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Protokół Nr VII/55/2018 

z LV Sesji Rady Gminy Rakszawa 

z 26 lipca 2018 r.  
 

Obecni według załączonej listy obecności. 

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

udział 11 radnych, co stanowi quorum i Rada może podejmować wiążące uchwały, na ten moment 

w sesji nie uczestniczą Pan P. Frączek, Pani M. Janas – Piwińska, Pan W. Malec oraz Pan                              

J. Waniowski. Pan Przewodniczący powitał radnych oraz zaproszonych gości, odczytał 

zaproponowany porządek obrad, po czym zapytał czy ktoś chciałby zaproponować zmiany                       

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

porządek obrad. 

Radni przyjęli porządek obrad jednogłośnie (11 głosów „za”) 

 

Zatwierdzony porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z LIV 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. Odczytanie protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli wykonania funduszu 

sołeckiego za 2017 rok. 

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

w 2018 roku. 

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr L/181/06 Rady Gminy – Komisarza Rządowego 

dla Gminy Rakszawa z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody                   

i odprowadzania ścieków. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

logopedy, pedagoga oraz doradcy zawodowego w placówkach oświatowych dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Rakszawa. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek w realizacji 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono 

stanowiska kierownicze w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rakszawa 

oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta. 

13. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet dla radnych. 

14. 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. 

15. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr LIII/247/18 Rady Gminy Rakszawa z dnia                         

24 maja 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łańcuckiego                               

na realizację zadnia publicznego. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rakszawa na rok 2018. 
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17. Informacja na temat stanu obiektów sportowych. 

18. Wnioski i zapytania radnych. 

19. Sprawy różne. 

20. Zakończenie obrad. 

 

Ad. 3 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu trzeciego porządku obrad  

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

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

poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z LIV sesji Rady Gminy. 

Radni przyjęli protokół z LIV sesji jednogłośnie (11 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 wspólnym posiedzeniu Komisji 

Społecznej i Komisji Gospodarczej, tematem przewodnim tego posiedzenia były obiekty sportowe 

na terenie Gminy. 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 

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 zakończeniu roku szkolnego w szkołach, w walnym 

zgromadzeniu wspólników Spółki Energokom, odbyła spotkanie z Dyrektorem Zarządu Dróg 

Powiatowych w Łańcucie, a następnie wspólne spotkanie ze Starostą dotyczące 

współfinansowania przebudowy i remontu dróg, jeżeli chodzi o Gminę Rakszawa dotyczy                           

to remontu drogi Rakszawa Medynia Głogowska. Pani Wójt odbyła spotkanie z sołtysem sołectwa 

Rakszawa Dolna, spotkanie związane było z funduszem sołeckim, uczestniczyła w podpisaniu 

aktu notarialnego dotyczącego sprzedaży działki, ponadto uczestniczyła w Świecie Policji oraz                  

w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. W posiedzeniu Komisji Gospodarczej i Komisji Społecznej 

w imieniu Pani Wójt uczestniczył Kierownik Referatu Pan J. Szubart. W kwestii dotyczącej 

realizacji uchwał Pani Wójt powiedziała, iż na ostatniej sesji Rada Gminy podjęła uchwały: 

 Uchwała Nr LIV/252/2018 Rady Gminy Rakszawa z dnia 21 czerwca 2018 roku,                                 

w sprawie 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 – uchwała została przesłana do publikacji i do legalizacji, została opublikowana 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego 17 lipca 2018 r. pod pozycją 

3217, 

 Uchwała Nr LIV/253/18 Rady Gminy Rakszawa z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie 

ustalenia dopłaty dla pierwszej grupy taryfowej odbiorców usług zbiorowego 
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odprowadzania ścieków w okresie od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. z terenu Gminy 

Rakszawa – uchwała w trakcie realizacji,  

 Uchwała Nr LIV/254/18 Rady Gminy Rakszawa z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie 

zasięgnięcia opinii jednostek pomocniczych gminy – uchwała w trakcie realizacji, mają się 

odbyć wspólne zebrania, 

 Uchwała Nr LIV/255/18 Rady Gminy Rakszawa z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie 

wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rakszawa na rok 2018 – uchwała w trakcie 

realizacji, 

 Uchwała Nr LIV/256/2018 Rady Gminy Rakszawa z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy 

Rakszawa za 2017 rok – uchwała została przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej 

oraz do Wojewody Podkarpackiego, 

 Uchwała Nr LIV/257/2018 Rady Gminy Rakszawa z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie 

udzielenia absolutorium za 2017 rok dla Wójta Gminy Rakszawa – uchwała została 

przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz do Wojewody Podkarpackiego. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Pani Wójt, zapytał odnośnie podpisania aktu 

notarialnego, o sprzedaż jakiej działki chodziło. 

Pani Wójt powiedziała, iż chodziło o sprzedaż działki nr 1042/22 położonej na Rąbanym, działka 

ma być przeznaczona na poszerzenie nieruchomości, tam działki przed posesjami mieszkańców 

są sukcesywnie sprzedawane, na tym terenie są już wybudowane chodnik i kanalizacja. Druga 

działka, to 0,08 ha działka położona na początku Węglisk oraz 0,03 ha działka położona                                

w Węgliskach. 

Przewodniczący Rady Gminy uznał punkty piąty i szósty porządku obrad za wyczerpane. 

 

Ad. 7 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu siódmego porządku obrad                                 

tj. odczytania protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli wykonania funduszu 

sołeckiego za 2017 rok. Pan Przewodniczący poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej                  

o odczytanie protokołu. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał protokół z przeprowadzonej kontroli wydatkowania 

funduszy sołeckich (załącznik nr 1 do protokołu).  

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej, po czym 

otworzył dyskusje w tym temacie. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż oświetlenie drogi na Piaski jest 

porównywalne do oświetlenia drogi na Kątach Wydrzańskich, z tą różnicą, że na Kątach jest 

więcej słupów o dwa, czyli powinno być droższe o koszt dwóch słupów, a jest sześciokrotnie 

tańsze niż oświetlenie na Piaski. Pan Przewodniczący zapytał, jak to się stało. 

Pan J. Szubart powiedział, iż oferty zostały złożone przez dwóch przedsiębiorców, w trybie 

zapytania ofertowego, brak było podstaw do odrzucenia oferty dlatego, że była niska, zadanie 

można było zrealizować w tej cenie. Jeżeli chodzi o wykonanie Rakszawy, jest ono zbliżone                    

do kwot kosztorysowych, Wydrze odbiega trochę od kwot kosztorysowych, jest poniżej tych cen. 

Pan Kierownik powiedział, iż Jego zdaniem wykonanie zadania w kwocie niższej, niż zamierzona 

w żaden sposób nie narusza budżetu Gminy, jest dla niego korzystne. 

Pan J. Panek powiedział, iż tak jak już mówił koszt jednego słupa w Rakszawie wynosi około 

6.000,00 zł, a z tego protokołu wynika, że jest to koszt około 10.000,00 zł, dodał iż nie wierzy                

w to, że w ciągu 12 – 15 dni cena słupa elektrycznego wzrosła o kilkaset procent. Pan sołtys 

zapytał, dlaczego Pani Wójt podpisała umowę na wykonanie tak drogiego oświetlenia, dobrze                     

że oświetlenie jest wykonywane, niemniej jednak nie można dawać tyle pieniędzy, ile tylko ktoś 



4 
 

sobie zażyczy, jak Komisja stwierdza w tym samym czasie dało się zrobić oświetlenie gdzie 

indziej taniej o kilkaset procent, dodał iż chciałby, aby ta sprawa była wyjaśniona.  

Pani Wójt powiedziała, iż umowa była podpisana, gdyż oferta wskazywała na takie koszty,                       

nie odbiegały one bardzo od kosztorysu, w związku z czym nie miała podstawy do tego, aby ofertę 

odrzucić, umowa została podpisana i zadanie zostało wykonane.  

Pan S. Piersiak zwracając się do Pana J. Panek powiedział, iż „ciśnie się na usta stwierdzenie, 

zacytuję Pana słowa, dobrze że się robi oświetlenie, zapomniał Pan tylko dodać szkoda,                                

że na Wydrzu”. 

Pani I. Cieślicka powiedziała, iż nie rozumie Pana Piersiak, tu pojawia się jakaś sprawa 

niegospodarności, gdyż działa się na niekorzyść mieszkańców Rakszawy Dolnej, skoro przyjmuje 

się tak drogą ofertę, a jak się okazuje można znaleźć ofertę dużo tańszą, mieszkańcy Rakszawy 

Dolnej mogą się czuć pokrzywdzeni.  

Pan S. Piersiak powiedział „ja z kolei zapytam Panią, co na korzyść Wydrza żeście zrobili, oprócz 

tego oświetlenia, które powstało z funduszu sołeckiego”. 

Pani I. Cieślicka powiedziała „coście, no razem to robimy”. 

Pan S. Piersiak powiedział „razem wycięliście wszystko, już cztery lata nie dajecie”. 

Pani I. Cieślicka powiedziała, „niech Pan zwróci uwagę, ile mieszkańców ma Wydrze,                                   

a ile mieszkańców ma Rakszawa”. 

Pan R. Leja powiedział, iż nie chodzi o to, że robi się na Wydrzu, bo dobrze ze się robi, chodzi                 

o to, że podobną inwestycję w Rakszawie zrobiło się dużo drożej. 

O godzinie 947 na sesję przybył Pan J. Waniowski, od tej chwili w obradach uczestniczy                               

12 radnych. 

Pan W. Walawender zwracając się do Pana S. Piersiak powiedział, iż przypomina Mu, jak 

wyglądała droga z Wydrza na Brzózę, jak wyglądała droga od Wydrza do Rakszawy, wówczas 

radni głosowali żeby było to zrobione, przy czym w tamtym czasie w Rakszawie nie było nic 

robione. Nie można mówić, że na Wydrzu nie zostało nic zrobione, są piękne drogi, oświetlenia. 

