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Protokół Nr VII/59/2018 

z LIX Sesji Rady Gminy Rakszawa 

z 28 września 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, nieobecni                   

są radni T. Chajec, R. Falandysz, P. Frączek i S. Piersiak. 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 protokołów z LVI, LVII i LVIII 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 poprzednich sesjach. 

7. Informacja dotycząca pozyskiwania środków z zewnętrznych źródeł w roku 2018. 

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

9. Wnioski i zapytania radnych. 

10. Sprawy różne. 

11. Zakończenie obrad. 

 

Ad. 3 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu trzeciego porządku obrad  

tj. przyjęcia protokołów z LVI, LVII i LVIII sesji Rady Gminy.  Pan Przewodniczący zapytał, czy 

radni mają uwagi do protokołu z LVI sesji Rady Gminy, w związku z tym, że radni nie zgłosili 

poprawek poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z LVI sesji Rady Gminy. 

Radni przyjęli protokół z LVI sesji jednogłośnie (11 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy radni mają uwagi do protokołu z LVII sesji Rady 

Gminy, w związku z tym, że radni nie zgłosili poprawek poddał pod głosowanie przyjęcie 

protokołu z LVII sesji Rady Gminy. 

Radni przyjęli protokół z LVII sesji (10 głosów „za” 1 głos „wstrzymujący”) 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy radni mają uwagi do protokołu z LVIII sesji Rady 

Gminy, w związku z tym, że radni nie zgłosili poprawek poddał pod głosowanie przyjęcie 

protokołu z LVIII sesji Rady Gminy. 

Radni przyjęli protokół z LVIII sesji (9 głosów „za” 2 głosy „wstrzymujące”) 

Przewodniczący Rady Gminy uznał punkt trzeci porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 4 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu czwartego porządku obrad 

tj. informacji Przewodniczącego Rady Gminy z działań podejmowanych w okresie między 

sesjami. Pan Przewodniczący poinformował zebranych, iż uczestniczył w posiedzeniu Komisji 
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Rewizyjnej, która zajmowała się przygotowanym na dzisiejszą sesję projektem uchwały w sprawie 

wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rakszawa na rok 2018, ponadto uczestniczył                                 

w zebraniach wiejskich sołectw Rakszawa Kąty i Rakszawa Górna, w pozostałych zebraniach                 

nie mógł uczestniczyć, za co sołtysów przeprosił. Pan Przewodniczący reprezentował Radę Gminy 

w uroczystościach dotyczących Odzyskania Niepodległości, poinformował radnych iż dobiegła 

końca budowa boiska do piłki plażowej przy Szkole Podstawowej Nr 1, jest ono gotowe do użytku, 

podziękował Przewodniczącemu Komisji Gospodarczej oraz Przewodniczącemu Komisji 

Społecznej za czynny udział w doprowadzeniu tej budowy do końca. Przewodniczący Rady 

Gminy powiedział, iż spotkał się również z Panią Wójt w celu ustalenia porządku obrad dzisiejszej 

sesji. 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, często spotykała się z dyrektorami jednostek organizacyjnych, 

uczestniczyła w wyjazdowym spotkaniu w Żyrakowie w dniu 6 września, gdzie doszło                              

do zawarcia umów związanych z projektem OZE, podpisane są umowy na pompy ciepła,                           

na fotowoltaikę i na solary. W czasie tego spotkania nie był jeszcze rozstrzygnięty przetarg                      

na kotły grzewcze, niemniej jednak i ta umowa będzie podpisana w najbliższym czasie. Pani Wójt 

powiedziała, iż uczestniczyła w oficjalnych powołaniach Komendanta Powiatowego Policji                    

w Łańcucie Pana M. Mendoń oraz Komendanta Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej                            

w Łańcucie Pana B. Golenia. Pani Wójt uczestniczyła w pogrzebie matki Prezesa OSP, 

reprezentowała Gminę na uroczystości 300 – lecia Parafii w Medyni Głogowskiej, do której należy 

wieś Węgliska, uczestniczyła w powiatowych zawodach młodzieżowych drużyn pożarniczych, 

gdzie grupy dziewcząt z tereny naszej Gminy zajęły I i III miejsce, natomiast drużyna chłopców 

zajęła II miejsce. Pani Wójt uczestniczyła w posiedzeniu Kapituły przyznającej nagrodę Starosty 

Powiatu Łańcuckiego, statuetkę Michała Archanioła, dwa lata temu te statuetkę otrzymał nasz 

rodak Pan T. Świątoniowski. Pani Wójt powiedziała, iż w zebraniach wiejskich w Jej imieniu 

uczestniczył Kierownik Referatu J. Szubart, w dniu wczorajszym Pani Wójt uczestniczyła                           

w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.  

Pan Przewodniczący podziękował Pani Wójt, po czym uznał punkt piąty porządku obrad                             

za wyczerpany. 

 

Ad. 6  

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktów piątego porządku obrad 

tj. sprawozdania Wójta z realizacji uchwał podjętych na poprzednich sesjach. Pan Przewodniczący 

o przedstawienie tego tematu poprosił Panią Wójt. 

Pani Wójt oddała głos Pani Sekretarz. 

