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Protokół Nr VII/53/2018 

z LIII Sesji Rady Gminy Rakszawa 

z 24 maja 2018 r.  
 

Obecni według załączonej listy obecności. 

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

udział 10 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. 

Pani Wójt w związku z wnioskiem Komisji Rewizyjnej zgłosiła wniosek o wprowadzenie                              

do porządku obrad dwóch punktów dotyczących podjęcia uchwały w sprawie powierzenia Gminie 

Miasto Rzeszów realizacji zadań izby wytrzeźwień oraz uchwały zmieniającej Uchwałę                                

Nr XLIX/224/17 Rady Gminy Rakszawa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na rok 2018. 

Przewodniczący Rady Gminy zaproponował, aby te punkty wprowadzić do porządku obrad                        

po punkcie 11, jako punkt 12 podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Miasto Rzeszów 

realizacji zadań izby wytrzeźwień i punkt 13 podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę                                   

Nr XLIX/224/17 Rady Gminy Rakszawa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na rok 2018,                      

w związku z wprowadzonymi punktami zmieni się numeracja pozostałych punktów porządku 

obrad, dotychczasowy punkt 12 będzie punktem 14, punkt 13 będzie punktem 15 i tak kolejno                    

do punktu 16, który będzie punktem 18. Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Pani 

Wójt o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowych dwóch chwał oraz swoją propozycję 

umieszczenia ich w zaproponowanym porządku obrad. 

Radni przyjęli wniosek jednogłośnie (10 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska 

dla Gminy Rakszawa za lata 2013 – 2016 powinien zostać przyjęty w formie uchwały, w związku 

z czym zmieni się treść punktu 8, teraz będzie to podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Raportu        

z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rakszawa za lata 2013 – 2016. Pan 

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o zmianę treści punktu 8. 

Radni przyjęli wniosek jednogłośnie (10 głosów „za”) 

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 jednogłośnie (10 głosów „za”) 

 

Zatwierdzony porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z LI i LII sesji Rady Gminy. 

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

sesjami. 

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

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

7. Sprawozdanie z działalności GOKiC w Rakszawie za rok 2017 oraz plany i zamierzenia                     

na rok 2018 – wystąpienie dyrektora GOKiC. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska 

dla Gminy Rakszawa za lata 2013 – 2016. 
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9. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się 

o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rakszawa. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rakszawa 

na lata 2018 – 2021 z uwzględnieniem lat 2022 – 2025. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łańcuckiego                           

na realizację zadania publicznego. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Miasto Rzeszów realizacji zadań izby 

wytrzeźwień. 

13. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLIX/224/17 Rady Gminy Rakszawa z dnia                      

28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania 

Problemów Alkoholowych na rok 2018. 

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

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rakszawa                    

na lata 2018 – 2025. 

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 protokołów z LI i LII sesji Rady Gminy.  Pan Przewodniczący zapytał, czy radni mają 

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

pod głosowanie przyjęcie protokołu z LI sesji Rady Gminy. 

Radni przyjęli protokół z LI sesji jednogłośnie (10 głosów „za”) 

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

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

sesji Rady Gminy. 

Radni przyjęli protokół z LII sesji jednogłośnie (10 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 posiedzeniu Komisji Rewizyjnej,                      

a także wraz z Panem F. Pliś reprezentował Radę w spotkaniu z Policją, dotyczącym 

bezpieczeństwa. Pan Przewodniczący reprezentował Radę Gminy na Wernisażu pracownika 

GOKiC poświęconym fotografii, tematem były dzieci. Przewodniczący Rady Gminy powiedział, 

iż wraz z Panią Wójt ustalał porządek obrad oraz listę gości na dzisiejszą sesję. Pan 

Przewodniczący uznał punkt czwarty porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 5 i 6 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktów piątego i 6 porządku obrad 

tj. sprawozdania Wójta Gminy Rakszawa z działalności w okresie od ostatniej sesji oraz 
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sprawozdania Wójta z realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji Rady Gminy. Pan 

Przewodniczący o przedstawienie informacji poprosił Panią Wójt. 

Pani Wójt powiedziała, iż w okresie od ostatniej sesji, oprócz spraw związanych                                                

z funkcjonowaniem Urzędu uczestniczyła w Targach Pracy zorganizowanych przez PUP                              

w Łańcucie, w akademii z okazji 3 Maja w Szkole Podstawowej Nr 2, w Gimnazjalnym 

Podkarpackim Konkursie Chemicznym, w apelu związanym z przejściem na emeryturę 

Komendanta PPSP w Łańcucie, w uroczystościach 3 Maja organizowanych we współudziale 

Wójta, Proboszcza i GOKiC. Pani Wójt wzięła udział w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej                            

w Konferencji dotyczącej rolnictwa i obszarów wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim, w apelu 

dotyczącym obchodów Dnia Strażaka PPSP w Łańcucie oraz w Święcie Patrona Szkoły 

Podstawowej Nr 3. W kwestii dotyczącej realizacji uchwał Pani Wójt oddała głos Pani Sekretarz. 

Pani Sekretarz powiedziała, iż na ostatniej sesji Rada Gminy podjęła pięć uchwał: 

 Uchwała Nr LII/239/18 Rady Gminy Rakszawa z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie 

podziału Gminy Rakszawa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic 

oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych – uchwała została przesłana do publikacji 

i do legalizacji, została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego 8 maja 2018 r. pod pozycją 2275, 

 Uchwała Nr LII/240/18 Rady Gminy Rakszawa z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację 

zadania publicznego – ta uchwała i kolejna wraz z dokumentacją została przekazana                     

do Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich,  

 Uchwała Nr LII/241/18 Rady Gminy Rakszawa z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie 

udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację 

zadania publicznego – ta uchwała i poprzednia wraz z dokumentacją została przekazana 

do Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, 

 Uchwała Nr LII/242/18 Rady Gminy Rakszawa z dnia 19 kwietnia 2018 roku 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 – w sprawie tej uchwały RIO wszczęła postepowanie, po wyjaśnieniach 

postepowanie to zostało umorzone, gdyż nie narusza przepisów prawa, 

 Uchwała Nr LII/243/18 Rady Gminy Rakszawa z dnia 19 kwietnia 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 punkty piąty i szósty 

porządku obrad za wyczerpane. 

 

Ad. 7 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu siódmego porządku obrad                                 

tj. sprawozdania z działalności GOKiC w Rakszawie za rok 2017 oraz plany i zamierzenia                     

na rok 2018 – wystąpienie dyrektora GOKiC. Pan Przewodniczący o przedstawienie tego tematu 

poprosił Panią A. Rzepka – Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa. 

Pani A. Rzepka przedstawiła sprawozdanie z działalności GOKiC w Rakszawie za okres                         

1.01 – 31.12.2017 r. (załącznik nr 1 do protokołu). 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Pani A. Rzepka, po czym otworzył dyskusję w tym 

temacie. 

Przewodniczący Komisji Społecznej poprosił Panią A. Rzepka o przybliżenie tematu remontu sali 

teatralnej, ponadto zapytał odnośnie możliwości podciągnięcia prądu na teren Brzeźnika, gdzie 

odbywa się teraz sporo imprez organizowanych przez GOKiC. pan Przewodniczący powiedział, 

iż w tej chwili również stadion ma problem z prądem, obecna sieć nie podoła takiemu obciążeniu.  
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Pani A . Rzepka powiedziała, iż wcześniej GOKiC organizował imprezy na placu przed   

Browarem VAN PUR, nie było wówczas żadnego problemu z prądem, gdyż ta sprawą od początku 

do końca zajmował się Browar, jako sponsor tych imprez. W tej chwili imprezy organizowane                 

są w Brzeźniku, co jest bardzo trudne, gdyż nie ma tam prądu, a nie ma możliwości, żeby na jeden 

raz podciągnąć prąd kablem z jakiegoś słupa. Obecnie sytuacja wygląda tak, że GOKiC 

wypożycza agregat, co niestety sporo kosztuje. Pani Dyrektor powiedziała, iż patrząc 

przyszłościowo, jeżeli imprezy miałyby się odbywać w Brzeźniku, to trzeba by było pomyśleć                   

o stałym podłączeniu tam prądu, co niestety z tego co się orientowała jest dosyć kosztowne. Jeżeli 

chodzi o remont sali teatralnej, to wniosek złożyła Gmina Rakszawa, projekt jest realizowany 

przez pracowników Urzędu Gminy, to na jakim etapie jest w tej chwili remont trudno jest 

powiedzieć, gdyż konsultacji z GOKiC jest niewiele. Pani A. Rzepka powiedziała, iż w ostatnim 

czasie pracownik Urzędu kontaktował się z Nią na temat wyposażenia sali teatralnej, niemniej 

jednak jest to sprawa, którą trzeba dobrze przemyśleć. 

