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Protokół Nr VII/56/2018 

z LVI Sesji Rady Gminy Rakszawa 

z 10 sierpnia 2018 r.  
 

Obecni według załączonej listy obecności. 

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

udział 13 radnych, co stanowi quorum i Rada może podejmować wiążące uchwały. Pan 

Przewodniczący powiedział, iż sesja została zwołana w trybie pilnym na wniosek 5 radnych,                        

a dotyczy przyjęcia uchwały w sprawie projektu Regulaminu  dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu. Przewodniczący Rady 

Gminy przywitał wszystkich radnych, którzy odpowiedzieli na zaproszenie, dodał iż jest to sesja 

w trybie pilnym, a zaproszenia zostały wysłane do radnych w dniu wczorajszym, przypomniał                 

iż informował radnych na ostatniej sesji, że Radę obliguje termin do przyjęcia projektu tego 

Regulaminu, który wpłynął do Urzędu Gminy 12 czerwca, a na przyjęcie go jest 2 czas 2 miesiące, 

termin ten upływa w najbliższą niedzielę. Pan Przewodniczący powiedział, iż na sesji w dniu 

dzisiejszym nie ma Pani Wójt, która otrzymała zaproszenie, nie ma też obsługi prawnej, zwracając 

się do Pani Sekretarz powiedział, iż z tego co wie dotychczasowa radca prawny zatrudniona             

na etacie w Urzędzie Gminy skorzystała z przysługującego Jej prawa i przeszła na emeryturę,               

w związku z czym zapytał, kto teraz stanowi pomoc prawna dla Rady Gminy i tym samym                      

dla Urzędu. 

Pani Sekretarz powiedziała, iż z tego, co Jej wiadomo, z tą samą radcą prawnym jest zawarta 

umowa na innych zasadach. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż również Pan Kierownik poinformował Go przed 

sesją, że nie będzie mógł w niej uczestniczyć. Pan Przewodniczący przywitał Przedstawiciela 

Spółki Energokom Pana R. Kuca, który reprezentuje nieobecnego Prezesa Pana B. Werfel. 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał zaproponowany porządek obrad, po czym zapytał czy ktoś 

z radnych wnoszących o zwołanie sesji chciałby zaproponować zmiany. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwrócił uwagę, iż w zaproszeniu na sesję, w porządku obrad 

wpisany jest inny tytuł uchwały, niż ten, który widnieje na projekcie.  

Pani Sekretarz powiedziała, iż Pan Przewodniczący podpisywał zaproszenia wcześniej, zanim był 

projekt uchwały. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, czy jest to wniosek 

o zmianę treści punktu porządku obrad. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek, aby zmienić treść punktu                          

3 porządku obrad z „Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu  dostarczania wody                                   

i odprowadzania ścieków” na „Podjęcie uchwały w sprawie projektu Regulaminu  dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu”. 

Radni przyjęli wniosek jednogłośnie (13 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod glosowanie zmieniony porządek obrad. 

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

 

Zatwierdzony porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie projektu Regulaminu  dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu. 

4. Sprawy różne. 

5. Zakończenie obrad. 
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Ad. 3 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu trzeciego porządku obrad  

tj. podjęcia uchwały w sprawie projektu Regulaminu  dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu. Pan Przewodniczący odczytał treść 

art. 8 ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków oraz niektórych innych ustaw, po czym otworzył dyskusję w tym temacie. Pan 

Przewodniczący zwrócił uwagę, że w §1 projektu uchwały powtarza się zapis dotyczący 

zaopiniowania, w związku z czym zaproponował, aby wykreślić z projektu uchwały z treści §1 

dwa ostatnie wyrazy tj. „celem zaopiniowania”, a istniejący tam przecinek zastąpić kropką. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż podczas analizy projektu Regulaminu znalazł 

dwa błędy literowe jeden w §5 ust. 1, gdzie jest zapisane „umową”, a powinno być „umowę”,                   

a drugi w §17 ust. 6, gdzie jest zapisane „wyłączni”, a powinno być „wyłącznie”. 