Pani Sekretarz powiedziała, iż na ostatniej sesji były podjęte trzy uchwały, wszystkie dotyczyły 

realizacji projektu OZE: 

 uchwała Nr LVIII/270/18 Rady Gminy Rakszawa z dnia 5 września 2018 roku w sprawie 

wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy,  

 uchwała Nr LVIII/271/18 Rady Gminy Rakszawa z dnia 5 września 2018 roku w sprawie 

wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rakszawa na rok 2018, 

 uchwała Nr LVIII/272/18 Rady Gminy Rakszawa z dnia 5 września 2018 roku w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rakszawa na lata 2018 – 2025, wszystkie                        

te uchwały zostały zrealizowane, umowy zostały podpisane. 
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Przewodniczący Rady Gminy podziękował Pani Sekretarz, po czym zwracając się do Pani                     

Wójt zapytał, czy wniosek o dofinansowanie złożony przez KS Włókniarz został zweryfikowany 

i czy jest szansa, że Klub dostanie wnioskowane 5.000,00 zł, przypomniał iż bodajże dwa miesiące 

temu Rada Gminy przyjęła uchwałę dotyczącą zmiany budżetu w tym zakresie, niemniej jednak 

do dnia dzisiejszego Klub tych środków nie otrzymał, a Pani Wójt mówiła wówczas, że wniosek 

złożony przez Klub będzie weryfikowała Pani radca. Pan Przewodniczący zwracając się do Pani 

radcy zapytał, jak wygląda sprawa weryfikacji przyznania tych środków, czy nic nie stoi na 

przeszkodzie. 

Pani M. Siuda powiedziała, iż radni przyjęli uchwałę zmieniającą budżet, uchwałę wykonuje Wójt 

i to Wójt rozważając wszystkie okoliczności decyduje w którym momencie należy dokonać 

takiego wydatku, dodała że budżet jest do końca roku, a tu zostało jeszcze trochę czasu. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, w jakim czasie Klub Sportowy może się spodziewać 

wypłaty tych środków.  

Pani Wójt powiedziała, iż Rada zwiększyła pulę na sport i wykonanie budżetu należy do Wójta, 

rok się nie skończył, Wójta rozlicza Rada po zakończeniu roku kalendarzowego. 

Przewodniczący rady Gminy powiedział, iż nie próbuje rozliczać Wójta, tylko pyta „czy i kiedy 

będzie wykonana ta uchwała”. 

Pani Wójt powiedziała, iż poinformuje radnych o tym, jak będzie.  

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż na wcześniejszej sesji radni poruszali już ten temat, 

On nie widzi przeszkód, aby tych środków nie przekazać, żeby Klub mógł wykonać inwestycje 

związaną z remontem sieci energetycznej. Pan Przewodniczący zaapelował do Pani Wójt, aby 

pochyliła się nad tym tematem w trybie pilnym.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, że gdyby chodziło tu o kwotę 5.000.000,00 zł, 

to wykazywałby daleko idące zrozumienie, ale tu chodzi o kwotę 5.000,00 zł, więc skojarzenia 

mogą być tylko jednoznaczne „z jakiś powodów znanych tylko Pani, Pani nie chce wykonać                        

w tym zakresie uchwały Rady Gminy”, nie są to na pewno powody merytoryczne.  

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż tego tematu nie uda się wyjaśnić, nic nie uda się 

dowiedzieć, w związku z czym nie wie co ma odpowiedzieć Zarządowi Klubu Sportowego. 

Pani Wójt powiedziała, ze jeżeli Zarząd jest zainteresowany, to wie gdzie Wójt urzęduje, może 

przyjść i zapytać. 

Przewodniczący Rady Gminy uznał punkty szósty porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 7 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu siódmego porządku obrad                                 

tj. informacji dotyczącej pozyskiwania środków z zewnętrznych źródeł w roku 2018. Pan 

Przewodniczący o przedstawienie tego tematu poprosił Panią Wójt. 

Pani Wójt oddała głos Pani M. Nycz. 

Pani M. Nycz przedstawiła sprawozdanie z pozyskiwania środków z zewnętrznych źródeł                         

w 2018 roku (załącznik nr 1 do protokołu). 

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

temacie. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapytał, odnośnie parku przy „Kamieniu Witosa”, czy jeżeli 

w tym roku będą sadzone tam drzewa miododajne, a w przyszłym roku będzie tam utwardzany 

teren i będą tam budowane urządzenia, to czy te prace nie będą ze sobą kolidować, czy te 

posadzone drzewa nie ucierpią w przyszłym roku przy wykonywany zaplanowanych tam prac. 

Pani M. Nycz powiedziała, że jeżeli chodzi o park, to ma on być około 20m za „Kamieniem 

Witosa”, natomiast środki pozyskiwane są na utwardzenie powierzchni i aranżację terenu przy 

„Kamieniu”, te miejsca nie będą ze sobą kolidować. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, zwrócił uwagę, że na terenie, na którym planowany jest park 

żyją bobry, w związku z czym zapytał „czy sąsiedztwo ten park wytrzyma”. 
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Pani M. Nycz powiedziała, iż realizacja tego projektu polega na tym, że trzeba było wskazać jedno 

miejsce, te drzewa nie mogą być rozproszone, w związku z czym została wskazana właśnie                         

ta działka. 

Pan F. Pliś powiedział, iż w pierwszym zdaniu sprawozdania było wspomniane Ministerstwo 

Sprawiedliwości, zapytał, czy tak ma być. 

