział, iż przepis mówi, czy można jeździć, czy też nie. 

Pan J. Panek powiedział, iż cieszy Go wypowiedź Pana Komendanta dotycząca życiowego 

podejścia do takiej sytuacji. 

Przewodniczący Rady Gminy poruszył kwestię Izby Wytrzeźwień, o której w sprawozdaniu 

wspomniał Pan Komendant, powiedział iż radni rozumieją potrzebę zapewnienia pobytu osobom 

nietrzeźwym w skrajnych sytuacjach, w związku z czym zwrócił się do Pani Wójt z wnioskiem                

o przygotowanie na następną sesję uchwały związanej z działalnością GKRPA, w której będą 

zawarte wydatki na pokrycie kosztów Izby Wytrzeźwień. Pan Przewodniczący powiedział,                          

iż nie będzie dokładnie wskazywał działów, powiedział iż myśli, że Pani Wójt przeanalizuje                       

tę sytuację. Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek do Pani Wójt dotyczący 

przygotowania na najbliższą sesję uchwał dotyczących Izby Wytrzeźwień. 

Radni przyjęli wniosek jednogłośnie (13 głosów „za”) 

Pani Wójt powiedziała, iż nie ma nic przeciwko temu, taki projekt uchwały przygotuje, dodała                  

że w ubiegłym roku Rada podjęła taka uchwałę, Gmina próbowała zawrzeć porozumienie z Izbą 

Wytrzeźwień, niestety Izba tego porozumienia nie podpisała, wówczas zarówno w uchwale,                       

jak i w porozumieniu zapisana była kwota 2.000,00 zł, dodała iż w tej chwili nie potrafi sobie 

przypomnieć, z jakiego powodu Izba tego porozumienia nie podpisała.  

Pan J. Węgrzyn powiedział, iż w czasach, kiedy Komenda nie miała pomieszczeń dla osób 

zatrzymanych, na Izbę Wytrzeźwień przeznaczane były zupełnie inne środki, w tej chwili, kiedy 

takie pomieszczenia są Policja potrzebuje tylko „takiego wentylu bezpieczeństwa”. 

Pani M. Janas – Piwińska powiedziała, iż w okresie luty – marzec na terenie Rakszawy była 

wzmożona aktywność Policji, co stworzyło wśród mieszkańców różnego rodzaju teorie spiskowe, 
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Pani radna zapytała, czy było to związane z opieką Policji, czy też były jakieś zdarzenia, które 

powinny mieszkańców niepokoić. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż On również został zatrzymany, byli to policjanci                     

z Zaczernia.  

Pan J. Węgrzyn powiedział, iż policjanci z oddziałów prewencji z Zaczernia oraz policjanci                         

z Komendy Wojewódzkiej przyjeżdżają na teren Powiatu Łańcuckiego, gdyż jest on blisko,                          

to oni typują sobie rejony, a Komenda Powiatowa w to nie ingeruje, dodał iż nie wynika to z tego, 

że nagle coś się stało. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż popiera wniosek o zabezpieczenie środków 

na Izbę Wytrzeźwień, gdyż osobiście zna te realia,  wie że w sytuacjach ekstremalnych, gdy osobę 

nietrzeźwą trzeba izolować, a ze względów zdrowotnych jest to niemożliwe w PDOZ, wówczas 

potrzebna jest Izba Wytrzeźwień. Izba ma takie zasady, że izoluje te osoby, która zostały 

przywiezione z gmin, które zadeklarowały pokrycie kosztów w sytuacji, gdy nie zrobi tego osoba 

zatrzymana, takie zasady stosowane są od lat. pan Przewodniczący potwierdził słowa Pani Wójt, 

ze w ubiegłym roku w budżecie na ten cel została zabezpieczona kwota 2.000,00 zł i nie została 

ona wykorzystana. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej nawiązując do wypowiedzi Pani M. Janas 

– Piwińskiej potwierdził, że w okresie luty – marzec prowadzone były wzmożone kontrole Policji, 

niektóre osoby kilkakrotnie w ciągu dnia były sprawdzane alkomatem, niestety w niektórych 

przypadkach policjanci zatrzymywali pojazdy w miejscach, gdzie utrudniały one ruch innym 

pojazdom. Pan Przewodniczący powiedział, że kiedyś były takie zasady, że jeżeli policjanci 

przyjeżdżali na inny teren było to zgłaszane właściwej jednostce, informowali gdzie są, nie musieli 

mówić o szczegółach. 

