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Protokół Nr VII/57/2018 

z LVII Sesji Rady Gminy Rakszawa 

z 23 sierpnia 2018 r.  
 

Obecni według załączonej listy obecności. 

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

udział 12 radnych, co stanowi quorum i Rada może podejmować wiążące uchwały. Pan 

Przewodniczący powitał radnych oraz zaproszonych gości, odczytał zaproponowany porządek 

obrad, po czym zapytał czy ktoś chciałby zaproponować zmiany w związku z tym, że nikt nie 

zaproponował zmian poddał pod głosowanie zaproponowany porządek obrad. 

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

 

Zatwierdzony porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z LV 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. Podjęcie uchwały w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych na terenie Gminy Rakszawa. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Rakszawa miejsc sprzedaży 

i podawania napojów alkoholowych. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rakszawa na lata 

2019 - 2025. 

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

10. Wnioski i zapytania radnych. 

11. Sprawy różne. 

12. Zakończenie obrad. 

 

Ad. 3 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu trzeciego porządku obrad  

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

do protokołu z LV sesji Rady Gminy. 

Pan F. Pliś zapytał odnośnie załączników do protokołu. 

Pani Sekretarz powiedziała, iż załączniki zostaną uzupełnione. 

Przewodniczący Rady Gminy  zapytał, czy radni mają uwagi do protokołu z LV sesji, w związku 

z tym, że radni nie zgłosili poprawek poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z LV sesji Rady 

Gminy. 

Radni przyjęli protokół z LV sesji (11 głosów „za” 1 głos „wstrzymujący”) 

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 poinformował zebranych, iż uczestniczył w ostatnim posiedzeniu 

Komisji Społecznej, która omawiała uchwały związane z dzisiejszą sesją, ponadto wraz z radnymi 
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Panem Waniowski i Panem Kościółek brał udział w budowie boiska do piłki plażowej przy Szkole 

Podstawowej Nr 1, pozostało jeszcze zasypanie boiska piaskiem żółtym lub płukanym,                                   

w zależności od tego, jaki uda się zdobyć. Przewodniczący Rady Gminy wyraził nadzieję,                           

że przy okazji następnej sesji będzie można powiedzieć, iż to boisko już funkcjonuje. Pan 

Przewodniczący uznał punkt czwarty porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 5  

 

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

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

Przewodniczący o przedstawienie informacji poprosił Panią Wójt. 

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

z funkcjonowaniem Urzędu, skupiła się na wykonaniu budżetu za I półrocze, nad sprawami 

związanymi z pozyskaniem dodatkowych środków z Urzędu Marszałkowskiego oraz z LGD. Pani 

Wójt brała udział w Gminnych zawodach strażackich. Pani Wójt powiedziała, iż zwykle                              

w porządku obrad jest drugi punkt Wójta dotyczący realizacji podjętych uchwał, w związku                            

z czym informuje radnych iż: 

 uchwała Nr LVI/265/18 Rady Gminy Rakszawa z dnia 10 sierpnia 2018 roku w sprawie 

projektu Regulaminu  dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania                                

go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu wraz z wcześniej przyjętymi zmianami                       

– została przesłana do Wód Polskich,  

 uchwała Nr LV/264/18 Rady Gminy Rakszawa z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie 

wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rakszawa na rok 2018 – w trakcie realizacji, 

 uchwała Nr LV/263/18 Rady Gminy Rakszawa z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łańcuckiego na realizację zadnia publicznego 

– uchwała została przesłana, a inwestycja jest już wykonywana, 

 uchwała Nr LV/262/18 Rady Gminy Rakszawa z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie 

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2018 – uchwała w trakcie realizacji,  

 uchwała Nr LV/261/18 Rady Gminy Rakszawa z dnia 26 lipca 2018 roku zmieniająca 

Uchwałę w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet dla radnych – diety są wypłacane, 

szczególnie tu chodzi o dietę Przewodniczącego Rady Gminy, wprawdzie zmniejszoną                  

o 10%, niemniej jednak Pan Przewodniczący dodatkowo do tego bierze diety za udział                  

w posiedzeniach Komisji, w związku z czym finansowo nie jest wiele stratny, 

 uchwała Nr LV/260/18 Rady Gminy Rakszawa z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie 

ustalenia wynagrodzenia Wójta – wynagrodzenie Wójta zostało zmniejszone o 600,00 zł 

przed zakończeniem kadencji, radni mają do tego prawo, Pani Wójt powiedziała,                              

iż dotknęła Ją wizyta Przewodniczącego Rady Gminy i Przewodniczącego Komisji 

Gospodarczej w przerwie sesji, nie wie czego to miało dotyczyć, czy  jakiś negocjacji,                  

żeby to wynagrodzenie mogło być mniej obniżone, dodała iż zażenowało Ją to,                               

„że przedstawiciele Rady chcą mnie mierzyć miarą niektórych radnych”. Pani Wójt 

powiedziała, iż pobory za lipiec miała już wypłacone w zmniejszonej stawce, 

 uchwała LV/259/18 Rady Gminy Rakszawa z dnia 26 lipca 2018 roku 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 – uchwała została przesłana celem 

opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, gdzie została 

opublikowana w dniu 10 sierpnia pod pozycją 3512, 

 uchwała LV/258/18 Rady Gminy Rakszawa z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie 

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin logopedy, pedagoga oraz 
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doradcy zawodowego w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym               

jest Gmina Rakszawa – uchwała została przesłana celem opublikowania w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podkarpackiego, gdzie została opublikowana w dniu 10 

sierpnia pod pozycją 3511. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Pani Wójt, po czym uznał punkty piąty porządku obrad 

za wyczerpany. 