Pan W. Walawender zapytał Panią A. Rzepka, co sądzi o asfaltowaniu dróg w kierunku               

Brzeźnika, czy charakter tego miejsca wymaga, żeby były drogi asfaltowe, czy lepiej żeby zostały 

brukowe. 

Pani A. Rzepka powiedziała, iż asfalt zaburzyłby to miejsce, niemniej jednak trzeba dbać,                

aby na tych drogach nie było dziur. 

Pan W. Walawender zapytał, czy siłownia, która była dofinansowana z Fundacji VAN PUR działa, 

czy urządzenia są zamówione. 

Pani A. Rzepka powiedziała, iż projekt był od września ubiegłego roku, wniosek został złożony            

w styczniu, był w niepoprawnej formie, instytucja miała go poprawić i do tej pory poprawny 

wniosek nie został złożony.  

Pan Z. Tama powiedział, iż w informacji Pani Dyrektor powiedziała, iż powstał projekt 

zagospodarowania parkingu za budynkiem GOKiC, zapytał co ten projekt przewiduje. 

Pani A. Rzepka powiedziała, iż ten projekt został przygotowany przez osoby działające w Klubie 

Aktywnych, a biorąc pod uwagę, że jest to teren Gminy pierwsze musi ten projekt skonsultować, 

niemniej jednak zawiera on zarówno miejsca parkingowe, jak i nasadzenia oraz ławeczki. 

Pan F. Pliś odnośnie zajęć „zdrowy kręgosłup” zapytał, co to za zajęcia. 

Pani A. Rzepka powiedziała, iż są to zajęcia prowadzone przez fizjoterapeutę, maja na celu 

odciążenie kręgosłupa, zajęcia są płatne około 5,00 – 6,00 zł za zajęcia, w zależności od tego                   

ile osób uczestniczy. 

Pan F. Pliś poprosił Panią A. Rzepka o przedstawienie Pani, która razem z Nią przyszła                              

na dzisiejszą sesję. 

Pani A. Rzepka przedstawiła Panią R. Radomska, która od marca pracuje w Ośrodku Kultury jako 

księgowa. 

Pan J. Kuca powiedział, iż po wysłuchaniu sprawozdania jest pod ogromnym wrażeniem tego,                

co robi GOKiC i na jaką skalę. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy ktoś z zebranych chciałby jeszcze zabrać głos,                        

w związku z tym, ze nikt z zebranych nie zabrał głosu podziękował Pani A. Rzepka                                

za przygotowanie sprawozdania przybycie na dzisiejszą sesję. Pan Przewodniczący powiedział,  

iż chciałby zorganizować spotkanie robocze dotyczące pomieszczeń i funkcjonowania GOKiC          

w odniesieniu do dalszego funkcjonowania budynku Gimnazjum. 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. podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Programu 
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Ochrony Środowiska dla Gminy Rakszawa za lata 2013 – 2016. Pan Przewodniczący                                     

o przedstawienie raportu poprosił Panią A. Panek. 

Pani A. Panek powiedziała, iż dla Gminy Rakszawa przygotowała zarówno Program                      

Ochrony Środowiska, jak i Raport z wykonania tego programu. Pani Panek powiedziała, iż Raport 

ma za zadanie wskazać, jak zmieniały się, bądź nie zmieniały się poszczególne elementy 

środowiska w poszczególnych latach, a przygotowywany jest na podstawie badań Wojewódzkiego 

Inspektora Ochrony Środowiska oraz danych Urzędu Marszałkowskiego. Z raportu wynika,                      

że Gmina Rakszawa jest Gmina stosunkowo czystą, jeżeli chodzi o gospodarkę odpadami,                          

to ilość odebranych odpadów w porównani u do roku 2011 wzrosła dwukrotnie, niemniej jednak 

biorąc pod uwagę dane szacunkowe z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, to jakaś 

część tych odpadów nadal gdzieś krąży poza systemem. Na terenie Gminy stwierdzono 

zwiększony poziom benzopirenu i pyłów, które mogą mieć wpływ na zdrowie, niemniej jednak 

jest to charakterystyczne dla większości terenu województwa. Jeżeli chodzi o wody, to na terenie 

Gminy Rakszawa nie ma żadnego punktu monitoringowego, w związku z czym nie można 

stwierdzić, jaka jest rzeczywista jakość tej wody. Jeżeli chodzi o cieki wodne na terenie Gminy, 

to jakość ich wód co roku się pogarsza, w związku z czym prawdopodobnie będą podjęte działania 

Wód Polskich, żeby ograniczyć nielegalnych zrzutów ścieków. Pani A. Panek powiedziała,                      

iż raport przygotowywany jest w oparciu o przepisy ustawy o ochronie środowiska. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Pani A. Panek, po czym otworzył dyskusję w temacie 

tej uchwały. Pan Przewodniczący powiedział, iż Pani A. Panek wspomniała, iż na terenie Gminy 

nie ma punktu monitorującego, zapytał kto występuje z inicjatywą utworzenia takiego punktu, kto 

zakupuje urządzenia, jak takie punkty działają. 

Pani A. Panek powiedziała, iż ustalaniem punktów zajmuje się Wojewódzki Inspektor Ochrony 

Środowiska i On ma punkty stałe, albo punkty okresowe, w usytuowaniu takich punktów bardzo 

ważne jest to, jak istotny jest ciek wodny, który przebiega przez daną jednostkę administracyjną. 

Punkty nie mają urządzeń, są to stałe miejsca w które przyjeżdżają inspektorzy WIOŚ i pobierają 

próbki wody do analizy, niestety zasoby ludzkie są ograniczone i nie są w stanie systematycznie 

przyjeżdżać na wszystkie cieki wodne, żeby badać wodę. 

Pan S. Piersiak powiedział, iż z tego co się orientuje od czerwca wchodzą nowe przepisy, które 

ograniczają zakup kotłów w pewnych klasach, dodatkowo wchodzą przepisy ograniczające 

spalanie drewna w piecach, zapytał czy to jest prawda. 

Pani A. Panek powiedziała, że jeżeli chodzi o kotły, to nie można już kupić kotłów niższej klasy, 

jeżeli chodzi o drewno, to nie słyszała o takiej zmianie przepisów. Pani Panek powiedziała,             

że wejdą ograniczone przepisy dotyczące węgla, nie będzie można używać węgla, który nie będzie 

spełniał określonych wymogów. 

Pan S. Piersiak powiedział, iż z tego co słyszał, to ograniczona ma być możliwość spalania drewna, 

natomiast będzie przyzwolenie na palenie peletem, czyli przetworzonym drewnem. Pan radny 

powiedział, iż dla Niego jest to kpina. 

Pani A. Panek powiedziała, iż na razie jest to pogłoska, istotny jest przepis, dodała że pogłoski są 

rozsiewane z różnych przyczyn.  

Pan W. Walawender powiedział, iż na terenie Gminy Rakszawa rolnictwo już upadło, jest dużo 

ugorów, które mieszkańcy by zalesili, niemniej jednak nie wszystkich stać na zakup sadzonek. 

Pan radny zapytał czy są jakieś programy, które wspomogłyby takich mieszkańców w zakupie 

sadzonek. 
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Pani A. Panek powiedziała, że jeżeli chodzi o duże programy dla mieszkańców, to nie jest to takie 

proste, kiedyś zalesianie było dofinansowane z Wojewódzkiego Programu Ochrony Środowiska, 

ale zostało to zarzucone, w tej chwili można zawnioskować o uruchomienie takiego programu               

do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Pani Panek powiedziała, iż nad kwestią 

zalesienia trzeba się dobrze zastanowić, gdyż później jest spory problem z odlesieniem takiej 

działki. Lasy Państwowe w 2019 roku będą robiły Plan Urządzania Lasu i wówczas także można 

zgłaszać działki, niemniej jednak trzeba to robić bardzo ostrożnie.  

Pani I. Cieślicka powiedziała, iż w informacji Pani Panek padło, że jakość wód się pogarsza, 

zapytała jakiego rodzaju są to zanieczyszczenia, czy można stwierdzić skąd one pochodzą. 