Pan J. Węgrzyn powiedział, iż w tej kwestii nic się nie zmieniło, dodał iż policjanci z KWP nie są 

odprawiani przez KPP, niemniej jednak Komenda ma kontakt z ich przełożonymi i przekaże 

zgłoszone uwagi, dodał iż uwagi dotyczące prowadzenia kontroli i przestrzegania procedur 

przekaże również naczelnikom KPP. 

Przewodniczący Rady Gminy o przedstawienie informacji poprosił Pana P. Suszek – Komendanta 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Rakszawie. 

Pan P. Suszek przedstawił informację dotyczącą działalności jednostek OSP Gminy Rakszawa 

(załącznik nr 4 do protokołu). 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Panu P. Suszek, po czym otworzył dyskusje w tym 

temacie. 

Pan F. Pliś wracając do tematu mapy zagrożeń zapytał Pana J. Węgrzyn, co się dzieje z notatką 

którą Policja sporządza w związku ze zgłoszoną niewłaściwą infrastrukturą drogową. 

Pan J. Węgrzyn powiedział, iż taka notatka jest przekazywana właściwemu zarządcy drogi. 

Pan P. Suszek powiedział, iż już od wielu lat strażaków nurtuje problem braku oznakowania 

miejscowości, zasugerował aby zastanowić się nad wprowadzeniem nazw ulic, czy też innych 

oznakowań, które pomogłyby nie tylko strażakom. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż ten temat był już niejednokrotnie poruszany,                           

w pierwszej kolejności proponowane było umieszczenie tablic informacyjnych z nazwami ulic. 

Pan Przewodniczący wyraził nadzieję, że pani Wójt zastanowi się nad tym i weźmie to pod uwagę 

przy analizowaniu i wprowadzaniu środków wolnych.  

Pan J. Panek powiedział, iż Jego współpraca z Prezesem OSP oraz OSP jest bardzo dobra,                            

co najbardziej było widoczne w sytuacji, kiedy potrzebna była pomoc przy rozdawaniu jabłek, 

marchewki, co było wizytowane przez przedstawicieli PCK. Pan sołtys powiedział, iż wówczas 

otrzymał podziękowanie za dobre i sprawne przeprowadzenie tych akcji, dodał iż udało się tego 

dokonać dzięki strażakom, gdyż sami sołtysi nie daliby rady.  

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

że radni nie zabrali głosu podziękował Panu J. Węgrzyn oraz P. Suszek za dobrą współpracę                   

oraz udział w dzisiejszej sesji. Pan Przewodniczący uznał punkt ósmy porządku obrad                                 
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za wyczerpany, po czym ogłosił 7 minut przerwy. 

 

Ad. 9 

 

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

dziewiątego porządku obrad tj. informacji w sprawie realizacji inwestycji wykonanych                                   

i planowanych do wykonania w 2018 roku, o przedstawienie tego tematu poprosił Panią Wójt. 

Pani Wójt powiedziała, iż planowane na 2018 rok inwestycje są w toku, po czym przedstawiła 

informację na ich temat: 

 budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Potoku, Województwo deklaruje udział 

maksymalnie kwoty 170.000,00 zł, drugie 170.000,00 zł to wkład Gminy, na początku 

roku został opracowany operat szacunkowy, dokumentacja tej budowy jest w posiadaniu 

Wojewódzkiego Zarządu Dróg, w tej chwili Województwo oczekuje na uchwałę Rady 

Gminy potwierdzającą udział Gminy w kosztach realizacji tej inwestycji w wysokości 

170.000,00 zł, po otrzymaniu tej uchwały Województwo przystąpi do przetargu                               

na wykonanie tej inwestycji, 

 projekt przebudowy oraz rozbudowy drogi Rakszawa Urząd Gminy – Węgliska (koło 

OSP), tu najtańsza oferta z rozpytania telefonicznego jest na 70.000,00 zł, tak są cenione 