 

Ad. 6  

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktów piątego porządku obrad 

tj. podjęcia uchwały w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

na terenie Gminy Rakszawa. Pan Przewodniczący o przybliżenie projektu tej uchwały poprosił 

Panią Wójt. 

Pani Wójt oddała głos Panu S. Dołęga, który w Urzędzie Gminy zajmuje się tymi sprawami. 

Pan S. Dołęga powiedział, iż w uchwale  ustala się maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, na napoje 

zawierające do 4,5% alkoholu oraz piwa – 12 zezwoleń, na napoje alkoholowe o zawartości                        

od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 9 zezwoleń, na napoje alkoholowe o zawartości 

powyżej 18% alkoholu – 9 zezwoleń, ponadto ustala się maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na napoje zawierające 

do 4,5%  alkoholu oraz piwa – 5 zezwoleń, na napoje alkoholowe o zawartości od 4,5% do 18% 

alkoholu ( z wyjątkiem piwa) – 3 zezwolenia i na napoje alkoholowe o zawartości powyżej 18% 

alkoholu – 4 zezwolenia. Pan S. Dołęga odczytał uzasadnienie do projektu uchwały (załącznik                  

nr 1 do protokołu). 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy radni mają uzasadnienia do projektu tej uchwały,                      

w związku z tym, że radni nie mieli uzasadnień poprosił o ich uzupełnienie. Pan Przewodniczący 

powiedział, iż na wczorajszym posiedzeniu Komisji była obecna Przewodnicząca Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która powinna zająć stanowisko w tej 

kwestii. Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż w związku z tym, że sesja odbywa się                         

w godzinach pracy Urzędu, prosi aby na sesję poprosić Panią K. Kiełbasa.  

Pani Wójt powiedziała, iż Statut mówi, że osoby zapraszane na sesję ustala się przed wysłaniem 

zaproszeń, dodała iż w związku z tym, że była w tym czasie na urlopie nie wie, czy Pani                               

K. Kiełbasa otrzymała zaproszenie, czy też nie.  

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż Pani K. Kiełbasa w dniu wczorajszym otrzymała 

ustne zaproszenie i zadeklarowała obecność na dzisiejszej sesji, Jej obecność na wczorajszym 

posiedzeniu rzuciła pewne światło na procedowanie nad projektem tej uchwały.  

Pani Wójt powiedziała, iż dla Niej nie jest to problem, niemniej jednak nikt z Nią na ten temat nie 

rozmawiał, a zasady są takie, że jeżeli pracownik ma być obecny na sesji, to ustala się to                                 

z pracodawcą.  

Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusje w temacie tej uchwały. 

Przewodniczący Komisji Społecznej powiedział, iż projekt tej uchwały był omawiany                                  

na wczorajszym posiedzeniu Komisji Społecznej, obecna była Pani K. Kiełbasa, która stwierdziła, 

że liczba zezwoleń jest za duża, problem alkoholizmu w Gminie Rakszawa jest widoczny,                            

w związku z czym uważają, że liczba tych punktów powinna zostać zmniejszona w stosunku                         

do tego, co zostało zaproponowane w uchwale. Pan Przewodniczący zasugerował, aby pozostali 

radni również wypowiedzieli się w tej kwestii. 

Pan S. Dołęga powiedział, iż zaproponowana liczba punktów wynika również z tego, że sołectwa 

Węgliska i Kąty nie mają żadnego takiego punktu, a była sugestia, aby również im zabezpieczyć 

taką możliwość. Gdyby po podjęciu uchwały zaszła konieczność zwiększenia ilości punktów 

wówczas cała procedurę opiniowania należałoby przeprowadzić od nowa.  

Pani I. Cieślicka powiedziała, iż alkohol nie jest artykułem pierwszej potrzeby i Gmina nie ma 

obowiązku zabezpieczania punktów sprzedaży alkoholu. Jeżeli zajdzie potrzeba zwiększenia 
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ilości miejsc sprzedaży alkoholu, to procedura nie jest aż tak skomplikowana, żeby nie było 

możliwości jej przeprowadzenia.  

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż Komisja Społeczna wzięła pod uwagę głównie                       

§1, gdzie w uchwale proponowanych jest 12 zezwoleń, a do tej pory jest ich 7, zwiększenie o 5, 

w punkcie drugim proponuje się 9 zezwoleń, w tej chwili jest 5 zezwoleń, zwiększenie o 4,                           

w punkcie trzecim proponuje się 9 zezwoleń, w tej chwili jest 5, również zwiększenie jest o 4.                

Pan Przewodniczący powiedział, iż Komisja Społeczna nie stanęła na stanowisku, aby liczba 

zezwoleń była taka jak dotychczas, ale żeby to zwiększenie punktów nie było aż tak duże. Rada 

za chwilę będzie podejmowała uchwałę o usytuowaniu takich punktów, a w tej uchwale zapisana 

jest odległość od miejsc użyteczności publicznej tylko 20m. Przewodniczący Rady Gminy 

powiedział, iż Komisja Społeczna wyszła z założenia, żeby przy takiej odległości nie było aż tak 

dużej liczby punktów. 