Pani A. Panek powiedziała, iż mało jest zanieczyszczeń typu przemysłowego, gdyż zakłady                      

w znacznym stopniu są monitorowane, dużo jest zanieczyszczeń z wód opadowych, które zbierają 

zanieczyszczenia z dachów, dużo jest sytuacji odprowadzania wód opadowych do rowów,                        

co wykazały przeprowadzane kontrole, w których uczestniczyła, za takie odprowadzania 

nakładane są kary, ponadto zdarzają się zanieczyszczenia spowodowane zbyt słabym 

oczyszczeniem ścieków komunalnych, nie wszystkie oczyszczalnie są zmodernizowane, 

podłączają coraz więcej odbiorców i ich systemy nie nadążają z oczyszczaniem.  

Pani I. Cieślicka zapytała, czy podczas kontroli były nakładane kary, o których wspomniała Pani 

Panek. 

Pani A. Panek powiedziała, iż w tym przypadku takie kary nie były nakładane, trzeba by było 

zgłosić to do właściwych organów, tam gdzie kontrola wykazała nieprawidłowości skończyło się 

to tym, że włodarz Gminy zadecydował, że będą zamykane te wyloty. 

Pan S. Piersiak zapytał, czy Pani A. Panek sugeruje, że aż takie zanieczyszczenia są z deszczówki. 

Pani A. Panek powiedziała, iż deszczówka przebiega przez tereny utwardzone, zbiera wszystkie 

zanieczyszczenia z dachów i nie ma gdzie być odfiltrowana, jeżeli deszczówka przebiega przez 

takie tereny jak w Gminie Rakszawa gdzie są piaski wówczas to one naturalnie trochę                                   

te deszczówkę oczyszczają, jeżeli jest mnóstwo betonu, kostki, czy asfaltu, wówczas wszystko                  

to spływa, ściągając od razu zanieczyszczenia z tych powierzchni, do rowu melioracyjnego                         

i najbliższego cieku wodnego. 

Pani I. Cieślicka zapytała, czy te zanieczyszczenia nie są spowodowane przez szamba, gdyż są 

jeszcze ludzie, którzy nie są podłączeni do kanalizacji. 

Pani A. Panek powiedziała, iż w takim przypadku istotną rolę odgrywa Nadzór Budowlany, gdyż 

szambo powinno być zbiornikiem szczelnym i nie powinno być takiej sytuacji, że ścieki dostają 

się do wód podziemnych. 

Pan J. Panek poruszył kwestię mycia maszyn rolniczych na ciekach wodnych, taka sytuacja                     

ma miejsce w dwóch zbiornikach niedaleko Gminy, dodał iż On to widzi, ale nikt inny nie chce 

tego widzieć. Pan sołtys powiedział, iż na terenie Gminy nielegalnie działa cmentarz dla zwierząt, 

jest tabliczka informacyjna, a mieszkańcy są z tego niezadowoleni, nie chcą tego, a gospodarz tego 

cmentarza nie ma zezwolenia, nie płaci żadnych świadczeń, ani podatków, Pan sołtys zapytał,               

co z tym można zrobić. 

Pani A. Panek powiedziała, iż sprawa z cmentarzem jest problematyczna i dzisiaj nie odpowie      

w tej kwestii, gdyż musi ją rozpoznać, bardzo rzadkie jest funkcjonowanie takich cmentarzysk,      

a tym bardziej nielegalnych, dodała iż rozpozna tę sprawę i przekaże informację. Jeżeli chodzi           

o mycie maszyn w ciekach wodnych, to jest absolutny zakaz, informację o takiej sytuacji Pan 

sołtys może przekazać do zlewni, na pewno zostanie przeanalizowana i zostanie przeprowadzona 
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kontrola. Pani Panek powiedziała, iż domyśla się, że takie mysie odbywa się w godzinach 

popołudniowych, czy wieczornych, kiedy nie funkcjonuje Inspekcja Ochrony Środowiska. 

Pan J. Panek zapytał, co Pani panek ma na myśli mówiąc o zlewni. 

Pani A. Panek powiedziała, iż chodzi o Zarząd Zlewni, który dla Gminy Rakszawa znajduje się 

prawdopodobnie w Krośnie. 

Pan F. Pliś powiedział, iż Pani Panek wspomniała o pogarszającym się stanie środowiska                 

na terenie Gminy, zapytał w jakich miejscach były robione pomiary. 

Pani A. Panek powiedziała, iż badania nie były robione na terenie Gminy Rakszawa, to są tylko 

dane liczone, związane z rozprzestrzenianiem się zanieczyszczeń, Inspekcja Ochrony                  

Środowiska wykonuje takie mapy poglądowe, z których wynika, jaki obszar jest objęty tym 

ponadnormatywnym stężeniem, niestety obszar Gminy Rakszawa też częściowo został                     

objęty. Pani Panek powiedziała, iż obejmuje to głównie Węgliska i Rakszawę przy drodze 

wojewódzkiej, niemniej jednak są to pomiary powietrza i nie da się dokładnie wyznaczyć granicy, 

takie mapy robią programy komputerowe, które robią symulacje komputerowe, jak daleko                   

się te zanieczyszczenia przesuwają.  

Pan F. Pliś powiedział, iż trzeba eliminować to, co powoduje takie zanieczyszczenia. 

Pani A. Panek powiedziała, iż emitory tych zanieczyszczeń wcale nie muszą się znajdować                       

na terenie Gminy Rakszawa, zanieczyszczenia zarówno powietrza, jak i wody maja to do siebie, 

że migrują, czasami emitorami mogą być nawet kominy zlokalizowane w Rzeszowie.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, że jeżeli chodzi o cieki wodne, to Rakszawa jest 

ewenementem, przepływająca tu rzeka Młynówka, która w pewnym momencie kończy bieg, znika 

z mapy, faktycznie nie ginie, tylko przechodzi w rów, który jest własnością prywatną i po odcinku 

około pół kilometra znów pojawia się rzeka, biorąc pod uwagę, że rzeka wypływa z prywatnego 

gruntu można domniemywać, że zanieczyszczenia puszcza osoba prywatna. 

Pani A. Panek powiedziała, iż jest to ciekawa sytuacja ponieważ wody płynące nigdy nie mogą 

podlegać obrotowi handlowemu, w związku z tym teren na którym znajduje się rzeka Młynówka 

na żadnym odcinku nie może zostać sprzedany, dodała iż nie wie z jakiego powodu jest taka 

sytuacja, o której wspomniał Pan radny. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przytoczył historię zaczynającą się jeszcze przed II wojną 

światową, a dotyczącą tego jak to się stało, że ta część rzeki trafiła w prywatne ręce. Pan 

Przewodniczący powiedział, iż w tej chwili, obecny właściciel obsadził brzeg rzeki drzewami, 

ponadto zagroził, że wystąpi o zabranie wszelkich przepraw typu kładki i mosty, co może uczynić. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż prawo zabrania takich sytuacji, a w Gminie 

Rakszawa tak jest. 

Pan R. Leja powiedział, iż zna tę sytuację, tam w dokumentacji rzeka była zapisana jako wody 

stojące. 

Pan J. panek wracając do tematu grzebowiska powiedział, iż znajduje się ono na terenie, gdzie 

znajduje się duży zbiornik wodny, a jego właściciel nie ma żadnych badań w tym kierunku. Pan 

sołtys zapytał, czy Pani Panek może coś powiedzieć na temat wpływu fal nadawczych                                     

i umieszczania anten nadawczych w terenach zabudowanych. 

Pani A. Panek powiedziała, że jeżeli chodzi o promieniowanie elektromagnetyczne, to jest to 

stosunkowo nowy temat i tan naprawdę nikt nie wie, jakie jest oddziaływanie. Żeby powiedzieć, 

czy działa to negatywnie na organizm ludzki musi przejść kilka pokoleń. Były wykonywane różne 

badania w tym zakresie, niemniej jednak nie było jednoznacznych wskazań. 
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Pani I. Cieślicka powiedziała, iż właściciel cmentarzyska zwrócił się o podjęcie uchwały 

dotyczącej wyrażenia zgody na prowadzenie takiej działalności, Rada nie podjęła takiej uchwały, 

uzależniła ją od przeprowadzenia badań, jaki wpływ na środowisko ma grzebanie tam zwierząt. 

Właściciel nie uzyskał zgody, a radni nie dostali odpowiedzi, czy ma to wpływ na środowisko. 

