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Protokół Nr VIII/6/2019 

z VI Sesji Rady Gminy w Rakszawie 

z dnia 8 marca 2019 r. 

 

Sala narad Urzędu Gminy w Rakszawie. 

Obecni według załączonej listy obecności. 

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Marcin Bardjan, na wstępie wszystkim 

kobietom obecnym na sesji oraz zgromadzonym przed komputerami złożył życzenia z okazji 

ich święta, następnie stwierdził, że w sesji bierze udział 13 radnych, co stanowi quorum i Rada 

może podejmować wiążące uchwały.  

O godz.1403 na sesję przybyła Pani M. Janas – Piwińska, od tej chwili w obradach uczestniczy 

14 radnych. 

Przewodniczący Rady Gminy powitał radnych oraz zaproszonych gości, odczytał 

zaproponowany porządek obrad, a następnie zapytał czy ktoś chciałby zaproponować zmiany, 

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

porządek obrad. 

W głosowaniu wzięło udział 14 radnych, którzy głosowali 

„za” – 14  

„przeciw” – 0  

„wstrzymało się” – 0  

 

Zatwierdzony porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z IV i V sesji Rady Gminy. 

4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z działań podejmowanych w okresie między 

sesjami. 

5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.  

6. Sprawozdanie Wójta z realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji Rady Gminy. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Rakszawa Dolna. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Rakszawa Górna. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Rakszawa Kąty. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Węgliska. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Wydrze. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych                      

i pomieszczeń Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Rakowisko” w Zespole Szkół 

Tekstylno-Gospodarczych im. Bolesława Żardeckiego w Rakszawie. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów i wydatków 

nimi finansowanych dla jednostek budżetowych. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/83/15 Rady Gminy Rakszawa                    

z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie udzielenia przez Gminę Rakszawa pomocy 

rzeczowej Województwu Podkarpackiemu. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Rakszawa. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rakszawa w 2019 r. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Rakszawa na rok 2019. 
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18. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rakszawa na rok 

2019. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej 

Gminy Rakszawa na lata 2019 – 2025. 

20. Wnioski i zapytania radnych. 

21. Sprawy różne. 

22. Zakończenie obrad. 

 

Ad. 3 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu trzeciego porządku obrad  

tj. przyjęcia protokołów z IV i V sesji Rady Gminy, zapytał, czy radni mają uwagi do tych 

protokołów, w związku z tym, że radni nie zgłosili uwag poddał pod głosowanie przyjęcie 

protokołu z IV sesji Rady Gminy. 

W głosowaniu wzięło udział 14 radnych, którzy głosowali 

„za” – 14  

„przeciw” – 0  

„wstrzymało się” – 0  

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z V sesji Rady 

Gminy. 

W głosowaniu wzięło udział 14 radnych, którzy głosowali 

„za” – 14  

„przeciw” – 0  

„wstrzymało się” – 0  

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 w minionym okresie tuż po ostatniej 

sesji wraz z Panem Wójtem uczestniczył w obchodach Dnia Seniora w Szkole Podstawowej                

w Węgliskach, ponadto uczestniczył w Koncercie kolęd i pastorałek w świetlicy GOKiC                      

w Węgliskach, 1 lutego wraz z Panem Wójtem brał udział w konferencji w ZSTG, która 

poświęcona była ofercie edukacyjnej tejże szkoły, brał udział w premierze spektaklu                            

pt. „Awantura w Chioggi” teatru Sioło, uczestniczył w posiedzeniach komisji stałych Rady 

Gminy, brał udział w zebraniu sprawozdawczym KGW w Rakszawie Środkowej, a także                         

w Turnieju Piłki Siatkowej o Memoriał J. Gondeli. Pan Przewodniczący wziął udział                               

w spotkaniu radnych i przedstawicieli Szkoły Podstawowej Nr 1 w budynku gimnazjum,                      

w spotkaniu sprawozdawczym OSP Rakszawa oraz w koncercie z okazji Dnia Kobiet                            

w GOKiC. Przewodniczący Rady Gminy uznał punkt czwarty porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 5  

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu piątego porządku obrad 

tj. sprawozdania Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym. Pan Przewodniczący                             

o przedstawienie informacji poprosił Pana Wójta J. Szubart. 
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Pan Wójt powiedział, iż zmienia się system pracy Urzędu Gminy na system bezkasowy, 

wdrażany będzie nowy system kontroli zarządczej, będzie to wspólny system dla wszystkich 

jednostek, rozpoczęty został audyt jednostek oświatowych z terenu Gminy, opracowywana jest 

nowa strona internetowa Gminy, od nowa wdrażana jest prasa lokalna, w Gminie będzie 

funkcjonował kwartalnik „Kurier Rakszawski”. Odbył się cykl spotkań z dyrektorami szkół, 

jest to związane z reformą oświaty, dotyczy nie tylko Szkoły Podstawowej Nr 1. Pan Wójt 

powiedział, iż nadal będzie się zastanawiał nad funkcjonowaniem poszczególnych szkół, nad 

wykorzystaniem budynków ZSTG i gimnazjum. Jeżeli chodzi o ZSTG, to odbył już kilka 

spotkań z rodzicami uczniów klas VIII i III gimnazjum, które ni leżą na terenie Gminy 

Rakszawa, odbył spotkania z przedstawicielami uczelni wyższych, ma zapewnienia 

współpracy. Pan Wójt uczestniczył w potkaniu z Prezesem Fundacji Kościuszkowskiej                          

w Szkole Podstawowej Nr 2, w spotkaniach z kierownikami jednostek organizacyjnych, a także 

w spotkaniach dotyczących budowy chodnika w Potoku, czego efektem jest uchwała, która 

będzie podejmowana na dzisiejszej sesji dotycząca budowy tego chodnika.   