Pan S. Dołęga powiedział, iż w dotychczasowym stanie prawnym nie było limitu punktów                            

z alkoholem do 4,5%, czyli z piwem. 

Przewodniczący Komisji Społecznej zapytał, jaka jest procedura przyznawania. 

Pan S. Dołęga powiedział, iż taka osoba musi spełnić określone warunki, musi mieć opinię 

Sanepidu. 

Przewodniczący Komisji Społecznej zapytał, co w przypadku, jeżeli ktoś ubiega się o zezwolenie 

np. do dwunastej, a Rada i Gmina są temu przeciwne.  

Pani Wójt powiedziała, że jeżeli ta osoba spełnia warunki, uchwał oraz ustawowe, to Wójt nie ma 

prawa odmówić wydania takiego zezwolenia. 

Pan R. Leja zapytał, czy jeżeli liczba zezwoleń zostałaby zmniejszona do takiej liczby, jaka jest 

teraz i przyszłaby osoba, która chciałaby otworzyć kolejny punkt, co w takim przypadku. 

Pani Wójt powiedziała, iż wówczas Wójt odpisuje, że nie ma wolnego miejsca na udzielenie 

zezwolenia.  

Pani I. Cieślicka powiedziała, iż alkoholizm jest problemem w naszej Gminie, a o tym w jakiej 

skali najlepiej wie Pani K. Kiełbasa, wie ile jest niebieskich kart dotyczących przemocy, która 

rodzi się głównie z alkoholizmu, w związku z czym Jej obecność na sesji byłaby jak najbardziej 

zasadna.  

Pani Wójt powiedziała, iż Pani K. Kiełbasa była na wczorajszym posiedzeniu Komisji, a Pani 

Cieślicka jest członkiem tej Komisji, w związku z czym może przekazać pozostałym radnym to, 

co mówiła Pani K. Kiełbasa.  

Pani I. Cieślicka powiedziała, iż Pani K. Kiełbasa na posiedzeniu nie miała wszystkich danych                 

o jakie prosili radni, w związku z czym te informacje miała przygotować na dzisiejszą sesję. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział iż ma sugestię wynikającą z posiedzenia Komisji 

Społecznej, aby liczbę punktów zmniejszyć, w związku z czym zaproponował wniosek, aby w §1 

zmniejszyć w punkcie 1 napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa – z 12 zezwoleń                        

do 10 zezwoleń, w punkcie 2 napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu                        

(z wyjątkiem piwa) – z 9 zezwoleń do 7 zezwoleń, w punkcie 3 napojów alkoholowych                                     

o zawartości powyżej 18% alkoholu – z 9 zezwoleń do 7 zezwoleń. 

Radni przyjęli wniosek (8 głosów „za” 4 głosy „wstrzymujące”) 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż §2 jest powtórzony dwa razy, w związku z czym 

zaproponował wniosek, aby §2 zapisany drugi raz poprawić na §3, §3 zapisać jako §4, a §4, 

zapisać jako §5. 

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

Przewodniczący Rady Gminy odnośnie zapisów §2 powiedział iż w punkcie 1 napojów 

zawierających do 4,5%  alkoholu oraz piwa jest 5 zezwoleń, do tej pory było 3 zezwolenia,                           

w punkcie 2 napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) 

jest 3 zezwolenia, do tej pory było 1 zezwolenie, w punkcie 3 napojów alkoholowych o zawartości 

powyżej 18% alkoholu jest 4 zezwolenia, do tej pory było 2 zezwolenia. Pan Przewodniczący 

zapytał, czy radni mają jakieś uwagi, w związku z tym, że radni nie zgłosili uwag §2 pozostaje  

bez zmian. 
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Pan J. Panek zapytał, czy Przewodniczący Rady Gminy oraz Komisja Społeczna zapoznali się                   

z protokołami z zebrań wiejskich, gdyż wydaje Mu się, że nie, a zebrania były niepotrzebne.  

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż rozmawiał w tym temacie z Panem Dołęga, zebrania 

wiejskie są tu „głosem pomocniczym”, uchwałę podejmuje Rada Gminy. pan Przewodniczący 

powiedział, iż był na zebraniu wiejskim, a Pan Dołęga przekazał Mu co się działo na pozostałych 

zebraniach wiejskich, dodał iż Rada nie blokuje wydawania zezwoleń, wprawdzie zmniejsza 

liczbę punktów, ale w porównaniu do wcześniejszej liczby jest ich więcej w związku z czym Pani 

Wójt ma możliwość wydania zezwolenia, jeżeli przedsiębiorca zwróci się z takim wnioskiem, 

jeżeli takich przedsiębiorców będzie więcej niż punktów Pani Wójt może się zwrócić do Rady                  

o ich zwiększenie.  

Pan J. Panek powiedział, iż Pani Wójt może się zwrócić do Rady, ale nie musi, może 

wnioskodawcy odpisać, że nie ma więcej punktów, a to będzie wina Rady. Pan sołtys powiedział, 

iż w tym przypadku Rada nie powinna przedkładać własnej opinii, ale powinna bazować na opinii 

z zebrań z całej Gminy, które nie negowały tych ilości. 