Pani M. Nycz powiedziała, że ten nabór był ogłoszony przez Ministra Sprawiedliwości. 

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

w związku z tym, że radni nie zabrali głosu zamknął dyskusję, podziękował Pani M. Nycz                                

za przygotowanie sprawozdania, a następnie uznał punkt siódmy porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 8  
 

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

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

Przewodniczący poprosił Panią Wójt o przybliżenie projektu tej uchwały. 

Pani Wójt oddała głos Pani Skarbnik. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż przed sesją radni otrzymali projekt uchwały 

wzbogacony o dodatkowe zmiany, taki zmieniony projekt otrzymała Komisja Rewizyjna                         

na swoim posiedzeniu i omawiała projekt już zmieniony. 

Pani Skarbnik omówiła zmiany zgodnie z uzasadnieniem do projektu uchwały oraz uzasadnieniem 

do autokorekty (załącznik nr 2 do protokołu). 

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

tej uchwały. 

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

wraz z autopoprawką na wczorajszym posiedzeniu, przypomniał że do budżetu wprowadza się 

kwotę prawie 47.000,00 zł, jest to zwrot środków wydatkowanych na fundusz sołecki, środki                    

te zostały rozdysponowane poprzez dołożenie 11.000,00 zł na przebudowę drogi na Grobli, 

21.735,00 zł na rozbudowę sieci kanalizacyjnej i 14.000,00 zł na rozszerzenie zadania budowy 

oświetlenia ulicznego na Rąbanym, pierwotnie to zadanie miało być realizowane w dwóch 

etapach, niemniej jednak po rozstrzygnięciach przetargowych dokładane jest 14.000,00 zł                              

i to zadanie będzie zrealizowane w całości. pozostałe zmiany budżetu to przeniesienia                    

pomiędzy działami, o ponad 183.000,00 zł zmniejszane są wydatki w Gimnazjum, środki                         

te przeznaczane są na inne szkoły na terenie Gminy, a także na sfinansowanie zakupów na rzecz 

nowej Rady Gminy, czyli tabletów, laptopa, oprogramowania, aby sprostać wymaganiom nowej 

ustawy. Pan Przewodniczący powiedział, iż Komisja nie wniosła uwag do proponowanych zmian 

i rekomenduje Radzie Gminy podjęcie uchwały w brzmieniu jak po autopoprawce. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy inwestycje, których dotyczy zmiana budżetu będą 

zrealizowane jeszcze w tym roku. 

Pani Wójt potwierdziła.  

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 (11 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż podjęta uchwała będzie miała Nr LIX/273/2018 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 28 września 2018 roku, po czym uznał punkt ósmy porządku obrad                      

za wyczerpany.  
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Ad. 9 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu dziewiątego porządku obrad                           

tj. wnioski i zapytania radnych. Pan Przewodniczący powiedział, iż uczestniczył w zebraniu 

wiejskim sołectwa Rakszawa Górna, bardzo szeroko był tam omawiany temat  budowy boiska 

przy Szkole Podstawowej Nr 3, mieszkańcy wykazali spore niezadowolenie z tego, że ta sprawa 

toczy się już kilka lat, corocznie środki na ten cel są zabezpieczane, a realizacji nie ma, dodał                    

iż obiecał mieszkańcom, że poruszy ten temat na sesji. Przewodniczący Rady Gminy zwracając 

się do radnych powiedział, iż Jego pomysł w tej kwestii jest taki, aby w sytuacji jeżeli boisko                   

nie otrzyma dofinansowania, a na zebraniu padła informacja, że mało prawdopodobnym jest, żeby 

to dofinansowanie było, to proponuje, aby na ten cel przeznaczyć środki wolne oraz nadwyżkę                 

i to boisko wykonać. Pan Przewodniczący powiedział, iż często uczestniczy w zebraniach 

wiejskich na tamtym terenie i ten temat zawsze się tam przewija. Przewodniczący Rady Gminy 

powiedział, iż temat ten przedstawił już na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, a teraz chciałby 

poznać zdanie pozostałych radnych. 

Pan W. Malec powiedział, iż uczestniczył we wspomnianym zebraniu wiejskim i popiera to,                      

co powiedział Pan Przewodniczący, mieszkańcy są niezadowoleni z niewykonania tego boiska, 

niektórzy śledzą środki wydawane z budżetu i widzą, że mimo zabezpieczania środków na top 

boisko od dłuższego czasu nic się w tej kwestii nie dzieje. Pan radny powiedział, iż podejrzewa, 

że skoro do tej pory nie było wspomnianych środków zewnętrznych, to pewnie już ich nie będzie, 

w związku z czym złożył wniosek, aby na budowę tego boiska zabezpieczyć środki z nadwyżki               

i wolnych środków, żeby ta inwestycja została zrealizowana jeszcze w tym roku, „przynajmniej 

jak to się mówi wbicie sztychówki”, a dokończenie przenieść na następny rok. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż zaraz podda pod głosowanie wniosek Pana W. Malec, 

wcześniej chce jeszcze uzupełnić Jego wypowiedź, że chodzi o to, aby w tym roku rozpocząć 

budowę tego boiska, a dokończenie prac przenieść na rok przyszły, w związku z czym pieniądze 

zabezpieczone w tym roku mogłyby przejść na rok następny, jako środki niewygasające,                        

aby budowa tego boiska mogła być dokończona, żeby młodzież z tamtego terenu mogła się na 

wiosnę cieszyć z tego boiska. Pan Przewodniczący powiedział, iż taka jest propozycja, przedstawił 

ja na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, Pani Wójt ma w tej kwestii również swoje zdanie, dodał  

iż po wysłuchaniu Pani Wójt podda pod głosowanie wniosek, gdyż chce, aby wszyscy radni 

wypowiedzieli się w tej kwestii. 