Pani A. Panek powiedziała, iż pojawia się tu jeszcze kwestia przeznaczenia terenu, bo być może, 

że ten teren nie jest przeznaczony na prowadzenie tego typu działalności.  

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż sprawa dotycząca nielegalnego prowadzenia 

grzebowiska była w Sądzie, zakończyła się tym, że właściciel przyznał się do prowadzenia 

działalności bez zezwolenia i dobrowolnie poddał się karze. 

Pan S. Dołęga powiedział, iż być może więcej na ten temat powie Pan J. Szubart w sprawach 

różnych, w tej chwili toczy się „przepychanka policja, sądy i tak dalej”, przygotowywana jest 

decyzja, która definitywnie odmawia wydania zezwolenia, w sentencji tejże decyzji będą takie 

punkty jak brak wykazania miejsca do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie 

prowadzenia grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części, to znaczy, że nie przedstawił organowi 

decyzji o warunkach zabudowy zezwalającej na lokalizację działalności usługowej na terenie 

działki na której jest grzebowisko, drugim punktem uzasadniającym decyzje negatywną jest 

rozpoczęcie działalności  gospodarczej bez zezwolenia, co zostało stwierdzone w trakcie 

prowadzonego przez organy ścigania postepowania. Pan S. Dołęga powiedział, iż ta decyzja                   

nie ma sankcjonować tej działalności, a ma doprowadzić do zaprzestania jej prowadzenia.  

Pan J. Panek powiedział, iż nie słyszy, żeby Gmina w sposób zdecydowany zabraniała 

prowadzenia tej działalności. 

Pan S. Dołęga powiedział, iż Gmina cały czas musi się trzymać norm prawnych i działać w ramach 

prawa, być może wygląda o tak, że robi się małymi kroczkami, niemniej jednak Gmina działa 

zgodnie z sugestią Rady, żeby zaprzestali tej działalności. 

Pani I. Cieślicka powiedziała, iż tutaj widać bezsilność, gdyż Gmina nie zezwala, nie chce                           

tej działalności, a przedsiębiorca nic sobie z tego nie robi i działa dalej. 

Pan S. Dołęga powiedział, iż prędzej, czy później prawo musi zwyciężyć, gdyż nikt nie może                   

w taki sposób prowadzić działalności, jeszcze nie mieć zezwolenia, a już prowadzić działalność, 

co było widoczne w artykule prasowym, w którym była mowa o rozpoczęciu działalności,                         

a wówczas ten przedsiębiorca nie wystąpił jeszcze z wnioskiem.  

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż do tematu grzebowiska wróci w sprawach różnych, 

zwracając się do Pani A. Panek poprosił, aby rozpoznała sprawę grzebowiska, a informację w tej 

kwestii żeby przekazała Pani Sekretarz, bądź Panu S. Dołęga, którzy przekażą ją radnym. Pan 

Przewodniczący zapytał czy radni chcą zabrać głos w temacie Raportu, w związku z tym, że radni  

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

Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rakszawa za lata 2013 – 2016. 

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie (10 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż podjęta uchwała będzie miała Nr LIII/244/18 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 24 maja 2018 roku, po czym uznał punkt ósmy porządku obrad                            

za wyczerpany. 

 

Ad. 9 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu dziewiątego porządku obrad                         
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tj. podjęcia uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się 

o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rakszawa. Pan 

Przewodniczący o przybliżenie projektu tej uchwały poprosił Panią Wójt. 

Pani Wójt oddała głos Panu S. Dołęga. 

Pan S. Dołęga powiedział, iż zgodnie z art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r.,                                  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Gminy określa wymagania, jakie powinien 

spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności                       

w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

Wymagania zawarte w uchwale określają wyposażenie techniczne w zakresie pojazdów 

asenizacyjnych przeznaczonych do świadczenia usług i bazy transportowej oraz zabiegi sanitarne 

i porządkowe zawiązane ze świadczonymi usługami, a także miejsce przekazywania nieczystości 

ciekłych. Wymagania zostały określone, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 

14 marca 2012 r., w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań jakie powinien spełniać 

przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Przyjęcie uchwały jest konieczne w celu 

realizacji obowiązku ustawowego, a w przypadku Gminy Rakszawa jest to niezbędne                                    

do udzielenia zezwolenia ZUK Energokom, który świadczy na naszym terenie usługi w tym 

zakresie. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Panu S. Dołęga, po czym otworzył dyskusje w temacie 

tej uchwały. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej zapytał, czy żadna inna firma nie ubiegała się                                     

o pozwolenie na świadczenie takich usług na terenie Gminy Rakszawa.  

Pan S. Dołęga powiedział, iż żadna inna firma nie ubiegała się o takie zezwolenie. 

Pan J. Panek zapytał, czy uchwała wskazuje miejsce utylizacji tych nieczystości. 

Pan S. Dołęga powiedział, iż uchwała wskazuje, że nieczystości maja być przekazywane                            

do punktów zlewnych, tu ma to być oczyszczalnia ścieków w Woli Dalszej. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy jest możliwe, aby w gospodarstwie domowym,                           

w którym nie ma podłączonej kanalizacji, nie ma też przydomowej oczyszczalni ścieków 

funkcjonowała taka ubikacja, jak na budowach. 

Pan S. Dołęga powiedział, iż mieszkaniec, który nie jest podłączony do sieci kanalizacyjnej,                    

ani nie ma przydomowej oczyszczalni jest zobligowany do podpisania umowy o odbiorze ścieków 

z Zakładem Usług Komunalnych. Pan S. Dołęga powiedział, iż wszyscy mieszkańcy podlegają 

kontroli, jeżeli chodzi o ilość przyłączy kanalizacyjnych, to ta liczba systematycznie wzrasta. 

Jeżeli chodzi o mieszkańców nie posiadających ubikacji, a mających jakąś „swawojkę”, to trudno 

się wypowiadać, mieszkańcy są wzywani do wykonywania jakiejś instalacji. 

Pan R. Leja zapytał, czy Gmina wysyłała wezwania do przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej 

tym mieszkańcom, którzy maja taka możliwość, a nie są do sieci podłączeni. 

Pan S. Dołęga powiedział, iż wezwania do podłączenia się do sieci są systematycznie wysyłane. 

Pan R. Leja zapytał, czy jeżeli mimo wezwania mieszkańcy nie przyłączają się do sieci Gmina                

to w jakiś sposób sankcjonuje. 

Pan S. Dołęga powiedział, iż w pismach są wskazane terminy oraz informacje, w jaki sposób 

należy to wykonać, a z tego co wie są kary, niemniej jednak dokładnie nie potrafi powiedzieć 

jakie, gdyż tymi sprawami zajmuje się inny pracownik.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż z dotychczasowych informacji wiedział,                 

że zrzut ścieków do tej pory odbywał się na terenie placu Energokomu, czy też na terenie                       

przy kotłowni, teraz mają one być odwożone do oczyszczalni w Woli Dalszej. 

Pan S. Dołęga potwierdził, że teraz ścieki mają być odwożone do oczyszczalni. 
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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 wymagań, 

jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie 

działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych na terenie Gminy Rakszawa. 

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie (10 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż podjęta uchwała będzie miała Nr LIII/245/18 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 24 maja 2018 roku, po czym uznał punkt dziewiąty porządku obrad                           

za wyczerpany. 

 

Ad. 10 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu dziesiątego porządku obrad                         

tj. podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rakszawa              

na lata 2018 – 2021 z uwzględnieniem lat 2022 – 2025. Pan Przewodniczący w związku z tym,             

że Pani Wójt wyszła o przybliżenie projektu tej uchwały poprosił Pana S. Dołęga. 

Pani Sekretarz poprosiła Panią Wójt na salę. 

Pani Wójt wróciła na sesję. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował panią Wójt, iż Rada Gminy w tej chwili proceduje 

nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rakszawa 

na lata 2018 – 2021 z uwzględnieniem lat 2022 – 2025, po czym poprosił Ja o wprowadzenie                

do projektu tej uchwały. 

Pani Wójt oddała głos Panu S. Dołęga. 

Pan S. Dołęga przekazał glos Pani A. Panek. 