Pan S. Piersiak powiedział, iż jest już ostatnia kadencję. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż na ostatnim posiedzeniu Pan Kierownik 

powiedział, iż oferta, jaka była na kanalizacje na Kościelnym opiewała na ponad 300.000,00 zł, 

kosztorys jest na 200.000,00 zł, w związku z czym nie robimy zadania, bo jest za drogo, zapytał 

jak można wybrać ofertę na oświetlenie w Rakszawie, która jest sześciokrotnie wyższa niż oferta 

na oświetlenie na Wydrzu, która była złożona kilkanaście dni wcześniej, dodał iż zaraz złoży 

wniosek, aby tę sprawę skontrolował ktoś z zewnątrz, jeżeli Pan Kierownik nie będzie umiał 

wyjaśnić tej kwestii. 

Pan J. Szubart nawiązując do wypowiedzi Przewodniczącego Komisji Gospodarczej powiedział, 

że w tym przypadku kosztorys opiewa na pewna kwotę, a oferta jest na dużo wyższą kwotę                          

bo o 50-60%, tutaj takich znacznych różnic nie ma, tu różnice są na 10-15% poniżej kosztorysu, 

druga oferta na Rakszawę była jeszcze wyższa. Środki, które były przeznaczone z funduszu 

sołeckiego były za niskie i był wniosek do Rady o zwiększenie środków z budżetu, wtedy nie było 

żadnych głosów, żeby tych pieniędzy nie dodawać, a oferty są za drogie. Oferta byłaby za droga, 

gdyby kosztorys był na 30.000,00 zł, a oferta na 70.000,00 zł. pan kierownik powiedział, iż pewnie 

pierwszy raz w historii samorządów jest sytuacja taka „że krytykuje się Urząd za to, że zrobił 

inwestycje taniej, niż to było przewidywane”. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapytał, kto zapłacił za kosztorys wykonany na Oświetlenie 

w Wydrzu, rachunku w dokumentach nie ma, nie ma też tego w budżecie, mowa jest o kosztorysie, 

którego Komisja nie widziała. Są wykonywane kosztorysy na Podbór i na terenie Rakszawy przez 

dwie różne firmy, mniej więcej w tym samym czasie, te kosztorysy bardzo od siebie odbiegają. 

Pan Przewodniczący zapytał w oparciu o jakie dokumenty, o jakie ceny te firmy sporządzały                     

te dokumenty, dodał iż nie chodzi o to dlaczego zostało wykonane taniej, a o to, dlaczego drugie 

oświetlenie nie zostało wykonane w tych samych cenach, było tylko 12 dni różnicy, na rynku nie 
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zaistniało nic takiego, co by usprawiedliwiało wzrost tych cen. Przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej powiedział, iż oświetlenie nie zostało wykonane w terminie, brak jakichkolwiek 

informacji dlaczego. Wykonawca sporządza fakturę sporządza na dzień przed odbiorem robót,                

„to tez jest w historii Polski niespotykane, że roboty nie odebrane jeszcze, a wykonawca już fakturę 

wystawił”. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział iż na kosztorys składają się następujące 

czynniki: roboczogodzina, koszty ogólne, koszty pośrednie i zysk, tutaj różnice są minimalne, 

program do kosztorysowania musi mieć legalizację, są normy i nie ma możliwości tak znacząco 

zawyżyć kwoty, kosztorys inwestorski nie może być wyznacznikiem, gdyż firma składająca ofertę 

nie widzi kosztorysu inwestorskiego, każda firma ma ten sam przedmiar. Pan Przewodniczący 

zapytał skąd się bierze taka duża kwota w Rakszawie, dodał iż jest to nie do pomyślenia. 

Przewodniczący komisji Gospodarczej złożył wniosek, żeby tą sprawą zajęła się jakaś instytucja, 

która ma takie uprawnienia, nie wie, czy miała by to być Regionalna Izba Obrachunkowa,                        

czy Prokuratura. Pan Przewodniczący dodał, iż tak nie może być, On się z tym nie godzi.  

Pan J. Panek powiedział, iż jest Mu miło, że Rada Gminy zauważa problem sołectwa Rakszawa 

Dolna, zwracając się do pana S. Piersiak powiedział, iż nie przeszkadza Mu to, co się robi                           

na Wydrzu, dodał „z całym szacunkiem do Pana, jako Piersiaka, Pan Jako radny nie wie, co Pan 

czyni, przecież Pan głosował przeciwko budżetowi roku 2017, czyli głosował Pan żeby nie 

wykonać oświetlenia, żeby nie dać na drogi, żeby nie dać na szkołę na Wydrzu … no ale Rada 

Gminy wykazała tyle mądrości, że dała i zostały te rzeczy wykonane”. Pan sołtys powiedział,                    

iż oświetlenie zostało wykonane z budżetu sołeckiego, a nie z budżetu Gminy, a to jest różnica, 

dodał iż pan S. Piersiak od lat dziwnie postępuje głosując przeciwko uchwale budżetowej, co jest 

niedopuszczalne dla radnego. 

Pan S. Piersiak zapytał, i jakim głosowaniu mówi Pan sołtys, jakim budżetom jest przeciwny, 

dodał iż przeciwny jest takiemu budżetowi który wszystko wycina dla Wydrza, zapytał Pana                     

J. Panek, czy myśli że będzie popierał taki budżet. 

Pan J. Szubart powiedział, iż rozpoczęła się pewna gra, wszyscy wiedzą do czego ona zmierza, 

rok po wykonaniu sobie przypominamy, że jest dziura w całym, oczywistym jest, że dwie różne 

firmy sporządziły kosztorys na te dwa różne zadania, dwie różne firmy wykonywały w całkowicie 

innych okresach te projekty,  na pytanie, kto wykonał projekt oświetlenia na Wydrzu odpowiada, 

iż wykonał go projektant, ustawa mówi, że kosztorys musi być aktualny na 6 miesięcy przed 

wykonaniem zadania, projektant wykonał to w ramach swoich obowiązków, za które Gmina już 

mu zapłaciła w czasie, kiedy był wykonywany projekt, w tej chwili żadna faktura z tego tytułu się 

nie pojawi. Pan Kierownik powiedział, iż kontrole wykonania tej inwestycji na pewno 

przeprowadzi Regionalna Izba Obrachunkowa, jak będzie na cało kadencyjnej kontroli, w tej 

chwili niemalże na każdej zaczynanej inwestycji jest kontrola. Pan J. Szubart zapytał radnych, 

dlaczego, jak był wniosek Wójta o zwiększenie środków na wykonanie tej inwestycji nie 

wypowiadali się w tej kwestii, nie mówili żeby zrobić następny przetarg, wówczas radni 

zapoznawali się z ofertami, dokumenty były pokazywane na komisji. Pan Kierownik powiedział, 

iż nie ma podstaw, aby kwestionować kosztorysy, dodał iż cieszy się z tego wniosku, wyraził 

nadzieję, że będzie to rzetelna kontrola i że zostanie ona przeprowadzona przed wyborami,                           

a wówczas poprosi radnych o zdanie relacji z tego, jak się zachowywali.  

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

radni nie zabrali głosu zamknął dyskusję, po czym poddał pod głosowanie wniosek 

Przewodniczącego Komisji Gospodarczej, aby odpowiednie służby kontrolne przeglądnęły się 

poprawności wykonania, zagospodarowania funduszu sołeckiego. 

Radni przyjęli wniosek (9 głosów „za” 3 głosy „wstrzymujące”) 

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

w związku z tym, że nikt z zebranych nie zabrał uznał punkt siódmy porządku obrad za 

wyczerpany. 
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Ad. 8  
 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu ósmego porządku obrad tj. informacji 

w sprawie realizacji inwestycji wykonanych i planowanych do wykonania w 2018 roku. Pan 

Przewodniczący o przedstawienie tego tematu poprosił Panią Wójt. 

Pani Wójt oddała glos Panu J. Szubart. 

Pan J. Szubart omówił realizację inwestycji: 

 budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Potoku, trwają rozmowy z Samorządem 

Województwa Podkarpackiego, w najbliższym czasie, być może już początkiem sierpnia 

będą informacje o możliwościach realizacji tej inwestycji i jej zakresie, Samorząd 

Województwa poprosił o chwilę zwłoki, ze względu na trudna sytuację w szpitalach 

wojewódzkich, 

 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, jest prośba o zwiększenie pomocy finansowej                            

dla Powiatu Łańcuckiego do kwoty 236.643,00 zł, przetarg wyszedł powyżej kosztorysu, 

w związku z czym można jeszcze zrezygnować i nie robić tej drogi,  

 budowa chodnika przy Szkole Podstawowej Nr 3, w budżecie była przeznaczona kwota 

10.000,00 zł, w tej kwestii były prowadzone rozmowy z Dyrektorem ZDP, zarówno Urząd 