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Panu Wójtowi, po czym uznał punkt piąty porządku 

obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 6 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu szóstego porządku obrad 

tj. sprawozdania Wójta z realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji Rady Gminy. 

Pan Wójt oddał głos Pani Sekretarz. 

Pani Sekretarz powiedziała, iż na poprzedniej sesji zostało podjęte 2 uchwały, tj.:  

 Uchwała Nr V/24/19 Rady Gminy Rakszawa z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia stawki takiej opłaty – uchwała została przesłana do Dziennika Urzędowego                

i ma zastosowanie od 1 lutego, 

 Uchwała Nr V/25/19 Rady Gminy Rakszawa z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie 

wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rakszawa na rok 2019 – uchwała w trakcie 

realizacji. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Pani Sekretarz, po czym uznał punkt szósty 

porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 7 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu siódmego porządku obrad 

tj. podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Rakszawa Dolna. Pan 

Przewodniczący o przybliżenie projektu tej uchwały poprosił Pana Wójta. 

Pan Wójt powiedział, iż wszystkie uchwały od punktu 7 do 11 są zbieżne, po czym oddał głos 

Pani Sekretarz. 

Pani Sekretarz powiedziała, iż przedmiotem obrad dzisiejszej sesji są Statuty wszystkich 

sołectw z terenu Gminy, zmiana Statutów została narzucona przez ustawę z dnia 11 stycznia 

2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie 

wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, głównie 

chodziło o wprowadzenie pięcioletniej kadencji sołtysów, niemniej jednak przy wprowadzaniu 

tej zmiany zostały wprowadzone inne kosmetyczne poprawki, są one takie same dla wszystkich 

pięciu sołectw. Pani Sekretarz powiedziała, iż Statuty były przedmiotem konsultacji 



4 
 

społecznych przeprowadzonych między 13, a 27 lutego 2019 roku, w trakcie tych konsultacji 

nikt nie zgłosił uwag, ani żadnych opinii do tych projektów. W Statutach w § 2 zostały 

zdefiniowane pojęcia „Sołtys”, „Rada Sołecka”, „Zebranie Wiejskie” i  „Fundusz sołecki”,        

w § 4 został dopisany ust. 1 obejmujący 8 punktów, zgodnie z sugestią Pana mecenasa zostało 

zapisane, kiedy wygasa mandat sołtysa, w § 5 zostało zapisane „Kadencja Sołtysa i Rady 

Sołeckiej trwa 5 lat licząc od dnia wyboru”. Pani Sekretarz poprosiła radnych o zmianę zapisu 

§ 6 ust. 4 pkt 4 z „wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej” na „wybór Rady Sołeckiej”, ze Statutu 

zostały usunięte zapisy dotyczące pobierania przez sołtysów podatków i ich wynagrodzenia    

za to, gdyż u nas nie jest to praktykowane. 

Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję w temacie tej uchwały, w związku z tym,                  

że ani radni, ani sołtysi nie zabrali głosu zamknął dyskusję, a następnie poddał pod głosowanie 

uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Rakszawa Dolna. 

W głosowaniu wzięło udział 14 radnych, którzy głosowali 

„za” – 14  

„przeciw” – 0  

„wstrzymało się” – 0 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż  podjęta uchwała będzie miała Nr VI/26/19 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 8 marca 2019 roku w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Rakszawa 

Dolna, 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 uchwalenia statutu Sołectwa Rakszawa Górna. Pan 

Przewodniczący powiedział, iż w poprzednim punkcie Pani Sekretarz omówiła zmiany, które 

są dla wszystkich Statutów takie same, w związku z czym przeszedł do głosowania nad uchwałą  

w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Rakszawa Górna. 

W głosowaniu wzięło udział 14 radnych, którzy głosowali 

„za” – 14  

„przeciw” – 0  

„wstrzymało się” – 0 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż  podjęta uchwała będzie miała Nr VI/27/19 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 8 marca 2019 roku w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Rakszawa 

Górna, po czym uznał punkt ósmy porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 9 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu dziewiątego porządku obrad 

tj. podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Rakszawa Kąty. Pan 

Przewodniczący przeszedł do głosowania nad uchwałą w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa 

Rakszawa Kąty. 

W głosowaniu wzięło udział 14 radnych, którzy głosowali 

„za” – 14  

„przeciw” – 0  

„wstrzymało się” – 0 
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Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż  podjęta uchwała będzie miała Nr VI/28/19 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 8 marca 2019 roku w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Rakszawa 

Kąty, po czym uznał punkt dziewiąty porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 10 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu dziesiątego porządku obrad 

tj. podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Węgliska. Pan Przewodniczący 

przeszedł do głosowania nad uchwałą w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Węgliska. 

