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Protokół Nr VII/54/2018 

z LIV Sesji Rady Gminy 

z 21 czerwca 2018 r. 

 

 

Obecni według załączonej listy obecności. 

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

udział 13 radnych, (nieobecny radny J. Waniowski i P. Frączek), co stanowi quorum i Rada 

może podejmować wiążące uchwały. Pan Przewodniczący powitał radnych oraz zaproszonych 

gości, odczytał zaproponowany porządek obrad, po czym zapytał czy ktoś chciałby 

zaproponować zmiany. W związku z tym, że nikt nie zaproponował zmian Pan Przewodniczący 

poddał pod głosowanie zaproponowany porządek obrad. 

Radni przyjęli porządek obrad jednogłośnie (13 głosów „za”) 

 

 

1. Otwarcie sesji Rady Gminy, 

2. Przyjęcie porządku obrad, 

3. Przyjęcie protokołu z LIII sesji Rady Gminy, 

4. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy z działań podejmowanych w okresie miedzy 

sesjami, 

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

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

7. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za 

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych 

usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków 

częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania, 

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

logopedy, pedagoga oraz doradcy zawodowego w placówkach oświatowych dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Rakszawa, 

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

usług zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2018 

r. z terenu Gminy Rakszawa, 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia opinii jednostek pomocniczych gminy, 

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

2018, 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania 

z wykonania budżetu Gminy Rakszawa za 2017 rok, 

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za 2017 rok dla Wójta Gminy 

Rakszawa, 

14. Wnioski i zapytania radnych, 

15. Sprawy różne, 

16. Zakończenie obrad. 

 

Tym samym punkt 1 i 2 porządku obrad została wyczerpany.  
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Ad. 3 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu trzeciego porządku obrad 

tj.  przyjęcie protokołu z LIII sesji Rady Gminy. Po czym zapytał o ewentualne uwagi do 

protokołu, w związku z ich brakiem poprosił o przegłosowanie. 

Radni przyjęli protokół z LIII sesji większością głosów  (9 głosów „za”, 4 głosy 

„wstrzymujące”) 

Przewodniczący Rady Gminy uznał punkt trzeci porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad.4  

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu czwartego porządku obrad tj. 

informacja Przewodniczącego Rady Gminy z działań podejmowanych w okresie miedzy 

sesjami. Po czym będąc przy głosie poinformował, że w okresie między sesjami brał udział w 

posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy  tj. Komisji Rewizyjnej która, pracowała nad 

tematem wykonania budżetu 2017 r. oraz Komisji Społecznej, która zajmowała się sprawami 

bieżącymi oraz tematem uchwał przewidzianych  na dzisiejszą sesję. Ponadto poinformował o 

spotkaniu odbytym z mieszkańcami z terenu gminy a byli to m.in. rodzice dzieci 

uczęszczających do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rakszawie, gdzie tematem było utworzenie 

klasy III. Jednak jak zaznaczył o tym temacie szerzej w sprawach różnych. 

 

Ad. 5 i 6 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji kolejnych punktów. Z uwagi, iż punkt 5 

i 6 dotyczy Pani Wójt, tj. sprawozdanie Wójta Gminy Rakszawa z działalności w okresie od 

ostatniej sesji, oraz sprawozdanie Wójta z realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji Rady 

Gminy, oddał głos Pani Wójt. 

Głos zabrała Pani Wójt, przechodząc do punktu 5 porządku obrad poinformowała zebranych, o 

wykonywaniu codziennych zadaniach należących do Wójta jako kierownika urzędu, ponadto 

brała udział w spotkaniu zorganizowanym w świetlicy Rakszawa Kąty z okazji Powiatowego 

Dnia Matki. Równie ważnymi spotkaniami, w których uczestniczyła były: - uroczystość 

przekazania dotychczasowych obowiązków nowemu Komendantowi Komendy Powiatowej 

Policji w Łańcucie, spotkanie z przedstawicielami Nadzoru Wodnego w Łańcucie, posiedzenie 

Komisji Rewizyjnej, spotkanie (z własnej inicjatywy) z rodzicami klas III Szkoły Podstawowej 

Nr 1 w Rakszawie, jubileusz pięćdziesięciolecia Poradni Psychologiczno -  Pedagogicznej w 

Łańcucie,   obchody nadania imienia sztandaru ZHP w Łańcucie, obchody Dni Miasta Łańcuta. 

Ponadto brała udział w spisaniu kontraktu z notariuszem w Łańcucie oraz uczestniczyła w 

przekazaniu sprzętu ratowniczego gminnym jednostkom OSP w ramach programu 

Ministerstwa Sprawiedliwości, spotkanie z zawodniczkami Sroczyk biorących udział w finale 

mistrzostw świata w Republice Południowej Afryki w wyciskaniu sztangi leżąc. Podczas, 

którego Marta (należąca do juniorek) zdobyła złoty medal a Monika jako seniorka zdobyła brąz. 

Ponadto w Finlandii Marta zdobyła złoty medal w wyciskaniu sztangi leżąc w stylu 

klasycznym. W związku z tym na jej ręce wpłynęły podziękowaniach dla Rady Gminy i Wójta 

za udzielaną im pomoc finansową. 

Kontynuując Pani Wójt przeszła do punktu 6 porządku obrad tj. sprawozdanie Wójta 

z realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji Rady Gminy: 
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 Uchwała Nr LIII/244 w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy Rakszawa za lata 2013 – 2016. – uchwała zrealizowana, 

 Uchwała Nr LIII/245 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 – uchwała została przesłana do Wojewody Podkarpackiego, 

pozytywnie zalegalizowana i ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego 8 czerwca 2018 r., poz. 2713, 

 Uchwała Nr LIII/246 w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 

Rakszawa na lata 2018 – 2021 z uwzględnieniem lat 2022 – 2025. – uchwała została 

przesłana do publikacji oraz legalizacji, została opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podkarpackiego  12 czerwca 2018 r. pod pozycją 2748, 

 Uchwała Nr LIII/247 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Łańcuckiego na realizację zadania publicznego (dot. drogi powiatowej od Ośrodka 

Zdrowia do granicy z Gminą Czarna) - uchwała została przesłana do Powiatowego 

Zarządu Dróg w Łańcucie. 