Przewodniczący Rady Gminy zwracając się do pani Sekretarz zapytał, czy w Regulaminie 

powinny się znaleźć zapisy zawarte w Rozdziale XI Postanowienia końcowe, gdzie w §27 jest 

zapisane, że „traci moc uchwała 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”, a w §28 jest zapisane „uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego”.  

Pani Sekretarz powiedziała, iż po zaopiniowaniu przez Wody Polskie Regulamin będzie 

załącznikiem do uchwały, a te zapisy będą w uchwale, niemniej jednak te zapisy Regulaminu                     

są takie, jakby stanowiły treść uchwały, w związku z czym trzeba by było się nad tym zastanowić. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż stary Regulamin jest częścią składową uchwały, 

natomiast tu jest załącznik. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż szata graficzna starego i projektu Regulaminu 

są identyczne, niemniej jednak stary Regulamin był wpisany w uchwałę, w związku z czym był 

tam konieczny taki zapis, natomiast tu jeżeli Regulamin ma być załącznikiem, taki zapis powinien 

być wpisany do uchwały, a nie do Regulaminu. 

Pani Sekretarz powiedziała, iż do Gminy wpłynął Regulamin w takiej formie. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż jest zobowiązany do przesłania zaopiniowanego 

Regulaminu, niemniej jednak chciałby w piśmie przewodnim zawrzeć uwagę dotyczącą 

omawianych wątpliwości.  

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż w tej sytuacji przydałby się radca prawny. 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił Panią Sekretarz o telefoniczne skontaktowanie się z Panią 

radcą, celem wyjaśnienia tej kwestii, po czym ogłosił kilka minut przerwy. 

W trakcie przerwy o godz. 920 posiedzenie opuściła Pani M. Janas – Piwińska, od tej chwili                        

w obradach uczestniczy 12 radnych. 

Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady, po czym oddał głos Pani Sekretarz. 

Pani Sekretarz powiedziała, iż nie wie czy właściwie wyartykułowała Pani radcy problem, 

niemniej jednak propozycja Pani radcy jest taka, aby przyjąć Regulamin w takiej formie,                         

jak wpłynął do Urzędu, rada wróci do tego Regulaminu po zaopiniowaniu przez Woody Polskie, 

a wówczas rada podejmie uchwałę w takim kształcie, jak powinna być. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapytał, czy po zaopiniowaniu przez Wody Polskie Rada 

Gminy będzie mogła w ten ingerować, gdyż jak radni pamiętają podobna sytuacja była przy 

okręgach wyborczych, kiedy to po zaopiniowaniu przez Komisarza Wyborczego rada już                         

nie mogła ingerować w projekt uchwały. 

Pani Sekretarz powiedziała, iż nie wypowie się w tej kwestii, dodała że Jej zdaniem ten zapis                  

nie ma wpływu na treść Regulaminu, zapisy które będą opiniowane kończą się na §26. 
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Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż trzeba się zastanowić, czy tych zapisów                  

nie należy teraz usunąć, radca twierdzi, że te zapisy będzie można usunąć po zaopiniowaniu, 

niemniej jednak, czy po zaopiniowaniu będzie można ingerować w treść Regulaminu. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż w protokole będą zapisane wątpliwości 

radnych dotyczące tych zapisów, Rada może zaopiniować pozytywnie Regulamin, a do Wód 

Polskich można wysłać Regulamin wraz z protokołem z sesji. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż zgadza się z przewodniczącym Komisji 

Gospodarczej, dodał iż w piśmie przewodnim doda zdanie, że podczas analizy Rada Gminy miała 

wątpliwości, co do niektórych zapisów zawartych w Regulaminie i odwoła się do protokołu                       

z dzisiejszej sesji. 

