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Protokół Nr VIII/5/2019 

z V Sesji Rady Gminy w Rakszawie 

z dnia 31 stycznia 2019 r. 
 

Sala narad Urzędu Gminy w Rakszawie. 

Obecni według załączonej listy obecności. 

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Marcin Bardjan powiedział, iż dzisiejsza 

sesja została zwołana w trybie art. 20 ust. 3 Ustawy o Samorządzie gminnym, stwierdził,                         

że w sesji bierze udział 14 radnych, co stanowi quorum i Rada może podejmować wiążące 

uchwały. Pan Przewodniczący powitał radnych oraz zaproszonych gości, odczytał 

zaproponowany porządek obrad, po czym zapytał czy ktoś chciałby zaproponować zmiany,                 

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

porządek obrad. 

W głosowaniu wzięło udział 14 radnych, którzy głosowali 

„za” – 13  

„przeciw” – 0  

„wstrzymało się” – 1  

 

Zatwierdzony porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rakszawa                        

na rok 2019. 

5. Zakończenie obrad. 

 

Ad. 3 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu trzeciego porządku obrad  

tj. podjęcia uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. Pan Przewodniczący o przybliżenie projektu 

tej uchwały poprosił Pana Wójta. 

Pan Wójt powiedział, iż gospodarka odpadami jest trudnym tematem, w ostatnim czasie 

znacznie wzrosły koszty gospodarowania odpadami na terenie całego kraju, w związku z czym 

stawki za odbiór śmieci w większości gmin drastycznie wzrosły, podwyżka spotkała również 

naszą Gminę. W pierwszym przetargu oferty były na 750.000,00 zł i 646.000,00 zł, co byłoby 

związane z podniesienie stawki do minimum 10,00 zł od osoby, ten przetarg został 

unieważniony, po czym zostały przeprowadzone rozmowy z kilkoma firmami odbierającymi 

odpady, a następnie został ogłoszony drugi przetarg. Pan Wójt powiedział, iż Gmina przejęłaby 

gospodarkę odpadami, niemniej byłby problem, gdyż na terenie Powiatu Łańcuckiego nie ma 

punktu przetwarzania odpadów, w PSZOK-ach zalegają odpady różnych frakcji, gdyż w tej 

chwili nikt ich nie przyjmuje, dodatkowo w ciągu ostatnich paru lat ilość odpadów odbieranych 

na terenie naszej Gminy się podwoiła, dwukrotnie więcej jest odpadów wielkogabarytowych, 

również ich cena jest dwukrotnie wyższa, jak pozostałych. Pan Wójt powiedział, iż w kwestii 

gospodarowania odpadami będzie prowadzona edukacja wśród mieszkańców, niemniej jednak 

kwestia segregacji odpadów w naszej Gminie stoi na bardzo wysokim poziomie. Pan Wójt 

powiedział, iż w kwestii obniżenia ceny odpadów była propozycja przedsiębiorcy 

odbierającego odpady, aby skrócić czas ich odbierania i ograniczyć się do przejazdu tylko 
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głównymi drogami, tak jak to jest chociażby w Gminie Żołynia, niemniej jednak w naszej 

gminie byłoby to trudne, ze względu na odległości posesji od głównych dróg, takie rozwiązanie 

na pewno spotkałoby się z niezadowoleniem mieszkańców. Pan Wójt wracając do kwestii 

przetargu powiedział, iż różnica w uzyskanej kwocie pozwoliła na skalkulowanie stawki 

odpadów do kwoty 9,00 zł od osoby, a nie jak wynikało z pierwszego przetargu 10,00 zł                       

od osoby. Pan Wójt powiedział, iż w sąsiednich gminach stawki za wywóz odpadów wzrastają 

o 100 – 120%, a w naszej Gminie ta stawka wzrasta o 50%. Pan Wójt przypomniał iż, stawka 

za śmieci w naszej Gminie rozpoczęła się od propozycji 6,50 zł od osoby, uchwalona była                     