Pani Wójt powiedziała, że jeżeli chodzi o boisko przy Szkole Podstawowej Nr 3, to faktem jest,  

iż wnioski o dofinansowanie składane są corocznie do Ministerstwa Sportu, w poprzednim roku 

warunki do składania wniosków się zmieniły, mogły być przyjmowane wnioski, których kwota 

dofinansowania przekracza 500.000,00 zł, czyli cała inwestycja przy dofinansowaniu 50/50 musi 

opiewać na dużo wyższą kwotę, w związku z czym do tego zadania została dołożona budowa 

boiska w Węgliskach, jak wcześniej wspomniała pracownica odpowiedzi dotyczącej przyznania 

tego dofinansowania jeszcze nie ma, znając sytuację z wcześniejszych dofinansowań dotyczących 

budowy hali sportowej w ZSTG, informacja o przyznaniu dofinansowania wpłynęła mniej więcej 

w tym samym czasie, na początku października była spisana umowa, podobny termin był przy 

dofinansowaniu boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1. Pani Wójt wyjaśniła, że jeżeli chodzi                  

o środki niewygasające, które przechodzą na następny rok, to są takie środki, którymi trzeba 

zapłacić za inwestycję, która z jakiś ważnych przyczyn nie była zakończona w roku 

poprzedzającym, ale w przetargu i w umowie na wykonanie tego zadania zakończenie było 

zapisane do końca tego roku, ale nastąpiły jakieś nieprzewidziane sytuacje, czy przyczyny, które 

nie pozwoliły na wykonanie zadania we wskazanym terminie, taką sytuację trzeba dokładnie 

opisać do RIO i wówczas można takie środki niewygasające zostawić. Takie sytuacje często 

występują przy sporządzaniu projektu, który wymaga uzgodnień z mieszkańcami, a ci z różnych 

przyczyn nie zgadzają się na zaproponowane rozwiązania. Pani Wójt powiedziała, iż w tej sytuacji 

Gmina musiałaby ogłosić przetarg i założyć wykonawcy, że on to zadanie wykona do końca roku, 

a Gmina tę inwestycję odbierze, nikt nie może zapewnić, że w zimie nie będzie mrozu, w związku 
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z czym Wójt nie pokusi się, żeby w październiku ogłaszać przetarg, a w listopadzie rozstrzygać 

go, na wykonanie zadania w tym roku, z dofinansowania można było zrezygnować w połowie 

roku i stwierdzić, że odrzucamy budowę boiska na Węgliskach, a za swoje pieniądze, jeżeli jest 

ich na tyle wybudować boisko w Rakszawie. Pani Wójt powiedziała, iż nie można robić 

„ośmieszających sytuacji”, że wykonawcy da się termin wykonania zadania z odbiorem                                

i rozliczeniem do końca roku. 

Pan W. Malec powiedział, iż myślał o tym, żeby w tym roku podpisać umowę, a inwestycję 

wykonać w roku przyszłym.  

Pani Wójt zapytała, po co w takim razie potrzebne w tym roku pieniądze. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż ta sprawa była omawiana na zebraniu wiejskim i tam 

Pan Kierownik powiedział, potwierdził możliwość przeprowadzenia tej inwestycji w taki sposób.  

Pani Wójt powiedziała, że nie ma dzisiaj Pana Kierownika, niemniej jednak co najmniej do 21 

października za sprawy Gminy odpowiada obecny Wójt i nie będzie tu dyskutować o Panu 

Kierowniku. 

Pan R. Leja powiedział, iż to co powiedziała Pani Wójt nie wyklucza budowy boiska w tym roku, 

gdyż jeżeli budowa boiska rozpoczęłaby się teraz, a pogoda by na to pozwoliła, to można by było 

je zrobić, jeżeli pogoda na to nie pozwoli, wówczas zakończenie inwestycji przesunęłoby się                     

na następny rok.  

Pan Z. Tama powiedział, iż trzeba poczekać do końca października na rozstrzygnięcie przez 

Ministerstwo kwestii dofinansowania, w tej chwili jest to „zawieszone w próżni”. 

Przewodniczący rady Gminy powiedział, iż tak jak poinformowała Pani M. Nycz odpowiedź                     

w kwestii dofinansowania powinna być do końca października, w związku z czym chciałby złożyć 

wniosek Pana W. Malec, aby w przypadku nie otrzymania dotacji z Ministerstwa, użyć środki                      

i to boisko wykonać. 