Pan F. Pliś powiedział, iż z tego co czytał autorem Regulaminu jest Energokom, a nie Wody 

Polskie i Rada Gminy może go „modernizować ile da radę”. Pan radny powiedział, iż w trakcie 

pojawia się słowo „niektóre” i w tym słowie może być np. opłata 200,00 zł za przyłącz, tutaj 

wprawdzie nie ma tego, ale uchwała nr 14 z 2015 roku oraz uchwała 139 z 2016 roku zawierają 

zapis, że za przyłącz firma pobiera 200,00 zł opłaty, zapytał „co Pan Prezes na to”. Pan radny 

zapytał, czy te uchwały są w mocy. 

Pan R. Kuca powiedział, iż prawdopodobnie projekt Regulaminu był konsultowany z radcą 

prawnym Spółki i Ona ten zapis zostawiła, w związku z czym w formie zapytania można by           

na to zwrócić uwagę. Jeżeli chodzi o opłaty, to te opłaty są zlikwidowane „bodajże z dniem 1 lipca, 

nie ma żadnych opłat za odbiór przyłączy”. 

Pan F. Pliś powiedział „to musi być gdzieś zapisane”. 

Pan R. Kuca powiedział, iż poprzednia uchwała traci moc. 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił Pana F. Pliś, ab y zapoznał Go z treścią tych uchwał. 

Pani I. Cieślicka poprosiła o odczytanie tytułów uchwał, o których mówi Pan radny. 

Pan F. Pliś powiedział, iż są to uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf, po czym podszedł                        

do Przewodniczącego Rady Gminy i pokazał Mu wspomniane dokumenty.  

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż uchwały, które przedstawił Mu Pan F. Plis straciły 

moc, gdyż były podejmowane kolejne. Pan Przewodniczący powiedział, iż Jego zdaniem uchwała, 

którą będzie podejmowała Rada w roku 2018 tego zapisu nie ma. Przewodniczący Rady Gminy 

zapytał, czy radni chcą jeszcze zabrać głos w sprawie Regulaminu. 

Pan F. Pliś zapytał odnośnie pobierania przez mieszkańców wody do basenów bezpośrednio                         

z hydrantów, dodał iż sam tego nie widział, ale mieszkańcy Go o to pytali, kto za to płaci.  

Pan R. Kuca powiedział, iż był ostatnio taki jeden przypadek, przyszedł mieszkaniec chcący nalać 

do basenu 18m3 wody, Spółka daje wodomierz na hydrant, mieszkaniec leje wodę                                         

w wyznaczonych przez Spółkę godzinach i za pobraną wodę płaci ten mieszkaniec. Pan Kuca 

powiedział, iż taka prawna możliwość jest. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż w Regulaminie jest mowa o zawarciu umowy 

na cele przeciwpożarowe między Przedsiębiorstwem, Gminą i Jednostką OSP, zapytał o jakiej 

jednostce w liczbie pojedynczej jest mowa. 

Pan R. Kuca powiedział, iż mowa jest o jednostce gminnej w Rakszawie, niemniej jednak z tego 

co wie OSP bierze dużo wody ze stawów.  

Pani Sekretarz powiedziała, iż Jej zdaniem chodzi o jakąkolwiek jednostkę OSP. 

Pan F. Pliś poruszył kwestię ciśnienia wody twierdząc, że u Niego ciśnienie wody miało 6at,                      

a ciśnienie domowe jest do 4at. 

Pan R. Kuca powiedział, iż ciśnienie domowe jest do 6at, niemniej jednak niemożliwym, jest                  

aby było 6at. 

Pan F. Plis przybliżył sytuację, w której u Niego w domu było ciśnienie ponad 6at. 

Pan R. Kuca powiedział, iż nie ma takiej możliwości, gdyż woda spływa pod własnym ciśnieniem 

od Rąbanego do miejsca, gdzie mieszka Pan radny, w związku z czym nie mogło być większego 

ciśnienia. 5at jest na Basakówce, natomiast tu gdzie mieszka Pan radny jest około 4at. 
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Przewodniczący Komisji Gospodarczej wracając do kwestii napełnienia basenu dopytał,                         

czy właściciel sam podłącza sobie węża, a Spółka później przychodzi i to opomiarowuje. 