Pani A. Panek powiedziała, iż Program Ochrony Środowiska dla gminy Rakszawa na lata                     

2018-2021 z uwzględnieniem lat 2022 – 2025 jest podstawowym dokumentem koordynującym 

działania na rzecz ochrony środowiska na terenie gminy. Zawiera cele i zadania, które powinna 

realizować gmina w celu ochrony środowiska, dodała iż taki program powinien być aktualizowany 

co 4 lata. Podstawowym celem sporządzenia i uchwalania Programu Ochrony Środowiska                     

jest realizacja przez jednostki samorządu terytorialnego polityki ochrony środowiska zbieżnej                    

z założeniami najważniejszych dokumentów strategicznych i programowych. POŚ stanowi 

podstawę funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem spajającą wszystkie działania                      

i dokumenty dotyczące ochrony środowiska i przyrody na szczeblu JST. Pani A. Panek 

powiedziała, że wszystkie śmieci powinny być odbierane, niemniej jednak dzieje się tak, że dalej 

powstają dzikie wysypiska, które często nie są tworzone przez mieszkańców Gminy, tylko przez 

osoby spoza Gminy. Pani panek powiedziała, iż do programu zostały wpisane działania mające  

na celu ochronę środowiska, ale są to takie działania, które są możliwe do realizacji, dodała                        

iż będą przeprowadzane kontrole tego w jaki sposób i czy są eliminowane przyczyny niszczenia 

środowiska. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Pani A. Panek, po czym otworzył dyskusje w temacie 

tej uchwały. Pan Przewodniczący 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 Ochrony Środowiska dla Gminy Rakszawa na lata 2018 – 2021 z uwzględnieniem                  

lat 2022 – 2025. 

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie (10 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż podjęta uchwała będzie miała Nr LIII/246/18 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 24 maja 2018 roku, po czym uznał punkt dziesiąty porządku obrad za 

wyczerpany, po czym ogłosił kilka minut przerwy. 
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Ad. 11 

 

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

jedenastego porządku obrad tj. podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej                    

dla Powiatu Łańcuckiego na realizację zadania publicznego. Pan Przewodniczący o przybliżenie 

projektu tej uchwały poprosił Panią Wójt. 

Pani Wójt powiedziała, iż w ramach Rządowego Programu na rzecz rozwoju oraz 

konkurencyjności regionów przez wsparcie lokalnej Infrastruktury Drogowej w 2018 r. przez 

Starostę Łańcuckiego został złożony do Wojewody wniosek na zadanie „Poprawa dostępności 

komunikacyjnej do drogi wojewódzkiej nr 881 poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 1521R 

Czarna – Wola Dalsza oraz remont drogi powiatowej nr 1512R Medynia Głogowska – Rakszawa”, 

wniosek ten otrzymał poparcie, koszt remontu drogi Medynia Głogowska – Rakszawa                                 

to 1.849.119,12 zł, Skarb Państwa, czyli Wojewoda daje 50%, z pozostałego 50% Powiat daje 

25%, a drugie 25% jest rozdzielone pomiędzy Gminę Czarna i Gminę Rakszawa,                                    

z uwzględnieniem kilometrażu, który na terenie Gminy Rakszawa wynosi 3,869km, a po stronie 

Gminy Czarna 4,230km. Pani Wójt powiedziała, że aby móc zrealizować to zadanie potrzebne jest 

współfinansowanie przez Gminę Rakszawa, a do tego potrzebna jest uchwała o udzieleniu pomocy 

Powiatowi Łańcuckiemu na remont tej drogi. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Pani Wójt. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż w związku z tym tematem, na wniosek Pani 

Wójt została zwołana Komisja Gospodarcza, w której uczestniczyli Dyrektor Zarządu Dróg 

Powiatowych, Pani Wójt oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Komisji Społecznej, radni 

nie mieli żadnych wątpliwości, co do udziału w tym projekcie, na spotkaniu Pan Wolski zapewnił, 

ze będzie kontrolował przebieg remontu tej drogi. Remont tej drogi ma polegać na położeniu 

nakładki grubości 4cm i utwardzeniu poboczy kamieniem. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała 

projekt tej uchwały i rekomenduje ja Radzie Gminy do podjęcia w zaproponowanym brzmieniu. 

Pan Z. Tama powiedział, iż chyba nikogo nie trzeba przekonywać do podjęcia tej uchwały, 

niemniej jednak pozostaje mały niedosyt, w związku z tym, że nie udało się dołączyć                                   

do modernizacji drogi Węgliska – Trzeboś.  

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 dla Powiatu Łańcuckiego na realizację zadania publicznego. 

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie (10 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż podjęta uchwała będzie miała Nr LIII/247/18 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 24 maja 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 powierzenia Gminie Miasto Rzeszów realizacji zadań izby 

wytrzeźwień. Pan Przewodniczący powiedział, iż myśli że tej uchwały nie trzeba uzasadniać, 

niemniej jednak zapytał, czy radni chcą zabrać głos. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż Komisja Rewizyjna na swoim ostatnim 

posiedzeniu zauważyła, że w porządku obrad dzisiejszej sesji nie ma punktu dotyczącego podjęcia 

tej uchwały, a Pani Wójt wyraziła chęć jej przygotowania, w związku z czym w trybie pilnym 

zostały przygotowane stosowne projekty uchwał dotyczące Izby Wytrzeźwień, Komisja 

Rewizyjna rekomenduje Radzie Gminy podjęcie tych uchwał w zaproponowanym brzmieniu. Pan 

Przewodniczący powiedział, iż potrzeba podjęcia tej uchwały była omawiana na poprzedniej sesji.  
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Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy nie ma potrzeby, aby w tej uchwale była zapisana 

kwota. 

Pani Wójt powiedziała, iż nie ma takiej potrzeby, gdyż w uchwale zostało zapisane,                                     

że szczegółowe warunki realizacji zadania określi zawarte porozumienie.  

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 

powierzenia Gminie Miasto Rzeszów realizacji zadań izby wytrzeźwień. 

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie (10 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż podjęta uchwała będzie miała Nr LIII/248/18 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 24 maja 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 zmieniającej Uchwałę Nr XLIX/224/17 Rady Gminy Rakszawa z dnia                      

28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania 

Problemów Alkoholowych na rok 2018. Pan Przewodniczący powiedział, iż podjęcie tej uchwały 

jest jak gdyby wypadkową podjęcia wcześniejszej uchwały, w projekcie w preliminarzu wydatków 

został dopisany punkt ósmy, który mówi o wspieraniu instytucji Izby Wytrzeźwień, na ten cel 

zostało zabezpieczone 2.000,00 zł. 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 zmieniającą Uchwałę Nr XLIX/224/17 Rady Gminy Rakszawa z dnia                        

28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania 

Problemów Alkoholowych na rok 2018. 

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie (10 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż podjęta uchwała będzie miała Nr LIII/249/18 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 24 maja 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 powiedział, iż uchwała którą radni będą podejmowali nieco się różni od tej, 

którą otrzymali z materiałami na sesję, zostało do niej wprowadzonych kilka zmian i poprawiona 

uchwałę radni otrzymali tuz przed sesją. Przewodniczący Rady Gminy poprosił Panią Wójt              

o omówienie projektu tej uchwały. 

Pani Wójt omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem (załącznik nr 2 do protokołu).                    

W kwestii rozstrzygnięć przetargowych dotyczących dróg Pani Wójt powiedziała, iż przetarg           

na drogę w Rakszawie Rąbane, założona była kwota 67.000,00 zł (50.000,00 zł ze środków Gminy 

i 17.000,00 zł ze środków funduszu sołeckiego), a przetarg rozstrzygnął się kwotą 65.951,99 zł,                

tu środki są wystarczające, przetarg na drogę koło Pana Pelc, założona była kwota 30.000,00 zł,         

a przetarg rozstrzygnął się kwotą 28.674,99 zł, tu również środki są wystarczające, przetarg na 

drogę w Rakszawie – Kąty, założona była kwota 40.000,00 zł, przetarg rozstrzygnął się kwotą 

44.115,49 zł i w tym przypadku braknie 4.115,49 zł, w związku z czym trzeba dołożyć środków, 

a te mają pochodzić z oszczędności powstałej z przetargu na remont drogi koło Urzędu, gdzie 

zaplanowane było 40.000,00 zł, a przetarg rozstrzygnął się kwotą 28.33840 zł. Pani Wójt 

powiedziała, iż biorąc pod uwagę to, że Wójt nie ma upoważnień do przenoszenia środków 

zarządzeniem, a chcąc podpisać umowę z wykonawcą, to koniecznym jest zmiana uchwały 
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budżetowej w tym zakresie. Pani Wójt poinformowała radnych, iż druga oferta przetargowa                     

na te cztery drogi była o około 100.000,00 zł wyższa. Odnośnie dotacji Gminy dla OSP                             

w wysokości 20.000,00 zł Pani Wójt wyjaśniła, że ta dotacja ma być w wysokości 10.000,00 zł, 

niemniej jednak OSP, aby dostać całą dotacje celową ze środków Funduszu Składkowego 

Ubezpieczenia Społecznego Rolników musi zainwestować własne środki, przy podpisaniu umowy 

otrzyma pierwszą część, natomiast po rozliczeniu otrzyma drugą część, dlatego też na początku, 

to Gmina musi dofinansować OSP, środki te później, po rozliczeniu wrócą do Gminy.  

