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Protokół Nr VIII/4/2019 

z IV Sesji Rady Gminy w Rakszawie 

z dnia 22 stycznia 2019 r. 
 

Sala narad Urzędu Gminy w Rakszawie. 

Obecni według załączonej listy obecności. 

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

babciom i dziadkom złożył  życzenia z okazji ich święta, po czym stwierdził, że w sesji bierze 

udział 13 radnych, co stanowi quorum i Rada może podejmować wiążące uchwały. Pan 

Przewodniczący 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 13 radnych, którzy głosowali 

„za” – 13  

„przeciw” – 0  

„wstrzymało się” – 0  

 

Zatwierdzony porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z III 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. Przyjęcie planów pracy Komisji stałych Rady Gminy na 2019 rok. 

8. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy na 2019 rok. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Skarg Wniosków                          

i Petycji. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg Wniosków i Petycji. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego pod tereny produkcyjno – usługowe „Browar”                             

w miejscowości Rakszawa, gmina Rakszawa – część 1A. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/123/2000 Rady Gminy                                   

w Rakszawie z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Samorządów 

Terytorialnych Województwa Podkarpackiego. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty dla pierwszej grupy taryfowej                

odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od 1 stycznia 2019 r.                     

do 31 października 2019 r. z terenu Gminy Rakszawa. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Rakszawa pomocy rzeczowej 

Powiatowi Łańcuckiemu. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Rakszawa pomocy finansowej 

Województwu Podkarpackiemu. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasto 

Rzeszów. 
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17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania 

wykraczającego poza rok budżetowy. 

18. Podjęcie uchwały budżetowej Gminy Rakszawa na rok 2019. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy 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 protokołu z III sesji Rady Gminy, zapytał, czy radni mają uwagi, w związku z tym, 

że radni nie zgłosili uwag poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z III sesji Rady Gminy. 

W głosowaniu wzięło udział 13 radnych, którzy głosowali 

„za” – 13  

„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 wraz z Panem 

Wójtem organizował dzisiejszą sesję, uczestniczył w spotkaniach opłatkowych 

organizowanych przez szkoły z terenu Gminy, ponadto brał udział w koncercie charytatywnym. 

W dniu 27 grudnia wraz z Panem Wójtem był na spotkaniu z mieszkańcami okolicy Grobli, 

tamte tereny zostały zalane, w związku z niszcząca działalnością bobrów. Pan Przewodniczący 

powiedział, iż uczestniczył w zebraniu sprawozdawczym OSP w Węgliskach, w spotkaniu 

kolędowo opłatkowym organizowanym przez Koło Gospodyń Wiejskich we współpracy                     

ze Szkołą Podstawową Nr 2, ponadto uczestniczył w posiedzeniach komisji stałych, a także                    

w spotkaniu z Panem Wójtem, Prezesem Spółki Energokom i Przewodniczącym Komisji 

Gospodarczej, na tym spotkaniu omawiany był temat ceny ścieków. Przewodniczący Rady 

Gminy powiedział, iż w okresie między świątecznym wraz z Panem Wójtem oraz Prezesem 

OSP uczestniczył w spotkaniu z Posłem K. Gołojuch, gdzie omawiane były sprawy Gminy. 

Pan Przewodniczący 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. 

Pan Wójt powiedział, iż tak jak wcześniej wspomniał Pan Przewodniczący razem uczestniczyli 

w różnych spotkaniach, ponadto Pan Wójt brał udział w Konwencie Wójtów, gdzie omawiany 

był temat gospodarki odpadami i transportu zbiorowego, a przede wszystkim utrzymania                        

i remontów dróg powiatowych, gdyż różnica zdań w tym temacie, między Wójtami, a Starostą 

jest dosyć istotna, na następnym konwencie będą ustalane nowe formy i sposoby finansowania 
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inwestycji prowadzonych na drogach powiatowych. Wójtowie omawiali kwestie dotyczące 

wspólnego zamawiania prądu i gazu, przetarg na dostawę prądu wyszedł wyżej niż jest mowa 

w środkach masowego przekazu, w związku z czym Wójtowie wystąpili z zapytaniem 

dlaczego, na co w odpowiedzi przyszła informacja, że prąd nie drożeje tylko dla odbiorców 

indywidualnych. Jeżeli chodzi o dostawy gazu, podjęto decyzję, że to zamówienie również 

będzie robione wspólnie, w tym roku przetarg dla wszystkich gmin przeprowadzi Gmina 

Rakszawa. Pan Wójt powiedział, iż na konwencie poruszany był także problem dzikiej 

zwierzyny, jeżeli chodzi o dziki, to jest zaplanowany ich odstrzał, natomiast nikt nie zauważa 

problemu szkodliwej działalności bobrów, które są pod ochroną, na terenie Gminy Rakszawa 

poczyniły one spore szkody, w związku z czym Gmina będzie występowała o ich odstrzał. Pan 