Przewodniczący Rady Gminy zwracając się do Pana J. Panek zapytał, ile osób było na zebraniu 

wiejskim Rakszawy Dolnej. 

Pan J. Panek powiedział, iż było 20 osób. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż rozmawiał z ludźmi, którzy w tym temacie też mają 

coś do powiedzenia. 

Pani Wójt przyznała rację Panu sołtysowi, powiedziała iż radni mogli swoje zdanie powiedzieć 

również na zebraniu wiejskim.  

Pani M. Siuda powiedziała, iż ma wątpliwość gdyż radni bodajże na lipcowej sesji przyjęli projekt 

uchwały bez zmian i taki projekt został przekazany do zaopiniowania jednostkom pomocniczym, 

które ten projekt zaopiniowały, w związku z czym wątpliwość polega na tym, czy Rada                              

po zaopiniowaniu może zmieniać projekt uchwały, niemniej jednak to radni zdecydują, co zrobią. 

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 

maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Rakszawa                   

z wcześniej przyjętymi wnioskami.  

Radni przyjęli uchwałę (8 głosów „za” 4 głosy „wstrzymujące”) 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż podjęta uchwała będzie miała Nr LVII/266/2018 

Rady Gminy Rakszawa z dnia 23 sierpnia 2018 roku, po czym uznał punkty szósty porządku obrad 

za wyczerpany. 

 

Ad. 7 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu siódmego porządku obrad                                 

tj. podjęcia uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Rakszawa miejsc sprzedaży 

i podawania napojów alkoholowych. Pan Przewodniczący o przybliżenie projektu tej uchwały 

poprosił Panią Wójt.  

Pani Wójt powiedziała, iż również ta uchwała była procedowana na zebraniach wiejskich, celem 

zaopiniowania, po czym oddała głos Panu S. Dołęga. 

Pan S. Dołęga odczytał treść uchwały, a następnie uzasadnienie do projektu uchwały (załącznik 

nr 2 do protokołu). 

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

tej uchwały. 

Przewodniczący Komisji Społecznej powiedział, iż Komisja Społeczna omawiała projekt tej 

uchwały, zaopiniowała ją pozytywnie, niemniej jednak wątpliwość Komisji wzbudziła bliska 

odległość od miejsc użyteczności publicznej. Pan Przewodniczący zapytał, czy musi być zapis                  

o 20m. 

Pan S. Dołęga powiedział, iż taki zapis musi być, został on dostosowany do istniejących realiów.  

Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy radni chcą zabrać głos, w związku z tym, że radni                       
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nie zabrali głosu zamknął dyskusję, po czym poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zasad 

usytuowania na terenie Gminy Rakszawa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie (12 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż podjęta uchwała będzie miała Nr LVII/267/2018 

Rady Gminy Rakszawa z dnia 23 sierpnia 2018 roku, po czym uznał punkt siódmy porządku obrad 

za wyczerpany. 

 

Ad. 8  
 

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

uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rakszawa na lata 2019 – 2025. 

Pan Przewodniczący poprosił Panią Wójt o przybliżenie projektu tej uchwały. 

Pani Wójt oddała głos Panu J. Szubart. 

Pan J. Szubart powiedział, iż Plan Odnowy Miejscowości Rakszawa na lata 2019 – 2025, jest                    

to kolejny Plan Odnowy, wiąże się on głównie z dofinansowaniami unijnymi, gdyż tam                         

gdzie są takie Plany i są w nich ujęte inwestycje na które wnioskuje się środki, to za to są 

przyznawane dodatkowe punkty. Plany odnowy były konsultowane na zebraniach wiejskich, 

zostało tam wpisane bardzo dużo inwestycji, lista jest długa. Jest tam zapisana również budowa 

„grzybka”, na dofinansowanie tej inwestycji został złożony wniosek, który znalazł się na  liście 

rankingowej, dofinansowanie miałoby wynieść 63%, patrząc na wartość kosztorysową byłoby                

to ponad 100.000,00 zł. Złożony został również wniosek na wyposażenie sali teatralnej,                             

ta inwestycja również znalazła się na liście rankingowej i posiadanie może pozwolić                                   

na uzyskanie dodatkowych punktów, ponadto LGD otworzyło możliwość pozyskania środków                                          

na dofinansowanie miejsc rekreacyjnych, gdzie również dodatkowe punkty będą za plany,                 

taki teren rekreacyjny miałby powstać w Rakszawie przy siedzibie OSP, gdzie planowane jest 

również wybudowanie placu treningowego. Na zebraniach wiejskich Rakszawy Kąty 

niejednokrotnie padał wniosek, aby przy domu ludowym wybudować plac zabaw, termin 

składania wniosków jest do końca sierpnia, łączny koszt to 120.000,00 zł. 

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

tej uchwały.  