W głosowaniu wzięło udział 14 radnych, którzy głosowali 

„za” – 14  

„przeciw” – 0  

„wstrzymało się” – 0 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż  podjęta uchwała będzie miała Nr VI/29/19 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 8 marca 2019 roku w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Węgliska, 

po czym uznał punkt dziesiąty porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 11 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu jedenastego porządku obrad 

tj. podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Wydrze. Pan Przewodniczący 

przeszedł do głosowania nad uchwałą w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Wydrze. 

W głosowaniu wzięło udział 14 radnych, którzy głosowali 

„za” – 14  

„przeciw” – 0  

„wstrzymało się” – 0 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż  podjęta uchwała będzie miała Nr VI/30/19 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 8 marca 2019 roku w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Wydrze, 

po czym uznał punkt jedenasty porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 12 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu dwunastego porządku obrad 

tj. podjęcia uchwały w sprawie wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych                      

i pomieszczeń Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Rakowisko” w Zespole Szkół 

Tekstylno-Gospodarczych im. Bolesława Żardeckiego w Rakszawie. Pan Przewodniczący                     

o przybliżenie projektu tej uchwały poprosił Panią J. Wiśniowska – Dyrektora Zespołu 

Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkola. 

Pani J. Wiśniowska powiedziała, iż zmiana cennika spowodowana jest głównie ogólnym 

wzrostem cen, a także tym, aby nie wnosić dodatkowej opłaty za bieliznę pościelową, ta opłata 

zostaje wliczona w cenę pierwszej nocy, dotychczasowy cennik był z 2014 roku. Pani Dyrektor 

powiedziała, iż radni otrzymali na platformę projekt uchwały z literą „P”, gdzie w § 5 został 

uzupełniony zapis z  „Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia                                    

w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego” na „Uchwała wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego 

z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2019 roku”. Pani J. Wiśniowska powiedziała, iż ceny 

noclegów średnio wzrosły o 5,00 – 6,00 zł. 
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Przewodniczący Rady Gminy podziękował Pani J. Wiśniowska, po czym otworzył dyskusję                         

w temacie tej uchwały. 

Pan Wójt w uzupełnieniu powiedział, iż jest to początek reformy Schroniska Młodzieżowego, 

której przyświeca dewiza „mniej czasu na administrację, więcej czasu na działanie”. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż w cenniku jest zapis, gdzie bielizna 

pościelowa doliczana jest do pierwszego noclegu, zapytał co w sytuacji, kiedy klient będzie 

mieszkał przez dłuższy czas np. miesiąc.    

Pani J. Wiśniowska powiedziała, iż taki klient będzie miał wliczoną pościel w cenę pierwszej 

nocy, a później będzie ją miał wymieniona be opłaty.  

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

że radni nie zabrali głosu zamknął dyskusję, a następnie poddał pod głosowanie uchwałę                         

w sprawie wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych i pomieszczeń Szkolnego 

Schroniska Młodzieżowego „Rakowisko” w Zespole Szkół Tekstylno-Gospodarczych                      

im. Bolesława Żardeckiego w Rakszawie. 

W głosowaniu wzięło udział 14 radnych, którzy głosowali 

„za” – 14  

„przeciw” – 0  

„wstrzymało się” – 0 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż  podjęta uchwała będzie miała Nr IV/31/19 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 8 marca 2019 roku w sprawie wysokości opłat za korzystanie z miejsc 

noclegowych i pomieszczeń Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Rakowisko” w Zespole 

Szkół Tekstylno-Gospodarczych im. Bolesława Żardeckiego w Rakszawie, po czym uznał 

punkt dwunasty porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 13 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu trzynastego porządku obrad 

tj. podjęcia uchwały w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi 

finansowanych dla jednostek budżetowych. Pan Przewodniczący o przybliżenie projektu tej 

uchwały poprosił Panią J. Wiśniowska. 

Pani J. Wiśniowska powiedziała, iż zmiana tej uchwały wynika z tego, że była potrzeba zapisu, 

że źródłami, z których dochody są gromadzone na wydzielonym rachunku przez jednostkę 

budżetową są wpływy z indywidualnych wpłat rodziców i rady rodziców na wycieczki szkolne 

organizowane przez jednostki, oraz wpłat innych podmiotów realizujących wspólnie                               

z jednostką akcje o charakterze edukacyjnym, wychowawczym lub sportowym, taki zapis 

znalazł się w § 2 ust. 5 tej uchwały, dodała iż w związku z tym, że do tej uchwały wcześniej 

były wprowadzane już dwie zmiany w dniu dzisiejszym jest podejmowany tekst jednolity. Pani 

Dyrektor poprosiła radnych o naniesienie poprawki w § 3 ust. 3, tam na końcu jest zapis                       

„…z zastrzeżeniem ust. 3”, a powinno być „…z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 3”. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Pani J. Wiśniowska, po czym otworzył dyskusję                         

w temacie tej uchwały. 