ZRID-owe projekty, jest to kwota netto, bez podziałów geodezyjnych, trzeba będzie 

pomyśleć nad inną realizacja tego zadania, informacja o podjętej decyzji będzie przekazana 

radnym w późniejszym terminie,  

 przebudowa drogi publicznej Rakszawa Bieleckówka – Rakszawa Kąty, dokumentacja jest 

już gotowa, przetarg zostanie ogłoszony łącznie z pozostałymi drogami, do końca kwietnia, 

 przebudowa drogi w Rakszawie – Grobla na wskazanych działkach, trwa przygotowanie 

dokumentacji, 

 przebudowa drogi na działce 5146 (obok Urzędu), dokumentacja jest wykonana, przetarg 

będzie ogłoszony do końca kwietnia, 

 przebudowa drogi wewnętrznej 6893/1 w Rakszawie (od byłej kostki), dokumentacja jest 

gotowa, przygotowana do ogłoszenia przetargu do końca kwietnia, 

 przebudowa drogi wewnętrznej w Rakszawie Kąty (dokończenie tej drogi, która została 

rozpoczęta w tamtym roku), ta droga również jest przygotowana do przetargu, do końca 

kwietnia, 

 droga z FOGR, wniosek został złożony do Urzędu Marszałkowskiego, nie ma jeszcze 

potwierdzonej akceptacji, do tego wniosku została zgłoszona droga w Rakszawie Rąbane, 

w kierunku byłego sołtysa, 

 zakup ziemi i wyrównanie terenu obok Domu Strażaka w Węgliskach na działce nr 850, 

zadanie zostało wykonane, 

 budowa „grzybka”, miejsca ogniskowo – grillowego, między dawnym basenem,                               

a gimnazjum (z funduszu sołeckiego Rakszawy Dolnej), projekt został zlecony, 

przewidywane oddanie projektu w lipcu, projekt będzie kosztował około 10.000,00 zł,                   

za resztę pieniędzy to zadanie będzie wykonywane,  

 przygotowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2, projekt 

jest przygotowywany, 

 budowa przepompowni w Węgliskach, w umowie zapisany jest termin realizacji do końca 

lipca 2018 r., umowa jest podpisana z Energokomem, 

 odnawialne źródła energii, ma być ogłoszony ponowny przetarg, ale dopiero po pisemnym 

przesunięciu przez Urząd Marszałkowski terminu wykonania tego zadania, ustana 

informacja jest taka, że Urząd Marszałkowski przychyli się do wniosku Gmin partnerskich 

 budowa oświetlenia ulicznego Rakszawa Rąbane – Rakszawa Kąty Cegielnia, przetarg 
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został sfinalizowany, umowa została podpisana, zadanie będzie wykonane za 50.000,00 zł, 

w związku z czym z tego zadania zostanie 30.000,00 zł, z tego zadania jest 5.000,00 zł 

oszczędności, 

 budowa oświetlenia ulicznego Rakszawa Basakówka – Dąbrówki, przetarg został 

rozstrzygnięty na kwotę 75.000,00 zł, 

 trwają prace nad budową oświetlenia z funduszy sołeckich, na te mniejsze zadania                           

w przetargu był zapisany punkt, że do połowy inwestycji ta firma wykona pozostałe 

oświetlenia, pozostałe oświetlenia, to oświetlenie w Kątach Rakszawskich, oświetlenie 

przy drodze na Kormanice, projekt i zainstalowanie 2 lamp na Węgliskach, wykonanie 

projektu oświetlenia Rakszawa Górna, uzupełnienie oświetlenia ulicznego na Nowych 

Polach (3 lampy),  

 przebudowa sali teatralnej w ZSTG w Rakszawie, kwota 430.000,00 zł, plac budowy został 

przekazany, koniec realizacji tego zadania jest do końca lipca 2018 r., 

 budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 3, oczekiwane jest 

rozstrzygnięcie wniosku w Ministerstwie Sportu, wraz z tym wnioskiem został złożony 

wniosek o dofinansowanie budowy boiska przy Szkole Podstawowej w Węgliskach,  

 budowa parkingu i wiaty przy obiekcie sportowym na działce 4995 (przy ABC), przetarg 

się odbył, rozstrzygnął się kwotą około 90.000,00 zł, w dzisiejszej zmianie budżetu jest                 

ta kwota uwzględniona, jeżeli radni podejmą uchwałę, to zadanie będzie niebawem 

realizowane. 

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

Pan Z. Tama zapytał, kiedy najwcześniej może się odbyć przetarg na brakujący odcinek 

kanalizacji na Węgliskach. 