Gminy, jak i ZDP otrzymały wsparcie z Urzędu Pracy w postaci pracowników 

interwencyjnych, ZDP oraz Gmina wspólnie spróbują wykonać ten chodnik, rozpoczęcie 

prac planowane jest na ostatni tydzień sierpnia, gdyż ZDP pierwsze musi zakończyć prace 

porządkowe na swoich drogach, do budowy tego chodnika zostanie wykorzystana kostka 

zakupiona kiedyś z funduszu sołeckiego, a środki mają pochodzić z rozliczenia chodników 

z ubiegłego roku, ZDP jest winien Gminie pieniądze oraz 10.000,00 zł planowane                            

w budżecie, 

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

OSP), miał być wykonany projekt przebudowy tej drogi, rozpytanie było w kilkunastu 

firmach, niestety okazało się, że droga wchodzi w działki prywatne, właściciele nie bardzo 

są skłonni żeby oddać działki na poszerzenie drogi publicznej gminnej, trzeba tu wykonać 

dokumentację na podstawie procedury specjalnej, czyli tzw. ZRID-u, najtańsza oferta              

to 70.000,00 zł netto, bez wykonania podziału geodezyjnego, na ten cel jest 30.000,00 zł, 

propozycja jest taka, aby za te pieniądze wykonać projekt razem z podziałami na odcinku 

od Urzędu Gminy do remizy, albo do następnej drogi, idącej w kierunku zabudowań,                     

w tym przypadku nie byłoby dużo podziałów geodezyjnych, projekt można by było 

wykonać choć częściowo, propozycja była taka, aby dla obniżenia kosztów wykonywali 

to pracownicy Urzędu Gminy, niemniej jednak na dzień dzisiejszy chyba z tego 

zrezygnuje, 

 przebudowa drogi publicznej Rakszawa Bieleckówka – Rakszawa Kąty, droga została 

wykonana, tak jak zostało założone, 

 przebudowa drogi w Rakszawie – Grobla na wskazanych działkach, założona kwota 

60.000,00 zł, najtańsza oferta na projekt i na wykonanie przedmiarów jest na 12.000,00 zł, 

w związku z czym pracownicy sami będą wykonywać projekt przebudowy tej drogi, będzie 

to polegało na tym, że na odcinku od drogi powiatowej do mostu będzie nakładka 8cm, 

później od mostu na długości około 80m będzie wykonane korytowanie, aby nowy asfalt 

był na wysokości istniejących zjazdów z drogi, będzie zrobiona również nakładka 8cm, 
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kosztorys wykonał Pan Kierownik wraz ze stażystą, a biorąc pod uwagę, że może to być 

przygotowane w sposób nieprofesjonalny będzie pewnie zamawiał projekt za 12.000,00 zł 

u specjalisty,   

 przebudowa drogi na działce 5146 (obok nowego Ośrodka Zdrowia), droga jest już 

wykonana, Pan Kierownik powiedział, iż na wszystkie drogi pracownicy sami robili 

projekty, żeby można było zrobić oszczędności, na każdą zrobiona drogę trzeba wykonać 

organizacje ruchu, jest to koszt od 1.500,00 – 2.000,00 zł na każda drogę, do tej pory 

pracownicy wykonywali to sami, ale teraz będzie prosił Radę o znalezienie na ten cel 

środków,  

 prawne uregulowanie drogi nr 7303, przewidziana była kwota 10.000,00 zł, po wykonaniu 

synchronizacji przez uprawnionego geodetę okazało się, że właścicielami są osoby 

prywatne, nie można jej uregulować, w związku z czym 5.000,00 zł z budżetu zabierane 

jest na inne cele,  

 przebudowa drogi wewnętrznej nr 1736/2 w Rakszawie Kąty, jest to dokończenie tej drogi, 

która została rozpoczęta w tamtym roku, a nie dokończona, gdyż mimo wniosku Referatu 

o dołożenie środków, nie zostały one dodane, droga ta została skończona w tym roku,  

 droga z FOGR w Rakszawie Rąbane, wniosek został złożony do Urzędu 

Marszałkowskiego, jest to następna droga publiczna za drogą, która już została 

wyasfaltowana, wprawdzie był problem ze znalezieniem drogi, tu również granice nie były 

uregulowane, ale udało się to zrobić, a Gminy nie kosztowało to nawet „złotówki”                            

za to zapłacił Powiat, gdyż było to wykonane w ramach modernizacji, gdyby trzeba                        

to przeprowadzić geodezyjnie wówczas nieco by to kosztowało, gdyż było tam 15 działek, 

a za każdą trzeba by było zapłacić około 1.000,00 zł, na tę drogę Gmina dostała 

dofinansowanie w wysokości 42.000,00 zł, czyli maksymalne dofinansowanie, jakie było 

przyznawane w tym roku, Referat przygotowuje dokumentacje, niedługo ta droga będzie 

ogłoszona do realizacji, 

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

zadanie zostało wykonane, 

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

a gimnazjum (z funduszu sołeckiego Rakszawy Dolnej), na to zaplanowana jest kwota 

39.488,00 zł, został już wykonany projekt tego grzybka, jest miejsce grillowe na cztery 

stanowiska, może się tam zmieścić około 30 osób, zaprojektowane jest oświetlenie z paneli 

fotowoltaicznych, czyli innowacyjność, za tę innowacyjność Gmina dostała punkty, 

złożony został wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego na wykonanie 

tego „grzybka”, nie wiadomo jeszcze, czy będzie dofinansowanie, wniosek dopiero będzie 

rozpatrywany na przełomie sierpnia i września, a wykonanie pewnie dopiero w przyszłym 

roku, cena kosztorysowa tego „grzybka” to 160.000,00 zł, wnioskowana kwota 

dofinansowania to 100.000,00 zł, na realizację Gmina musiałaby wydać 60.000,00 zł, 

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

pomaga Pani Dyrektor w przygotowaniu tego projektu, projekt jest już prawie                                

na ukończeniu,  

 uzupełnienia sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, został ogłoszony przetarg                           

na wszystkie zadania, na uzupełnienie kanalizacji na Grobli, koło OSP i uzupełnienie              

w Węgliskach wygrała oferta ZUK Energokom, na sieć kanalizacyjną Rakszawa Kościelne 
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oferta była dużo za wysoka w porównaniu z kosztorysem, w związku z czym został 

wezwany projektant i dokonywane są korekty w projekcie, które mają dać oszczędności            

w wysokości około 50.000,00 zł, przetarg będzie ogłoszony jeszcze raz, z kanalizacją jest 

tak, że od kwoty za jaką kanalizacja jest zrobiona przez „x lat” płaci się podatek,                      

aż do czasu, kiedy kanalizacja będzie zniszczona, nie jest to wydatek jednorazowy, podatek 

jest wliczany do wysokości taryfy, 

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

lipca 2018 r., będzie on kilka dni przedłużony, 

 odnawialne źródła energii w gminach partnerskich, jest już po drugim przetargu, dostawa 

i montaż kolektorów słonecznych brutto jest to kwota 3.411.450,00 zł, kwota jaką Gminy 

przewidywały, to 3.213.969,00 zł, na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych jest 

kwota 9.115.431,35 zł, a Gminy zakładały kwotę 10.237.071,60 zł, na dostawę i montaż 

kotłów na biomasę nie zgłosił się nikt, na dostawę i montaż pomp powietrza jest kwota 

344.520,00 zł, a Gminy zakładały kwotę 281.880,00 zł, podsumowując oferty są niższe niż 

Gminy przewidywały, odbyło się spotkanie z mieszkańcami, niektórzy z nich, którzy 

składali wnioski na pompy ciepła będą mieli dopłaty, a niektórzy, którzy składali wnioski 

na fotowoltaikę będą mieli zwrot pieniędzy, instalacje fotowoltaiczne zostały 

zaproponowane przez wykonawcę na panelach wyższej mocy,  

 budowa oświetlenia ulicznego Rakszawa Rąbane – Rakszawa Kąty Cegielnia, inwestycja 

została wykonana, jest zgłoszona do odbioru 

 budowa oświetlenia ulicznego Rakszawa Basakówka – Dąbrówki Pastwisko, inwestycja 

została wykonana, jest zgłoszona do odbioru, 

 budowa oświetlenia na terenie sołectwa Rakszawa Kąty, z funduszu sołeckiego, będzie 

ogłaszana realizacja tego zadania oświetlenie będzie budowane od Domu Ludowego 

wzdłuż drogi w kierunku Węglisk, wcześniej była tam robiona droga FOGR-owska, 

później była robiona nakładka asfaltowa, jest tam istniejące oświetlenie, które nie świeci 

od kilkunastu lat, dowieszone będą lampy obok Domu Ludowego, gdzie ich brakuje, 

ponadto będzie zrobiony kabel w kierunku szkoły, żeby można było tam kiedyś powiesić 

oświetlenie,  

 wykonanie oświetlenia przy drodze na Kormanice z funduszu sołeckiego Wydrza, kwota 

17. 591,00 zł, będzie ogłaszany przetarg na realizacje tego zadania,  

 projekt i zainstalowanie 2 lamp na Węgliskach, dowieszenie 2 – 3 lamp w Rakszawie 

Górnej, ma to zrobić firma, która robiła główne oświetlenia, w ramach robót 

uzupełniających, w tej chwili robi ona większe zadania, niemniej jednak i to do końca 

września powinno być zrealizowane, 

 wykonanie projektu oświetlenia Rakszawa Górna z funduszu sołeckiego, jest to 

oświetlenie od szkoły do cmentarza, okazało się, że droga co cmentarza praktycznie                     

nie idzie po działkach gminnych, a tam gdzie teren jest gminny lampy musiałyby stać                   

na środku asfaltu, w związku z czym zostały podjęte prace związane z regulacją, ta droga 

już została uregulowana w całości, czeka na zatwierdzenie przez Starostę, gdyż jest                         

to wykonywane w ramach modernizacji prowadzonej przez Starostwo, które pokrywa 

koszty, wyłożenie będzie we wrześniu i po wyłożeniu będzie wydana decyzja, a teren 
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oficjalnie będzie gminny, odcinek od szkoły do cmentarze wzdłuż drogi powiatowej będzie 

zlecany w następnym tygodniu, 

 przebudowa sali teatralnej w ZSTG w Rakszawie, z uwagi na wykonywanie robót 

dodatkowych termin wykonania został przedłużony do 16 września, po ściągnięciu 

boazerii okazało się, że ściany są wilgotne i trzeba je było osuszyć, w przyszłości trzeba 

będzie wykonać izolacje fundamentu od strony parkingu,  

 budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 3, wniosek został złożony, wraz 

z tym wnioskiem został złożony wniosek o dofinansowanie budowy boiska przy Szkole 

Podstawowej w Węgliskach, na chwile obecną nie ma żadnych oficjalnych informacji, ani 

pozytywnych, ani negatywnych, Ministerstwo Sportu zaleca uzbrojenie się w cierpliwość, 

gdyż maja pojawić się dodatkowe środki,  

 budowa parkingu i wiaty przy obiekcie sportowym na działce 4995/3 (przy ABC), wiata 

została zakończona, oddana do użytkowaniu w tej chwili z pomocą pracowników 

interwencyjnych będzie zagospodarowywany ten teren, na przełomie sierpnia i września 

jest przewidywana konserwacja tamtego boiska. 