Pan Wójt w kwestii uzupełnienia powiedział, iż jest to jedna z pierwszych uchwał, nie ostatnia 

związana z reformą szkolnictwa na terenie Gminy, m. in. będą jeszcze zmieniane zasady 

dokształcania nauczycieli, Statuty, wszystkie starsze uchwały będą na bieżąco aktualizowane. 

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

nie zabrali głosu zamknął dyskusję, a następnie poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie 
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utworzenia wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek 

budżetowych 

W głosowaniu wzięło udział 14 radnych, którzy głosowali 

„za” – 14  

„przeciw” – 0  

„wstrzymało się” – 0 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż  podjęta uchwała będzie miała Nr IV/32/19 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 8 marca 2019 roku w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku 

dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych, po czym uznał punkt 

trzynasty porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 14 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu czternastego porządku obrad 

tj. podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/83/15 Rady Gminy Rakszawa                    

z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie udzielenia przez Gminę Rakszawa pomocy rzeczowej 

Województwu Podkarpackiemu. Pan Przewodniczący o przybliżenie projektu tej uchwały 

poprosił Pana Wójta. 

Pan Wójt powiedział, iż ta uchwała dotyczy pomocy rzeczowej, czyli projektu chodnika, który 

nie był przyjęty przez Województwo przyjęty do środków trwałych, po jego przekazaniu                     

w 2016 roku, a będzie przyjmowany teraz w związku z czym zachodzi konieczność podjęcia 

tej uchwały z datą aktualną. Pan Wójt powiedział, iż z nieoficjalnych źródeł wie,                                         

że ta inwestycja została przyjęta do realizacji.  

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Panu Wójtowi, po czym otworzył dyskusję                          

w temacie tej uchwały,  w związku z tym, że radni nie zabrali głosu zamknął dyskusję,                             

a następnie poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/83/15 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie udzielenia przez Gminę Rakszawa 

pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu. 

W głosowaniu wzięło udział 14 radnych, którzy głosowali 

„za” – 14  

„przeciw” – 0  

„wstrzymało się” – 0 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż  podjęta uchwała będzie miała Nr IV/33/19 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 8 marca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/83/15 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie udzielenia przez Gminę Rakszawa 

pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu, po czym uznał punkt czternasty porządku 

obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 15 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu piętnastego porządku obrad 

tj. podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Rakszawa. Pan Przewodniczący o przybliżenie projektu tej uchwały poprosił 

Pana Wójta. 

Pan Wójt powiedział, iż jest to wniosek  mieszkańca złożony jeszcze w poprzedniej kadencji 

Rady Gminy, przeprowadzana jest wnikliwa analiza wszystkich gminnych nieruchomości, 

część działki o której mowa w uchwale ma pow. ok. 0,05 ha, nie jest potrzebna do realizacji 
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zadań statutowych Gminy, w tej części miejscowości istnieje już chodnik, istnieją wszystkie 

sieci, a kupno tej działki umożliwi mieszkańcowi utworzenie oficjalnego dojazdu do działki 

znajdującej się za nią. Pan Wójt poprosił radnych o poparcie. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Panu Wójtowi, po czym otworzył dyskusję                          

w temacie tej uchwały. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż projekt tej uchwały był omawiany                   

na posiedzeniu Komisji Gospodarczej, niemniej jednak nie był zaopiniowany ze względu           

na błąd w uzasadnieniu, w tej chwili mają już poprawioną wersję, gdzie wskazane jest,                       

że zbywana część nieruchomości ma powierzchnię około 0,05 ha i do takiego projektu uchwały 

Komisja Gospodarcza się przychyla. 

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

że radni nie zabrali głosu zamknął dyskusję, a następnie poddał pod głosowanie uchwałę                        

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Rakszawa. 

W głosowaniu wzięło udział 14 radnych, którzy głosowali 

„za” – 14  

„przeciw” – 0  

„wstrzymało się” – 0 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż  podjęta uchwała będzie miała Nr IV/34/19 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 8 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rakszawa, po czym uznał punkt piętnasty 

porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 16 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu szesnastego porządku obrad 

tj. podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rakszawa w 2019 r. Pan 

Przewodniczący o przybliżenie projektu tej uchwały poprosił Pana Wójta. 

Pan Wójt na wstępnie poprosił o poprawienie w Programie zapisu w rozdziale III pkt 7, jest 

tam zapisany rok „2018”, a powinien być „2019”, wyjaśnił iż taki Program uchwalany jest 

corocznie, obowiązek jego przyjęcia wynika z ustawy, niemniej jednak nie zlikwiduje on 

problemu bezdomności zwierząt, temat ten szczegółowo był omawiany na posiedzeniu Komisji 

Gospodarczej. Jedna Gmina nie jest w stanie rozwiązać problemu chociażby w kwestii 

obowiązkowego czipowania psów, do tego musiałyby podejść wszystkie gminy z naszego 

powiatu, a nawet z powiatów ościennych. Pan Wójt powiedział, że jeżeli będzie przychylność 

Rady, to ten problem poruszy na konwencie Wójtów, dodał iż w większości te psy bezdomne 

są tylko z definicji. Dużym problemem jest podrzucanie psów z okolicznych miejscowości, 

czipowanie psów tego procederu nie zatrzyma, ale na pewno w znacznym stopniu ograniczy. 