Pan R. Kuca potwierdził.  

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 projektu 

Regulaminu  dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania 

organowi regulacyjnemu wraz z wcześniej przyjętymi uwagami i poprawkami. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przypomniał, iż wniosek dotyczący wykreślenia z projektu 

uchwały z treści §1 dwóch ostatnich wyrazów tj. „celem zaopiniowania”, nie został 

przegłosowany. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek, aby wykreślić z projektu uchwały, 

z treści §1 dwa ostatnie wyrazy tj. „celem zaopiniowania”, a istniejący tam przecinek zastąpić 

kropką. 

Radni przyjęli wniosek jednogłośnie (12 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie projektu Regulaminu  

dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi 

regulacyjnemu wraz z wcześniej przyjętymi zmianami. 

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie (12 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż podjęta uchwała będzie miała Nr LVI/265/18 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 10 sierpnia 2018 roku, po czym uznał punkt trzeci porządku obrad                     

za wyczerpany. 

 

 

Ad. 4 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu czwartego porządku obrad 

tj. sprawy różne. Pan Przewodniczący przekazał radnym podziękowania za wspieranie działań 

OSP, które zostały złożone na ręce Przewodniczącego Rady Gminy, a w Jego imieniu odebrał         

je Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.  

Przewodniczący Komisji Społecznej w związku z nieobecnością pani Wójt zwrócił się do Pani 

Sekretarz i zapytał, co z umową dotyczącą przekazania funduszy na przebudowę przyłącza 

energetycznego na stadionie KS Włókniarz. Rada Gminy przeznaczyła środki pewien czas temu, 

a sprawa ta trwa już dosyć długo. 

Pani Sekretarz powiedziała, iż na dzisiejszej sesji jest z dobrej woli, nie ma upoważnienia, ani 

żadnych delegacji do reprezentowania na niej Pani Wójt, jeżeli chodzi o wniosek złożony przez 

KS Włókniarz, to nie otrzymała żadnych dyspozycji, aby taka umowę przygotować, dodała                         

iż tę sprawę, czy wniosek jest zasadny miała rozpatrzeć Pani radca.  

Przewodniczący rady Gminy powiedział, iż już dwa razy interweniował w tej sprawie u Pani Wójt, 

za pierwszym razem dowiedział się, że zajmie się tym Pani Sekretarz po powrocie z urlopu,                           

po powrocie Pani Sekretarz Pan Przewodniczący ponownie przypomniał o tej sprawie Pani Wójt 

i tu usłyszał to, co powiedziała Pani Sekretarz, czyli że sprawę ma rozpatrzeć Pani radca. 

Przewodniczący Rady Gminy zasugerował, aby wniosek poddać zewnętrznej opinii radcy 

prawnego, dodał iż wie nieoficjalnie, że od poniedziałku Pani Wójt będzie nieobecna, w związku 

z czym termin przekazania środków dla KS Włókniarz przesunie się o kolejny tydzień, zaznaczył 

iż Jego zdaniem jest to totalnie destruktywne działanie ze strony Urzędu, nie wie jak można                        

to nazwać, Jego zdaniem jest to bezczynność w pracy Wójta. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż na zebraniu wiejskim sołectwa Rakszawa 

Dolna, gdzie jednym z punktów było podjęcie uchwały o dalszym rozwoju tego sołectwa,                            
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o inwestycjach, które powinny być zrealizowane. Na zebraniu pracownik Urzędu zajmujący się 

pozyskiwaniem środków zewnętrznych zapytał, co można by jeszcze zrobić przy boisku ABC, 

gdyż jest tam jeszcze miejsce. Pan Przewodniczący przypomniał, iż w ubiegłym roku były                     

w budżecie zabezpieczone środki, aby wykonać tam boisko do piłki plażowej, co nie zostało 

zrobione, a teraz pada pytanie pracownika, co można tam zrobić. Przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej powiedział, że jak jest pomysł, żeby coś tam zrobić, to się tego nie robi, a potem pyta 

się, co byście chcieli, żeby było tam zrobione. 