Pani Wójt powiedziała, iż na uzupełnienia kanalizacji jest w budżecie 35.000,00 zł, być może uda 

się tę kwotę zwiększyć, z informacji od Kierownika wie, że z tych pieniędzy ma być w pierwszej 

kolejności wykonywana kanalizacja na Grobli i na Kościelnym. Pani Wójt powiedziała, iż w dniu 

dzisiejszym nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie, niemniej jednak Gmina idzie w tym kierunku, 

aby zaprojektowane odcinki kanalizacji wykonywać. 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił, aby Pani Wójt przy zwiększaniu środków wzięła pod 

uwagę odcinek kanalizacji na Kościelnym i na Grobli.  

Pan R. Falandysz zapytał, jak wygląda sytuacja z chodnikiem naprzeciwko Szkoły Podstawowej 

Nr 3. 

Pani Wójt powiedziała, iż chodnik przy Szkole Podstawowej Nr 3 planowany jest do wykonania 

w okresie lipiec – sierpień, uzależnione to jest od tego, czy Gmina otrzyma pracowników 

interwencyjnych, jeżeli nie, to ten termin może się przesunąć, dodała iż trwa rozliczenie                                

z Zarządem Dróg Powiatowych dotyczące ubiegłorocznych chodników, w ramach tego 

rozliczenia, ten chodnik będzie wspólnie wykonany.  

Pan R. Leja zapytał, jak wygląda sprawa scalania gruntów. 

Pani Wójt powiedziała, iż nie zna tego tematu, niemniej jednak udzieli w tej kwestii pisemnej 

odpowiedzi.  

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

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

 

Ad. 10 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu dziesiątego porządku obrad                         

tj. podjęcia uchwały w sprawie podziału Gminy Rakszawa na stałe obwody głosowania, ustalenia 

ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Pan Przewodniczący 

poprosił Przewodniczącego Komisji Społecznej o przedstawienie opinii w temacie tej uchwały. 

Przewodniczący Komisji Społecznej powiedział, iż Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt                 
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tej uchwały, na posiedzeniu była obecna Pani Sekretarz, która szczegółowo ten projekt omówiła. 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił Panią Wójt o przybliżenie projektu tej uchwały. 

Pani Wójt powiedziała, iż ta uchwała została przygotowana zgodnie ze zmianami Kodeksu 

Wyborczego, te zmiany wskazują, aby w miesiąc po podjęciu uchwały dotyczącej podziału Gminy 

na okręgi wyborcze podjąć uchwałę o podziale Gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia                    

ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Podział jest taki jak 

dotychczasowy, w Gminie jest 15 okręgów wyborczych i 7 obwodów głosowania. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Pani Wójt, 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 stałe obwody głosowania, ustalenia                                

ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie (13 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż podjęta uchwała będzie miała Nr LII/239/18 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 19 kwietnia 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 udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa 

Podkarpackiego na realizację zadania publicznego. Pan Przewodniczący poprosił panią Wójt                    

o przybliżenie projektu tej uchwały. 

Pani Wójt powiedziała, iż jak już wcześniej wspominała, ta uchwała została przygotowana                         

w związku z współfinansowaniem budowy chodnika w Potoku w relacji 50/50 z Samorządem 

Województwa Podkarpackiego. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Pani Wójt, po czym oddał głos Przewodniczącemu 

Komisji Rewizyjnej. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż do przyjęcia na dzisiejszej sesji są 4 uchwały, 

które się ze sobą wiążą, są to 3 uchwały okołobudżetowe i uchwała dotycząca zmiany budżetu. 

Pan Przewodniczący powiedział, iż Komisja Rewizyjna pracowała nad wszystkimi projektami 

tych uchwał, wszystkie zaopiniowała pozytywnie i rekomenduje radzie Gminy podjęcie tych 

uchwał w zaproponowanym brzmieniu. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż Urząd 

Marszałkowski zadeklarował pomoc w realizacji budowy chodnika w Potoku, w wysokości 

170.000,00 zł, chodnik ma być budowany w systemie 50/50, na chwile obecną nie można liczyć 

na to, że Urząd Marszałkowski zwiększy swoją kwotę. Gmina ma w tej chwili podjęta uchwałę                   

o pomocy w kwocie 275.000,00 zł, druga uchwała przygotowana na dzisiejszą sesję również 

dotyczy budowy chodnika w Potoku, jest w niej zadeklarowana pomoc rzeczowa dla Samorządu 