 Uchwała Nr LIII/248 w sprawie powierzenia Gminie Miasto Rzeszów realizacji zadań 

izby wytrzeźwień – zostało podpisane obustronne porozumienie, 

 Uchwała Nr LIII/249 zmieniająca 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. – uchwała w trakcie realizacji, 

 Uchwała Nr LIII/250 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rakszawa na 

rok 2018 – uchwała w trakcie realizacji, 

 Uchwała Nr LIII/251 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Rakszawa na lata 2018 – 2025 – uchwała zrealizowana 

 

Dziękując za wystąpienie Przewodniczący Rady Gminy uznał punkt  piąty  i szósty porządku 

obrad za wyczerpany. 

Ad. 7  

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu siódmego porządku obrad                                 

tj. podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi 

opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków 

częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania. Następnie 

o przybliżenie tematu poprosił Panią Wójt. 

Po czym Pani Wójt oddała głos w tej sprawie Pani K. Kiełbasa Kierownikowi Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakszawie. 

Pani Kierownik GOPS zanim przeszła do tematu, przekazała radnym nowy projekt uchwały 

wraz z prowadzonymi zmianami. Wprowadzone zmiany to:  

- w § 6 po słowie zobowiązany dodaje się słowo „jest”, 

-  § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie „Zwolnienia udziela się na wniosek osoby zainteresowanej, 

jej przedstawiciela ustawowego lub pracownika socjalnego.” 

- § 9 otrzymuje brzmienie „ Traci moc uchwała Nr XLVII/175/05 Rady Gminy – Komisarza 

Rządowego dla Gminy Rakszawa z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie szczegółowych 
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zasad przyznawania usług opiekuńczych, zasad i trybu ustalania i pobierania opłat za te usługi 

oraz warunków częściowego zwolnienia z opłat, zmienioną Uchwałą Nr XVI/96/08 Rady 

Gminy w Rakszawie z dnia 3 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany szczegółowych zasad 

przyznawania usług opiekuńczych, zasad i trybu ustalania i pobierania opłat za usługi oraz 

warunków częściowego zwalniania z opłat.” Następnie poinformowała, że usługi opiekuńcze 

są zadaniem własnym gminy i w związku z tym ustawa nakłada obowiązek wprowadzenia 

takich usług dla osób, które ze względu na niepełnosprawność, wiek czy chorobę nie są w stanie 

sami funkcjonować. Dodała, że za taką usługę ustalana jest odpłatność w drodze uchwały Rady 

Gminy. Ponadto osoby te mogą być dodatkowo zwolnione na swój wniosek z opłat za usługi, 

co również jest zawarte w uchwale.  

Następnie Przewodniczący Rady otworzył dyskusję w tej sprawie. Po czym z uwagi na 

nieobecność Przewodniczącego Komisji Społecznej poinformował, że podczas pracy nad 

uchwałami Komisja Społeczna na ostatnim posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała projekt w/w 

uchwały. Kontynuując poprosił Kierownik GOPS o przedstawienie aktualnego stanu 

zatrudnienia opiekunek społecznych w GOPS w Rakszawie oraz podania liczny osób z terenu 

Gminy Rakszawa korzystających z tej formy opieki. 

Głos ponownie zabrała Kierownik GOPS, poinformowała, że obecnie pod opieką jest 23 osoby, 

a stan zatrudnienia przedstawia się następująco: 

2 osoby – umowa o pracę na pełny etat, 

4 osoby – na ½ etatu w tym 1 osoba zatrudniona umowa na czas określony do końca tego roku.  

Wyjaśniła, że z uwagi na zmiany związane z liczbą osób dla których świadczone są usługi 

opiekuńcze, obecnie 8 osób zatrudnionych jest na umowę zlecenie w ramach, której w całości 

odprowadzane są składki emerytalno - rentowe i zdrowotne. Drugim powodem takiej formy 

zatrudnienia jest zastępstwo z powodu nieobecności opiekunek zatrudnionych na umowę o 

pracę. Natomiast trzeci powód to taki, że usługi świadczone są w dni wolne od pracy tj. soboty, 

niedziele. 

Następnie 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 szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 

i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub 

całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania, 

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie (13 głosów „za”). 

Przewodniczący Rady Gminy nadał podjętej uchwale Nr LIV/252/2018 Rady Gminy Rakszawa 

z dnia 21 czerwca 2018 roku, po czym uznał punkt siódmy porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 8  

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu ósmego porządku obrad                         

tj. podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

logopedy, pedagoga oraz doradcy zawodowego w placówkach oświatowych dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Rakszawa. 

Następnie o przybliżenie tematu poprosił Panią Wójt. 

Pani Wójt oddała głos w tej sprawie Pani J. Wiśniowskiej Dyrektor ZEASiP w Rakszawie. 

Pani Dyrektor poinformowała, że konieczność podjęcia uchwały została podyktowana 
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zmianami ustawy, zgodnie z którymi uległy zmniejszeniu godziny zajęć dla logopedy, 

pedagoga i doradcy zawodowego z 26 godzin na maksymalnie 22 godziny. W związku z tym 

w uchwale Nr VII/26/11 Rady Gminy Rakszawa z dnia 29 marca 2011 r. traci również moc § 2 

pkt 1 regulujący godzin pracy logopedy, pedagoga pozostaje tylko § 1 tej uchwały, który 

reguluje czas pracy dyrektorów i wicedyrektorów.  