Pan J. Szubart powiedział, iż w tym roku na realizację zadań inwestycyjnych przeznaczona                              

jest kwota 5.388.464,00 zł, oprócz tych inwestycji przeprowadzono zakup książek do bibliotek              

w Szkole Podstawowej Ner 1 i w ZSTG, kwota zakupu 20.000,00 zł, a dofinansowanie                

16.000,00 zł, zakupiono wyposażenie OSP, było ono dotowane przez Gminę , OSP Rakszawa                   

i OSP Węgliska otrzymały sprzęt o wartości 30.000,00 zł, ponadto z Funduszu Sprawiedliwości 

przy 1% udziale Gminy wszystkie jednostki zostały doposażone sprzętem o wartości                 

11.000,00 zł. w tym roku zakończony został projekt „Poprawa jakości kształcenia w Gminie 

Rakszawa” realizowany był w Publicznym Gimnazjum, w Szkole Podstawowej w Węgliskach 

oraz w Szkole Podstawowej Nr 3, dofinansowanie wyniosło 480.000,00 zł, a wkład własny był 

niepieniężny, była to praca o wartości 25.000,00 zł. pan Kierownik powiedział, iż oprócz wniosku 

o budowę „grzybka” został złożony wniosek o dofinansowanie wyposażenia sali teatralnej, koszt 

wyposażenia szacowany jest na 320.000,00 zł, a wnioskowana kwota to 200.000,00 zł. Z LGD 

udało się uzyskać siłownie plenerową koło Gimnazjum, będzie to w 2019 roku, wartość około 

80.000,00 zł, Gmina nie dołoży do tego nawet złotówki. 

Pani I. Cieślicka zwracając się do Pani M. Siuda zapytała, jak to jest z drogami, jeżeli droga                    

ma numer działki, nie jest drogą wewnętrzną nie ma numeru, czy jest to droga w samoistnym 

posiadaniu Gminy, na takiej drodze wykonuje się jakieś prace. Pani radna powiedziała, iż ten temat 

poruszała na poprzedniej sesji, otrzymała odpowiedź, że ta droga ma kilku właścicieli, którzy 

prawdopodobnie nie żyją, więc nie ma możliwości jej uregulowania, zapytała czy ta droga już 

nigdy nie zostanie uregulowana. 

Pani M. Siuda powiedziała, iż nie można powiedzieć że nie może być uregulowana, przed Sądem. 

Pani I. Cieślicka odczytała odpowiedź, jaką otrzymała w tej sprawie, a z której wynika, że droga 

ma czterech właścicieli, którzy nie żyją i nie ma możliwości przeprowadzenia procedury przejęcia 

tej nieruchomości na własność Gminy Rakszawa. 

Pani M. Siuda powiedziała, iż odpowiedź jest prawidłowa, niemniej jednak nie zna daty od kiedy 

Gmina włada ta nieruchomością, chociaż nie jest właścicielem, w praktyce są takie sytuacje,                    

że to samoistne władanie trwa ponad trzydzieści lat, w związku z czym można rozważać 

wystąpienie do Sądu z wnioskiem o nabycie własności przez zasiedzenie, jeżeli w piśmie 
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napisano, że nie ma możliwości komunalizacji, to niespełnione są przesłanki wynikające                       

z przepisów. Pani radca powiedziała, że tutaj trzeba przeanalizować cały stan faktyczny. 

Pani I. Cieślicka zapytała na co została wydana kwota 5.000,00 zł, skoro sprawa nie została 

załatwiona, drogi nie można uregulować. 

Pani M. Siuda uzupełniając powiedział, że stwierdzenie zasiedzenia może dotyczyć dróg 

wewnętrznych, niemniej jednak wymaga to długotrwałego i kosztownego postepowania 

sądowego, jeżeli nie jest znane miejsce pobytu właścicieli, to Sąd będzie musiał ustalać kuratorów 

dla tych osób. 

Pan J. Szubart powiedział, ze jeżeli chodzi o te drogę, to jest to droga wewnętrzna i zgodnie                        

z ustawą o drogach publicznych, drogi dzieli się na publiczne i wewnętrzne, drogi publiczne,                  

to wszystkie drogi, którym uchwała Rady nadano numer, wszystkie pozostałe, którym w ewidencji 

gruntów nadano symbol „dr” to drogi wewnętrzne, jeżeli chodzi o status posiadania, są drogi 

krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne i prywatne, droga o której mowa jest drogą prywatną 

znajdującą się w samoistnym posiadaniu Gminy, Gmina nie posiada dokumentu własności, taka 

informację Gmina uzyskała na podstawie operatu geodezyjnego, zleconego geodecie na tzw. 

synchronizacji, którą wykonuje w oparciu o zbadanie dokumentów znajdujących się w Księgach 

Wieczystych Sadu Rejonowego w Łańcucie oraz dokumentów znajdujących się w Starostwie 

Powiatowym w Łańcucie, Wydział Geodezji, kwota 5.000,00 zł została w tej chwili ściągnięta z 

budżetu z uwagi na to, że nie ma jeszcze wszystkich rachunków, ile wypisy kosztowały, 

prawdopodobnie kwota nie przekroczy 2.500,00 zł, czyli zostanie jeszcze 2.500,00 zł, środki 

ściągnięte teraz były potrzebne w celu wprowadzenia zmian do budżetu. Jeżeli chodzi o kwestę 

komunalizacyjną ustawa mówi, że można dokonać przejęcia na własność dróg publicznych, które 

przed 1999 rokiem znajdowały się we władaniu Gminy bądź Skarbu Państwa, jeżeli chodzi o drogi 

wewnętrzne Gmina może je przejąć, na podstawie ustanowienia tam drogi publicznej, ale tam                 

nie ma 10m, nie można zrobić nawet drogi dojazdowej. Pan Kierownik powiedział, iż „brzmi                   

to ekstremalnie bo u nas dróg 10m w ogóle nie ma”, kiedyś zostały zaliczone do dróg publicznych, 

teraz zmieniły się przepisy i węższa droga niż 10m, a w niektórych przypadkach 8m nie jest 

dopuszczana, tu jest 4m, więc droga publiczna nie powstanie. Jedyna możliwość, to jest dokonanie 

zasiedzenia w trybie Kodeksu Cywilnego, ale Gmina musiałaby wykazać, że jest jedynym 

nieprzerwanym posiadaczem samoistnym, a tak nie jest Gmina jest współposiadaczem,  nie ma 

tam żadnego urządzenia komunalnego, w związku z czym żaden Sąd nie wyda wyroku 

stwierdzającego zasiedzenie. Pan J. Szubart powiedział, iż nie jest sędziom, Gmina może 

spróbować i wydać 2.000,00 zł opłaty sądowej na wniosek o zasiedzenie, później opłacić biegłego 

geodetę, szacunkowo około 4.000,00 zł, a jaki wyrok zapadnie nie wiadomo. Pan Kierownik 

powiedział, iż próbował znaleźć spadkobierców po tych osobach i przeprowadzić to w innym 

trybie, gdyż te osoby nawet nie wiedzą, że mają udział w tej drodze, można spróbować przejąć               

to w drodze darowizny, niemniej jednak ciężko jest znaleźć informację o spadkobiercach,                        

w danych geodezyjnych jest imię i nazwisko osoby oraz skąd pochodzi bez adresów, są to dane 

jeszcze sprzed 60-70 lat. 

Pani I. Cieślicka powiedziała, iż tą droga jest poprowadzona kanalizacja, zapytała kto na to wydał 

zgodę. 

Pan J. Szubart powiedział, iż nie odpowie na to pytanie, gdyż nie było Go wtedy w Urzędzie,                 

nie pracował, dodał iż w Gminie około 70km dróg wewnętrznych jest w samoistnym posiadaniu, 

one kiedyś były wyasfaltowane, w tej chwili zgodnie z prawem budowlanym Wójt składając 
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wniosek o pozwolenie na budowę podpisuje oświadczenie o prawie do dysponowania 

nieruchomością, a samoistne posiadanie nie jest prawem do dysponowania nieruchomością, 

samoistne posiadanie, jest posiadaniem zależnym, w związku z czym nie ma mowy o tym, że Wójt 

ma pełne prawo do dysponowania tą nieruchomością, dlatego też zanim drogi będą zrobione 

pierwsze trzeba je uregulować, nawet te, które już są wyasfaltowane, jak choćby Grobla. Bieżące 

remonty samoistnemu posiadaczowi przysługują, inne roboty budowlane wymagające zgłoszenia, 

bądź pozwolenia na budowę, już nie. pan Kierownik powiedział, że gdyby na tej drodze położny 

był asfalt, wówczas wszystkie samochody chcące ominąć korek na skrzyżowaniu jeździłyby                    

tą drogą. 

Pani I. Cieślicka powiedziała, iż samochody już jeżdżą pozostawiając za sobą kurz. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej zapytał odnośnie kanalizacji w Wydrzu. 

Pan J. Szubart powiedział, ze jeżeli chodzi o dokumentację na kanalizację w Wydrzu, to problemy 

nie dotyczą tylko wejścia w teren, ale również żądaniem przez niektórych mieszkańców 

wykonania podwiertów, głównie ze względu na to, że tereny maja wykostkowane                                              

i zagospodarowane, Gmina nie może do tego dopuścić, gdyż zrealizowanie tych żądań znacznie 

zwiększyłoby koszt wykonania inwestycji, który cały czas będzie kwota bazowa do wyliczenia 

podatku, który się później wlicza do taryfy, płaci się od wartości oddanej kanalizacji, nie ma 

możliwości jej amortyzacji. Podrażanie kosztów wykonania tej kanalizacji nie jest ekonomicznie 

uzasadnione. Są problemy z przeprowadzeniem technicznym, jest tam dużo lasów, przez lasy                   

nie można prowadzić, trzeba mieć specjalną zgodę, która jest płatna co roku. Planowany termin 

zakończenia prac jest na październik 2019 r. 

Pan W. Walawender zapytał jaka jest szerokość projektowanej drogi od Urzędu Gminy w kierunku 

Węglisk. 

Pan J. Szubart powiedział, iż chciał zrobić drogę o szerokości 4,75m, z metrowym poboczem 

odseparowanym liniami ciągłymi, żeby można się tam było poruszać zarówno pieszo,                                  

jak i rowerami, będą tam tez mogły być miejsca postojowe. 