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Pani Wójt, po czym zapytał, czego dotyczy 

uzupełnienie sieci kanalizacyjnej. 

Pan J. Szubart powiedział, iż to dotyczy Kościelnego.  

Przewodniczący Komisji Gospodarczej zapytał, jaki jest metraż dróg koło Pana Pelc i na Kątach.  

Pan J. Szubart powiedział, iż tego nie pamięta. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż Komisja jest po objeździe dróg i zdziwienie 

Jego budzi to, że do tak krótkiego odcinka wąskiej drogi trzeba dołożyć środków. 

Pan J. Szubart powiedział, iż w przetargu nieograniczonym było dwie oferty, druga oferta była                 

o 100.000,00 zł wyższa, ceny jednostkowe poszczególnych ofert się różnią, dodał iż nie może tego 

powiedzieć wprost, ale domyśla się, że cały zysk z poszczególnych dróg został umieszczony                     

w tej jednej. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż wszystko rozumie, niemniej jednak nie 

może być tak, że przedsiębiorca cały zysk umieszcza w jednej drodze, jedna robi zupełnie bez 

zysku, a zysk jest w drugiej. Pan Przewodniczący powiedział, iż nie myśli, aby to było do końca 

zgodne z zasadami ofertowania. 

Pan J. Szubart powiedział, iż wszystko jest robione kompleksowo, oferta była składana w ten 

sposób, że każda droga była wyceniana osobno, pod uwagę była brana cena końcowa.  

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, że wszystko rozumie, niemniej jednak,                

gdyby tak miało być wówczas w budżecie zapisany byłby remont dróg, które byłyby wymienione 

i na to zaplanowana byłaby pewna kwota, w tej chwili w budżecie zapisane są konkretne drogi                

z przypisanymi konkretnymi kwotami, w związku z czym i oferta powinna być skonstruowana                  

w taki sposób, aby ceny były przypisane do poszczególnych dróg.  

Pan J. Szubart powiedział, iż nie może zrobić inaczej przetargu, gdyż trzyma Go treść budżetu.  

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż nie ma większych zastrzeżeń, uważa             

że kwoty dotyczące konkretnych zadań powinny być przypisane do tych zadań. 

Pani Wójt i Pan J. Szubart zgodnie powiedzieli, iż tak jest. Pani Wójt dodała, że jest tak,                             

jak w budżecie. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż Komisja Rewizyjna zajmowała się projektem 

tej uchwały opiniując go pozytywnie, przy czym Komisja wypracowała jeden wniosek, dotyczący 

2.000,00 zł na Izbę Wytrzeźwień i ten wniosek został już uwzględniony, uwzględniona jest 

również prośba o przeniesienie kwoty 4.116,00 zł na drogę na Kątach. Komisja wypracowała 

jeszcze trzy wnioski, które powinny znaleźć odzwierciedlenie przy następnej modernizacji 

budżetu, jeden wniosek dotyczy przeznaczenie środków na modernizacje sieci energetycznej                  

na stadionie KS Włókniarz, o czym wspominała już dzisiaj Pani Dyrektor GOKiC, obecna sieć  

nie spełnia potrzeb, a KS Włókniarz w swoim budżecie nie posiada środków na ten cel, drugi 

wniosek wypracowany na posiedzeniu dotyczył boiska sportowego na terenie Wydrza, które                   

na chwilę obecną nie jest wykorzystane, KS chciałby je zrekultywować, doprowadzić do stanu 

używalności i prowadzić tam swoja działalność. Na tę modernizacje również potrzebne są środki, 

niemniej jednak Komisja nie wiedziała, w którym dziale należałoby je zapisać. Pan 

Przewodniczący powiedział, iż trzeci wniosek dotyczy obecnie prowadzonej inwestycji – budowy 

parkingu oraz wiaty przy boisku obok sklepu ABC, gdzie po rozpoczęciu prac okazało się, że teren 

jest podmokły, wymaga odwodnienia, które nie zostało ujęte w planie prac, z informacji Pani Wójt 

wynika, że na to przedsięwzięcie potrzeba około 15.000,00 zł.  
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Przewodniczący Rady Gminy odnosząc się do konieczności wykonania odwodnienia na placu 

gdzie ma być wiata i parking przy boisku ABC zapytał, czy w związku z tym prace tam stanęły, 

czy są kontynuowane.  

Pan J. Szubart powiedział, iż prace zostały wstrzymane tymczasowo ze względu na opady deszczu, 

niemniej jednak zaraz po osuszeniu terenu będą kontynuowane, wykonanie odwodnienia                          

nie będzie powodowało wstrzymania prac, w tej chwili zostanie ściągnięta obecna kostka, żeby 

nie uległa zatopieniu. W pierwszej kolejności będą wykonywane prace związane z wiatą, później 

po dołożeniu środków będą wykonywane prace związane z parkingiem.  

Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy radni chcą zabrać głos, w kwestii tej uchwały,                              

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 (10 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż podjęta uchwała będzie miała Nr LIII/250/18 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 24 maja 2018 roku, po czym uznał punkt czternasty za wyczerpany. 

 

Ad. 15 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu piętnastego porządku obrad                         

tj. podjęcia uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rakszawa                    

na lata 2018 – 2025. Pan Przewodniczący o przybliżenie projektu tej uchwały poprosił Panią Wójt. 

Pani Wójt powiedziała, iż tak jak Pani Skarbnik mówiła na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej 

zmiana do wieloletniej prognozy dotyczy wprowadzonych zarządzeń oraz zmian wprowadzanych 

do budżetu na dzisiejszej sesji.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej potwierdził słowa Pani Wójt, dodał że nawet wprowadzenie 

2.000,00 zł na Izbę Wytrzeźwień skutkowało zmiana WPF. Pan Przewodniczący powiedział,                   

iż Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje projekt ej 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 zmiany 

wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rakszawa na lata 2018 – 2025. 

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie (10 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż podjęta uchwała będzie miała Nr LIII/251/18 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 24 maja 2018 roku, po czym 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 powiedział, iż pod głosowanie całej Rady 

chciałby poddać wniosek przyjęty przez Komisję Rewizyjną, a dotyczący uzupełnienia środków 

na poprawę instalacji elektrycznej na stadionie KS Włókniarz. 

Pani Wójt powiedziała, że jeżeli chodzi o KS Włókniarz, to wiadomo, że może on otrzymać 

dotację, Klub złożył wniosek wczoraj i będzie on rozpatrywany. Pani Wójt powiedziała, iż wnioski 

można głosować niemniej jednak, jeżeli nie będzie prawnych możliwości, to nie zostanie                              

on zrealizowany. Pani Wójt powiedziała, iż to zadanie Klub mógł wpisać we wniosku, który był 

składany we wrześniu. Jeżeli chodzi o boisko w Wydrzu, to jest ono gminne i Włókniarz na pewno 

nie otrzyma na nie pieniędzy, gdyż nie jest ani jego użytkownikiem, ani jego właścicielem. Pani 

Wójt powiedziała, iż jest w kontakcie z mieszkańcami Wydrza, którzy w tej chwili czekają                         

na przywiezienie dobrej ziemi, żeby można tam było posiać trawę. Pani Wójt powiedziała,                          

iż zakup ziemi i trawy będzie po stronie Gminy. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż środki na zakup ziemi i trawy musi zapewnić 
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Gmina, mieszkańcy zadeklarowali pomoc przy pracach na tym boisku, taką nieodpłatną pomoc 

deklarują również członkowie KS Włókniarz, a chodzi im o to, żeby mogli z tego boiska korzystać, 

aby mogli tam grać juniorzy, czy tez żeby mogły się tam odbywać mecze sparingowe.  