Wójt powiedział, iż w ostatnim okresie odbył spotkania z przedstawicielami firm, które zajmują 

się gospodarka odpadami, pierwszy przetarg na odbiór odpadów został przez Gminę 

unieważniony, gdyż nawet kwota 10,00 zł od osoby nie pokrywałaby tych kosztów, na dzień 

dzisiejszy odbył się już drugi przetarg, Pan Wójt powiedział iż myśli, że gospodarkę odpadami 

uda się zamknąć w kwocie 9,00 zł od osoby, jest to 50% podwyżka, niemniej jednak patrząc na 

gminy sąsiednie, tam nastąpiły podwyżki 100-120%. Pan Wójt odbył spotkania                                           

z organizacjami, które na terenie Gminy zajmują się sportem, brał udział w posiedzeniach 

Gminnego i Powiatowego Zarządu OSP, odbył spotkanie z dyrektorami szkół, głównym 

tematem był nabór do szkół ponadgimnazjalnych, dyrektorzy szkół podstawowych obiecali 

umożliwienie, promocji ZSTG w swoich szkołach. Pan Wójt odbył spotkania                                               

z przedstawicielami uczelni wyższych oraz przedsiębiorcami, były one związane                                    

z utworzeniem w ZSTG dwóch nowych kierunków, jeden kierunek jest związany                                       

z wykańczaniem wnętrz, a drugi z grafiką komputerową. Pan Wójt spotykał się z potencjalnymi 

inwestorami, którzy chcieliby zainwestować na terenie Gminy Rakszawa, odbył spotkanie                    

z pracownikami GOPS w Rakszawie, które dotyczyło nowych form świadczenia pomocy,                      

a także z Prezesem Centrum Medycznego w Łańcucie, na tym spotkaniu Pan Wójt upomniał 

się o Ośrodek Zdrowia, gdzie zgodnie z umową mieli być dodatkowi lekarze, a jak na razie 

takich nie ma, otrzymał ustną obietnicę, że ta sytuacja się zmieni. Pan Wójt odbył spotkanie                

z przedstawicielem PGE na temat sieci energetycznej, nowych technologii ledowych oraz 

sterowania oświetleniem, ponadto spotkał się z przedstawicielem Spółki Gazowej, gdyż sieć 

gazowa na terenie Gminy jest słabo rozwinięta, np. na terenie Potoka, czy Basakówki,                           

w odpowiedzi uzyskał informację, że Spółka jest zainteresowana rozbudową sieci gazowej                  

na terenie Gminy Rakszawa. Pan Wójt powiedział, że Gmina posiadając rozwiniętą 

infrastrukturę wodociągową, kanalizacyjna i gazową jest w stanie przyciągnąć do siebie 

inwestorów.  

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 4 uchwały, tj.:  

 Uchwała Nr III/9/2018 Rady Gminy Rakszawa z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie 

przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok – uchwała               

w trakcie realizacji, 
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 Uchwała Nr III/10/2018 Rady Gminy Rakszawa z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie 

przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2019 – uchwała w trakcie realizacji, 

 Uchwała Nr III/11/2018 Rady Gminy Rakszawa z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie 

podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia                    

w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo 

świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych 

wieloletnim programem wspierania finansowego gmin  w zakresie dożywiania „Posiłek 

w szkole i w domu” na lata 2019–2023 – uchwała została opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podkarpackiego w dniu 28 grudnia 2018 r. pod poz. 5849, 

 Uchwała Nr III/12/2018 Rady Gminy Rakszawa z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie 

wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rakszawa na rok 2018 – 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. przyjęcia planów pracy Komisji stałych Rady Gminy na 2019 rok, powiedział iż w związku 

z tym, że radni otrzymali plany pracy poszczególnych komisji w formie elektronicznej nie 

będzie odczytywał ich treści, gdyż radni się z nią zapoznali. Pan Przewodniczący 

zaproponował, że będzie poddawał pod głosowanie oddzielnie plan pracy każdej z Komisji,               

po czym przeszedł do przyjęcia planu pracy Komisji Społecznej na 2019 rok (załącznik nr 1  

do protokołu) 

W głosowaniu wzięło udział 13 radnych, którzy głosowali 

„za” – 13  

„przeciw” – 0  

„wstrzymało się” – 0 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż plan pracy Komisji Społecznej został przyjęty,                 

po czym przerzedł do  przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarczej na 2019 rok (załącznik                 

nr 2 do protokołu) 