Pan W. Walawender powiedział, iż na projekt kanalizacji w Wydrzu są w budżecie przeznaczone 

pieniądze, szkoda żeby leżały, można by było przeznaczyć je teraz na inny cel. 

Pani Wójt powiedziała, iż przy następnej zmianie do budżetu przeanalizuje te sprawy. 

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

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

Pan F. Pliś złożył wniosek o kilka minut przerwy. 

Przewodniczący rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Pana F. Pliś o kilka minut przerwy. 

Radni przyjęli wniosek jednogłośnie (12 głosów „za”) 

 

Ad. 9 

 

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

dziewiątego porządku obrad tj. podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę Nr L/181/06 Rady Gminy 

– Komisarza Rządowego dla Gminy Rakszawa z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie Regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Pan Przewodniczący powiedział, iż ta uchwała była 

omawiana na wspólnym posiedzeniu Komisji Gospodarczej i Społecznej, jednak opinia w jej 

sprawie nie została podjęta. Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż podjęcie tej uchwały 

zostało spowodowane pismem, jakie wpłynęło z Prokuratury Rejonowej, po czym odczytał jego 

treść (załącznik nr 2 do protokołu), dodał iż w związku z Jego nieobecnością odpowiedź na                           

to pismo do Prokuratury wystosowała Pani Wójt, a następnie odczytał jego treść (załącznik nr 3 
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do protokołu. Pan Przewodniczący powiedział, iż na posiedzeniu Komisji w czasie omawiania 

uchwały pojawiły się wątpliwości, w §1 proponowanej uchwały jest zapis, że „W uchwale § 1                

Nr L/181/06 Rady Gminy – Komisarza Rządowego dla Gminy Rakszawa z dnia 25 stycznia                     

2006 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, w § 27 uchyla się 

ust. 4”, który brzmi „wynagrodzenie Przedsiębiorstwa za wydanie ”Warunków przyłączenia                    

do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej winno odpowiadać rzeczywiście poniesionym przez 

Przedsiębiorstwo kosztom przygotowania tego dokumentu”, natomiast w piśmie Prokuratury 

chodzi o usunięcie zapisów dotyczących obowiązku ponoszenia opłat za przyłączenie do sieci 

wodociągowo – kanalizacyjnej przez odbiorców. Przewodniczący Rady Gminy powiedział,                        

iż tu chodzi o dwie opłaty jedną za wydanie warunków przyłączenia do sieci, koszt około                     

40,00 zł, a druga jest związana z przyłączeniem odbiorcy do sieci, koszt około 200,00 zł, zwracając 

się do Pani M. Siuda zapytał, czy przyjęcie tej uchwały jest odpowiedzią na pismo Prokuratury.  

Pani Wójt powiedziała, że jeżeli chodzi o przygotowanie tego projektu uchwały, to daje go pod 

rozwagę Rady, nie chce wykonywać niczego w imieniu Rady, w Regulaminie nie doszukała się 

żadnego obowiązku nakładania na mieszkańców kwoty za przyłączenie do sieci, a jedynie                        

na wynagrodzenie za wydanie warunków przyłączenia, czyli za wydanie dokumentu. Pani Wójt 

powiedziała, iż uważa, że jednostronne nakładanie na obywateli jakichkolwiek obowiązków,                   

w tym opłat jest dopuszczalne tylko w przypadku wyraźnego upoważnienia ustawowego,                            

w związku z czym zapytała Prezesa Spółki Energokom, czy na chwilę obecną Spółka ma takie 

upoważnienie ustawowe, aby nakładać na mieszkańców opłaty za takie warunki, Pan Prezes 

odpowiedział, iż w nowym regulaminie już takiego upoważnienia nie ma, gdyż nie ma takiego 

przepisu. Pani Wójt powiedziała, iż przygotowała projekt uchwały, niemniej jednak wcześniej 

wystosowała pismo do Prokuratury mając nadzieję, że jakaś odpowiedź przyjdzie, niestety 

odpowiedź nie wpłynęła, w rozmowie telefonicznej dowiedziała się, że Prokuratora, który 

wystosował pismo już nie ma, a nowa Prokurator dopiero zapoznaje się ze wszystkimi sprawami, 

w związku z czym postanowiła zmienić tylko ten jeden zapis. Pani Wójt powiedziała, iż uważa, 

że jeżeli Prokuratura oczekuje usunięcia pewnych zapisów, to powinna precyzyjnie wskazać,                    

o które konkretnie zapisy chodzi. Pani Wójt powiedziała, iż jest nauczona, aby do pism 

Prokuratury podchodzić poważnie, dlatego tez tak uczyniła. 

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

dodał iż w ostatnich dniach przekazał radnym projekt nowego Regulaminu, aby radni mogli się                

z nim zapoznać, do 12 sierpnia w takie formie, bądź też ze zmianami wprowadzonymi przez Rade 

ten Regulamin ma być zaopiniowany i przesłany do Wód Polskich. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż jeszcze raz zaczął śledzić ten Regulamin, 

zwracając się do Pani Wójt oraz do Pani Mecenas, aby prześledziły §29 ust. 2 tego Regulaminu, 

zapytał czy tutaj nie można mówić o wspomnianych kosztach. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż usuwając z §24 ust. 4 usuwa się możliwość zapłaty 

dla Przedsiębiorstwa, za wydanie warunków, a w piśmie Prokuratury nie ma mowy o warunkach. 

Pani M. Siuda powiedziała, iż Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wskazał na §29 ust. 2 trzeba 

się nad tym zastanowić, może ta kwestia uregulowana jest w umowie, dodała iż to mógłby 

wyjaśnić Pan Prezes, który nie jest obecny na dzisiejszej sesji. Pani radca wyjaśniła, iż od 2011 

roku rozpoczęła się akcja weryfikowania prawidłowości zapisów w Regulaminach, w tym 

zakresie, tym zajmował się Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jest bardzo dużo 

decyzji stosowania praktyk monopolistycznych przez poszczególne gminy, w związku z czym 

pojawiły się nakazy zaniechania takich praktyk. Pani M. Siuda powiedziała, iż po zapoznaniu się 

z Regulaminem zaproponowała, aby uporządkować tę kwestie, gdyż również w stosunku                           

do Gminy Rakszawa taka decyzja może zapaść, w związku z czym lepiej to uprzedzić i zapis 

usunąć. Jeżeli chodzi o pobieranie, bądź niepobieranie opłat za przyłączenie, w tym zakresie 

musiałby się wypowiedzieć Pan Prezes. Pani radca powiedziała, iż to co jest zapisane w ust. 2 

może wynikać z dodatkowych oświadczeń. 
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Pani Wójt powiedziała, iż ten zapis dotyczy opłaty za wykonanie usługi przyłączenia do sieci, 

Przedsiębiorstwo nie może za to wziąć więcej niż 10% od kwoty przedstawionej w kosztorysie. 

Nie jest to zapis dotyczący opłaty tylko za samo przyłączenie, wpięcie.  

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy jeżeli są pobierane opłaty za przyłączenie, to czy są one 

pobierane zgodnie z prawem. 

Pani M. Siuda powiedziała, że jeżeli opłaty są pobierane za samo przyłączenie to należy podzielić 

stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ale w tym Regulaminie takiego 

zapisu nie ma, dla bezpieczeństwa zaproponowała usunięcie zapisu „czwórki”, nie wolno pobierać 

wynagrodzenia za wydanie samych warunków, to ma robić Spółka w ramach swoich obowiązków. 

Pani Wójt powiedziała, iż w piśmie zostało zapisane, że wszelkie opłaty, które nie są unormowane 

przez prawo nie powinny być pobierane, w związku z czym i ta opłata nie powinna być pobierana. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy opłata za przyłączenie powinna być pobierana, czy nie. 

Pani M. Siuda powiedziała, iż w świetle orzecznictwa nie powinna być pobierana.  

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż radni dowiedzieli się na posiedzeniu,                     

że ta opłata jest pobierana i jest w abonamencie, wynosi 200,00 zł. 

Pan F. Pliś powiedział, iż mieszkańcy płacili 200,00 zł za przyłącz. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż w tej chwili radni „główkują”, co Prokurator 

miał na myśli, powinno być napisane wprost, co jest niewłaściwe. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż w tym momencie należałoby złożyć wniosek                         

do obsługi Rady Gminy i do Pani Mecenas o przygotowanie pisma z prośbą o sprecyzowanie,                

co Prokuratura w piśmie z 26 czerwca ma na myśli. Pan Przewodniczący zapytał Panią mecenas, 

co o tym sądzi. 

Pani M. Siuda powiedziała, iż myśli, że nie byłoby błędem, aby radni dzisiaj przegłosowali 

wniosek, że to wystąpienie wymaga doprecyzowania przez Prokuratora. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek, aby wystosować pismo z prośbą  

o doprecyzowanie zapytania Prokuratora, o pomoc w przygotowaniu pisma poprosił Panią 

Mecenas.  

Radni przyjęli wniosek jednogłośnie (12 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż podjęcie tej uchwały zostanie przełożone                                

do następnej sesji, zapytał czy radni chcą jeszcze zabrać głos w tym punkcie, w związku z tym,                

że radni nie zabrali głosu uznał punkt dziewiąty porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 10 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu dziesiątego porządku obrad                         

tj. podjęcia uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

logopedy, pedagoga oraz doradcy zawodowego w placówkach oświatowych dla których                 

organem prowadzącym jest Gmina Rakszawa. Pan Przewodniczący powiedział, iż ta uchwała była 

na poprzedniej sesji, jako zmiana, niemniej jednak radni poprosili, aby nie była to zmiana, tylko 

żeby  była to jedna uchwała z wygaszeniem tej obowiązującej, dodał iż ta uchwała zgodnie                           

z ustawą reguluje wymiar godzin dla logopedy, pedagoga i doradcy zawodowego. 