Pan J. Panek zapytał, czy wnioski sołectwa Rakszawa Dolna z zebrania wiejskiego zostały 

wprowadzone do Planu Odnowy Miejscowości. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż w planie zostały zapisane wszystkie inwestycje 

zgłaszane na zebraniach wiejskich, dodał iż padały propozycje budowy boisk, między innymi 

boiska do piłki siatkowej plażowej, które nie zostało wykonane w ubiegłym, roku, ponadto padały 

propozycje budowy lokalnych placów zabaw np. na Kątach, czy Basakówce. Pan Przewodniczący 

powiedział, iż to że Plan jest uchwalany na lata 2019 – 2025 nie oznacza, że jeżeli będzie taka 

potrzeba nie będzie można ich zmieniać. W tej chwili ujęty jest plac zabaw na Kątach, Pan 

Przewodniczący zapytał, jaki jest tu wkład własny Gminy. 

Pani Wójt powiedziała, iż jest to w 120.000,00 zł. 

Pan J. Szubart powiedział, iż dofinansowanie wynosi 63%, reszta to wkład własny Gminy, jeżeli 

chodzi o dofinansowanie z LGD, to jest ono częściowo stałe, a częściowo zmienne, wszystko 

będzie wiadomo po przetargu. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż jest zdezorientowany, gdyż Komisja 

Rewizyjna miała posiedzenie we wtorek i tam sprawa dofinansowania budowy placów zabaw                 

na Kątach i obok remizy OSP była przedstawiana przez Panią Skarbnik, która mówiła, że decyzje 
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w sprawie dofinansowania zapadły i udział własny Gminy wyniesie 10.000,00 zł i o tyle trzeba 

będzie znowelizować dzisiaj uchwałę o zmianie budżetu. 

Pani Wójt powiedziała, iż zaszło jakieś nieporozumienie, wniosek trzeba złożyć do końca sierpnia, 

a żeby złożyć wniosek trzeba mieć projekty i te 10.000,00 zł jest potrzebne na wykonanie 

projektów i kosztorysów. 

Pan J. Szubart powiedział, iż tu jest specyficzna sytuacja, gdyż dwie Gminy zrezygnowały                        

z dofinansowania i jest możliwość wykorzystania środków. 

Pan J. Kuca zapytał, czy są już jakieś wiadomości o dofinansowaniu boiska na Węgliskach. 

Pani Wójt powiedziała, iż na razie nie ma żadnych informacji w tej kwestii.  

Pan F. Pliś powiedział, iż doszukał się „czeskiego błędu” odnośnie budowy szkoły sukienniczej, 

na 8 stronie, 8 wiersz, data tam wpisana nie pasuje. Pan radny powiedział, iż jest tu mowa                     

o odnowie, a nie doczytał się nic o odnowie sztandaru Gminy.  

Pan S. Piersiak zapytał, dlaczego w tym planie jest ujęta tylko Rakszawa, a nie są ujęte Węgliska 

i Wydrze.  

Pani Wójt powiedziała, iż są to plany miejscowości i tam są oddzielne plany.  

Pan J. Szubart powiedział, iż w dalszej kolejności będą nowelizowane tamte plany.  

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 

zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rakszawa na lata 2019 – 2025. 

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie (12 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż podjęta uchwała będzie miała Nr LVII/268/2018 

Rady Gminy Rakszawa z dnia 23 sierpnia 2018 roku, po czym uznał punkt szósty porządku obrad 

za wyczerpany. Pan Przewodniczący ogłosił kilka minut przerwy.  

 

Ad. 9 

 

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

dziewiątego porządku obrad tj. podjęcia uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 

Gminy Rakszawa na rok 2018. Pan Przewodniczący powiedział, iż w trakcie przerwy Pani 

Skarbnik rozdała nową poprawioną uchwałę dotyczącą zmiany budżetu, o przybliżenie projektu 

tej uchwały poprosił Panią Wójt. 

Pani Wójt powiedziała, iż do tej uchwały którą radni przed chwilą otrzymali została dopisana 

kwota 10.000,00 zł na wykonanie projektów i kosztorysów placu zabaw i miejsca rekreacyjnego 

koło OSP. Pani Wójt oddała głos Pani Skarbnik. 

Pani Skarbnik omówiła zmiany zgodnie z uzasadnieniem do projektu uchwały w sprawie 

wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Rakszawa na 2018 rok (załącznik nr 3 do protokołu)                  

oraz zgodnie z uzasadnieniem do autokorekty projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian 

do budżetu Gminy Rakszawa na 2018 rok (załącznik nr 4 do protokołu). 

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

tej uchwały. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż projekt tej uchwały był omawiany na ostatnim 

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

podjęcie uchwały w zaproponowanym brzmieniu. Komisja zauważyła zwiększenie dochodów                  

w wysokości 33.000,00 zł z tytułu podatków, przypomniał iż w chwili podejmowania uchwały 

budżetowej na ten rok zwiększenie dochodów przez Radę nie było dobrze widziane,                        

niemniej jednak zostało uchwalone, w tej chwili widać, że Rada Gminy miała rację i podatek                 

od osób prawnych, jest dużo wyższy niż przewidywała Pani Wójt. Pan Przewodniczący zapytał, 

jaka będzie długość oświetlenia w Wydrzu na Kormanice, bo zapisana jest tylko kwota. 

Pani Wójt powiedział, iż jak stwierdził Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rada Gminy miała 
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rację, ale i Wójt miał rację, gdyż plany były na podstawie roku poprzedniego, w związku z czym 

ten podatek był planowany z ostrożnością. Pani Wójt powiedziała, iż cieszy się, że ten podatek 

wzrósł i oczekuje, że jeszcze wzrośnie i Gmina będzie mogła z tych pieniędzy skorzystać. 