Województwa w wysokości 40.000,00 zł, są to środki na pokrycie ewentualnie powstałych potrzeb 

związanych z budową tego chodnika. Za środki, jakie zabezpieczają Województwo i Gmina 

chodnik nie będzie wybudowany w całości, jak zakładano, z informacji Pana Kierownika wynika, 

że budowa chodnika rozpocznie się na wysokości przystanku autobusowego, tam będzie zatoczka 

autobusowa dla autobusów jadących z kierunku Leżajska w kierunku Rakszawy, z obu stron drogi 

chodnik będzie wybudowany do drogi do Leśnictwa, natomiast dalej chodnik będzie wybudowany 

po południowej stronie drogi i zakończy się 60m za skrzyżowaniem z drogą powiatową                               

do Smolarzyn. Przewidywania są że na te odcinki wystarczy środków, jak będzie                                                

w rzeczywistości, to pokarze rozstrzygniecie przetargowe. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

powiedział, iż trzecia przygotowana uchwała dotyczy dopłaty do ścieków, w tej uchwale nic się 

nie zmienia w stosunku do poprzedniej uchwały, poza okresem na jaki zostają uchwalone dopłaty, 

a uchwala się je na miesiące maj i czerwiec. 
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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 udzielenia 

pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania 

publicznego. 

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie (13 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż podjęta uchwała będzie miała Nr LII/240/18 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 19 kwietnia 2018 roku, po czym uznał punkt jedenasty porządku obrad 

za wyczerpany.  

 

Ad. 12  

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu dwunastego porządku obrad                           

tj. podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa 

Podkarpackiego na realizację zadania publicznego. Przewodniczący Rady Gminy powiedział,                   

iż Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wypowiedział się na temat tej uchwały w poprzednim 

punkcie, po czym otworzył dyskusję w temacie tej uchwały. 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 udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi 

Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego. 

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie (13 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż podjęta uchwała będzie miała Nr LII/241/18 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 19 kwietnia 2018 roku, po czym uznał punkt dwunasty porządku obrad 

za wyczerpany.  

 

Ad. 13  

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu trzynastego porządku obrad                             

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

zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od 1 maja 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. z terenu 

Gminy Rakszawa.  Pan Przewodniczący powiedział, iż również w kwestii tej uchwały we 

wcześniejszym punkcie wypowiedział się Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, a następnie 

otworzył dyskusję w temacie tej uchwały. 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 maja 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. z terenu 

Gminy Rakszawa. 

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie (13 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż podjęta uchwała będzie miała Nr LII/242/18 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 19 kwietnia 2018 roku, po czym uznał punkt trzynasty porządku obrad 

za wyczerpany.  

 

Ad. 14  

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu czternastego porządku obrad                            

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

Pan Przewodniczący poprosił Panią Wójt o wprowadzenie do projektu tej uchwały. 
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Pani Wójt powiedziała, iż projekt tej uchwały był szczegółowo omawiany na posiedzeniu Komisji 

Rewizyjnej, po czym omówiła zmiany zgodnie z uzasadnieniem do projektu uchwały (załącznik 

nr 5 do protokołu). 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż tak jak wcześniej mówił Komisja Rewizyjna 

rekomenduje Radzie Gminy podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.  

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

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

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 LII/243/18 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 19 kwietnia 2018 roku, po czym uznał punkt czternasty porządku obrad 

za wyczerpany.  

 

Ad. 15  

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu piętnastego porządku obrad                             

tj. wnioski i zapytania radnych. Pan Przewodniczący zapytał, jaka jest wysokość nadwyżki 

budżetowej i środków wolnych. 

Pani Wójt powiedziała, iż nadwyżka budżetowa wynosi 124.0000,00 zł, wolne środki 

1.340.000,00 zł, co razem daje 1.464.000,00 zł, dodała iż na Komisji Rewizyjnej padło pytanie 

dotyczące podziału tych środków, niemniej jednak nad ich podziałem trzeba się bardzo dobrze 

zastanowić, środki trzeba zabezpieczyć na wiele wydatków, które do końca nie są znane, jak 

choćby OZE. Pani Wójt powiedziała, iż temat ten szybko wróci. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej zapytał odnośnie rozliczenia z Powiatem budowy 

chodników, w ubiegłym roku Kierownik zapewniał, że przetargi wyszły bardzo korzystnie, zapytał 

kiedy można się spodziewać tego rozliczenia. 