Głos w tej sprawie zabrał Przewodniczący Rady Gminy, który potwierdził, iż uchwała była 

omawiana na posiedzeniu Komisji Społecznej, na której został wypracowany wniosek. O jego 

odczytanie poprosił Zastępcę Przewodniczącego Komisji Społecznej Pana R. Leję.  

Głos zabrał Zastępca Przewodniczącego, po czym odczytał wniosek: „Komisja Społeczna 

wnioskuje do Pani Wójt o ujednolicenie tekstu uchwały VII/26/11 Rady Gminy Rakszawa 

z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów oraz ustalenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagoga i logopedy oraz 

stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zmieniony uchwałą 

Nr XLIX/245/2014 Rady Gminy Rakszawa z dnia 22 lipca 2014 r.”. 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy dodał, że Komisja Społeczna pozytywnie 

zaopiniowała proponowany projekt uchwały co do zmian. Jednak sugestią jest to aby w jednej 

uchwale zawrzeć wszystkie potrzebne informacje, które w tej chwili znajdują zapis w kilku 

uchwałach Rady Gminy.  

 

Głos w tej sprawie zabrała Pani Wójt, która powiedziała „nie nazwałabym to ujednoliceniem 

tylko wygasilibyśmy mocy uchwał tych wcześniej przyjętych”, wówczas zapisy będą czytelne.  

 

Głos zabrała Dyrektor ZEASiP, poinformowała, że zmiana uchwały wchodzi w życie z dniem 

1 września 2018 r. w związku z tym zapewniła, że na sesji w lipcu będzie przygotowany nowy 

projekt uchwały w tej sprawie.  

Na zakończenie Przewodniczący Rady Gminy poddał wniosek odczytany przez Zastępcę 

Przewodniczącego Komisji Społecznej pod głosowanie. 

Radni przyjęli wniosek jednogłośnie (13 głosów „za”) 

Następnie poinformował, że uchwała w tym momencie zostaje przekazana pod obrady Rady 

Gminy na następną sesję, po czym uznał punkt ósmy porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 9 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu dziewiątego porządku obrad                         

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

usług zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. z 

terenu Gminy Rakszawa, następnie o wprowadzenie do tematu poprosił ponownie Panią Wójt. 

 

Głos zabrała Pani Wójt, która przypomniał, że uchwała dot. dopłat za ścieki była już dwukrotnie 

podejmowana. W tej chwili korzystając ze zwrotu środków z VAT dodajemy ostateczną kwotę 

dopłaty do 1 m3 ścieków do końca 2018 roku. Poinformowała również, że kwota została 

wyliczona na podstawie wykonania za rok 2017 przy dziesięcioprocentowym zwiększeniu 

ilości dostarczanych ścieków i pomnożona przez dopłatę w wysokości 3,24 zł. 

Głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy dziękując Pani Wójt za wprowadzenie, 

poinformował o obecności na sesji Prezesa Spółki Energokom, któremu to radni mogą w trakcie 

dyskusji zadawać pytania w tej sprawie.  
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Następnie oddał głos Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej i poprosił o przekazanie 

informacji oraz podjętych decyzjach komisji związanych z omawianym projektem w/w 

uchwały. 

Głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan S. Wróbel, potwierdził fakt, że podczas 

pracy nad projektami uchwał Komisja Społeczna w dniu 19 czerwca 2018 r. pozytywnie 

zaopiniowała treść projektu w/w uchwały. Poinformował również, że od 1 czerwca 2018 r. 

nastąpi wzrost cen za odprowadzanie ścieków dla mieszkańca Gminy Rakszawa do kwoty 

10,37 zł brutto za 1 m3 (9,60 zł netto a dotychczas 8,57 zł netto), które zostały przyjęte 

i zaopiniowane przez Wody Polskie, natomiast cena wody nie ulega zmianie.   

 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję w sprawie omawianej uchwały. 

Jednak z uwagi na brak głosów w dyskusji zamkną ją i poddał pod głosowanie uchwałę 

w sprawie ustalenia dopłaty dla pierwszej grupy taryfowej odbiorców usług zbiorowego 

odprowadzania ścieków w okresie od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. z terenu Gminy 

Rakszawa, 

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie (13 głosów „za”). 

Tym samym podjęta uchwała otrzymała Nr LIV/253/18 Rady Gminy Rakszawa z dnia 

21 czerwca 2018 roku, po czym uznał punkt dziewiąty porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 10 
 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu dziesiątego porządku obrad                         

tj. podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia opinii jednostek pomocniczych gminy. Następnie  

o wprowadzenie do tematu poprosił obecnego na sesji Kierownika Referatu OŚG Pana 

J. Szubarta. 

 

Kierownik OŚG poinformował, że w/w uchwała była szczegółowo omawiana na posiedzeniu  

Komisji Społecznej. Po czym wyjaśnił, że w związku ze zmianami ustawy o wychowywaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz trybu wydawania zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych, zaistniała konieczność podjęcia nowych uchwał dotyczących zasad 

sprzedaży i liczby punktów wskazanych do sprzedaży na terenie Gminy Rakszawa. Dodał, że 

z uwagi na fakt,  iż tryb przewiduje możliwość opiniowania uchwał przez sołectwa niezbędna 

jest uchwała w sprawie wyrażenia zgody i zasięgnięcia opinii od poszczególnych sołectw. 

Wyjaśnił, że na zebrania wiejskie będą przekazane uchwały, zebrane zostaną również uwagi 

mieszkańców, na podstawie których sporządzona zostanie uchwała w sprawie liczby punktów 

oraz zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych, w oparciu której na terenie 

Gminy Rakszawa, będą wydanie nowe zezwolenia. 

 

Głos w tej sprawie zabrał Przewodniczący Rady Gminy, który potwierdził fakt pozytywnego 

zaopiniowania projektu uchwały przez Komisję Społeczną. Pomimo tego, zasugerował aby, 

radni zwrócili szczególną uwagę na załączone do projektu uchwały załączniki dot. 

maksymalnej liczny zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych jak i zasad usytuowania 

miejsc sprzedaży takich napojów, ponieważ i radnych sugestie będą brane pod uwagę. 