Pan J. Szubart powiedział, że jeżeli chodzi o oświetlenie w miejscowości Wydrze, to całość tego 

oświetlenia wynosi 900m, 15 lamp, kwota kosztorysowa to 68.968,00 zł brutto, przetarg ogłoszono 

na 9 lamp i 650 m, gdyż pozostała część znajduje się przy drodze powiatowej i nie wymaga pilnej 

interwencji, przetarg został ogłoszony w taki sposób, ze jeżeli uzyskana kwota będzie korzystna 

to zostanie wykonana pozostała część tego oświetlenia w ramach robót uzupełniających.  

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż na sesji, która odbyła się po objeździe obiektów 

sportowych dokonanym przez Komisję Społeczną i Gospodarczą pojawił się wniosek związany                

z bezpieczeństwem użytkowników boiska przy sklepie ABC, dotyczący wymiany bramek                         

na nowe, a w tej uchwale nie znalazła się zmiana dotycząca realizacji tego wniosku.                                    

Pan Przewodniczący powiedział, iż aby wnioskować o jakąkolwiek inwestycję należy zabezpieczy 

środki, dodał iż uważa, że takie środki znajdują się w dziale na obsługę Rady Gminy i nie będą 

one wykorzystane do końca roku, w związku z czym można by było dokonać zmniejszenia tego 

działu o kwotę, za jaka będzie można te bramki kupić. W tym dziale 2.000,00 zł zostało zapisane 

na „inne usługi”, również na „zakup materiałów” zapisana jest kwota 4.000,00 zł, która                                    

w niewielkim stopniu została zrealizowana, w związku z czym Pan Przewodniczący zapytał Panią 

Wójt, czy byłaby możliwość takiego zmniejszenia, dodał iż koszt takich baranek to około                 

2.000,00 zł za sztukę, na zakup dwóch w zupełności powinna wystarczyć kwota 4.500,00 zł. 

Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję w kwestii swojej propozycji. 

Pani Wójt powiedziała, iż był przeprowadzony przegląd tego boiska, przez fachowców, którzy                  

je budowali i w tym przeglądzie nie ma propozycji wymiany bramek, jeżeli Referat przedstawi 

informację, że jest taka konieczność, to jako gospodarz boiska zrobi tak, aby to boisko mogło                     

być wykorzystywane. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż jest to wniosek połączonych Komisji, czyli dziesięć 

osób to boisko widziało. 

Pani Wójt powiedziała, iż to rozumie i przyjmuje wnioski Komisji, niemniej jednak nie znaczy   

to, że te wnioski mają być od razu realizowane, bez weryfikacji zarządcy, czy gospodarza                  

obiektu. 

Przewodniczący Komisji Społecznej powiedział, iż od wizyty Komisji na tym boisku stan                

bramek jeszcze się pogorszył, co zagraża bezpieczeństwu użytkowników, zbliża się rok szkolny, 

a jak wiadomo z tego boiska korzysta Szkoła Podstawowa Nr 2, jak wspomniał Przewodniczący 

Rady Gminy na zakup tych bramek wystarczyłaby kwota 4.500,00 zł, nie jest to duża 

kwota, a na bezpieczeństwie dzieci nie ma co oszczędzać.  

Pan R. Leja powiedział, iż Pan Kierownik Referatu wspomniał, iż ważność tych bramek jest                   

dwa lata, w związku z czym zapytał, jak ktoś zrobił przegląd, skoro te bramki mają już pięć lat               

i już dawno powinny być wymienione. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż na terenie Gminy, jest to jedyne boisko ze sztuczna 

nawierzchnią i jest ono mocno eksploatowane, być może również dzięki oświetleniu, które udało 

się tam zrobić. Pan Przewodniczący zwracając się do Pana Kierownika zapytał, czy jest 

zorientowany odnośnie stanu technicznego tych bramek. 

Pan J. Szubart powiedział, iż bramki nadają się do wymiany. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż tak jak przedmówcy, uważa że wymiana              

tych bramek jest bardzo pilna, gdyż istnieje realne zagrożenie życia osób tam przebywających,            

od 1 września rusza nowy rok szkolny. Pan Przewodniczący powiedział, iż nie ma co odciągać 

tego zakupu, dzisiaj jest sesja i można środki na ten cel przeznaczyć z budżetu Rady Gminy. 

Pani Wójt poprosiła o ogłoszenie przerwy. 

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił kilka minut przerwy. 

Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady i oddał głos Pani Wójt. 

Pani Wójt powiedziała, iż przy wprowadzeniu tej zmiany będzie się poruszać po dziale 92601, 

gdzie z inwestycji będzie ściągnięte 1.700,00 zł, środki te zostały z budowy wiaty i utwardzenia 
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placu przed boiskiem oraz 3.300,00 zł będzie z energii elektrycznej i tę kwotę łącznie 5.000,00 zł 

przeznaczy się na pozostałe usługi, z czego będą zakupione bramki. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Pani Wójt za przychylenie się do prośby, zapytał                     

czy radni chcieliby jeszcze wnieść uwagi do uchwały, ale nie związane z tą zmianą, w związku              

z tym, że radni nie zgłosili innych uwag zamknął dyskusję, po czym poddał pod głosowanie 

uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rakszawa na rok 2018 z zmianami, 

o których wcześniej poinformowała Pani Wójt. 