Pani Wójt odnosząc się do kwestii wykonania sieci energetycznej powiedziała, że skoro GOKiC 

organizuje tam imprezy, to może Fundacja VAN PUR się do tego dołoży. 

Pan W. Walawender powiedział, iż popiera przedmówców, zwracając się do Pani Wójt 

powiedział, iż tą sieć elektryczną należałoby zrobić, jeżeli chodzi o boisko w Wydrzu,                                   

to Włókniarz może podpisać z Panią Wójt jakąś umowę, żeby mógł korzystać z tego boiska. 

Pani Wójt powiedziała, iż obowiązują Ją przepisy i może działać tylko zgodnie z nimi. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek, do Pani Wójt aby w przypadku, 

gdy pozwolą na to możliwości na najbliższą sesję w uchwale zmieniającej budżet uwzględnić 

środki na modernizację sieci energetycznej na stadionie KS Włókniarz. 

Radni przyjęli wniosek jednogłośnie (10 głosów „za”) 

Pan J. Panek odnośnie remontu oświetlenia na stadionie powiedział, że skoro wpłynął wniosek,     

to robiąc tę modernizację, trzeba to zrobić tak, z taką mocą przyłączeniową, żeby można było 

przyłączyć do tego Wyspę w Brzeźniku. 

Pani Wójt powiedziała, iż nie jest to takie proste, gdyż nie jest to teren ani Gminy, ani Włókniarza. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż Panu sołtysowi chodziło o to, żeby przy projekcie 

mieć na uwadze to, żeby była możliwość zwiększenia obciążenia w przypadku przeprowadzenia 

oświetlenia do Wyspy. 

Pan J. Panek potwierdził. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku 

Przewodniczący Komisji Społecznej będzie w stałym kontakcie z przedstawicielami Klubu. 

Przewodniczący Komisji Społecznej powiedział, iż Klub ze swojej strony już poczynił pewne 

kroki, obecna instalacja jest za słaba, w związku z czym zostałaby odłączona, a nowa instalacja 

byłaby podciągnięta ze słupa stojącego obok domu przy stadionie, tam trzeba tylko przeciągnąć 

na teren stadionu. 

Pan S. Piersiak zapytał, czy dzieje się coś w kierunku przekazania drogi gminnej Lasom 

Państwowym, jest to jedyna droga nie asfaltowa do Leśniczówki, w tej chwili już wszystkie 

Leśniczówki mają własne, bądź gminne drogi asfaltowe. Pan radny powiedział, iż ta droga jest                 

w fatalnym stanie, trudno tam dojechać, a jest to instytucja państwowa, która odwiedza mnóstwo 

ludzi.  

Pan J. Szubart powiedział, iż w kwietniu odbyło się spotkanie w którym uczestniczył Pan 

Nadleśniczy, omawiane były różne tematy, jeżeli chodzi o przejęcie tej drogi, to Nadleśnictwo jest 

zainteresowane, w tej chwili w Starostwie trwa procedura wyjaśniająca, gdyż Gmina Rakszawa 

posiada uwłaszczenie na tą drogę na powierzchnię 2ha, a wpisana jest powierzchnia 3ha,                             

w związku z czym w Starostwie trwają wyjaśnienia, dlaczego na podstawie dokumentów 

uwłaszczających gdzie zapisana jest działka o pow. 2ha, została wpisana działka o pow. 3ha,                 

czy jest to błąd pisarski, czy jest to jakaś część działki, która nigdy nie była Gminie przynależna. 

Pan Kierownik wyraził nadzieję, że do końca czerwca uda się tą sprawę zakończyć i będzie można 

założyć księgę wieczystą. Pan J. Szubart powiedział, iż również Nadleśnictwo wyjaśnia u siebie 

kwestie związane z ta drogą, wyraził nadzieję, że ten temat zostanie załatwiony w tym roku i ta 

droga zostanie przekazana Nadleśnictwu, a Gmina dostanie drogę na Kormanice, która jest 

potrzebna Gminie. Pan Kierownik powiedział, iż wiele spraw, które wychodzą przy modernizacji  

jest prowadzonych z Nadleśnictwem, jest wiele miejsc, gdzie drogi wchodzą w tereny leśne,                       

a tereny leśne wchodzą w tereny gminne.  

Pan Z. Tama zwracając się do pani Wójt i Pana Kierownika poprosił, aby naprawić drogę Węgliska 

– Trzeboś, jest ona w fatalnym stanie, o czym przekonali się radni podczas objazdu dróg.  

Pan J. Szubart powiedział, iż jest to droga powiatowa, kilkakrotnie była zgłaszana do wykonania 

remontów cząstkowych, które jak na razie jeszcze nie zostały przeprowadzone. Pan kierownik 
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powiedział, iż dzisiaj w Starostwie jest Komisja Gospodarcza, to zapyta o to Pana Dyrektora.  

Pan Z. Tama zapytał, kiedy będzie przetarg na dokończenie kanalizacji w Węgliskach.  

Pan J. Szubart powiedział, iż myśli że teraz, kiedy są już środki w budżecie przyszłym tygodniu 

będzie mógł go ogłosić, musi go tylko zweryfikować, gdyż przygotowywany był w 2017 roku. 

Pan W. Walawender poprosił o posprzątanie piasku wzdłuż drogi powiatowej biegnącej przez 

Gminę. Pan radny zwracając się do Pana J. Szubart, jako radnego powiatowego poprosił                                

o uzupełnienie kamienia na poboczach przy drodze powiatowej, dawnej kostce. Pan                                    

W. Walawender powiedział, iż drogi od Węglisk w kierunku Trzebosi jest 3km, jest ona                             

w tragicznym stanie, są na niej dziury, a pobocza nie są wykoszone, jadąc dalej w kierunku 

Sokołowa drogi są wyremontowane, a pobocza wykoszone.  

Pan J. Szubart powiedział, ze jeżeli chodzi o piasek przy drogach, to już w marcu poszły pierwsze 

pisma o posprzątanie dróg, co 2-3 tygodnie sprawa jest monitowana, wysyłane są pisma, ponadto 

już kilkakrotnie zwracał uwagę Panu Dyrektorowi, że to wymaga posprzątania, odcinek drogi od 

Urzędu Gminy do drogi wojewódzkiej był już raz posprzątany przez pracowników Urzędu, 

niemniej jednak na dzień dzisiejszy Urząd nie ma żadnych pracowników na pracach 

interwencyjnych, ani robotach publicznych z uwagi na brak bezrobocia na terenie Gminy, o czym 

świadczy fakt, że Gmina ma miejsca, a nie ma chętnych do podjęcia tej pracy. Jeżeli chodzi                          

o drogę Węgliska – Trzeboś, to czas na wykonanie dokumentacji nie pozwoliłby w terminie złożyć 

wniosku, „rzutem na taśmę” udało się z drogą Węgliska – Medynia Głogowska, ponadto ta droga 

nie uzyskałaby żadnych dodatkowych punktów. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż z pewnym niepokojem usłyszał                                        

o planowanych zamianach gruntów – dróg z Nadleśnictwem, jeżeli dobrze zrozumiał, to chodzi               

o zamianę drogi biegnącej obok Leśniczówki, jak Lasy Państwowe dostaną tę drogę, to postawia 

na niej rogatkę i ruch się nie będzie mógł tam odbywać. Deklaracje Nadleśnictwa to, tylko 

deklaracje, Nadleśniczy dzisiaj jest, a jutro go nie ma, przychodzi następca, który ma zupełnie inne 

poglądy na pewne sprawy i wykonuje np. prawo własności, w związku z czym pan radny 

zasugerował, aby się mocno nad ta zamianą zastanowić. Pan Przewodniczący powiedział,                           

iż w kierunku Wólki Niedźwiedzkiej, czy w kierunku Trzebosi są drogi gminne, dlatego odbywa 

się tam ruch, gdyby nie były to drogi gminne, wówczas byłyby tam rogatki i nie byłoby ruchu.  

Pan S. Piersiak odnosząc się do wypowiedzi Przewodniczącego Komisji rewizyjnej powiedział,  

iż Nadleśnictwo nie może tej drogi zamknąć, jeżeli Gmina ja przekaże, gdyż potrzebny jest dojazd 

interesantów po kupno drzewa, jeżeli chodzi o drogę do Wólki, to nie jest to droga gminna, jest to 

droga leśna udostępniona dla ruchu publicznego. Pan radny powiedział, że jeżeli Gmina nie chce 

przekazać tej drogi Lasom, to niech ją wyasfaltuje, żeby wyglądała jak droga gminna.  