O czujność w tym temacie poprosił również obecnych Sołtysów. Następnie poprosił 

o przekazanie im po zakończeniu sesji w/w uchwałę wraz z załącznikami celem wprowadzenia 
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jej jako punkt porządku obrad zebrania wiejskiego, następnie jej omówienia i konsultacji z 

mieszkańcami.  

Po czym Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy radni chcą zabrać głos co do umawianej 

uchwały. W związku z ich brakiem, zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie uchwałę 

w sprawie zasięgnięcia opinii jednostek pomocniczych gminy, 

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie (13 głosów „za”). 

Tym samym podjęta uchwała otrzymała Nr LIV/254/18 Rady Gminy Rakszawa z dnia 

21 czerwca 2018 roku, po czym uznał punkt dziesiąty porządku obrad za wyczerpany.  

Następnie zanim przeszedł do realizacji punktu jedenastego porządku obrad, ogłosił przerwę z 

uwagi na wprowadzane w tym czasie przez Panią Skarbnik zmiany do projektu uchwały 

wynikłe na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. 

 

Ad. 11 

 

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

jedenastego porządku obrad tj. podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 

Gminy Rakszawa na rok 2018. Następnie o omówienie tematu poprosił Panią Wójt. 

Pani Wójt oddała głos w tej sprawie Pani Skarbnik Gminy. 

Głos zabrała Pani Skarbnik Gminy, która wniosła autopoprawkę i poprosiła o wykreślenie 

w § 3 pkt. 1 projektu uchwały następujące wyrazy:  

„ - dla OSP Węgliska, 

  - dla Klubu Sportowego „Włókniarz” 

W związku z tym § 3 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie: 

„ 1. Zwiększa się dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych jak  

w załączniku Nr 1.” 

Następnie przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały, co stanowi załącznik Nr 1 do 

protokołu. 

Głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy, dziękując za wystąpienie otworzył dyskusję 

w sprawie: 

Głos zabrał radny Wróbel, potwierdził, iż Komisja Rewizyjna z udziałem Pani Wójt na 

posiedzeniu zajmowała się tematem w/w uchwały, po czym wypracowała wniosek na 

podstawie którego, została naniesiona poprawka. Dodał, że zmiana to dotyczyła dotacji dla 

klubu sportowego „Włókniarz” celem realizacji zadania polegającego na modernizacji 

instalacji elektrycznej, gdyż z uwagi na zagrożenie bezpieczeństwa uczestników imprez 

sportowych oraz innych imprez organizowanych na terenie stadionu. Jak zaznaczył jest to pilna 

ingerencja remontowa. W związku z tym potwierdził, że poprawka została wniesiona a Komisja 

Rewizyjna pozytywnie rekomenduje Radzie Gminy podjęcie uchwały jak w poprawionym 

brzmieniu.  

Następnie Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy radni chcą zabrać głos co do umawianej 

uchwały. W związku z tym, że radni nie zabrali głosu zamknął dyskusję i poddał pod 

głosowanie uchwałę w sprawie zasięgnięcia opinii jednostek pomocniczych gminy, 

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie (13 głosów „za”). 

Tym samym podjęta uchwała otrzymała Nr LIV/255/18 Rady Gminy Rakszawa z dnia 

21 czerwca 2018 roku, po czym uznał punkt jedenasty porządku obrad za wyczerpany.  
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Ad. 12 
 

Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu dwunastego   

porządku obrad tj. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz 

sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rakszawa za 2017 rok. Po czym zapoznał Radę z  

Uchwałą Nr 3/42/2018 z dnia 10 maja 2018 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy 

Rakszawa sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2017 rok (uchwała dołączona do 

protokołu- załącznik Nr 2). Następnie otworzył dyskusję i poprosił o zabieranie głosu oraz 

ewentualne uwagi w sprawie procedowania nad w/w uchwałą.  

Głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował zebranych, że Komisja 

Rewizyjna w trakcie prac nad udzieleniem absolutorium za 2017 r. dla Wójta Gminy Rakszawa 

nie wniosła uwag do sprawozdania z wykonania budżetu i rekomenduje o podjęcie uchwały jak 

w proponowanym brzmieniu. 

Przewodniczący Rady Gminy z uwagi na brak dalszych uwag i głosów zamknął dyskusję                 

po czym poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rakszawa za 2017 rok. 

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie (13 głosów „za”) 

Następnie poinformował, że podjęta uchwała będzie miała Nr LIV/256/2018 Rady Gminy 

Rakszawa z dnia 21 czerwca 2018 roku, po czym uznał punkt dwunasty porządku obrad za 

wyczerpany. 

 

Ad. 13   

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu trzynastego porządku obrad                             

tj. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za 2017 rok dla Wójta Gminy 

Rakszawa, następnie głos w sprawie w/w uchwały oddał Pani Wójt. 

Pani Wójt na wstępnie poprosiła o wprowadzenie poprawki do uchwały. Poinformowała,                       

że w miejscu podstawy prawnej, a dokładnie na jej końcu po poz. 62 należy dopisać „i poz. 

1000”, która przy sporządzaniu treści projektu uchwały została pominięta.  

Przewodniczący Rady Gminy poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej                                            

o przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy                           

w Rakszawie z dnia 11 czerwca 2017 roku w sprawie o udzielenie absolutorium Wójtowi 

Gminy Rakszawa za 2017 rok (wniosek dołączony do protokołu – załącznik Nr 3). 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż opinia którą przedstawił Przewodniczący 

Komisji Rewizyjnej została przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej, która w tej sprawie 

wydała pozytywną opinię. Przewodniczący Rady Gminy zapoznał radnych z uchwałą                             

Nr 3/50/2018 z dnia 13 czerwca 2018 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Rzeszowie, w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady 

Gminy w Rakszawie o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Rakszawa z tytułu wykonania 

budżetu gminy za 2017 r. (uchwała dołączona do protokołu jako załącznik Nr 4). 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że w tamtym roku była jeszcze zaplanowana budowa 

boiska do piłki plażowej, w tym temacie  trwają rozmowy i ma nadzieję, że to boisko powstanie 

w tym roku. Następnie zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w kwestii uchwały dotyczącej 

udzielenia absolutorium. W związku z tym,  że radni nie zabrali głosu zamknął dyskusję, po 

czym poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium za 2017 rok dla 

Wójta Gminy Rakszawa. 