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie (12 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż podjęta uchwała będzie miała Nr LVII/269/18 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 23 sierpnia 2018 roku, po czym uznał punkt dziewiąty porządku obrad 

za wyczerpany. 

 

Ad. 10 i 11 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktów dziesiątego i jedenastego porządku 

obrad tj. wnioski i zapytania radnych oraz sprawy różne. 

Pani I. Cieślicka przypomniała, iż na ostatniej sesji Pan Kierownik mówił, iż rozmawiał                       

z Samorządem Województwa Podkarpackiego w sprawie budowy chodnika w Potoku, zapytała 

jak ta sprawa wygląda.  

Pan J. Szubart powiedział, że rozmowy jeszcze się nie zakończyły. 

Pan W. Walawender zapytał odnośnie oświetlenia w kierunku Dąbrówek. 

Pan J. Szubart powiedział, iż oświetlenie próbnie zostało już odpalone, niemniej jednak podczas 

burzy doszło do awarii bezpiecznika, która zostanie usunięta i oświetlenie będzie działać.  

Pan Z. Tama powiedział, iż przy remoncie drogi Rakszawa Medynia Powiat podjął próbę 

udrożnienia w najbardziej podmokłym miejscu, zapytał czy te prace będą dokończone.  

Pan J. Szubart powiedział, iż w związku z tym, że Gmina partycypuje w kosztach remontu                       

tej drogi, niejednokrotnie były zgłaszane uwagi dotyczące różnych odcinków tej drogi, materiału 

jaki został użyty do wykonania poboczy, czy choćby zjazdu do Szkoły w Węgliskach,                            

w następnym tygodniu ma się odbyć spotkanie z pracownikami Zarządu Dróg Powiatowych                     

w sprawie uwag . 

Pan Z. Tama powiedział, iż dzisiaj jechał i widział, że pobocze jest ponownie wykonywane, tym 

razem szerzej, a jeżeli chodzi o wjazd do szkoły, to jest przyasfaltowany.  

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż wczoraj spotkał się z mieszkańcami i proszą oni                    

o zainstalowanie progu zwalniającego w okolicy Pana Kot, jest to droga prosta z dobrą 

widocznością, a w tamtym miejscu jest sporo małych dzieci. Pan Przewodniczący poprosił                   

Panią Wójt o rozważenie montażu progu, który w tej chwili jest zdemontowany, dodał iż zapoznał 

się z notatka służbową pracownika i w tej notatce dokładnie jest zapisane, gdzie ten próg powinien 

być zamontowany, wcześniej został zainstalowany w złym miejscu. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poruszył kwestię oświetlenia ulicznego, które włącza się 

zbyt późno, już po zmroku, w tej chwili dzień jest już sporo krótszy, a włączniki są ustawione                 

jak na czerwiec. Pan Przewodniczący powiedział, iż Pani Wójt na wstępie poruszyła temat 

uchwały podjętej przez Radę Gminy określającej wysokość wynagrodzenia Wójta, mówiąc,                    

że Rada Gminy obniżyła te pobory. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział,                          

iż obowiązek podjęcia takiej uchwały został na Radę Gminy nałożony, to nie Rada wyszła                               

z taką inicjatywą, „większość rządowa” obniżyła pobory wójtom, burmistrzom i prezydentom                  

o 20%, Rada Gminy Rakszawa nie zgodziła się z tym i nie obniżyła poborów Pani Wójt o 20%, 

czyli podniosła te pobory, wprawdzie nie do takiej wysokości, jak Pani Wójt miała wcześniej, 

gdyż jak wcześniej powiedziała Pani Wójt jest to o 600,00 zł mniej. Pan Przewodniczący 

powiedział, iż nie jest prawdą, że radni obniżyli pobory Pani Wójt, gdyż radni te pobory podnieśli, 

tylko nie do wysokości satysfakcjonującej Panią Wójt, inicjatorem ruchów przy poborach Wójta 

była „większość rządowa”. 

Pani Wójt powiedziała „to nieprawda”. 
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Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział „czyli Rada Gminy według Pani z własnej 

inicjatywy wystąpiła, zrobiła i obniżyła Pani pobory, nie Rada Pani podniosła, o 20% zostały 

obniżone pobory Wójtów, na innych wskaźnikach zostało podniesione, tylko nie do takiej 

wysokości, jak Pani miała pobory wcześniej”. 

Pani Wójt powiedziała „nic nie zostało podniesione”, zwracając się do Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej dodała „Rząd nie ma żadnego prawa obniżać pobory żadnemu wójtowi, burmistrzowi, 

prezydentowi, Rząd uchwala tabele i stawki „od do” w tabeli i Rząd to zrobił, czyli o 20% obniżył 

stawki wynagrodzenia zasadniczego … każda Rada przystosowywała wynagrodzenie Wójta                     

do obecnie obowiązujących stawek i jak zrobiła, zrobiła tak jaki chciała i tu nie jest żadna sprawa 

Rządu, Sejmu, bo wszystkie rady w Województwie Podkarpackim przystosowywały…w całym 

Kraju oczywiście i w Powiecie,  wszystkie przystosowywały zgodnie z tabelami jakie są i z tego 

co wiem, to żaden wójt oprócz Burmistrza Miasta Łańcuta, który miał górne stawki z poprzedniego 

rozporządzenia, to żaden z wójtów nie stracił, fizycznie czyli praktycznie na poborach, które miał 

do tej pory, jak wskazałam jest to wola Rady, zrobiła Rada tak jak uważa, wiem że Pan odchodził 

na emeryturę i nikt Panu nie obniżał, a nawet podwyższył pobory przed odejściem na emeryturę, 

tak ze jakby to Pan chciał nazwać, to proszę tak nazywać, prawdą jest, że otrzymuję niższe pobory 

niż miałam wcześniej i taka jest prawda i macie do tego prawo”. 