5,50 zł od osoby, później aby pokryć koszty  proponowana była stawka 7,00 zł od osoby, 

uchwalona była stawka 6,00 zł, Gmina cały czas balansowała na krawędzi, w tej chwili będzie 

stawka 9,00 zł, przy czym Gmina będzie się starała znaleźć dodatkowe oszczędności, chociażby 

poprzez podniesienie poziomu segregacji, ponadto będzie się zwracało uwagę mieszkańcom, 

aby na PSZOK przywozili odpady pochodzące tylko i wyłącznie z ich własnych gospodarstw, 

w tej chwili dochodzą sygnały, że poprzez naszych mieszkańców podrzucane są odpady                         

z pozostałych gmin, które nie mają punktów selektywnej zbiórki, za te odpady zapłacą wszyscy 

mieszkańcy naszej Gminy w swojej opłacie śmieciowej. Pan Wójt powiedział, iż rozważał 

wprowadzenie ulg dla rodzin wielodzietnych i osób starszych, jeżeli chodzi o rodziny 

wielodzietne próbował to oprzeć o Kartę Dużej Rodziny, omawiał to z pracownikami GOPS                

i będzie to trudne ze względu na to, że w tej chwili ustawodawca wprowadził zmianę w Karcie 

Dużej Rodziny i zniżki przysługują również rodzicom, którzy maja dorosłe dzieci, w związku 

z czym liczba osób uprawnionych do zniżek znacznie by wzrosła, przez co opłaty za nich 

pokrywaliby inni mieszkańcy. Pan Wójt powiedział, iż Jego zdaniem najwłaściwsze by było 

wprowadzenie ulgi dla seniorów, gdyż rodziny wielodzietne otrzymują już pomoc od państwa, 

jest 500+, są wyprawki i inne dodatki, natomiast seniorzy nie dostają żadnej pomocy. Pan Wójt 

powiedział, że jeżeli pojawiłaby się jakaś możliwość wprowadzenia oszczędności                                    

na gospodarce odpadami będzie ją rozważał, opłatę za śmieci zawsze można obniżyć, nie jest 

to podatek, który jest uchwalany na cały rok. Podsumowując Pan Wójt poprosił radnych                           

o podjęcie uchwały i uchwalenie stawki za śmieci na poziomie 9,00 zł od osoby za odpady 

zbierane w sposób selektywny i 18,00 zł od osoby za odpady zbierane w sposób nieselektywny.  

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 wyboru metody ustalenia opłaty                       

za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. 

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 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, odczytał jej 

treść, 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 wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rakszawa na rok 2019. 

Pan Przewodniczący o przybliżenie projektu tej uchwały poprosił Pana Wójta. 

Pan Wójt powiedział, iż zmiana budżetu na 2019 rok wynika z podjętej właśnie uchwały, budżet 

zwiększa się o kwotę, jaka wynika z przeliczenia wzrostu stawki o 3,00 zł od osoby, pomnożone 
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przez ilość osób zarejestrowanych w systemie. Pan Wójt powiedział, iż bardzo szczegółowo 

będą analizowane wszystkie złożone przez mieszkańców deklaracje dotyczące wysokości 

opłaty za gospodarowanie, gdyż do Gminy dochodzą sygnały, iż niektórzy mieszkańcy                        

nie zgłaszają osób przebywających na terenie swoich nieruchomości. Pan Wójt powiedział                  

iż opłata dotyczy osób zamieszkujących, a nie zameldowanych na terenie nieruchomości, osoba 

która nie jest zameldowana na terenie nieruchomości, ale ją zamieszkuje powinna być 

zgłoszona w deklaracji, dotyczy to również nowonarodzonych dzieci, je również trzeba 

zgłaszać, a każda zmiana jaka zachodzi w ilości osób zamieszkujących dana nieruchomość 

powinna być zgłoszona w ciągu 14 dni, co wynika z obowiązujących przepisów.  

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 wyboru metody ustalenia opłaty                         

za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. 

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 V/25/19 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 

Gminy Rakszawa na rok 2019, odczytał jej treść, po czym uznał punkt czwarty porządku obrad 

za wyczerpany. 

 

Ad. 5  

 

W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady 

Gminy zamknął V sesję Rady Gminy. Obrady trwały od godz. 800 do godz. 827.   

 

Protokołowała: Teresa Nowicka   

Zatwierdził: 

 

Marcin Bardjan 

Przewodniczący Rady Gminy 