Oddanie psa do schroniska to koszt 3.000,00 – 5.000,00 zł, średnio w Gminie takich psów jest 

zgłaszanych 20 – 30 rocznie, na szeroką skalę jest prowadzona akcja adopcji tych psów. Pan 

Wójt poprosił radnych o przyjęcie Programu. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Panu Wójtowi, po czym otworzył dyskusję                         

w temacie tej uchwały. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż na ostatnim posiedzeniu problem 

bezdomnych psów był omawiany dość szeroko, zwrócił się z apelem do radnych, aby zwrócili 

uwagę sąsiadom, jeżeli ich psy się wałęsają, dodał iż na Wydrzu sąsiad sąsiadowi zwrócił 
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uwagę i tego problemu już nie ma, natomiast na Basakówce w tej chwili biegają watahy psów, 

dochodzi do takich sytuacji, że dzieci boja się same na rowerach jechać do szkoły. Pan 

Przewodniczący powiedział, iż problem ten był poruszany całą tamtą kadencję, niestety nic się 

w tej kwestii nie zmieniło, może najwyższy czas coś zacząć robić, na początku poprzez 

czipowanie psów.  

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

że radni nie zabrali głosu zamknął dyskusję, a następnie poddał pod głosowanie uchwałę                

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rakszawa w 2019 r. 

W głosowaniu wzięło udział 14 radnych, którzy głosowali 

„za” – 14  

„przeciw” – 0  

„wstrzymało się” – 0 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż  podjęta uchwała będzie miała Nr IV/35/19 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 8 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Rakszawa w 2019 r, po czym uznał punkt szesnasty porządku obrad za wyczerpany. Pan 

Przewodniczący ogłosił pięć minut przerwy.  

 

Ad. 17 

 

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

siedemnastego porządku obrad tj. podjęcia uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej 

Gminy Rakszawa na rok 2019. Pan Przewodniczący o przybliżenie projektu tej uchwały 

poprosił Pana Wójta.  

Pan Wójt powiedział, iż w dniu dzisiejszym podejmowane będą dwie uchwały dotyczące 

zmiany budżetu, pierwsza dotyczy zauważonej przez RIO pomyłki w wysokości 0,15 zł,                      

w związku z czym jest nakaz korekty uchwały budżetowej. Pan Wójt oddał głos Pani Skarbnik. 

Pani Skarbnik powiedziała, iż w poprawionej uchwale § 7 otrzymuje brzmienie:   

„1.Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 80.000, 00 zł. 

2.Tworzy się rezerwy celowe: 

1)na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 84.755,00 zł, 

2)na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 314.408,00 zł” 

Pani Skarbnik wyjaśniła, iż przesunięcia wynoszą 0,15 zł, ponadto wprowadza się zmianę 

zapisu w tabeli Nr 2 do uchwały, w części „ II Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne   

w tym na programy i projekty finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej”. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował, po czym otworzył dyskusję w temacie tej uchwały. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej powiedziała, iż Komisja Rewizyjna pozytywnie 

zaopiniowała projekt tej uchwały. 

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

że radni nie zabrali głosu zamknął dyskusję, a następnie poddał pod głosowanie uchwałę              

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Rakszawa na rok 2019. 

W głosowaniu wzięło udział 14 radnych, którzy głosowali 

„za” – 14  

„przeciw” – 0  

„wstrzymało się” – 0 
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Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż  podjęta uchwała będzie miała Nr IV/36/19 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 8 marca 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy 

Rakszawa na rok 2019, po czym uznał punkt siedemnasty porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 18 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu osiemnastego porządku obrad 

tj. podjęcia uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rakszawa na rok 2019. 

Pan Przewodniczący o przybliżenie projektu tej uchwały poprosił Pana Wójta. 

Pan Wójt powiedział, iż On omówi wydatki, natomiast o omówienie zmiany dochodów 

poprosił Panią Skarbnik. 

Pani Skarbnik omówiła zmianę dochodów zgodnie z uzasadnieniem do projektu uchwały 

(załącznik nr 1 do protokołu), poprosiła o poprawienie omyłkowo wpisanej kwoty w § 6, jest 

zapisane 401.541 zł, a powinno być 441.541 zł.  

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Pani Skarbnik, po czym oddał głos Panu Wójtowi. 

Pan Wójt omówił zmianę wydatków zgodnie z uzasadnieniem do projektu uchwały (załącznik 

nr 1 do protokołu), powiedział iż środki dodawane są do inwestycji, które są już zaplanowane 

w budżecie, jeżeli będzie wprowadzana nowa inwestycja będzie o tym informował. Pan Wójt 

poinformował radnych do jakich inwestycji są dodawane środki: 