Pani Wójt powiedziała, iż chciałaby, aby każdy miał świadomość tego, że pozbawione 

dofinansowania z Ministerstwa będzie również boisko na Węgliskach, gdyż te boiska oddzielnie 

nie spełniają warunków aby móc ubiegać się o to dofinansowanie. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż Pni Wójt Go nie zrozumiała, chodzi Mu o to, aby                   

tę budowę boiska przeprowadzić w taki sposób w sytuacji, jeżeli będzie odmowna decyzja                             

z Ministerstwa odnośnie dofinansowania, gdyż jak informowała Pani M. Nycz w tym miesiącu                 

ta odpowiedź powinna być. Pan Przewodniczący powiedział, iż taka sytuacja powtarza się co roku, 

zakładane są środki, składany jest wniosek, po czym nie ma dofinansowania i inwestycja nie jest 

realizowana, On chciałby te sytuację przerwać.  

Pani M. Janas – Piwińska powiedziała, iż jest „rękami i nogami za budową tego boiska”, niemniej 

jednak równie mocno dopinguje budowę boiska na Węgliskach, w związku z czym jeżeli w tym 

roku byłoby budowane boisko w Rakszawie, należy sobie zadać pytanie, co dalej z budową boiska 

na Węgliskach.  

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż On cały czas mówi o sytuacji, jeżeli dofinansowanie 

do końca miesiąca nie zostanie przyznane.  

Pan Z. Tama powiedział, iż cały czas jest mowa o jednym boisku. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż o tym boisku była cały czas mowa, drugie było                               

do niego dołożone, niemniej jednak w przyszłorocznym budżecie można założyć budowę drugiego 

boiska.  

Pan J. Kuca powiedział, iż zasadnym jest to, co chce zrobić Pan Przewodniczący, gdyż to będzie 

obowiązywać jeżeli dotacji nie będzie, jeżeli dotacji nie będzie to Węgliska nie zgodzą się,                       

aby w przyszłym roku również składać wniosek o dofinansowanie. 

Przewodniczący Rady Gminy zwracając się do Pani M. Janas – Piwińska powiedział,                                    

iż ci mieszkańcy już trzy lata maja obiecywane to boisko.  

Pani M. Janas – Piwińska powiedziała, iż jak mówiła jest za tym, aby to boisko powstało, niemniej 

jednak pyta co z budową boiska na Węgliskach, czy dzisiaj podejmowany jest również wniosek, 

że zabezpieczane są pieniądze na projekt i budowę boiska na Węgliskach, czy rozmowa jest tylko 

o tym jednym boisku.  
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Przewodniczący Rady Gminy ponownie zwracając się do Pani M. Janas – Piwińska powiedział, 

iż projekt budowy boiska na Węgliskach już jest, jeżeli chodzi o boisko przy Szkole Podstawowej 

Nr 3 powiedział, że 50% środków już jest, w związku z czym można próbować zabezpieczyć 

środki na drugie 50% i zbudować to boisko, a w następnym roku zbudować boisko na Węgliskach. 

Pan Przewodniczący powiedział, iż Jego propozycja jest taka, aby środki zabezpieczyć                                

w przypadku nie otrzymania dotacji i mimo wszystko wybudować to boisko i nie czekać z roku 

na rok, aż ta dotacja będzie przyznana.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż przy okazji dyskusji na temat budowy boiska 

na Rąbanym wytworzyła się dyskusja na temat boiska na Węgliskach, przy czym jak sobie 

przypomina realizacja tego boiska miała być w innym miejscu, zebranie wiejskie w Węgliskach 

wyraziło zgodę na przeniesienie tej lokalizacji i budowę boiska obok szkoły pod warunkiem,                     

że otrzyma dofinansowanie z Ministerstwa, jeżeli tego dofinansowania nie będzie zebranie 

wyraziło pogląd, że boisko ma wrócić na lokalizację pierwotną, co jest zapisane w protokołach 

zebrania wiejskiego, a na sesji jest obecny Pan sołtys. Pan Przewodniczący powiedział, iż trzeba 

się obracać wokół postanowień mieszkańców Węglisk, nie ma dofinansowania, nie ma lokalizacji 

przy szkole, lokalizacja wraca na teren gromadzki.  

Pan J. Kuca powiedział „dokładnie tak”. 

Pani Wójt zwracając się do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej powiedziała, iż boisko                         

na Węgliskach nie było planowane w tym roku, w tym roku planowane było wykonanie boiska               

w Rakszawie, jeżeli przyznane by było dofinansowanie, natomiast boisko w Węgliskach 

planowane było do wykonania w przyszłym roku, co jest zapisane w WPF, nikt nie powiedział,       

że na przyszły rok nie będzie dofinansowania, dodała iż być może będzie informacja,                                     

że dofinansowanie będzie w roku 2019. Pani Wójt powiedziała, że Rada Sołecka zmieniła swoją 

decyzję dotyczącą lokalizacji, niemniej jednak nie chce się już na ten temat wypowiadać, gdyż                      

to nowy Wójt i Rada będą decydować o tym co dalej, czy pozostawić obecną lokalizację, czy też 

zmienić lokalizację i wykonać na nią nowy projekt boiska. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod glosowanie wniosek Pana W. Malec, aby w przypadku 

nie uzyskania dotacji w tym roku od Ministerstwa na dofinansowanie budowy boiska przy Szkole 

Podstawowej Nr 3 i boiska przy Szkole Podstawowej w Węgliskach, mając na uwadze to, że 50% 

środków znajduje się w aktualnym budżecie Gminy Rada Gminy wnioskuje do Wójta o użycie 

środków wolnych i zbudowanie boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3. 