Pan R. Leja powiedział, że jeżeli chodzi o dostosowywanie wynagrodzenia Pani Wójt                                  

do poprzednich widełek, to nie Rada dostosowywała, tylko to dostosowywała Pani Wójt sama,                 

w taki sposób, że zaproponowała radzie projekt uchwały, ze zwiększeniami w taki sposób,                   

żeby dostosować wynagrodzenie do wynagrodzenia sprzed zmiany uchwały. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż uważa, że dostosowywanie do obecnych przepisów 

polegałoby na tym, aby założyć tę samą procentową wysokość maksymalnych poborów, a było                            

to 83%, idąc dalej tokiem myślenia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej to licząc 83% 

wychodziłoby 3.900,00 zł, więc Rada Gminy zwiększyła pobory Pani Wójt przekraczając 90% 

maksymalnej stawki.  

Pani Wójt powiedziała „Rada zmniejszyła mi pobory o 600,00 zł, to jest fakt, którego nie da się 

zmienić.” 

Pan J. Kuca powiedział, iż wróci do poprzednich sesji, gdy były uchwalane diety dla sołtysów, 

kiedy mówił żeby podnieść je z „symbolicznych pieniędzy” do wyższej kwoty, gdyż uważał                         

że się należy więcej, powiedział iż wówczas wstydził się tego, że wstaje i to mówi, że chce o „parę 

groszy więcej”. Pan sołtys powiedział, iż teraz to rozumie jak słyszy, że ci co mają dużo i też mają 

pretensje, w związku z czym nie wstydzi się tego, co mówił wcześniej, tu chodziło o takie 

symboliczne 300,00 zł. 

Przewodniczący Rady Gminy w imieniu Pani Dyrektor zaprosił wszystkich na niedzielną 

„Pasjonadę”, której przyświeca szczytny cel, będą zbierane środki na jednego z mieszkańców 

Gminy. 

Pan F. Pliś powiedział, iż kilka lat temu, jaki była „Pasjonada” na Kościelnym zrobiło się tam 

bardzo przyjemnie, po kilku latach rzeczce zrobiły się nowe tamy, zarosła trawa, tydzień temu 

podczas burzy rzeka ta wystąpiła z koryta, Pan radny zapytał do kogo można się zwrócić, żeby tę 

rzekę udrożnić, dodał iż udrożnię trzeba obie rzeki na tamtym terenie. 

Pan J. Szubart powiedział, iż Państwowe Gospodarstwo Wodne Polskie Wody znajduje się                          

na ul. Kolejowej w Łańcucie, zatrudnione są tam w chwili obecnej trzy osoby, w tej chwili                       

nie maja nawet złotówki, żeby wykonywać jakiekolwiek inwestycje na terenie Powiatu 

Łańcuckiego. Odnośnie bobrów Pan Kierownik powiedział, że takich miejsc jest więcej,                        

wraz z pracownikiem był na stawach obok cegielni, gdzie bobry zatykają przepusty,                       

poprosił właścicieli tych stawów, a właściciele się zgodzili na upuszczenie części wody,                      

żeby powstał   zapas i nawet w sytuacji, gdyby bobry zrobiły tamy żeby nie doszło                                     

do rozerwania stawów i zalania tamtego terenu. Pan J. Szubart powiedział, iż dobra                        

informacja jest taka, że prawdopodobnie Gmina dostanie z Ministerstwa środki na drzew 

miododajnych, drzewa te mają być sadzone na działce gminnej naprzeciwko radnego Plisia, 

wcześniej te działkę trzeba będzie wyczyścić. 
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Pan F. Pliś powiedział, że gdyby przez działalność bobrów zalało sąsiadów, wówczas                         

trzeba by było wypłacić odszkodowanie. 

Pan W. Walawender zwracając się do Pana J. Szubart, jako radnego powiatowego zapytał,                      

czy Powiat coś myśli o drodze powiatowej od Węglisk w kierunku Kątów.  

Pan J.  

Szubart powiedział, iż na dzień dzisiejszy nie ma tego w żadnych planach. 

Pani T. Chajec powiedziała, iż mieszkańcy napisali pismo z prośbą o zabezpieczenie środków 

finansowych na remont tej drogi i złożyli je w Starostwie Powiatowym, dodała że to pismo 

podpisało około 50 osób. 

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

że radni nie zabrali głosu uznał punkty dziesiąty i jedenasty porządku obrad za wyczerpane. 

 

Ad. 12 

 

W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy 

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

 

 

Z nagrania spisała: Teresa Nowicka           Zatwierdził:  
 

Paweł Przybyło 

Przewodniczący Rady Gminy 