Pani Wójt powiedziała, iż na poprzednią sesje był przygotowany projekt zmian, do uchwały która 

była jako jedna precyzująca tygodniowy wymiar godzin dla dyrektorów oraz tygodniowy wymiar 

godzin dla logopedy, pedagoga i doradcy zawodowego, w związku z tym, że ustawa zmieniła 

maksymalna liczbę godzin dla logopedy, pedagoga i doradcy zawodowego, a sugestia radnych 

była taka, aby wygasić stara i zrobić nową uchwałę została przygotowana tak zmiana, przy czym 

ta uchwała została rozdzielona na dwie odrębne, jedna dotyczącą dyrektorów, a druga dotyczącą 

logopedy, pedagoga i doradcy zawodowego. Pani Wójt powiedziała, iż niedługo prawdopodobnie 

trzeba będzie zmienić uchwałę dla dyrektorów, gdyż w tej chwili określa ona jeszcze gimnazjum, 

a za chwile gimnazjum nie będzie.  
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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 określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin logopedy, pedagoga oraz doradcy zawodowego 

w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Rakszawa. 

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie (12 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż podjęta uchwała będzie miała Nr LV/258/18 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 26 lipca 2018 roku, po czym uznał punkt dziesiąty porządku obrad                       

za wyczerpany. 

   

 

Ad. 11 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu jedenastego porządku obrad                         

tj. podjęcia uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek w realizacji 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska 

kierownicze w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rakszawa oraz 

przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć. Pan Przewodniczący powiedział,                    

iż Pani Wójt już wstępnie przybliżyła projekt tej uchwały, 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 określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek w realizacji tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze 

w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rakszawa oraz przyznawania 

zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć. 

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie (12 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż podjęta uchwała będzie miała Nr LV/259/18 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 26 lipca 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 ustalenia wynagrodzenia Wójta. Pan Przewodniczący                                      

o przybliżenie projektu tej uchwały poprosił Panią Wójt. 

Pani Wójt powiedziała, iż projekt tej uchwały znalazł się na obradach sesji, jako projekt Wójta,                

w związku z tym, ze organy nadzoru stwierdziły, że Wójt podpisuje do wypłaty pobory, które                  

są niezgodne z prawem i ponosi za to odpowiedzialność, dodała iż z tego co wie, we wszystkich 

gminach już te uchwały zostały podjęte. Zmiana uchwały wynika z tego, że stawki zaszeregowania 

dla wójtów, burmistrzów i prezydentów zostały zmniejszone, zmienione i pobory zostały 

dostosowane do nowych przepisów. Poprzednie tabele obowiązujące do 30 czerwca 2018 r. 

wskazywały że w gminach do 15 000 mieszkańców wynagrodzenie zasadnicze wójta jest                            

w widełkach od 4.200,00 zł do 5.900,00 zł, a od 1 lipca 2018 r. jest w widełkach od 3.400,00 zł 

do 4.700,00 zł, wysokość dodatku funkcyjnego wynosiła maksymalnie 1.900,00 zł i to pozostało 

bez zmian. Dotychczasowe wynagrodzenie Wójta wynosiło 4.900,00 zł wynagrodzenia 

zasadniczego, w tej chwili przekracza to stawki zaszeregowania, 1.500,00 zł dodatku funkcyjnego, 

w związku z tym, jeżeli wola Rady byłaby taka, aby te pobory były na takiej wysokości na jakiej 

były, to propozycja jest taka, aby zmniejszyć wynagrodzenie zasadnicze o 200,00 zł i zwiększenie 

o tę kwotę dodatku funkcyjnego. Pani Wójt powiedziała, iż tak było realizowane wynagrodzenie 

dla wójtów w innych gminach i taki projekt został przygotowany, decyzja należy do Rady, dodała 

iż zmiana tego wynagrodzenia miała na celu zmniejszenie widełek, dla wójtów i burmistrzów, 

którzy mieli maksymalne stawki wynagrodzenia.  
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Przewodniczący Rady Gminy podziękował Pani Wójt, po czym otworzył dyskusje w temacie                

tej uchwały. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż projekt tej uchwały był omawiany                               

na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, Komisja nie wniosła poprawek i rekomenduje Radzie Gminy 

podjęcie uchwały w zaproponowanym brzmieniu.   

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż nie uczestniczył w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, 

w związku z czym nie zna jego przebiegu, w trakcie procedowania nad projektem tej uchwały 

chciałby podzielić się z radnymi swoją wiedzą na ten temat, a także wysłuchać opinii Pani 

Mecenas. Pan Przewodniczący powiedział „Wynagrodzenia m.in. wójtów, burmistrzów                                 

i prezydentów miast oraz ich zastępców zostały obniżone o 20% tak  zakłada przyjęte przez Radę 

Ministrów rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Przyjęte 

rozwiązanie nawiązuje do uchwalonej przez Sejm 10 maja 2018 r. nowelizacji ustawy                                    

o wykonywaniu mandatu posła i senatora, przewidującej obniżenie o 20 proc. uposażenia 

parlamentarzystów. Ustawa ta była odpowiedzią na powszechne oczekiwania społeczne związane 

z pełnieniem funkcji publicznych - czytamy w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu. CIR 

wyjaśniło, że wykonywanie funkcji zarządzających w samorządach, tak jak w przypadku posłów                

i senatorów - oznacza pełnienie służby na rzecz społeczeństwa. Dlatego podlega ono społecznej 

ocenie i powinno spełniać standardy wymagane w życiu publicznym. Rozporządzanie przewiduje 

obniżenie - średnio o 20% minimalnego i maksymalnego wynagrodzenia zasadniczego osób 

pełniących funkcje zarządzające w jednostkach samorządu terytorialnego lub związkach jednostek 

samorządu terytorialnego, zatrudnianych na podstawie wyboru albo powołania.                                            

W rozporządzeniu wprowadzono także rozwiązania dotyczące m.in.: doprecyzowania przepisów 

odnoszących się do wynagrodzenia prowizyjnego; wypłacania dodatku za wieloletnią pracę, 

nagrody jubileuszowej oraz odprawy emerytalnej; przeredagowania i uporządkowania tabel 

stanowisk. Rozporządzenie wchodzi w życie 19 maja 2018 r., natomiast obniżenie wynagrodzeń 

osób zarządzających będzie obowiązywać od 1 lipca 2018 r.”. Przewodniczący Rady Gminy 

powiedział, iż przeprowadził swoja analizę, biorąc pod uwagę dotychczasowe wynagrodzenie 

Wójta naszej Gminy, które było na poziomie 4.900,00 zł, przy widełkach między 4.200,00 zł,                          

a 5.900,00 zł, w związku z czym stanowiło 83% maksymalnego wynagrodzenia zasadniczego 

przewidzianego dla wójta gminie do 15 000 mieszkańców. Pan Przewodniczący powiedział,                   

iż wynagrodzenie Wójta na poziomie 83% maksymalnej stawki byłoby rzędu 4.000,00 zł, dodał 

iż chciałby zrozumieć sens rozporządzenia. 

Pani M. Siuda powiedziała, iż Ona również nie rozumie sensu tego rozporządzenia, codziennie są 

nowe akty prawne, których interpretacja budzi ogromne wątpliwości, trudno jest zastosować znane 

prawnikom wykładnie, ustawodawcy nie precyzują dokładnie celu, który chcą osiągnąć, to co Pan 

Przewodniczący przedstawił, to są informacje, być może internetowe, sygnalizujące zamiar,                           

ale ten powinien wyraźnie wynikać z przepisu. Jeżeli na stronach internetowych piszą, że obniżyć 

wynagrodzenie wójtom, burmistrzom, prezydentom, to powinno to mieć odzwierciedlenie w akcie 

prawnym, niestety tego odzwierciedlenia nie ma, dokonano tylko zmiany widełek. Wynagrodzenie 

będzie obniżone, gdyż dodatek stażowy jest liczony od płacy zasadniczej, a ta ulega obniżeniu. 

Pan F. Pliś zapytał, czy obniżenie o 20% dotyczy tylko wynagrodzenia zasadniczego, czy całości. 

Pani M. Siuda powiedziała, iż nie można się posługiwać pojęciem 20%, nie wynika to z żadnego 

przepisu. 

Pan F. Pliś powiedział, iż przysługuje dodatek za wieloletnia pracę zgodnie z przepisami,                   

o co tu chodzi.  

Pani M. Siuda powiedziała, iż ten dodatek wynosi maksymalnie 20% wynagrodzenia 

zasadniczego.  

Pan S. Piersiak powiedział, iż Rozporządzenie Ministra miało cel medialnego przekazu, że Rząd 

obniża samorządom płace, obniżyli widełki i cel został osiągnięty. Pan radny powiedział, iż myśli, 

że nie ma co wychodzić przed szereg, Pani Wójt przypuszczalnie wnet przejdzie na emeryturę,  
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nie byłoby fajnym posunięciem obniżenie Jej na koniec wynagrodzenia.   

Pan R. Leja powiedział, iż Rząd obniżył widełki o 20%, była burz medialne, gdzie politycy 

rządzący bardzo krytycznie się wypowiadali na temat tego, jak te przepisy są obchodzone                            

i naginane poprzez zwiększanie dodatków, nie takie było zamierzenie. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż z rozporządzenia wynika wyraźnie,                         

że widełki się zmieniają, zgadza się z sugestią Przewodniczącego Rady Gminy,                                                   

aby to wynagrodzenie zostawić na takim poziomie, na jakim było czyli w wysokości                               

83% maksymalnego wynagrodzenia zasadniczego, jakie może otrzymać wójt w gminie                                  

do 15 000 mieszkańców. 

Pani Wójt powiedziała, iż nie rozumie, jakie 83%, jeżeli chodzi o posłów, to ich uposażenie zostało 

zmniejszone o 20% i tam nie ma widełek, natomiast samorządom obniżono o 20% stawki 

zaszeregowania zasadniczego, tam gdzie samorządowcy zarabiali maksimum radni nie mają 

żadnego instrumentu, żeby to uposażenie mieli w takiej wysokości, jak dotychczas, dodała                          

iż miała przed sobą uchwały Żołyni i innych gmin i tym wójtom zostawia się pobory takie, jakie 

mieli, zastępując wynagrodzenie zasadnicze dodatkiem funkcyjnym, czy tez służbowym. Nie jest 

to łamanie żadnych zasad, gdyż to wynika z tabel zaszeregowania, wójt może dostać 

wynagrodzenie zasadnicze w wysokości maksymalnie 4.700,00 zł, dodatek funkcyjny 

maksymalnie w wysokości 1.900,00 zł, dodatek specjalny maksymalnie do 40% i wysługa                

do 20% maksymalnie. Pani Wójt powiedziała, że jeżeli zasłużyła sobie pracą tutaj, żeby przed 

emeryturą obcinać Jej pobory, to radni zrobią, jak uważają. 