 Drogi publiczne gminne – zadania bieżące – 85.000,00 zł, 

 Drogi publiczne gminne – przebudowa drogi  Rakszawa Rąbane – Rakszawa Kąty                                 

– 100.000,00 zł, 

 Drogi wewnętrzne – budowa drogi wewnętrznej na działkach nr 7573,7579/5,7579/6                            

w miejscowości Rakszawa (droga łącząca Dymarkę i Budy) – 70.000,00 zł, 

 Drogi wewnętrzne – przebudowa drogi w Rakszawie - Grobla na działkach 6386/1, 

6386/3, 6392, 6386/4 – 110.000,00 zł, 

 Drogi wewnętrzne – przebudowa drogi nr 875/6 położonej w miejscowości Rakszawa 

(dotyczy to drogi w Rakszawie Górnej wykonywanej w ubiegłym roku z funduszu 

sołeckiego) – 70.000,00 zł, 

 Gospodarka nieruchomościami – na wykup działki nr 5902/1 (jest to działka na której 

znajduje się stadion, dotyczy to zamiany działek i pokrycia różnicy wartości działek 

przeznaczonych do zamiany) – 70.000,00 zł, 

 Plan zagospodarowania przestrzennego (Gmina będzie się przygotowywała                                

do przygotowania MPZP na tereny Potok oraz Węgliska) – 40.000,00 zł,  

 Administracja Publiczna (środki na dofinansowanie wynagrodzeń konserwatorów 

skierowanych do pracy przez PUP, gdyż UP nie finansuje tego w 100%, ponadto z tych 

środków będzie pokryty koszt audytu, który będzie przeprowadzony w jednostkach 

oświatowych) – 20.000,00 zł,  

 Administracja Publiczna – zakup nagłośnienia (obsługa sesji, gdyż w tej chwili odbywa 

się to na bazie pożyczonego sprzętu) oraz na zakup oświetlenia (był wniosek radnych             

o zakup oświetlenia świątecznego) – 52.000,00 zł, 

 Dowożenie uczniów do szkół (Powiaty nie dofinansowują już dowozu osób 

niepełnosprawnych do szkół, cały koszt ponosi Gmina) – 40.000,00 zł, 

 Szkoły zawodowe – zakup urządzenia myjącego (m.in. na wniosek radnych będzie 

zakupione urządzenie do mycia hali sportowej w ZSTG) – 20.000,00 zł, 
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 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – na uzupełnienie sieci kanalizacyjnych                                

i wodociągowych – 70.000,00 zł, 

 Oświetlenie ulic, placów i dróg – uzupełnienie oświetleń ulicznych (na terenie Gminy 

jest kilkanaście miejsc, gdzie brakuje po 1 – 2 lampy) – 30.000,00 zł. 

Pan Wójt wyjaśnił, iż do budżetu wprowadzane są środki z lat ubiegłych, które zazwyczaj były 

wprowadzane w maju, teraz wprowadza je wcześnie, maja na celu wcześniejsze rozpoczęcie 

planowanych inwestycji.  

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Panu Wójtowi, po czym otworzył dyskusję                         

w temacie tej uchwały. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej powiedziała, iż Komisja na ostatnim posiedzeniu 

pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały.    

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

że radni nie zabrali głosu zamknął dyskusję, a następnie poddał pod głosowanie uchwałę                     

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rakszawa na rok 2019. 

W głosowaniu wzięło udział 14 radnych, którzy głosowali 

„za” – 14  

„przeciw” – 0  

„wstrzymało się” – 0 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż  podjęta uchwała będzie miała Nr IV/37/19 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 8 marca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy 

Rakszawa na rok 2019, po czym uznał punkt osiemnasty porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 19 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu dziewiętnastego porządku                   

obrad tj. podjęcia w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy 

Rakszawa na lata 2019 – 2025. Pan Przewodniczący o przybliżenie projektu tej uchwały 

poprosił Panią Skarbnik. 

Pani Skarbnik przybliżyła projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 

zgodnie z objaśnieniami (załącznik nr 2 do protokołu). 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Pani Skarbnik, po czym otworzył dyskusję                         

w temacie tej uchwały. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej powiedziała, iż Komisja na ostatnim posiedzeniu 

pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały.    

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

że radni nie zabrali głosu zamknął dyskusję, a następnie poddał pod głosowanie uchwałę                       

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rakszawa na lata 

2019 – 2025. 

W głosowaniu wzięło udział 14 radnych, którzy głosowali 

„za” – 14  

„przeciw” – 0  

„wstrzymało się” – 0 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż  podjęta uchwała będzie miała Nr IV/38/19 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 8 marca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej 

prognozie finansowej Gminy Rakszawa na lata 2019 – 2025, po czym uznał punkt 

dziewiętnasty porządku obrad za wyczerpany. 
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Ad. 20 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu dwudziestego porządku obrad 

tj. wnioski i zapytania radnych. 

Pan M. Szląskiewicz przedstawił Apel radnych do Wójta Gminy dotyczący czipowania psów 

(załącznik Nr 3 do protokołu). 

Pan J. Kuca poruczył kwestię pozimowych remontów dróg, które do tej pory odbywały się                   

w maju, czy czerwcu, co Jego zdaniem jest późnym czasem, w związku z czym poprosił 

radnego powiatowego o interwencję w ZDP, żeby takie remonty odbywały się wcześniej.  

Pan B. Kłosowski w związku z pytaniami mieszkańców zapytał, czy będzie jeszcze realizowany 

program OZE, gdyż są oni nim zainteresowani. 