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



9 
 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy nadał uchwale Nr LIV/257/2018 Rady Gminy 

Rakszawa z dnia 21 czerwca 2018 roku. Po czym uznał punkt trzynasty porządku obrad za 

wyczerpany, a następnie ogłosił kilka minut przerwy. 

 

Ad. 14 
 

Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu czternastego 

porządku obrad, tj. wnioski i zapytania radnych. Otworzył dyskusję w sprawie. 

Jako pierwsza głos zabrała radna Cieślicka, zapytała o drogę, która jest łącznikiem miedzy 

drogą wojewódzką a powiatową, a która przebiega „obok mojego domu”. Poinformowała, że 

według Kierownika Szubarta droga ta jest drogą prywatną, natomiast w mapach geodezyjnych 

powiatu, droga ta figuruje jako gminna. Według niej jeżeli droga ma jeden numer działki, tonie 

może być własnością prywatną. O wyjaśnienie tej kwestii poprosiła Kierownika Szubarta.  

Kierownik Szubart poinformował, że z informacji jakie posiada od pracownika zajmującego 

się tą sprawą wynika, że droga znajduje się „w samoistnym posiadaniu gminy”. Jednak jak 

zaznaczył jesteśmy w trakcie przygotowywania odpowiedzi w tej sprawie, która w formie 

pisemnej wraz z wszystkimi dokumentami zastanie przekazana Radzie Gminy. 

Głos ponownie zabrała Radna Cieślicka, wyjaśniła, że zadała to pytanie ponieważ jak 

zauważyła, w  budżecie zostało „zamrożone 10 tys. zł na regulację” tej drogi, a jest ona już 

uregulowana.  

Kierownik zapewnił, że będzie w tej sprawie stosowana odpowiedź w formie pisemnej.   

W dalszej części głos zabrali: 

Sołtys miejscowości Węgliska poprosił Radę Gminy, aby przy podziale funduszu sołeckiego 

na przyszły rok uwzględnić możliwość dyspozycji przez Radę Sołecką lub sołtysa określoną 

kwotę (1.000,00 zł – 2.000,00 zł) na potrzebny zakup w danej chwili.  

W związku z tym głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy a następnie poprosił panią radcę 

prawną Urzędu o przygotowanie się do tej sprawy, zaproponował spotkanie i omówienie 

możliwości prawnych, aby móc zabezpieczyć odpowiednie środki finansowe na bieżące 

działanie funduszu sołeckiego.  

Radny Walawender poprosił Kierownika OŚG o uzupełnienie poboczy wzdłuż chodników oraz 

ich podsypanie. Jak zauważył drogi niszczą się poprzez natężenie ruchu przez przejeżdżające 

tiry z i do  VAN PUR- a oraz do innych instytucji.  Następnie zapytał na jakim etapie jest 

regulacja drogi łącząca Rakszawę Budy z Rakszawą Dymarka oraz  w jakim czasie zacznie 

działać wybudowane oświetlenie na Budach.  

W odpowiedzi na zadane przez radnego Walewandera pytanie kierownik OŚG wyjaśnił, że co 

do pierwszego pytania dot. poboczy sprawa zostanie przekazana w formie wniosku do 

Powiatowego Zarządu Dróg. Natomiast odnosząc się do pytania dotyczącego regulacji drogi 

poinformował, że podczas modernizacji (ubiegły tydzień) uczestniczył we wskazaniu granic 

drogi Rakszawa Budy – Dymarka  a osoby prywatne biorące udział w poszerzeniu tej drogi 

podpisały już zgodę na przesunięcie granic. Wówczas po zakończonej modernizacji i po jej 

uprawomocnieniu się (przełom sierpnia) droga będzie uregulowana na szerokość od 4,5 m 

do 5 m. Następnie odpowiadając na trzecie pytanie dotyczące oświetlenia na Budach kierownik 

wyjaśnił, że pomimo terminu wykonania zadania do 31 lipca 2018 r. „inwestycja została już 

wykonana. Pozostaje jedynie zgłoszenie na energetyki i po uzyskaniu odbioru technicznego 

(najbliższe 3 tygodnie) oraz spisaniu licznika nastąpi włączenie go do sieci. 
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Ponownie głos zabrała radna Cieślicka wracając do rozmowy dotyczącej drogi, o której mówiła 

wcześniej, poruszyła temat wysypanego w tym miejscu kamienia, który jak zauważyła skruszył 

się a podczas suszy powoduje „tumany pyłu”.  

Głos zabrał radny Pliś, który zwrócił się z prośbą ustawienia znaku drogowego „skrzyżowanie” 

na zakręcie przy drodze wojewódzkiej w kierunku Rakszawa Kościelne jadąc od Węglisk oraz 

zastosowanie w tym miejscu zakazu wjazdu dla ciężkich samochodów, które jak zauważył 

później mają problem z wyjazdem i blokują drogę. 

Kierownik OŚG poinformował, że w tym miejscu jest już znak „stop”, problem jest tylko z tym 

kto go nie widzi. 

Głos zabrał Sołtys Rakszawy Dolnej, który zapytał o termin wyłożenia dokumentów 

z pomiarów geodezyjnych wykonywanych przez geodezję Kraków, oraz czy istnieje 

możliwość zmiany podjętej decyzji podczas prowadzonej modernizacji i w jaki sposób, te 

pytania również skierował do Kierownika Szubarta. 