Pani I. Cieślicka powiedziała, iż rozporządzenie weszło i nie można domniemywać, że Rząd chciał 

działać pozornie, że obniża, a nie obniża. 

Pani Wójt powiedziała, iż Rząd zrobił to, co chciał zrobić, ale Rząd nie ingeruje w indywidualne 

uposażenie wójtów, tu kompetencje ma Rada i to Rada decyduje.  

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż widełki w gminach do 15 000   

mieszkańców są maksymalnie do kwoty 4.700,00 zł, nie chciałby się bawić w sędziego,                              

ale nie wie, czy tu powinny być akuratnie maksymalne widełki. 

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił kilka minut przerwy, aby radni mogli się zastanowić                     

nad tym, co należy zrobić, żeby tuż po przerwie mogli podjąć decyzję. 

Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady. 

Pan R. Leja zgłosił wniosek o zmianę uchwały w punkcie pierwszym tak, aby wynagrodzenie 

zasadnicze było w kwocie 4.500,00 zł, a dodatek funkcyjny w kwocie 1.500,00 zł, pozostałe 

punkty bez zmian.  

Pan S. Piersiak powiedział, iż od pewnego czasu Rada Gminy stała się pośmiewiskiem                                 

w ościennych gminach, „ja osobiście się wstydzę, że w takiej Radzie jestem, aczkolwiek się 

odcinam od większości i od Was, bo mówię to wprost, ale i tak się wstydzę, bo to dotyczy                    

całej Rady, w tej chwili chcecie obciąć dwieście złotych Pani Wójt, jest to pewnie symboliczna 

kwota nie mająca większego znaczenia dla Pani Wójt, ale medialnie, jak my wyglądamy,                           

jak my będziemy wyglądać po tym głosowaniu na zewnątrz i jeszcze jedna rzecz, to jest właśnie 

to podziękowanie za pewnie ze trzydzieści lat pracy na rzecz Gminy, rozważcie to sobie wspólnie, 

bo będzie to na Was wisieć”. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez Pana R. Leja,                

aby w uchwale zapisać wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4.500,00 zł i dodatek funkcyjny                   

w kwocie 1.500,00 zł, pozostałe punkty jak w projekcie uchwały. 

Radni przyjęli wniosek (9 głosów „za” 3 głosy „wstrzymujące”) 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia 

Wójta wraz z przyjętym wnioskiem. 

Radni przyjęli uchwałę (9 głosów „za” 3 głosy „wstrzymujące”) 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż podjęta uchwała będzie miała Nr LV/260/18 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 26 lipca 2018 roku. 
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Pani Wójt powiedziała „chciałam radnym bardzo podziękować za uznanie, za to że tak doceniacie 

pracę Wójta, za to, że w taki sposób Rada podchodzi, bo to nie jest, to nie chodzi o pieniądze,                  

to jest panie radny o 400,00 zł mniej niż podstawowa wersja, którą otrzymywałam do tej pory                  

i której nie miałam podnoszonej od roku 2008, no ale cóż, taka jest wola Rady i z tym muszę się 

pogodzić, lepiej jest podnieść diety dla radnych, a Wójtowi pobory obniżyć, gratuluję Wam, 

dziękuję”. 

Przewodniczący Rady Gminy uznał punkt dwunasty porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 13 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu trzynastego porządku obrad                         

tj. podjęcia uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet dla radnych. 

Pan przewodniczący poprosił Panią Wójt o przybliżenie projektu tej uchwały. 

Pani Wójt powiedziała, iż Rada podjęła uchwałę, że Panu Przewodniczącemu przyznaje się 

zryczałtowana dietę w wysokości 65% najniższego wynagrodzenia, niemniej jednak ustawa mówi, 

że maksymalna zryczałtowana dieta dla radnych może wynosić  50% półtorakrotności kwoty 

bazowej określonej w ustawie budżetowej na dany rok i to 65% najniższego wynagrodzenia                       

w grudniu ubiegłego roku jeszcze mieściło się w granicy, tej stawki, ale od stycznia o 100,00 zł 

wzrosło najniższe wynagrodzenie, a nie można wypłacać ponad maksymalną kwotę. Pan 

Przewodniczący nie miał wypłacane więcej, czyli 65% z 2.100,00 zł, czyli 1.365,00 zł,                                 

a maksymalna kwota wynosi 1.342,07 zł, Pani Wójt powiedziała, iż w związku z tym, że podpisuje 

te pieniądze do wypłaty, to trzeba było to uregulować, aby wypłata była zgodna z uchwałą Rady, 

a w tej chwili jest niezgodna. Przewodniczący Rady Gminy podziękował Pani Wójt, powiedział 

iż pewien czas temu Rada Gminy wprowadziła procentowe diety, aby w przypadku zmian również 

one zachowały swoją wysokość, żeby nie było potrzeby zmian co kadencję, diety odnoszą się                

do najniższego wynagrodzenia, niemniej jednak Pani Wójt ma rację, trafniejszym jest odniesienie 

się do 50% półtorakrotności kwoty bazowej. Pan Przewodniczący powiedział, iż na tej sali padały 

już różne propozycje, m.in. od nieobecnego dzisiaj Pana P. Frączek, aby radni zrzekli się diet, 

żeby je zlikwidować i pracować społecznie, a po tych propozycjach tego radnego na sesjach nie 

widać. Przewodniczący Rady Gminy zwracając się do Pana S. Piersiak powiedział, iż chciałby 

zgłosić wniosek, aby dietę Przewodniczącego Rady Gminy obniżyć do 40% półtorakrotności 

kwoty bazowej, a nie każdego na to stać.  

Pan S. Piersiak powiedział „trzy miesiące przed wyborami”. 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnych o poparcie, po czym poddał pod głosowanie 

wniosek, aby w tej uchwale wysokość diety Przewodniczącego Rady Gminy obniżyć z 50%                    

do 40% półtorakrotności kwoty bazowej. 

Radni przyjęli wniosek (9 głosów „za” 2 głosy „przeciw” 1 głos „wstrzymujący”) 

Pan S. Piersiak powiedział „żenada, żenada już teraz jak ktoś mnie ze społeczności zapyta,                     

kto będzie kandydował na Wójta mogę śmiało powiedzieć, że Pan Przewodniczący, ponieważ … 

posunięcia medialnego, to wie Pan co, wstydziłby się Pan, wstydziłby się Pan, jak żeśmy 

proponowali wcześniej z Panem Frączkiem, to nie było mowy, nie było mowy”. 

Pan W. Walawender powiedział, iż to nie radni, a Sejm, Rząd wywołał ten temat, tę zmianę. 

Pani Wójt powiedziała „my mamy logicznie myśleć …  i w każdej gminie radni też potrafią robić”. 

Pan W. Walawender powiedział „moja żona prowadzi działalność w naszej Gminie i z tą Gminą 

jest w Sądzie, przez kogo, przeze mnie?”. 

Pani Wójt powiedziała „Gmina jest z Pańską żoną w Sądzie, a nie Pańska żona z Gminą”. 

Pan W. Walawender powiedział, „ja jestem radnym i moja żona prowadzi działalność w tej Gminie 

i jest w Sądzie, to jest wstyd”. 

Pani Wójt powiedziała „a Pan nie powinien się wypowiadać na temat swojej rodziny na sesji, tylko 

uchylać się od takich wypowiedzi, bo dotyczą pańskiej najbliższej rodziny”.  
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Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż projekt tej uchwały był omawiany na ostatnim 

posiedzeniu Komisja nie wniosła uwag i rekomenduje Radzie Gminy podjęcie uchwały                             

w zaproponowanym brzmieniu, dodał iż ta opinia jest nieco po czasie, gdyż przed chwilą został 

przyjęty inny wniosek. 

Pani I. Cieślicka powiedziała, iż jest wiele spraw, które się radnym nie podobają, na które nie mają 

wpływu, np. przejęcie budynku po dawnych warsztatach ciastkarskich, było to jeszcze                                 

w poprzedniej kadencji, później został tam uchwalony Miejscowy Plan, w związku z czym może 

tam być prowadzona określona działalność, na początku kadencji Kierownik Szubart opowiedział, 

iż bez problemu uda się ten budynek przejąć, gdyż Starostwo nigdy go nikomu go nie sprzeda, 

okazało się inaczej Starostwo bez woli Rady sprzedało ten budynek za 1.000.000,00 zł, a mogła 

to zrobić Gmina i za te pieniądze zrobić coś potrzebnego i dobrego dla Gminy, dodała „proszę               

nie mówić, że wszystko jest tak w porządku i tak mamy wszystko oklaskiwać co Pani Wójt robi, 

czy nie robi”. 

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 zmieniającej Uchwałę                        

w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet dla radnych wraz z wcześniej przyjętym wnioskiem 

Radni przyjęli uchwałę (9 głosów „za” 2 głosy „przeciw” 1 głos „wstrzymujący”) 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż podjęta uchwała będzie miała Nr LV/261/18 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 26 lipca 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 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 poprosił Pana J. Szubart                                  

o przybliżenie projektu tej uchwały. 

Pan J. Szubart powiedział, iż program alkoholowy jest uchwalany w grudniu razem z budżetem 

na rok następny, a dochody z opłat alkoholowych są znane w roku bieżącym, w związku z czym 

zweryfikowano dokumenty i dochody z opłat tzw. alkoholowych, wiadomo już ile środków 

wpłynęło po pierwszym półroczu, a ile środków jeszcze wpłynie, gdyż jest to płatne w ratach, 

dlatego tez zachodzi potrzeba zmiany dochodów z tego tytułu i zwiększenia ich o kwotę                      

16.000,00 zł, środki te są przeznaczane na realizacje zadań związanych w Gminnym Programem 

Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na rok 2018. W ostatnim czasie środki 

były przesuwane z działań w szkołach na Izbę Wytrzeźwień, w tej chwili środki te wrócą na swoje 

miejsce, pozostałe środki są dokładane na działanie związane z profilaktyką w jednostkach 

oświatowych. 