Pani Wójt powiedziała, iż nie jest w stanie powiedzieć kiedy to nastąpi i na czym dokładnie                      

to polega. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż ten temat nie jest dla Niego zbyt 

zrozumiały. 

Pani Wójt powiedziała, iż postara się rozeznać tę sprawę i przekazać radnym informację. 

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

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

 

Ad. 16  

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu szesnastego porządku obrad                            

tj. sprawy różne. 

Pan J. Kuca w związku z tym, że zapadła decyzja Sądu w sprawie grzebowiska i właściciel został 

ukarany, co dalej będzie z ta sprawą. Druga sprawa, jaka poruszył Pan sołtys dotyczy funduszu 

sołeckiego, zapytał jak to jest, że sołtysi znają kwotę funduszu sołeckiego, na zebraniach jest to 

mówione, a później sołtysi nie mogą uczestniczyć w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, nie mogą 

wiedzieć, jak później został ten fundusz rozdysponowany. W regulaminie jest zapis, że sołtysi 

mogą uczestniczyć. Pani Wójt powiedziała, iż nie zabrania sołtysom uczestnictwa w Komisji 

Rewizyjnej.  
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Pani Wójt powiedziała, że jeżeli chodzi o grzebowisko, to czeka na odpis wyroku Sądu, a jeżeli 

chodzi o posiedzenie Komisji, to nawet nie miałaby prawa zabraniać sołtysom uczestnictwa                       

w Komisji Rewizyjnej. Pani Wójt powiedziała, iż myśli, że Panu sołtysowi chodzi o kontrolę 

Komisji Rewizyjnej działalności Wójta, a tu sołtysi z protokołu się dowiedzą, taki protokół jest 

jawny i każdy może się z nim zapoznać. 

Pan J. Kuca powiedział, iż chodziło Mu o to, że sołtysi byli na ostatnim posiedzeniu Komisji 

Rewizyjnej i nie mogli w nim uczestniczyć, a regulamin mówi, że mogą uczestniczyć. Pan sołtys 

powiedział, iż dobrze, że sołtysi będą się mogli zapoznać z protokołem tej kontroli.  

Pani Wójt powiedziała, iż sołtys zawsze może przyjść, zapytać i sprawdzić fundusz sołecki, 

funduszem sołeckim poprzez Gminę zarządza sołtys. 

Pan J. Panek powiedział „Pani Wójt sam słyszałem Pani słowa, jak Pani powiedziała,                                    

że w obecności sołtysów nie można udostępniać dokumentów dotyczących wykorzystania 

funduszu sołeckiego”. 

Pani Wójt powiedziała, iż takich słów nie użyła. 

Pan J. Panek powiedział, że teraz „odwracamy kota do góry ogonem, szanujmy się w jakiś 

sposób”. 

Pani Wójt powiedziała „szanujmy się, to jest fakt”. 

Pan C. Babiarz powiedział, iż był u Niego oraz u innych sołtysów przedstawiciel firmy VOICE 

NET, który poinformował Go, że przedstawiciele tej firmy będą chodzić po miejscowości,                          

do wszystkich mieszkańców i będą podpisywać zgody dotyczące ich nieruchomości, gdyż przez 

te działki będzie przebiegać linia światłowodowa. Pan sołtys powiedział, iż zgodę dotyczącą Jego 

nieruchomości już podpisał. Pan C. Babiarz powiedział, iż wcześniej o tej sprawie sołtysi nie byli 

informowani przez Urząd, przedstawiciel firmy powiedział, iż w przypadku problemów                                 

z mieszkańcami będą się do Niego zwracać z prośbą o pomoc w uzyskaniu zgód. Pan sołtys 

zapytał, czy od kogoś z Urzędu, czy tez od osób obecnych na sesji mógłby się coś więcej 

dowiedzieć na ten temat, gdyż na dzień dzisiejszy niewiele wie o tym przedsięwzięciu. 