W odpowiedzi Kierownik wyjaśnił, że wyłożenie dokumentów po zakończonej modernizacji 

nastąpi jak już wcześniej wspomniał nie wcześniej niż w sierpniu, z uwagi na liczne 

uzgodnienia, pomiary dotyczcie m.in. regulacji dróg gminnych. Mieszkańcy o tym fakcie 

zostaną odpowiednio poinformowani poprzez ogłoszenia parafialne, stronę internetową gminy 

czy sołtysów. Wówczas, przez okres trzech tygodni będzie możliwość złożenia sprzeciwu 

jednak ze świadomością, że jeżeli była już raz podjęta decyzja, pomiar może zostać uznany za 

zgodny bez możliwości jej zmiany. Starostwo Powiatowe w Łańcucie – Wydział Geodezji 

przyjmuje wszelkie uwagi i wnioski o ponowny pomiar. Pozostaje jednak jak zaznaczył kwestia 

oświadczenia woli które, zostało wcześniej złożone i podpisane, czy jest ono prawidłowo 

złożone. Po upływie wspomnianego czasu wykonany pomiar staje się granicą prawną wówczas, 

możliwe będzie jedynie na własny koszt dokonać rozgraniczenia działki. 

Głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy który, poprosił Panią Wójt o przybliżenie tematu 

związanego z utworzeniem klasy III w Szkole Podstawowej Nr 1 w Rakszawie.  

Na wstępie Pani Wójt omówiła zasady dot. obowiązku szkolnego wynikające z ustawy 

o systemie oświaty z 2008 r. gdzie zarówno dzieci urodzone do końca czerwca 2008 r. jak i 

dzieci z całego 2009 r. miały obowiązek w wieku sześciu lat realizowania obowiązku 

szkolnego. Po czym jak wspomniała przepis ten został „złagodzony” o prawo rodzica do 

decydowania czy jego dziecko w wieku sześciu lat ma iść do szkoły. Swą wypowiedź poparła 

odczytując fragment zmiany do ustawy o systemie oświaty, mówiący o możliwości składania 

wniosku przez rodziców dzieci urodzonych w 2009 roku, które w roku szkolnym 2015/2016 

rozpoczęły naukę w klasie I szkoły podstawowej. Zgodnie z tym zapisem rodzice tych dzieci 

mogli złożyć wniosek aby ich dzieci w roku szkolnym 2016/2017 nadal uczęszczały do klasy I 

bez konsekwencji, gdyż po zakończeniu roku szkolnego 2015/2016 nie podlegałyby 

klasyfikacji, w związku z czym nie otrzymałyby świadectwa promującego do klasy drugiej. 

Jednak wówczas taki wniosek nie wpłynął. Na dzień dzisiejszy przepis dotyczący 

pozostawienie dziecka w tej samej klasie bez klasyfikacji i bez otrzymania świadectwa nie 

obowiązuje. Dodała, że w tej chwili przepis mówi, że uczeń klasy od pierwszej do trzeciej w 

każdym roku otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej. Nie ma tu mowy o 

niepromowaniu tak jak to jest w klasach od czwartej do ósmej. Następnie przytoczyła zapis art. 

44o ust. 2 „w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w 

danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu 
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klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu 

opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.” 

Poinformowała również, że z informacji od rodziców jakie posiada, otrzymali oni pismo z 

informacją, że ich dzieci w tej chwili w przypadku pozostania w klasie III nie otrzymają 

świadectwa jej ukończenia. Następnie poinformowała zebranych, że z uwagi na to odbyła 

spotkanie z rodzicami uczniów klas III na którym poinformowała ich, że nie ma możliwości 

aby dzieci nie otrzymały świadectw, gdyż zgodnie z obecnym przepisem dzieci muszą 

otrzymać „świadectwo o promocji” lub „o nie promocji” do klasy następnej. Jak mówi przepis, 

w wyjątkowej sytuacji rodzice mogą złożyć wniosek o pozostawienie dziecka w 

dotychczasowej klasie, niemniej jednak powinien to być wniosek indywidualny, dotyczący 

jednego a nie jednakowy dla kilkorga dzieci z bardzo lakonicznym uzasadnieniem o 

niedojrzałości emocjonalnej dziecka, jak też uczyniono. Uważa to za niewłaściwe skoro 

dziecko, którego wniosek dotyczył miało „ miało szóstki, piątki i tylko jedno + 4. Mimo to 

rodzice twierdzą, że to ich sprawa a ostateczną decyzję podejmuje rada pedagogiczna, która 

bierze odpowiedzialność za swoją decyzję. Kończąc dodała, że jej obowiązkiem jako organu 

prowadzącego było poinformowanie rodziców o tej sprawie oraz wskazanie prawidłowych 

zasad postępowania w takich sytuacjach.  

W dalszej części głos zabrali.  

Radny Walewander zapytał Prezesa Enegrokom, kiedy zacznie tanieć kanalizacja w naszej 

gminie i jakie w związku z tym przewiduje się rozwiązania. 

Udzielając odpowiedzi Pan Werfel poinformował, że taryfy zostały ustalone przez Wody 

Polskie na okres trzech lat. W pierwszym roku zaczęły obowiązywać od 1 czerwca 2018 r 

w wysokości 9,60 zł netto,  w 2019 r.  będzie to kwota - 9,24 zł netto a w 2020 r. – 8,94 zł netto 

plus 8% VAT. 

W tym miejscu głos zabrał radny F. Plis, który przypomniał, że w czasie kiedy były podnoszone 

stawki za ścieki padły obietnice, że stawka nie wzroście do 100% a będzie mniej. Na ile ta 

obietnica znajdzie finał – o to również zapytał Prezesa Spółki. 

Prezes Energokomu wyjaśnił, że zgodnie z obowiązującymi przepisami są dwie możliwości. 