Radni przyjęli wniosek (10 głosów „za” 1 glos „wstrzymujący”) 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż jest to sygnał dla Pani Wójt, aby rozważyć tę dyskusję 

i ewentualnie podjąć dalsze kroki. 

Pani Wójt powiedziała, iż jest to sygnał, który nie ma żadnego poparcia w roku 2018, nie ma 

możliwości przeprowadzenia przetargu na budowę boiska w tym roku.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż chce poważnie podchodzić do tematu, ale Pani 

Wójt zaprzecza sama sobie, bo jeżeli Gmina w październiku otrzyma środki z Ministerstwa,                        

to będzie musiała przeprowadzić przetarg i będzie musiała zakończyć budowę boiska w tym                  

roku, ponieważ inw3estycja tych dwóch boisk jest rozpisana na dwa lata, boisko na Rąbanym                     

w 2018 r., a boisko na Węgliskach w 2019 r. i tak będzie to musiało być zrobione, bo inaczej                    

nie będą spełnione warunki.  

Pani Wójt powiedziała, że podchodzi do tematu poważnie, a Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

nie ma racji, gdyż jeżeli będzie późna decyzja Ministerstwa Sportu, to będzie się musiało 

przesunąć terminy, gdyż „niczego się nie zrobi ot tak, na trzaśnięcie palcami”, dodała iż podobnie 

jest ze środkami unijnymi, jeżeli wniosek jest za długo rozpatrywany, to terminy są zmieniane. 

Pan W. Walawender zapytał, czy oświetlenie wykonane na wakacjach zostanie w końcu 

uruchomione, gdyż rozpoczął się sezon, zmierzch zapada wcześniej, a na ostatniej sesji padła 

informacja, że piorun uderzył w bezpiecznik.  

Pani wójt powiedziała, iż odpowie na ten temat pisemnie. 

Pani I. Cieślicka zapytała odnośnie budowy chodnika w Potoku, powiedziała iż Pan Kierownik 

cały czas zapewniał, że rozmowy trwają, czy te rozmowy się zakończyły, czy trwają nadal. 
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Pani Wójt powiedziała, iż ta sprawa wygląda tak, że we wrześniu ubiegłego roku Gmina złożyła 

wniosek o zdeklarowaniu udziału w budowie tego chodnika, później zostały dostarczone 

wszystkie stosowne uchwały, po czym wpłynęła odpowiedź z Województwa, żeby zmienić 

zapewnienie środków na kwotę 170.000,00 zł, bo maksymalnie taka kwota będzie mogła być 

przeznaczona na ten cel ze strony Województwa, uchwały zostały zmienione, Gmina asekurując 

się zostawiła dodatkowe środki na drugiej uchwale, następnie wpłynęło pismo, że Gmina jest                  

na liście rezerwowej, w toczące się rozmowy włączył się Pan Poseł Gołojuch, ostatnio około 

miesiąc, półtora temu Gmina wystosowała pismo z propozycją, aby ten temat załatwić w taki 

sposób, jeżeli Województwo nie znajdzie środków w tym roku, żeby zadanie podzielić na dwa 

etapy, spisać stosowne porozumienie, Gmina w tym roku wykonałaby jeden etap za te środki, 

które ma zabezpieczone, a w przyszłym roku drugi etap za swoje środki wykonałoby 

Województwo. Pani Wójt powiedziała, iż ten temat ma być rozpatrzony na Zarządzie, do tej pory 

nie ma żadnej odpowiedzi, sprawa jest w toku. 

Przewodniczący Komisji Społecznej zapytał, co z zakupem bramek na boisko ABC. 

Pani Wójt powiedziała, iż bramki są już zakupione, wczoraj doszły siatki, pozostał tylko montaż.  

Pan J. Panek zapytał, z jakim poślizgiem ukazują się na lokalnym BIP informacje na temat odbytej 

sesji i podjętych uchwał. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż zauważył to, już zgłosił swoją uwagę Pani Sekretarz. 

Pani Sekretarz powiedziała, iż protokoły są już umieszczane na bieżąco, z uchwałami był mały 

poślizg. 

Pan J. Panek powiedział, iż rozumie, że protokoły mogą być zamieszczane po ich zatwierdzeniu, 

dodał iż chodzi Mu o to, jaki jest ten poślizg, po jakim czasie mieszkańcy mogą to znaleźć                             

i przeczytać. Pan sołtys powiedział, iż słucha odpowiedzi Pani Wójt na temat Potoka i stwierdza 

jednoznacznie, że po raz kolejny, chyba już ósmy, czy dziewiąty rok „mieszkańcy Potoka zostali 

wyprowadzeni do Brzeźnika w sprawie chodnika, to Pani Wójt, co jest zapisane w protokole 

obiecała mieszkańcom, że w tym roku chodnik będzie wykonany. Pan J. Panek poruszył kwestię 

bezpieczeństwa mieszkańców, co jest sprawą najważniejszą, przypomniał iż na poprzedniej sesji 

była poruszana sprawa czasu zapalania się oświetlenia ulicznego, a od tamtego czasu w tej sprawie 

nie zrobiono nic, oświetlenie zapala się z opóźnieniem co najmniej pół godziny od zapadania 

zmroku. Pan sołtys zapytał, dlaczego w tym temacie nic się nie zrobiło. Kolejna sprawa, którą 

poruszył Pan J. Panek dotyczyła remontu drogi powiatowej od Ośrodka Zdrowia w kierunku 