Pani Wójt powiedziała, iż przedstawiciel firmy, o której mówił Pan sołtys był dzisiaj w Urzędzie, 

również pierwszy raz, mówił że wygrał wniosek na projekt i budowę sieci światłowodowej, 

niemniej jednak z tego co Pani Wójt wcześniej słyszała, to takie wnioski były na tereny, gdzie nie 

ma sieci światłowodowej, a na większej części Gminy taka sieć jest. Pani Wójt powiedziała,                        

iż Pan który Ją dzisiaj odwiedził, poinformował Ją, że będzie taka sieć budował i dzisiaj będzie 

zbierał zgody mieszkańców, pokazywał Pani Wójt pisma, że wybiera się do sołtysów, żeby sołtysi 

mu dali swoją pieczątkę i dobrze by było, żeby z drugiej strony swoją pieczątkę oraz podpis złożył 

Wójt. Pani Wójt powiedziała, iż odmówiła złożenia podpisu i pieczątki, gdyż ta sprawa nie jest 

uzgadniana z Gminą, a to czy mieszkańcy zgodzą się na wejście na teren ich działki, jest wyłącznie 

ich decyzją, jeżeli nie wyrażą zgody, nie będą z tego tytułu ponosić żadnych konsekwencji.  

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż przed sesją pewien Pan prosił o możliwość 

wystąpienia na sesji, w tej chwili po wysłuchaniu toczącej się dyskusji wie, że to o tę sprawę 

chodziło. Pan Przewodniczący powiedział, iż z tym Panem umówił się tak, że poinformuje go                    

o terminie następnej sesji.  

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż pewien czas temu inna firma budowała sieć 

światłowodową na terenie Gminy, wówczas właściciel tej firmy przyszedł na sesję i szczegółowo 

przedstawił swoja ofertę, firma która teraz chce budować sieć, realizacje swojego przedsięwzięcia 
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zaczyna trochę od niewłaściwej strony. Pan Przewodniczący powiedział, iż On nic by nie 

podpisywał. 

Pani T. Chajec powiedziała, iż inwestycje na Kątach nie są łatwe, Ona jeżeli chodzi o światłowód 

skorzystała z trzeciej oferty, jeszcze inne firmy, gdyż firma, która jako pierwsza wykonywała sieć 

światłowodową nie wykonała jej na Kątach, tak jak było obiecywane. Pani radna powiedziała,                 

iż o tej sprawie powinni zadecydować mieszkańcy na miejscu, a nie koniecznie na sesji.  

Pan C. Babiarz powiedział, iż inetrnet z którego korzystają mieszkańcy Katów jest bardzo słaby              

i niejednokrotnie bardzo trudno, cos przez niego wysłać. Pan sołtys powiedział, iż z rozmowy                   

z przedstawicielem firmy dowiedział się, iż nie koniecznie to ta firma będzie czerpała zyski                       

z dostawy internetu, z tej sieci będą mogły korzystać również inne firmy. Pan C. Babiarz 

powiedział, iż rozmawiał z Panem J. Panek, u którego również był przedstawiciel tej firmy i On 

również złożył na piśmie swój podpis z pieczątką. Pan sołtys powiedział, iż chciałby mieć wiedzę 

w tym temacie, i chciałby przekazać ją mieszkańcom na zebraniu.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż „czuje się wywołany do tablicy” 

wcześniejszym wystąpieniem sołtysów, poinformował zebranych, iż zgodnie z upoważnieniem 

Rady Gminy Komisja Rewizyjna prowadzi kontrole działalności Wójta w zakresie wydatkowania 

funduszy sołeckich za rok 2017. Pan Przewodniczący powiedział, iż w dniu 16 marca zwrócił się 

do Pani Wójt z pismem informującym o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej na którym ten temat 

będzie poruszany oraz z zaproszeniem Pani Wójt do udziału w tym posiedzeniu, w przypadku 

niemożliwości uczestnictwa była prośba, aby Pani Wójt oddelegowała właściwych pracowników, 

w piśmie zawarta była również prośba o wydanie dokumentów w formie kserokopii.                                      

W odpowiedzi Pani Wójt napisała, iż w związku z kontrolami trwającymi w Urzędzie i nawałem 

prac, nie jest w stanie wziąć udziału w posiedzeniu, również pracownicy w tym terminie nie będą 

w stanie wziąć udziału w tym posiedzeniu. Pani Wójt poinformowała, że zespoły kontrolne mogą 

się zapoznać z dokumentami o które wnioskuje Komisja na stanowiskach pracy poszczególnych 

pracowników. W dniu 21 marca odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji udało się 

uzyskać jedynie protokoły z zebrań wiejskich, które dostarczyła Pani Sekretarz, już wówczas Pani 