Pan J. Kuca zwracając się do Pana Kierownika powiedział, że jak będzie dzisiaj na Komisji może 

wskaże, aby zajęli się też drogą na Podgrabinę, jest tam potężny dół, odnosząc się do remontu 

drogi Węgliska – Medynia powiedział, żeby zwrócić uwagę na pewien odcinek, na którym zawsze 

wypadają dziury, aby zrobić tam coś, żeby te dziury już tak nie wypadały. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż zaczynają się pojawiać sprawy różne,  w związku                 

z czym uznaje punkt szesnasty porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 17 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu siedemnastego porządku obrad                         

tj. sprawy różne.  

Pan J. Panek zwracając się do Pana J. Szubart powiedział, iż  jest wniosek mieszkańców 

Wołochów o zamontowanie progu zwalniającego, na prostej drodze przez Wołochy, prowadzącej 

do lasu, gdyż tam w tej chwili odbywają się jakieś wyścigi. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż zarówno na Kościelnym, jak i na Wołochach zostały 

już zamontowane progi zwalniające, co zostało przyjęte bardzo pozytywnie, niemniej jednak, 
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jeżeli chodzi o ten na Wołochach, to jest on zainstalowany w dobrym miejscu, jeżeli chodzi                    

o przestrzeń prostej, obok progu jest przestrzeń, gdzie mieszkaniec cofnął się z ogrodzeniem, teren 

ten wysypał kamieniem i w tej chwili kierowcy omijają próg właśnie po tym terenie, w związku           

z czym prośba mieszkańców jest taka, aby ten próg przesunąć kilka metrów w kierunku drogi 

wojewódzkiej, w miejsce gdzie po lewej stronie jest ogrodzenie, a po prawej stronie jest słup,                 

nie ma tam możliwości omijania tego progu. 

Pan J. Kuca powiedział, iż 3 czerwca o godz. 1400 organizuje na Węgliskach zebranie wiejskie,              

na które zaprasza Panią Wójt, Pana Przewodniczącego i Pana Kierownika. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż myśli, że sołtysi na zebraniach wiejskich będą 

przygotowani do przedstawienia informacji o realizacji funduszu sołeckiego za poprzedni rok. 

Pan J. Panek powiedział, iż jest przygotowany do zebrania wiejskiego, niemniej jednak oficjalnie  

nic nie wie o wykorzystaniu funduszu sołeckiego za tamten rok.  

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, co rozumie przez słowo oficjalnie. 

Pan J. Panek powiedział, iż żeby przekazywać jakąś informacje powinien mieć dane przekazane 

na piśmie, a On takich informacji nie otrzymał.  

Przewodniczący Rady Gminy zasugerował, aby sołtysi zwrócili się do Pani Wójt pisemnie                        

o przekazanie takich informacji.  

Pani Wójt powiedziała, iż dziwi Ją, ze Pan sołtys nie wie, co było na Jego terenie. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż Komisja Rewizyjna jest w trakcie kontroli 

wydatkowania funduszu sołeckiego, zapytał na jakim to jest etapie. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż pozostało przejrzenie wykonanych inwestycji 

w terenie, a chciałby aby w tym przeglądzie uczestniczył Pan Kierownik, który przez pewien czas 

był przeszkodzony. Pan Przewodniczący powiedział, iż z tego co widzi Pan Kierownik już wrócił 

do pracy w związku z czym po sesji będzie chciał ustalić termin objazdy tych inwestycji.  

Pan J. Panek zwracając się do Pani Wójt powiedział, iż wie co zostało zrobione z funduszu 

sołeckiego, dodał iż w związku z tym, że wyszło na to, iż jeden słup oświetleniowy na terenie 

sołectwa Rakszawa Dolna kosztuje około 5.000,00 zł, co jest dziwne zgłosił tę sprawę do Komisji 

Rewizyjnej, a teraz czeka na konkretny wniosek. W tej sprawie nie ma konkretnych informacji,             

a z tego co wie, to jeden słup oświetleniowy kosztuje około 1.200,00 zł. 

Przewodniczący Komisji Społecznej , powiedział iż krawężniki przy wjeździe na parking obok 

Szkoły Podstawowej Nr 1 są dość wysokie, zapytał czy można by było je jakoś obniżyć. 

Pan J. Szubart powiedział, iż ten problem już kilkakrotnie zgłaszał do Zarządu Dróg Powiatowych, 

niemniej jednak przypomni go jeszcze raz.  

Przewodniczący Komisji Społecznej wracając do kwestii czyszczenia poboczy zapytał, czy nie 

warto by było rozważyć tu możliwości czyszczenia mechanicznego.  

Pani Wójt powiedziała, iż Gmina nie może robić za powiat. 

Pan W. Walawender powiedział, iż jak widać Gmina z niejedna sprawą zwraca się do Powiatu                 

i odzewu nie widać.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż dwa dni temu w miejscowości Brzóza 

Stadnicka na terenie Gminy Żołynia, na drodze powiatowej była maszyna czyszcząca drogę                   

od strony chodnika, w związku z czym warto by było dopytać, kto to robił i kto za to zapłacił. Pan 

Przewodniczący poruszył kwestię drogi między Brzózą Stadnicką, a Julinem, ta droga na pewnym 

odcinku przebiega przez teren Powiatu Leżajskiego, schodzą się tam miejscowości Brzóza 

Królewska i Biedaczów, a droga ta prowadzi do Julina, który znajduje się na terenie Gminy 

Rakszawa, a który jest odwiedzany przez wielu ludzi, jako atrakcja turystyczna. Pan 

Przewodniczący powiedział, iż stan tego odcinka liczącego około 1km – 1,2km długości tej drogi 

jest fatalny, dalsza część została wykonana w ramach projektu Trasy rowerowe Polski 

Wschodniej”. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zasugerował, aby tym tematem zainteresować 

kogoś, być może i Marszałka Województwa, żeby ten fragment drogi wyremontować. 

Pan R. Leja zapytał odnośnie scaleń gruntów, czy coś się w tej kwestii zmieniło, czy są jakieś 
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nowe informacje.  

Pan J. Szubart powiedział, iż odbyło się spotkanie w Starostwie, żadne wnioski z Gminy Rakszawa 

nie wpłynęły w tym temacie, dodał iż przez miesiąc nie było Go w pracy, a pracownicy                               

nie wykonywali żadnej pracy w tym zakresie. Pan Kierownik powiedział, iż będzie jeszcze raz 

organizował spotkanie z mieszkańcami w sprawie scaleń, postara się, aby pracownicy którzy                    

na nie przyjdą byli przygotowani, a on sam również będzie się starał w tym spotkaniu uczestniczyć. 

Pan J. Szubart powiedział, iż to spotkanie powinno się odbyć pod koniec czerwca, bądź 

początkiem lipca, dodał iż nikt z powiatu nie zgłosił się na scalenia, w związku z czym jest szansa, 

aby ten temat doprowadzić do końca.  

Pan R. Leja powiedział, iż z tego co wie, to aby wejść w projekt scaleń powierzchnia gruntów, 

jakie ma ona objąć ma wynosić minimum 100ha. 

Pan J. Szubart potwierdził.  

Przewodniczący Komisji Społecznej zwracając się do Pana J. Szubart poprosił o interwencję                    

w sprawie postawienia znaku Stop na skrzyżowaniu przy Ośrodku Zdrowia, od strony Węglisk.  

Pan J. Szubart powiedział, iż jako radny powiatowy złożył oficjalny, pisemny wniosek do Starosty 

o wprowadzenie tam organizacji ruchu.  

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż na ostatniej sesji obiecał, że skontaktuje się i zaprosi 

na sesję osobę wykonującą internet światłowodowy na terenie Gminy, niestety nie udało się tego 

kontaktu nawiązać. Pan Przewodniczący zapytał, czy zebrani chcą jeszcze zabrać głos w tym 

punkcie, w związku z tym że nikt nie zabrał głosu uznał punkt siedemnasty porządku obrad                      

za wyczerpany. 

 

Ad. 18 

 

W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy 

zamknął LIII sesję Rady Gminy. Obrady trwały od godz. 900 do godz. 1300.   

 

 

Sporządziła: Teresa Nowicka           Zatwierdził: 

 

Paweł Przybyło 
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