Medyni, Gmina do tego remontu dołożyła własne środki, a pobocza wykonane po stronie 

Rakszawy wyglądają zupełnie inaczej, niż pobocza wykonane po stronie Rakszawy,                                       

a wykonywała je ta sama firma, zapytał dlaczego ta sprawa nie jest dopilnowana przez służby 

gminne. Znaki drogowe, jakich używała ta firma do tej pory leżą w rowie. Pan sołtys poruszył 

również sprawę grzebowiska dla zwierząt, przypomniał iż parę sesji temu była na sesji Pani, której 

nazwiska nie zna, a na sesji dyskutowała na temat wód i obiecała wówczas, że da odpowiedź                       

w sprawie tego grzebowiska. Pan J. Panek powiedział, iż kilkakrotnie pytał Pana S. Dołęga                          

w tej sprawie, niemniej jednak Pan Dołęga mówił, iż ta Pani żadnej odpowiedzi nie dała i On nic 

więcej nie może w tym temacie powiedzieć. Pan sołtys zapytał, co się w tym temacie dzieje. Pan 

J. Panek powiedział iż powtórzy „słowa radnego Wróbla wypowiedziane w innym miejscu,                     

nie wierzę w to, że przedsiębiorca, który zakładał to grzebowisko i ubiegał się o środki unijne, 

które otrzymał nie miał zezwolenia z Urzędu Gminy, w to nie wierzę ja osobiście”. 

Pani Wójt powiedziała „widocznie Pan mu dał, jeżeli Pan nie wierzy, że nie miał”. 

Pan J. Panek powiedział „gdybym ja dał, to bym o to nie pytał”. Pan sołtys zapytał, jak przebiega 

sytuacja „tej pomocy trzystuzłotowej dla uczniów szkół”, może trzeba poszerzyć akcję 

propagandową. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż w zakresie uchwał i protokołów Pan sołtys już 

otrzymał odpowiedź, natomiast jeżeli chodzi o pozostałe kwestie odpowiedzi udzieli Pani Wójt. 

Pani Wójt powiedziała, iż udzieli odpowiedzi udzieli na piśmie, po rozstrzygnięciu                                           

z pracownikami. Jeżeli chodzi o 300+, to myśli, że tutaj nie ma żadnych trudności, ten temat jest 

w zakresie działania GOPS. 
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Pani Sekretarz w nawiązaniu do pytania Pana sołtysa powiedziała, iż właśnie sprawdziła                                 

i protokoły są zamieszczane niezwłocznie po zatwierdzeniu przez Radę, zdarzyła się sytuacja taka, 

że do materiałów na ostatnią sesję zapomniała dołączyć załączników, a nie było Pani T. Nowickiej, 

niemniej jednak zostały one dostarczone radnym wraz z materiałami na dzisiejszą sesję, jeżeli 

chodzi o uchwały to na chwilę obecną ostatnie zamieszczone są z datą podjęcia 5 września.  

Pan J. Kuca powiedział, iż na jednej z poprzednich sesji był poruszany temat tablic 

ogłoszeniowych, na których aktualne ogłoszenia są przykrywane kolejnymi. Pan sołtys miał 

ostatnio taka sytuację, kiedy to powieszone przez Niego ogłoszenie o zebraniu wiejskim zostało 

zaklejone innym ogłoszeniem, a osoba która powiesiła to ogłoszenie w trakcie rozmowy 

telefonicznej z Panem sołtysem odłożyła słuchawkę. Pan J. Kuca powiedział, iż tak nie może być, 

że aktualne ogłoszenia są zakrywane przez inne, problem ten trzeba rozwiązać, najlepiej 

uregulować stosowna uchwałą. 

Przewodniczący Rady Gminy zwracając się do Pani M. Siuda poprosił, aby wgłębiła się w ten 

temat i zaproponowała rozwiązanie, poprzez przygotowanie stosownej uchwały. 

Pani M. Siuda powiedziała, iż to nie Ona przygotowuje projekty uchwał, uchwały przygotowuje 

Pani Wójt, jeżeli Pani Wójt podejmie decyzję w tej sprawie wówczas Ona z pełnym 

zaangażowaniem włączy się i pomoże taka uchwałę przygotować. 

Przewodniczący Rady Gminy skierował do Pani Wójt. prośbę o przygotowanie uchwały, która 

będzie regulowała problem, o którym mówi Pan sołtys. 

Pani Wójt powiedziała, iż podejdzie do tego tematu. 

Pan W. Malec powiedział, iż w Rakszawie Rąbane od dwóch tygodni nie świecą się światła. 

Pan J. Panek powiedział, iż jest Mu przyjemnie, że Pani Wójt obiecuje odpowiedzi na piśmie, 

niemniej jednak jeżeli chodzi o sprawę oświetlenia ulicznego, to oczekuje tego, że to oświetlenie 

dzisiaj zapali się wtedy, kiedy powinno się zapalić. Pan sołtys powiedział, iż pytając o ukazywanie 

się uchwał i protokołów chciał wiedzieć, żeby móc odpowiedzieć mieszkańcom, którzy o to pytają, 

zawsze im mówił, że jest to czas około miesiąca, gdyż sesje odbywają się przeważnie raz                              

w miesiącu.  