Pan Wójt powiedział, iż  program OZE został zakończony, w tej chwili WFOŚ prowadzi 

program Czyste powietrze, jest to program długoletni, pracownicy Urzędu mają uczestniczyć 

w szkoleniu, po którym będą mogli pomagać mieszkańcom wypełniać wnioski, które później 

indywidualnie składa się w WFOŚ, ma to być ułatwienie dla mieszkańców, gdyż WFOŚ 

obsługuj całe województwo i trudno tam uzyskać taką pomoc. 

Pan S. Piersiak poruszył problem miejsc parkingowych przy Ośrodku Zdrowia, gdzie auta 

zostawiają osoby dojeżdżające do pracy np. do Jasionki, a tym samym blokowane są miejsca 

parkingowe dla pacjentów. Drugi problem poruszony przez Pana radnego dotyczył degradacji 

drogi Wydrze – Katy Rakszawskie na odcinku około 1 km od skrzyżowania w Wydrzu, teren 

jest tam podmokły, a rowy uległy degradacji, w związku z czym należałoby te rowy pogłębić, 

w przeciwnym razie trzeba będzie remontować drogę. 

Pan Wójt odnośnie parkingu przy Ośrodku Zdrowia powiedział, iż ten problem jest 

rozwiązywany, trwają prace nad wydzielaniem miejsc parkingowych służących tylko                              

i wyłącznie właścicielom tamtejszych mieszkań, miejsc dla personelu medycznego oraz                    

dla pacjentów, cały czas są starania w Centrum Medycznym o skierowanie do Rakszawy 

jeszcze jednego lekarza rodzinnego, jeżeli chodzi o rowy, to środki wprowadzane dzisiaj                     

do budżetu na bieżące utrzymanie dróg są m. in. na ten cel.  

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie apelu zgłoszonego przez Pana 

M. Szląskiewicz dotyczącego czipowania psów (załącznik Nr 3 do protokołu). 

W głosowaniu wzięło udział 14 radnych, którzy głosowali 

„za” – 14  

„przeciw” – 0  

„wstrzymało się” – 0 

Pan Przewodniczący zapytał, czy radni chcą jeszcze zabrać głos w tym punkcie, w związku             

z tym, że radni nie zabrali głosu uznał punkt dwudziesty porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 21 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu dwudziestego pierwszego 

porządku obrad tj. sprawy różne. 

Pan Wójt Gminy poinformował radnych iż na stronie internetowej, na FB Gminy, na tablicach 

ogłoszeń pojawiło się ogłoszenie Wójta, że została zakończona modernizacja gruntów                             

i budynków prowadzona przez Starostę Łańcuckiego, ze wstępnej analizy danych przesłanych 

przez Starostę Łańcuckiego wynika, że w odniesienie do niektórych działek mógł wystąpić błąd 

w określeniu właściwych użytków oraz klasyfikacji budynków, dlatego też chciałby uczulić                  

i prosić mieszkańców o zapoznanie się ze zmianami geodezyjnymi dotyczącymi ich 



13 
 

nieruchomości oraz weryfikację danych w Starostwie Powiatowym w Łańcucie, bądź też                 

na portalu internetowym: http://lancut.geoportal2.pl. Pan Wójt powiedział, iż modernizacja 

miała dotyczyć zmian granic i o tym mieszkańcy byli informowani, na wyłożeniu dyskutowane 

były tylko te kwestie, po przesłaniu dokumentów ze Starostwa, już po wprowadzeniu 

pierwszych z nich można było zauważyć że wprowadzone zmiany są bardzo istotne i mogą 

wpłynąć na wysokość podatków. Pan Wójt powiedział, że Gmina nie chce pobierać 

nienależnych podatków, gdyż w sytuacji, gdyby mieszkańcy zaczęli się odwoływać od decyzji 

związanych z niesłusznie naliczonym podatkiem np. po roku czasu trzeba by było ten podatek 

zwracać wraz z naliczonymi odsetkami.  

Pan J. Panek, jako radny powiatowy powiedział, iż postara się porozmawiać z Zarządem Dróg 

Powiatowych, aby przyśpieszyli remonty dróg, dodał że Jego zdaniem droga powiatowa                 

od Węglisk w kierunku Kątów i Podlasu nie jest w stanie złym, a w tragicznym. Pan radny 

powiedział, iż Komisja Rewizyjna Rady Powiatu wybiera się na kontrolę do ZDP, na ten rok 

Starosta Łańcucki przeznaczył kwotę dwukrotnie wyższą na remont dróg powiatowych,                

w związku z czym trzeba być dobrej myśli, że wszystko pójdzie w dobrym kierunku. Pan J. 

