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Protokół Nr VII/58/2018 

z LVIII Sesji Rady Gminy Rakszawa 

z 5 września 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 Pani Wójt. Pan 

Przewodniczący powiedział, iż radni wraz z zaproszeniami otrzymali zaproponowany przez               

Panią Wójt porządek obrad, po czym odczytał jego treść. Przewodniczący Rady Gminy zapytał, 

czy radni chcieliby wnieść uwagi do zaproponowanego porządku obrad, w związku z tym, że radni 

nie wnieśli uwag poddał pod głosowanie zaproponowany porządek obrad. 

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

 

Zatwierdzony porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego 

poza rok budżetowy. 

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

4. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rakszawa na lata 2018 

- 2025. 

5. Zakończenie obrad. 

 

Ad. 2 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu drugiego porządku obrad  

tj. podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego 

poza rok budżetowy. Pan Przewodniczący o przybliżenie projektu tej uchwały poprosił Panią 

Wójt. 

Pani Wójt powiedziała, iż Gmina Rakszawa wspólnie z Gminami Gać i Żyraków, w piątek, już 

późno dotarła informacja, o konieczności zwołania sesji na której będą zmienione kwoty 

dotyczące realizacji projektu OZE. Na początku zakładano, że projekt będzie realizowany w roku 

2018 w całości, niestety ze względów formalnych, przetargów, zapytań do Urzędu 

Marszałkowskiego, termin się przesunie. W dniu jutrzejszym jest podpisanie umowy przetargowej 

na część zadań z tego projektu, bodajże nie dotyczy to tylko pieców, gdyż nie jest wyłoniony 

jeszcze wykonawca. Dzisiaj muszą być zatwierdzone uwarunkowania finansowe,                    w 

2017 roku była podjęta uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania 

wykraczającego poza rok budżetowy, mając na uwadze że projekt będzie realizowany                                       

w 2018 roku, teraz projekt ma być realizowany w tym roku, a zakończony w roku 2019, w związku 

z czym trzeba zmienić kwoty zarówno w budżecie, jak i w wieloletniej prognozie finansowej. 

Wójt aby móc realizować pozostałą część projektu w 2019 roku musi mieć zgodę na zaciągnięcie 

takiego zobowiązania. Pani Wójt oddała głos Pani M. Nycz. 

Pani M. Nycz powiedziała, iż dla Gminy Rakszawa kwota jaka była szacowana na realizację tego 

projektu to 3.302.659,84 zł, po drugim przetargu nastąpiło rozstrzygnięcie na instalację 

kolektorów słonecznych, fotowoltaikę i pompy ciepła, kwota tego przetargu plus szacunkowa 

kwota na piece wynosi 2.996.146,27 zł, jest to kwota mniejsza o 306.000,00 zł, jeżeli chodzi                        

o piece będzie ogłaszany trzeci przetarg, pierwszy był na kwotę dużo wyższą niż zaplanowana,              

w drugim przetargu nie było żadnej oferty, w tej chwili będzie trzeci przetarg na same piece, 

otwarcie tego przetargu jest planowane na dzień 7 września. Został wyłoniony inspektor nadzoru, 
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kwota inspektora wyjdzie około 99,00 zł na mieszkańca, na każdą instalację. Jeżeli chodzi                          

o koszty, to dofinansowanie unijne wynosi 70%, 30% kosztów plus VAT ponosi mieszkaniec. 

Pani M. Nycz powiedziała, że jeżeli chodzi o kwoty dotyczące stricte Gmin jest to koszt inżyniera 

kontraktu, który jest kosztem niekwalifikowanym, a który ponoszą Gminy Rakszawa, Gać                            

i Żyraków, dla Gminy Rakszawa jest to kwota 13.076,56 zł, tym inżynierem jest Pan M. Pień                     

z Firmy Ekosfera, ostatnio prowadził w Rakszawie spotkanie z mieszkańcami dotyczące instalacji, 

jest jeszcze koszt promocji, czyli zakupu tablicy informacyjnej za kwotę 615,00 zł. w dniu 

jutrzejszym nastąpi podpisanie umowy na montaż i dostawę kolektorów, fotowoltaiki i pompy, 

będzie tez spotkanie z wykonawcą oraz inspektorem nadzoru. Umowa, która będzie jutro 

podpisana zakłada wykonanie 50% instalacji w tym roku, a 50% w roku następnym. W Gminie 

Rakszawa jest 212 instalacji, 106 powinno być wykonanych w tym roku. Wykonawca określi,                 

ile z instalacji będzie mógł wykonać w tym roku i jak będzie wyglądał harmonogram. Po przetargu 

na fotowoltaikę wyszła kwota dużo tańsza, w zależności od mocy oszczędności kształtują się                  

na poziomie 500,00 – 600,00 zł. pompy ciepła wyszły drożej o 200,00 – 500,00 zł, niemniej jednak 

na spotkaniu które się odbyło mieszkańcy wyrazili na to zgodę i będą partycypować w tych 

instalacjach. Zakończenie projektu jest do czerwca przyszłego roku. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Pani M. Nycz, po czym otworzył dyskusje w temacie 

tej uchwały. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej zapytał, w jaki sposób będzie ustalana kolejność 

wykonywania instalacji, dodał iż odbywają się spotkania przedwyborcze i mieszkańcy będą o to 

pytać.  

Pani M. Nycz powiedziała, iż to określi jutrzejsze spotkanie, najpierw z pozostałymi gminami 

trzeba oszacować, ile to będzie instalacji, a później będą ustalone kryteria. Procedury dla 

wszystkich gmin będą jednakowe. 