Przewodniczący Komisji Społecznej poruszył kwestię melioracji rzek, powiedział iż na zebraniu 

wiejskim pytał Pana Kierownika, czy rzeki na terenie Gminy będą meliorowane, stwierdził 

wówczas, że w tym roku nie ma na to pieniędzy i w przyszłym roku pewnie tez nie będzie,                            

po czym 7 panów pracowało czyściło rzekę od mostu w stronę Grobli, w kierunku Gminy, 

wyczyszczone zostało około 150 – 200m. Pan radny zapytał, czy tylko ten kawałek będzie robiony, 

czy inne też, jak to się stało, że ten odcinek był czyszczony. 

Pani Wójt powiedziała, iż rozmawiała na ten temat z Kierownictwem Wód Polskich w Łańcucie, 

przedstawiciel stwierdził, iż jak tu przyszedł nie było pieniędzy na wykonywanie takich zadań, 

niemniej jednak obiecywał, że będzie wnioskował do Warszawy o dodatkowe pieniądze i jak tylko 

pieniądze otrzyma będzie się starał systematycznie rzeczki czyścić. Pani Wójt powiedziała,                          

iż w trakcie rozmów była mowa o tym, że za Szkołą Podstawową Nr 1 jest niebezpieczeństwo 

podlewania mieszkańców w razie silnych ulew i być może to miało wpływ na to, że jak pojawiły 

się jakieś pieniądze ten odcinek został wykonany w pierwszej kolejności. Pani Wójt powiedziała, 

iż skontaktuje się z Wodami Polskimi i dowie się, na jakiej zasadzie był wyczyszczony ten odcinek 

i czy planowane są dalsze prace.  

Przewodniczący Komisji Społecznej powiedział, iż widzieli to mieszkańcy drugiej strony i tez 

chcieliby aby odcinek rzeki koło nich również był wyczyszczony. 

Pan J. Panek powiedział, iż na ten temat często rozmawiał z Panem Kierownikiem, tu jest problem 

taki, że nawet jeżeli Kierownik i Jego referat chcą coś zrobić w tym temacie i robią, to było                           

to blokowane przez Wody Polskie, zarzucano im to, że robią coś, czego robić nie powinni. Pan 

sołtys powiedział, że na moście na Kościelnym nie było przepustowości i wówczas zerwało asfalt 

z drogi, w związku z czym Kierownik i Jego pracownicy podjęli się tego, a wówczas Wody Polskie 

zarzuciły Mu złe działanie. Pan J. Panek powiedział, iż chyba można zawrzeć jakąś umowę                          

z Wodami Polskimi, że jeżeli Gmina dysponuje jakimiś środkami i ludźmi do pracy, to żeby mogli 

takie prace wykonywać. 
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Przewodniczący Rady Gminy uznał punkt dziewiąty porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 10  

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu dziesiątego porządku obrad                            

tj. sprawy różne. 

Pani Sekretarz powiedziała, iż wszystkim radnym wysłała na adresy e-mail projekt Statutu Gminy, 

niektórzy otrzymali ten projekt w formie papierowej. Zmiana Statutu została wymuszona przez 

zmianę przepisów, w projekcie, który radni otrzymali wszystkie zmiany wprowadzone w związku 

ze zmiana ustawy zostały zapisane kursywą, bądź podkreślone na żółto. Pani Sekretarz poprosiła, 

aby radni zapoznali się z tym projektem i podjęli uchwałę na najbliższej sesji, gdyż uchwalenie 

tego Statutu jest niezbędne dla rozpoczęcia prac przez nową Radę. 

Przewodniczący Rady Gminy zaproponował, aby przewodniczący stałych komisji zwołali 

posiedzenia, na których przygotują sprawozdania z działalności za ten rok oraz zapoznają się                       

ze zmianami Statutu. Pan Przewodniczący powiedział, iż wcześniej myślał, aby w tej sprawie 

powołać Komisję Statutową, niemniej jednak to co proponuje też jest właściwe. Przewodniczący 

Rady Gminy zapytał Panią M. Siuda, czy propozycja jaka przedstawił jest właściwa. 

Pani M. Siuda powiedziała, iż wybór należy do Rady, chodzi o to, żeby sprawnie pracować. 

Pani Sekretarz zasugerowała, aby teraz nie powoływać Komisji Statutowej, tylko przeanalizować 

zmiany tak jak proponował Pan Przewodniczący na posiedzeniach komisji stałych, dodała                           

iż wszystkie wprowadzone zmiany są związane ze zmianą ustawy.  

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy Statut będzie przyjmowany w formie uchwały. 

Pani Sekretarz potwierdziła, dodała iż będzie on również publikowany, a w życie będzie wchodził 

14 dni od dnia publikacji, w związku z czym poprosiła, aby terminu podjęcia tej uchwały                          

nie odwlekać zbytnio w czasie. 

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

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

 

Ad. 11 

 

W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy 

zamknął LIX sesję Rady Gminy. Obrady trwały od godz. 900 do godz. 1050.   

 

 

Sporządziła: Teresa Nowicka           Zatwierdził:  
 

Paweł Przybyło 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

 