Wójt ustnie informowała o problemie, aby w kontroli działalności Wójta uczestniczyli sołtysi. Pan 

Przewodniczący powiedział, iż zwrócił się do Pani Wójt z kolejnym pismem, w którym używał 

już określenia zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej, w piśmie tym poprosił o wydanie 

dokumentów w zakresie i formie, jak w poprzednim piśmie, termin posiedzenia był wyznaczony 

na dzień 4 kwietnia. Na salę, gdzie odbywało się posiedzenie przybył pracownik – Pan Kierownik 

Szubart, który przyniósł ze sobą dokumenty, na sali znajdowali się sołtysi J. Kuca i J. Panek, Pani 

Wójt zeszła na dół, poprosiła Pana Przewodniczącego i Pana Kierownika i oświadczyła, że jeżeli 

sołtysi będą w tych czynnościach uczestniczyć, to Ona zabroni pracownikowi okazania 

dokumentów, będą one mogły być okazane, ale na stanowisku pracy pracownika, a nie przed 

sołtysami. Sołtysi to słyszeli i nie chcąc komplikować dalszych prac opuścili salę i dalsze 

czynności Komisja wykonywała już tylko i wyłącznie w swoim gronie, w składzie trzyosobowym. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż protokołu jeszcze nie ma, gdyż Komisja                    

nie zakończyła jeszcze swoich prac.  

Pani T. Sroczyk powiedziała, iż fundusz sołecki Rakszawy Górnej został przeznaczony                               

na oświetlenie drogi, w kierunku cmentarza, po rozmowie z Panem Kierownikiem okazało się,                    

że na wykonanie tego zadania braknie środków, a biorąc pod uwagę to, ze będzie nadwyżka 
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budżetowa poprosiła Panią Wójt i Radę Gminy o uwzględnienie przy podzielę nadwyżki środków 

na zrealizowanie tej inwestycji do końca. 

Pan J. Panek nawiązując do wcześniejszej wypowiedzi, dotyczącej firmy, która buduje światłowód 

powiedział, iż długo rozmawiał z tym Panem, światłowód o którym mowa buduje Urząd 

Marszałkowski, dodał iż dziwi się, że Pani Wójt nic o tym nie wie, skoro to Urząd Marszałkowski 

buduje, to Wójtowie, na których terenie ma być ta budowa powinni być o tym powiadomieni,                    

ta sprawa dotyczy całego Powiatu Łańcuckiego. Pan sołtys powiedział, iż realizacja tego zadania 

polega na tym, ze do każdego mieszkańca, do każdego domu ma być bezpłatnie doprowadzone 

łącze światłowodowe, za sieć oraz łącze do każdego domu płaci Urząd Marszałkowski. Nie ma 

warunku, że to łącze musi być wykorzystane, albo musi być wykorzystane na potrzeby tej firmy. 

Pan J. Panek powiedział, że jest to program rządowy dla całego kraju, dodał iż o tym co będzie 

tym światłowodem prowadzone, telefon, internet, czy telewizja zdecydują mieszkańcy.  

Pani Wójt powiedziała, iż sprawdzi to w Urzędzie Marszałkowskim.  

Pan J. Panek powiedział, iż na terenie Gminy w zakresie ogłoszeń „jest całkowita wolna 

amerykanka”, ale na to pozwalają obecne przepisy, w tej chwili ogłoszenie tej samej treści w kilku 

egzemplarzach jest naklejane na tablicę ogłoszeń w taki sposób, że zaklejone są wszystkie inne 

ogłoszenia, w tej chwili nie ma przepisów regulujących tę sprawę, ogłoszenia są naklejane nie 

tylko na tablice, ale również na słupy, drzewa, czy płoty. Pan sołtys poprosił, aby Rada Gminy 

zajęła się ta sprawą. 

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

nie zabrał głosu zamknął dyskusję, po czym uznał punkt szesnasty porządku obrad za wyczerpany.  

 

Ad. 17 

 

W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy 

zamknął LII sesję Rady Gminy. Obrady trwały od godz. 1500 do godz. 1800.   

 

 

Sporządziła: Teresa Nowicka           Zatwierdził:  
 

Paweł Przybyło 

Przewodniczący Rady Gminy Rakszawa 

 