Pierwsza to taka, że odbiorca na własny koszt montuje na przyłączu kanalizacyjnym urządzenie 

do pomiaru ścieków i na jego podstawie jest rozliczany pobór, wówczas nie ma znaczenie gdzie 

została zużyta woda. Drugi wariant dopuszczający przez ustawodawcę to rozliczanie ścieków 

według ilości pobranej wody w oparciu o główny wodomierz. Z uwagi na to, że część 

mieszkańców wykorzystuje wodę do innych celów istnieje możliwość podłączenia 

dodatkowego wodomierza wody, która zastała zużyta bezpowrotnie czyli taka która, nie wraca 

do kanalizacji. Jednak koszt założenia takiego wodomierza i jego otrzymanie spada na odbiorcę 

a jest to wydatek rzędu 100,00 zł – 150,00 zł. 

Radny Piersiak poprosił o uzupełnienie informacji dotyczących omawianych taryf. Mianowicie 

zapytał czy taryfa ustalona na 2018 r. w wysokości 9,60 zł jest taryfą obowiązującą na cały kraj 

czy tylko na terenie Gminy Rakszawa. 

Prezes Spółki wyjaśnił, że jest to stawka, która obowiązuje tylko i wyłącznie na terenie Gminy 

Rakszawa. Odbywa się to w oparciu o wniosek przedsiębiorstwa z każdej gminy skierowany 

do Wód Polskich o zatwierdzenie taryf. Na koniec dodał, że te ceny kształtują się bardzo różnie.  

Ponownie radny Piersiak zabrał głos twierdząc, że „ścieki mamy najdroższe w województwie”. 
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Prezes Werfel wyjaśnił, że kwota ta jest dość wysoka w stosunku do dużych miast ale za to 

„porównywalna do Gminy Czarna i Białobrzegi”. 

Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy, zapytał na jakim etapie jest temat  projektu 

budowy kanalizacji na Wydrzu. Jak zauważył zgodnie z posiadanymi informacjami projekt 

kanalizacji ma być wykonany do końca czerwca.  

Głos w tej sprawie zabrał Kierownik OŚG J. Szubart, który potwierdził, że były takie założenia, 

jednak jak zaznaczył na dzień dzisiejszy nie ma takiej możliwości i trudno określić inny termin. 

Związane jest to chociażby z problemami dotyczącymi uzyskania zgody na wejście w teren. 

Termin ten może przedłużyć się nawet do końca czerwca przyszłego roku.  

Ponownie Przewodniczący Rady zabrał głos, zapytał radnego Piersiaka czy zgłaszał ktoś 

problem kanalizacji na Wydrzu, czyżby mieszkańcy nie oczekiwali tej kanalizacji?. Pyta bo 

czegoś tu nie rozumie. 

Według radnego Piersiaka, mieszkańcy na pewno oczekują kanalizacji, jednak osobiście 

o takich problemach nie słyszał. 

Kontynuując Kierownik Szubart wyjaśnił, że w większości nie dotyczy to mieszkańców 

Wydrza, a osób, które są spoza granic i posiadają nieruchomości na Wydrzu. 

Następnie Sołtys Rakszawa Dolna J. Panek poprosił o wyjaśnienie kwestii dotyczącej ustalania 

i zatwierdzania taryf. Jak zauważył z wcześniejszej wypowiedzi Prezesa Energokom wynikało, 

że Wody Polskie ustalają ceny a później stwierdził że zatwierdzają je. W tym miejscu poprosił 

obecną radcę prawną o zajęcie stanowiska w tym temacie. Według jego opinii Wody Polskie 

nie są od ustalania taryf za wodę i ścieki ale tylko je zatwierdzają lub negują, na podstawie 

przedstawionych wyliczeń przez spółki świadczące te usługi. Jak właściwie ma być bo są 

rozbieżności. 

Głos w tej sprawie zabrał Przewodniczący Rady Gminy, poinformował, że ten temat był już 

omawiany. Przypomniał procedurę polegającą na tym, że  Spółka Energokom przygotowuje 

wysokość taryf, następnie przesyła je do Wód Polskich celem zatwierdzenia. 

Według Sołtys Rakszawy Dolnej Prezes Energokom wyraźnie stwierdził, że to właśnie Wody 

Polskie ustalają taryfy. 

W związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy zapytał Prezesa Spółki, czy zostały 

obecnie przedstawione Wodom Polskim wyższe stawiki (te od czerwca) i czy Wody Polskie 

przychyliły się do nich.  

Prezes Energokom wyjaśnił, że są to stawki, które nam wyszły z wyliczeń. Podkreślił, że dane 

przedsiębiorstwo na podstawie wniosku zwraca się do Wód Polskich o zatwierdzenie taryf i tak 

też było to wykonane przez Spółkę Energokom. Następnie po weryfikacji Wody Polskie 

zatwierdzają stawki.   

Kontynuując Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy taryfy zaproponowane przez Spółkę 

były w takiej samej wysokości jak zatwierdziły Wody Polskie, czy były one może wyższe lub 

niższe.  

Prezes Energokom wyjaśnił, że taryfy zostały zatwierdzone w takiej wysokości w jakiej zostały 

przedstawione przez Spółkę. 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy, zapytał czy ktoś chce jeszcze zabrać głos w tym 

punkcie, w związku z brakiem uznał punkt czternasty porządku obrad za wyczerpany. 
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Ad. 15 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu piętnastego porządku obrad, tj. 

sprawy różne. Następnie otworzył dyskusję w sprawie. 

 

Głos zabrał radny Pliś, który zauważył, że różnica ujęcia wody w Rakszawie wynosi 

60 metrów, co ma wpływ na ciśnienie, wobec tego koszty powinny spadać a nie rosnąć. 

Głos zabrał Prezes Spółki, który stwierdził, że wypowiedź Pana radnego dotyczy wody a nie 

ścieków. 