Panek nawiązując do wcześniejszej wypowiedzi Pana Wójta powiedział, iż w dniu dzisiejszym 

był w Starostwie w Wydziale Geodezji, gdzie dowiedział się, że jest bardzo duża ilość pomyłek, 

czym był zszokowany, mieszkańcom zmieniono klasyfikację gruntów, niewidomo dlaczego tak 

zrobiono, dodał iż będzie rozmawiał ze Starostą w tej kwestii, żeby tę sprawę wyjaśnił. Pan 

radny powiedział, iż zgodnie z życzeniem Komisji Gospodarczej i Społecznej Rady Gminy 

Rakszawa przekazał Panu Staroście pismo dotyczące oznakowania rejonu Urzędu Gminy                  

i Szkoły Podstawowej Nr 2, ponadto w związku z licznymi interwencjami mieszkańców 

przekazał Panu Staroście prośbę o oznakowanie skrzyżowania dróg powiatowych obok 

Ośrodka Zdrowia, gdyż tam często dochodzi do kolizji, ludzie jadący od strony Węglisk                   

nie mają widoczności na prawą stronę. Pan J. Panek poinformował radnych, iż na sesji Rady 

Powiatu była omawiana kwestia wiaduktu pod przejazdem kolejowym, a także kwestia zjazdu 

i dojazdu do drogi krajowej w kierunku Przeworska, projekty tych inwestycji są wykonane, 

koszt wiaduktu to kwota 31.000.000,00 zł, natomiast koszt zjazdu wynosi 70.000.000,00 zł,                

z tego co było powiedziane na sesji, w tym roku nic się nie będzie działo w tym kierunku, gdyż 

nie ma na to pieniędzy. Pan radny powiedział, iż na sesji Rady Powiatu powiedział Panu 

Staroście, że mieszkańcy Rakszawy przestaną jeździć do Łańcuta, gdyż szybciej dojadą             

do Leżajska czy do Sokołowa. Pan J. Panek poprosił, aby wszystkie kwestie dotyczące spraw 

powiatowych przekazywać Mu telefonicznie, bądź emailowo, a On będzie je przekazywał 

Staroście.  

Pani T. Sroczyk przekazała podziękowanie Panu Wójtowi, Radzie Gminy, Panu sołtysowi 

Rakszawy Dolnej oraz strażakom za finansowe wsparcie Balu Charytatywnego, na rzecz 

rehabilitacji mieszkańca Gminy, za udostępnienie lokalu oraz zaplecza. 

Pani Sekretarz przypomniała radnym, iż do końca kwietnia mają obowiązek złożenia 

oświadczeń majątkowych na stan 31 grudnia 2018 r., oświadczenie składa się w dwóch 

egzemplarzach wraz z dołączonym PIT-em składanym do Urzędu Skarbowego. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż pojawił się nowy plakat dotyczący naboru                 

do ZSTG, udostępnił go na swoim profilu na FB, poprosił aby radni dołączyli się do akcji 

promowania tej szkoły i również udostępnili go na swoich profilach na FB. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej zapytał, czy w kwestii oświadczeń majątkowych                

na pewno nic się nie zmieniło w związku z tym, że PIT-y są składane drogą elektroniczną, 

ponadto zapytał czy w związku z RODO na pewno ma składać oświadczenie razem z żoną, 

której ten obowiązek nie dotyczy. 

http://lancut.geoportal2.pl/
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Pani Sekretarz powiedziała, iż na chwilę obecną nie ma żadnych informacji z Urzędu 

Skarbowego w sprawie zmian zasad składania oświadczeń majątkowych, jeżeli chodzi                          

o wpisywanie współmałżonka, to ta kwestia nie była wyjaśniona, część radnych uwzględniało 

w oświadczeniach dochody współmałżonka, a część nie uwzględniało tych dochodów, żadne  

z tych oświadczeń nie były usterkowanie przez Urząd Skarbowy. Pani Sekretarz powiedziała, 

iż dopyta w tej kwestii w Urzędzie Skarbowym.  

Pan Wójt powiedział, iż minęło już 100 dni tej kadencji, podziękował radnym                                            

za dotychczasową współpracę, dodał że jest pod dużym wrażeniem poziomu współpracy. Pan 

Wójt zwracając się do osób, które w tej chwili oglądają obrady, bądź dopiero będą je oglądać 

powiedział, iż sesje wyglądają sielankowo, niemniej jednak do końca tak nie jest, przed sesjami 

odbywają się spotkania, trwające nawet po kilka godzin, na których omawiane są wszystkie 

tematy, wymieniane są poglądy, niejednokrotnie znacznie się od siebie różniące, niemniej 

jednak trzeba unieść się nad podziałami, żeby na koniec osiągnąć kompromis. Pan Wójt 

powiedział, iż na pytanie mieszkańców o to, dlaczego sesje trwają tak krótko odpowiada,                     

że nie ma takiej potrzeby.  

Pan J. Panek powiedział, iż na spotkaniu Komisji Zdrowia Rady Powiatu z dyrektorem ZOZ, 

na Jego osobiste pytanie padła odpowiedź, że w okolicach 10 marca Rakszawa otrzyma 

kolejnego lekarza rodzinnego, problem jest z lekarzami, którzy mieliby tu przyjmować                         

na zasadach komercyjnych.  

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

w związku z tym, że nikt z zebranych nie zabrał głosu uznał punkt dwudziesty pierwszy 

porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 22 

 

W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady 

Gminy zamknął VI sesję Rady Gminy. Obrady trwały od godz. 1400 do godz. 1551.   

 

Protokołowała: Teresa Nowicka   

Zatwierdził: 

Marcin Bardjan  

Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

 

 