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

tej uchwały. 

Przewodniczący Komisji Społecznej powiedział, iż projekt tej uchwały został pozytywnie 

zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu Komisji Społecznej i Komisji Gospodarczej. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż również Komisja Rewizyjna pozytywnie 

zaopiniowała projekt tej uchwały, Komisja nie wniosła uwag i rekomenduje Radzie Gminy 

podjęcie tej uchwały w zaproponowanym brzmieniu. Pan Przewodniczący powiedział,                         

iż z tych 16.000,00 zł zmianie ulegają wydatki zapisane w punktach 4 – 7 preliminarza wydatków, 

w punkcie 4) zwiększenie jest o 3.000,00 zł, z 7.000,00 zł do 10.000,00 zł, w punkcie                                     

5) zwiększenie jest o 6.000,00 zł z 8,700,00 zł do 14.700,00 zł, w punkcie 6) zwiększenie jest                    

o 6.000,00 zł z 8.000,00 zł do 14.000,00 zł i w punkcie 7) zwiększenie jest o 1.000,00 zł                                

z 3.000,00 zł do 4.000,00 zł. 
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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 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. 

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie (12 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż podjęta uchwała będzie miała Nr LV/262/18 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 26 lipca 2018 roku, po czym uznał punkt czternasty za wyczerpany. 

 

Ad. 15 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu piętnastego porządku obrad                         

tj. podjęcia uchwały zmieniającej Uchwałę Nr LIII/247/18 Rady Gminy Rakszawa z dnia 24 maja 

2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łańcuckiego na realizację zadnia 

publicznego. Pan Przewodniczący o przybliżenie projektu uchwały poprosił Panią Wójt. 

Pani Wójt powiedziała, iż na wcześniejszej sesji podejmowana była uchwała o pomocy finansowej 

dla Powiatu Łańcuckiego. Gmina realizuje wspólne zadanie z Powiatem Łańcuckim i Gminą 

Czarna, chodzi o remont drogi 1512R Medynia Głogowska – Rakszawa. W pierwszej wersji 

koszty miały być dzielone w następujący sposób 50% Województwo Podkarpackie, a drugie                   

50% w podziale 50% Powiat Łańcucki 25% Gmina Czarna i 25% Gmina Rakszawa.                                   

Po przeprowadzeniu przetargu okazało się, że koszt inwestycji wzrósł, w stosunku                                          

do szacunkowych kosztów o ponad 900.000,00 zł, nie wzrosło dofinansowanie Województwa,                 

w związku z czym te koszty zostały rozdzielone proporcjonalnie do wykonywanych zadań między 

Powiat i dwie Gminy. Gminie Rakszawa wyszło zwiększenie o 15.000,00 zł. Pani Wójt 

powiedziała, iż w związku z powyższym została przygotowana zmiana uchwały o pomocy,                         

w której zmienia się kwotę 221.893,00 zł na kwotę 236.463,00 zł.  

Przewodniczący rady gminy podziękował pani Wójt po czym otworzył dyskusje w temacie                    

tej uchwały. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż uchwała ta została pozytywnie 

zaopiniowana na wspólnym posiedzeniu Komisji Gospodarczej i Komisji Społecznej. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż również Komisja Rewizyjna pozytywnie 

zaopiniowała projekt tej uchwały, Komisja nie wniosła uwag i rekomenduje Radzie Gminy 

podjęcie tej uchwały w zaproponowanym brzmieniu.  

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

nie zabrali głosu zamknął dyskusję, po czym poddał pod głosowanie uchwałę zmieniającej 

Uchwałę Nr LIII/247/18 Rady Gminy Rakszawa z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej dla Powiatu Łańcuckiego na realizację zadnia publicznego. 

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie (10 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż podjęta uchwała będzie miała Nr LV/263/18 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 26 lipca 2018 roku, po czym uznał punkt piętnasty porządku obrad                      

za wyczerpany. 

 

Ad. 16 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu szesnastego porządku obrad                         

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

Pan Przewodniczący o przybliżenie projektu tej uchwały poprosił Panią Skarbnik. 

Pani Skarbnik omówiła zmiany zgodnie z uzasadnieniem do projektu uchwały (załącznik nr 4            

do protokołu). 

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



20 
 

tej uchwały. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż Komisja zajmowała się projektem tej uchwały 

na ostatnim posiedzeniu, po wysłuchaniu uwag i wyjaśnień pozytywnie zaopiniowała projekt tej 

uchwały, nie wniosła uwag i rekomenduje Radzie Gminy podjęcie jej w zaproponowanym 

brzmieniu.  

Przewodniczący Rady Gminy poprosił Panią Skarbnik, aby przy wprowadzaniu środków                              

do budżetu pamiętała o uzupełnieniu tych, które w tej chwili zostały przeniesione na Szkole 

Podstawowej Nr 1, aby później ich nie brakło. 

Pani Skarbnik powiedziała, iż cały czas monitoruje sytuację.  

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

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

wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rakszawa na rok 2018. 

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie (10 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż podjęta uchwała będzie miała Nr LV/264/18 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 26 lipca 2018 roku, po czym uznał punkt szesnasty porządku obrad                    

za wyczerpany. 

 

Ad. 17 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu siedemnastego porządku obrad                         

tj. informacji na temat stanu obiektów sportowych. Pan Przewodniczący o przedstawienie tego 

tematu poprosił Przewodniczącego Komisji Gospodarczej. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej przedstawił informację dotyczącą zauważonych przez 

radnych potrzeb do zrealizowania na poszczególnych obiektach sportowych (załącznik nr 5                     

do protokołu). 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Przewodniczącemu Komisji gospodarczej, po czym 

otworzył dyskusje w tym temacie. Pan Przewodniczący powiedział, iż realizacja części z potrzeb 

będzie spoczywała na dyrektorach szkół, ale część z tych potrzeb będzie musiał zrealizować 

Urząd, dodał iż kilka tygodni temu został uzupełniony sprzęt do siłowni lekkiej, która będzie 

funkcjonowała od września, pieniądze na ten cel przekazała Fundacja VAN PUR. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapytał, jak wygląda sprawa przyjęcia do używania boiska 

w Wydrzu przez grupy zawodników KS Włókniarz, dodał iż w tej chwili to boisko nie jest                            

w najlepszym stanie, wygląda, jakby trawa była skoszona rozdrabniaczem do gałęzi. 

Pani Wójt powiedziała, iż KS Włókniarz nie zwracał się do Niej z prośbą, że chce użytkować                    

to boisko, tam ma być nawieziona ziemia i ma być zasiana trawa.  

Przewodniczący Rady Gminy 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 i 19 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktów osiemnastego i dziewiętnastego 

siedemnastego porządku obrad tj. wnioski i zapytania radnych oraz sprawy różne. 

Pan J. Panek powiedział, iż wczoraj jechał drogą Rakszawa – Medynia Głogowska i jest bardzo 

zaskoczony tym, co widział, zapytał co tam ma być zrobione, czy cała nakładka asfaltowa, czy 

maja być naprawione ubytki. 

Pani Wójt powiedziała, iż tam ma być położony podkład asfaltowy, i 10cm pobocze, dodała                        

iż Gmina nie miała możliwości ingerowania, gdyż temat był przedstawiony Wojewodzie                             

w ciągu jednego, czy dwóch dni, a droga jest powiatowa. Wyjścia były dwa nie dokładać się                         

i nie przystępować do realizacji tego zadania, albo wnieść swój udział i brać to, co zostało 

zaproponowane. 
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Pan J. Szubart powiedział, iż mieszkańcy już interweniowali w tej sprawie, mówili że taki asfalt, 

jak jest robiony w tej chwili będzie jeszcze gorzej wyglądał, jak dotychczasowy, niemniej jednak 

w tej chwili nie jest kładziony asfalt, wykonywane jest profilowanie, przygotowanie do położenia 

asfaltu. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż uczestniczył w spotkaniu z Dyrektorem 

Wolskim, wówczas sygnalizował potrzebę wyprofilowania zakrętu na drodze na Węgliska, gdzie 

często dochodzi do zdarzeń drogowych, wówczas Pan Dyrektor nie obiecywał, że to będzie 

zrobione, Pan Przewodniczący zapytał, czy uda się ten zakręt wyprofilować, czy nadal zakręt 

będzie tylko oznaczony znakami ograniczającymi prędkość, które będą jedynym zabezpieczeniem 

przed wypadkami. Pan J. Szubart powiedział, iż przed chwilą telefonicznie umówił się wraz                        

z Panem Z. Tama na spotkanie przedstawicieli Gmin, na które nie było zaproszenia, a również 

chcieliby omówić kilka tematów, jak wykonanie nawierzchni końcowych, wyprofilowanie tego 

zakrętu, uzupełnienie pobocza na odcinku od Ośrodka Zdrowia do składu budowlanego, na ostrym 

zakręcie ma być położona nowa nakładka asfaltowa, gdyż obecna nie ma przyczepności,                            

na odcinku przed Remiza ze względu na stosunki wodne asfalt cały czas się kruszy i łamie, tutaj 

przez pięć lat gwarancji wykonawca będzie wzywany na przegląd, ale po upływie tych 5 lat może 

być różnie. Gmina nie miała możliwości wcześniejszego zgłoszenia swoich uwag.   

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

że nikt nie zabrał głosu uznał punkty osiemnasty i dziewiętnasty porządku obrad za wyczerpane. 

 

Ad. 20 

 

W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy 

zamknął LV sesję Rady Gminy. Obrady trwały od godz. 900 do godz. 1310.   

 

 

Sporządziła: Teresa Nowicka           Zatwierdził:  
 

Paweł Przybyło 

Przewodniczący Rady Gminy 