Pan F. Pliś zapytał, czy wspomniane 212 instalacji dotyczy tylko Gminy Rakszawa. 

Pani m. Nycz potwierdziła, dodała iż kolektorów jest 86, fotowoltaiki 75, pieców 22 i pomp 29. 

Są listy rezerwowe na fotowoltaikę, na kolektory, na piec, zostały 3 piece o mocy 25 kW,                   

niemniej jednak mieszkańcy cały czas dopytują, w związku z czym nie powinno być problemu, 

aby do końca roku rozdać te instalacje.   

Pan R. Leja zapytał, ilu mieszkańców – gospodarstw skorzystało z tej możliwości, gdyż domyśla 

się, że niektórzy złożyli wnioski na więcej niż jedną instalację. 

Pani M. Nycz powiedziała, iż skorzystało 186 mieszkańców. 

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

że nikt nie zabrał głosu zamknął dyskusję, po czym poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie 

wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy. 

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie (13 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż podjęta uchwała będzie miała Nr LVIII/270/18 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 5 września 2018 roku, po czym uznał punkt drugi porządku obrad                     

za wyczerpany. 

 

Ad. 3 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu trzeciego porządku obrad 

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

powiedział iż w dniu dzisiejszym radni otrzymali projekt uchwały z małą korektą. Pan 

Przewodniczący poprosił Panią Wójt o przybliżenie projektu tej uchwały. 

Pani Wójt powiedziała, iż całość dochodów, jak i wydatki są związane z dotacją Urzędu 

Marszałkowskiego, były wprowadzone do budżetu roku 2018, w związku z tym, że te kwoty się 

zmieniły, gdyż projekt będzie realizowany w dwóch latach, budżet jest zmniejszany o kwotę, która 

jest przenoszona na rok przyszły. Pani Wójt oddała głos Pani Skarbnik. 
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Pani Skarbnik powiedziała, iż w uchwale dotyczącej zmiany budżetu na rok 2018 wprowadza się 

zmiany, które są konsekwencją podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie 

zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy, po czym omówiła zmiany zgodnie                                

z uzasadnieniem do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy 

Rakszawa na 2018 rok (załącznik nr 1 do protokołu). 

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

tej uchwały. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej dopytał, czy ta inwestycja będzie rozliczana częściowo, 

osobno rok bieżący, a osobno rok przyszły, część dotacji Gmina dostanie w tym roku i wprowadzi 

ją do budżetu. 

Pani Skarbnik powiedziała, iż dotacja przyjdzie w formie zaliczki, jak to będzie wyglądać, to się 

dopiero okaże po jutrzejszej rozmowie z wykonawcami, kiedy będą wystawiane faktury. 

Pani M. Nycz powiedziała, iż z Urzędu Marszałkowskiego zaliczkuje się kwotę, którą w trzech 

miesiącach wnioskodawca zamierza rozliczyć, na dzień dzisiejszy nie wiadomo, jaka to będzie 

kwota, zależne jest to od tego, jak wykonawca będzie wykonywał i rozliczał zadania. 

Pan F. Pliś zapytał, czy na wszystkie projekty jest jeden inspektor nadzoru. 

Pani M. Nycz powiedziała, iż jeszcze nie ma umowy z inspektorem nadzoru, w związku z czym 

nie wie jakich on będzie miął ludzi, będą to przedstawiciele różnych branż, każdy mieszkaniec 

będzie płacił w zależności od tego ile ma instalacji, czyli będzie to wielokrotność kwoty 99,00 zł, 

jeżeli ktoś ma 3 instalacje, to będzie płacił 3 x 99,00 zł. 

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

że nikt nie zabrał głosu zamknął dyskusję, po czym poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie 

wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rakszawa na rok 2018. 

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie (13 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż podjęta uchwała będzie miała Nr LVIII/271/18 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 5 września 2018 roku, po czym uznał punkt trzeci porządku obrad                        

za wyczerpany. 

 

Ad. 4 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu czwartego porządku obrad 

tj. podjęcia uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rakszawa na lata                  

2018 - 2025. Pan Przewodniczący o przybliżenie projektu tej uchwały poprosił Panią Wójt. 

Pani Wójt oddała głos Pani Skarbnik. 

Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały zgodnie z objaśnieniami do uchwały w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej (załącznik nr 2 do protokołu).  

Przewodniczący Rady Gminy podziękował pani Skarbnik, po czym otworzył dyskusję w temacie 

tej uchwały.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapytał, czy załączniku nr 2, czyli wykazie przedsięwzięć 

powinno być „bez zmian”. 

Pani Skarbnik powiedziała, iż tego załącznika się nie zmienia, gdyż zgodnie z uwagami RIO                     

w takim przypadku nie ma przedsięwzięcia, przedsięwzięcia są wtedy, kiedy przekraczają 3 lata. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż chodzi Mu konkretnie o zapis słów „bez 

zmian”, czy tak powinno być. 

Pani Skarbnik potwierdziła. 
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Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy radni chcieliby jeszcze zabrać głos, w związku z tym, 

że nikt nie zabrał głosu zamknął dyskusję, po czym poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rakszawa na lata 2018 - 2025. 

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie (13 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż podjęta uchwała będzie miała Nr LVIII/272/18 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 5 września 2018 roku, 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. 800 do godz. 840.   

 

 

Sporządziła: Teresa Nowicka           Zatwierdził:  
 

Paweł Przybyło 

Przewodniczący Rady Gminy 