Pani Sekretarz zapytała dlaczego nie zostało zrobione. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odpowiedział „nie bo nie”. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż podobnie będzie z umową dla Włókniarza. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż takie przykłady można mnożyć.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż tam chodziło o kwotę 5.000,00 zł, młodzież 

mogłaby tam grać, tamto boisko jest wykorzystywane od rana do późnej nocy. 

Pan F. Pliś zwracając się do Pana R. Kuca zapytał, czy została rozwiązana sprawa budynku 

wielolokalowego na terenie ZSTG, gdyż z regulaminu wynika, że szkoła nie może zawierać umów 

na dostarczanie wody może to robić tylko Spółka.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż na terenie ZSTG są mieszkania,                                    

a ich mieszkańcy płacili za wodę i ścieki nie jak osoby fizyczne. 

Pan R. Kuca powiedział, iż kwestia bloku na terenie ZSTG została rozwiązana, jest tam osobna 

nitka, blok jest podłączony, wszystko jest opomiarowane, tamci mieszkańcy płacą na takiej samej 

zasadzie, jak pozostali mieszkańcy Gminy.  

Pan W. Walawender powiedział, iż nie był na zebraniu wiejskim, po czym zapytał, na co zostały 

przeznaczone środki, które zostały z „grzybka”. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż zebranie wiejskie podjęło uchwałę,                                 

aby  środki zostały niewykorzystane z funduszu sołeckiego przeznaczyć na wyasfaltowanie drogi 

na Piaski.  

Pan F. Pliś zapytał, gdzie Włókniarz ma licznik elektryczny. 

Przewodniczący Komisji Społecznej powiedział, iż Włókniarz ma licznik na słupie przy Kościele.  

Przewodniczący Rady Gminy zapytał Panią Sekretarz, na kiedy jest planowana kolejna sesja. 

Pani Sekretarz powiedziała, iż sesja jest planowana tydzień 22 – 23, materiały powinny pójść                      

w przyszłym tygodniu.  

Pan F. Plis powiedział, iż w §2 uchwały pisze, że wykonanie uchwały powierz się 

Przewodniczącemu Rady Gminy, a w poprzedniej jest Wójtowi Gminy, zapytał czemu tak jest. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż zastanawiając się nad zwołaniem sesji w trybie 

pilnym, mimo iż Pani Wójt sugerowała, aby nie robić sesji w tym czasie, tylko wstrzymać się                                     

z przyjęciem Regulaminu do sesji, która jest planowana na koniec sierpnia, zadzwonił do Wód 

Polskich, tam rozmawiał z Panią A. Z., która powiedziała, iż nieprzyjęcie Regulaminu                                     

w ustawowym czasie będzie „wytknięte” przez nich i przez Wojewodę, bardzo często „wytykane” 

jest również to, że wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy, jak również to, że pismo 

przewodnie podpisywane jest przez Wójta, a powinno być przez Przewodniczącego Rady Gminy. 

pan Przewodniczący powiedział, iż będzie się do tego stosował, żeby nie popełnić błędów 

formalnych. 

Pan F. Pliś powiedział, iż w przypadku ustalania taryf nie pojawiła się analiza, dodał iż Rada                          

nie podjęła uchwały, ale analiza powinna być.  

Pan R. Kuca powiedział, iż cenę wody i ścieków teraz będą ustalać Wody Polskie.  

Pan F. Plis powiedział, iż mimo to analiza powinna być.  
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Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy radni chcą jeszcze zabrać głos w tym punkcie,                            

w związku z tym,  że radni nie zabrali głosu zamknął dyskusję, po czym uznał punkt czwarty 

porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 5 

 

 

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 