Ponownie radny Pliś zabrał głos,  nawiązując do poprzedniej sesji i wypowiedzi Pani ekolog 

przytoczy fragment z protokołu dotyczący raportu ochrony środowiska w sprawie jakości wódy 

na terenie Gminy Rakszawa w związku z nielegalnym zrzutem ścieków, poprosił o wyjaśnienia 

w tej sprawie.  

Głos w tym temacie zabrał Kierownik Szubart wyjaśnił, że nielegalne zrzuty dotyczą 

pojedynczych przypadków, jednak są one ciężkie do wykrycia. Jako przykład podał sytuację 

gdzie budynek mieszkalny jest podłączony a np. w budynku gospodarczy znajduje się łazienka 

zakończona szambem, ponad to zbiorniki, które po burzy są niezabezpieczone i wylewają. 

Dodał, że sytuacje te głównie występowały na terenie miejscowości Węgliska ale sukcesywnie 

są one niwelowane, Stan wód co roku się pogarsza, powodem tego są chociażby tereny 

utwardzone, z których podczas opadów wszystko spływa do rzek i mamy tego efekt.  

Głos zabrał radny Kościółek, nawiązując do wypowiedzi Prezesa Spółki Energokom, że stawki 

taryf zostały ustalone na trzy lata, zapytał czy w ciągu tego okresu będziemy mieć wpływ na 

ich wysokość. Drugie pytanie dotyczyło możliwości wprowadzenia „planu 

oszczędnościowego” dla Spółki Energokom celem obniżenia taryf ze względu na to, że koszty 

jej funkcjonowania mają wpływ na wysokość stawek taryf. 

W odpowiedzi na zadanie pytania Prezes Spółki wyjaśnił, że w uzasadnionych przypadkach 

można przed upływem okresu aktualnie obowiązujących taryf, wystąpić z wnioskiem do Wód 

Polskich o zatwierdzenie nowych, jednak z mocą obowiązującą na kolejne trzy lata. Natomiast 

co do oszczędności dot. Spółki wyjaśnił, że będzie trudno „znaleźć złotówkę”, gdyż są to już 

najniżej wyliczone koszty. 

Ponadto głos zabrali: 

Radny Piersiak, zapytał kierownika Szubarta o temat związany z drogą gminną Wydrze – 

Leśniczówka. Konkretnie o możliwość zamiany z Nadleśnictwem lub przeprowadzenie 

ewentualnego remontu (asfaltowania). Jak zauważył jest to jedyna droga do leśnictwa która jest 

niewyasfaltowania. Korzystają z niej nie tylko mieszkańcy naszej gminy ale i innych, ciągle 

powstają dziury, aby była ona przejezdna wymaga remontu.  

Kierownik Szubrat wyjaśnił, że rozmowy dotyczące zamiany nieruchomości są w toku. 

Zapewnił, że wszystko zmierza do tego aby (za zgodą Wójta i Rady Gminy),w tym roku 

zakończyć temat zamiany. Na chwilę obecną z względu na nieobecność pracownika 

Nadleśnictwa zajmującego się sprawą termin przesunął się. Dodał, że niezależna od nas 

pozostaje również kwestia związana z powierzchnią gruntów, inna jest w ewidencji gruntów a 

inna w decyzjach uwłaszczeniowych, jednak tą sprawą zajmuje się Wojewoda. Będzie 

porozumienie, wówczas warunki zostaną przedstawione Radzie Gminy.  

Radny Walewander poruszył temat chodnika Rakszawa Potok, co się w tej sprawie dzieje, jak 

wygląda dokumentacja o to zapytał również Kierownika OŚG. 
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Kierownik wyjaśnił, że dokumentacja we wrześniu ubiegłego roku został przekazana do 

Zarządu Dróg Powiatowych w Łańcucie, dopiero w marcu tego roku zwrócili się o przekazanie 

i uzupełnienie kosztorysu. Pozostaje jednak pytanie czy Zarząd Województwa Podkarpackiego 

przyjmie nasz chodnik do realizacji, gdyż na początku stycznia byliśmy na liście rezerwowej. 

Dodał, że z nieoficjalnych informacji jakie posiada zmieniona została treść dofinasowania 

inwestycji z „budowa chodnika” na „przebudowa drogi”, w związku z czym potrzebna będzie 

jeszcze zmiana uchwały w tym temacie. Ostateczną informację mamy otrzymać końcem 

miesiąca, wówczas wszystkie możliwości realizacji tej inwestycji zostaną przedstawione 

Radzie Gminy.  

Głos w tej sprawie zabrał Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że wstępnie ten temat był 

posuszony na Komisji Rewizyjnej wówczas wspomniano, że wszystkie chodniki w okolicy 

przy drodze wojewódzkiej, które miały być, są realizowane. W tym miejscu odnoszą cię do 

wypowiedzi kierownika i potrzeby uchwały dotyczącej zmiany nazwy inwestycji stwierdził, że 

na chwilę obecną temat budowy chodnika „stoi w miejscu”.  

Ponownie głos zabrał Kierownik Szubart, jeszcze raz podkreślił, że sprawa został przekazana 

we wrześniu. Wszystkie dokument w tym kosztorysy, protokół przekazania środka trwałego 

również został podpisany, na dzień dzisiejszy nie mamy oficjalnych informacji co do zmiany 

uchwały. Problem nie leży po stronie właściwego nazewnictwa lecz na tym czy Zarząd 

Województwa Podkarpackiego ma środki finansowe na realizację tej inwestycji. Uważa, że 

jeżeli nie będzie środków na zadanie, właściwe nazewnictwo nic w tym nie pomorze, jest to 

jedynie pretekst. Na koniec zapewnił, że jeżeli nie będzie informacji do końca miesiąca, 

pozostaje interwencja co dalej w tej spawie do ZWP. 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy, zapytał czy ktoś chce jeszcze zabrać głos w tym 

punkcie. Z uwagi na ich brak uznał punkt piętnasty porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 16 

 

W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady 

Gminy zamknął LIV sesję Rady Gminy.  
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