W głosowaniu wzięło udział 13 radnych, którzy głosowali 

„za” – 13  

„przeciw” – 0  

„wstrzymało się” – 0 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż plan pracy Komisji Gospodarczej został przyjęty, 

po czym przerzedł do  przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok (załącznik nr 3 

do protokołu) 

W głosowaniu wzięło udział 13 radnych, którzy głosowali 

„za” – 13  

„przeciw” – 0  

„wstrzymało się” – 0 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż plan pracy Komisji Rewizyjnej został przyjęty,                                

po czym uznał punkt siódmy porządku obrad za wyczerpany. 
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Ad. 8 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu ósmego porządku obrad 

tj. przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2019 rok, powiedział iż również plan pracy Rady 

Gminy radni otrzymali w wersji elektronicznej, zapoznali się z nim w związku z czym nie 

będzie odczytywał jego treści. Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania nad przyjęciem 

planu pracy Rady Gminy na 2019 rok (załącznik nr 4 do protokołu). 

W głosowaniu wzięło udział 13 radnych, którzy głosowali 

„za” – 13  

„przeciw” – 0  

„wstrzymało się” – 0 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż  plan pracy Rady Gminy został przyjęty, 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 wyboru przewodniczącego Komisji Skarg Wniosków                          

i Petycji. Pan Przewodniczący powiedział, iż perzy Radzie Gminy działają cztery stałe komisje, 

do tej pory zostali wybrani przewodniczący oraz składy trzech z nich, w dniu dzisiejszym 

będzie wybierany przewodniczący, a później skład  Komisji Skarg Wniosków i Petycji. 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnych o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego  

Komisji Skarg Wniosków i Petycji. 

Pan S. Piersiak zgłosił kandydaturę Pan Bogdana Kłosowski. 

Pan B. Kłosowski wyraził zgodę. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy radni chcą zgłosić inne kandydatury, w związku                     

z tym, ze radni nie zgłosili innych kandydatur poddał pod głosowanie kandydaturę Pana                       

B. Kłosowski. 

W głosowaniu wzięło udział 13 radnych, którzy głosowali 

„za” – 12  

„przeciw” – 0  

„wstrzymało się” – 1 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do głosowania nad uchwałą w sprawie wyboru 

przewodniczącego Komisji Skarg Wniosków i Petycji. 

W głosowaniu wzięło udział 13 radnych, którzy głosowali 

„za” – 12  

„przeciw” – 0  

„wstrzymało się” – 1 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż  podjęta uchwała będzie miała Nr IV/13/19 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji 

Skarg Wniosków i Petycji, po czym odczytał treść uchwały. Pan Przewodniczący uznał punkt 

dziewiąty porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 10 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu dziesiątego porządku obrad 

tj. podjęcia uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg Wniosków i Petycji. 
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Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie uchwałę  w sprawie powołania Komisji 

Skarg Wniosków i Petycji. Pan Przewodniczący ogłosił kilka minut przerwy, aby radni, chętni 

do pracy w tej komisji mogli się wpisać na listę członków. 

Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady, powiedział iż do pracy w Komisji 

Skarg Wniosków i Petycji zgłosili się radni: Stanisław Piersiak, Janusz Waniowski i Paweł 

Rozwód, po czym przeszedł do głosowania nad składem ej Komisji. 

W głosowaniu wzięło udział 13 radnych, którzy głosowali 

„za” – 12  

„przeciw” – 0  

„wstrzymało się” – 1 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do głosowania nad uchwałą w sprawie powołania 

Komisji Skarg Wniosków i Petycji. 

W głosowaniu wzięło udział 13 radnych, którzy głosowali 

„za” – 13  

„przeciw” – 0  

„wstrzymało się” – 0 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż  podjęta uchwała będzie miała Nr IV/14/19 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie w sprawie powołania Komisji Skarg 

Wniosków i Petycji, po czym odczytał jej treść. Pan Przewodniczący uznał punkt dziesiąty 

porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 11 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu jedenastego porządku obrad 

tj. podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego pod tereny produkcyjno – usługowe „Browar”                                      

w miejscowości Rakszawa, gmina Rakszawa – część 1A. Pan Przewodniczący powiedział,                  

iż Komisja Gospodarcza na swoim posiedzeniu omawiała projekt tej uchwały, opinia Komisji 

jest pozytywna. Przewodniczący rady Gminy o przybliżenie projektu tej uchwały poprosił Pana 

Wójta. 

Pan Wójt powiedział, iż Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego jest aktem prawa 

miejscowego, z jego treści wynika sposób zagospodarowania terenu, w związku z wnioskami 

mieszkańców o wprowadzenie zmian w części mieszkaniowej Pan Wójt podjął decyzję                          

o częściowej zmianie MPZP, będą zmienione niektóre elementy w terenie oznaczonym na 

mapie symbolem „1MN”, jest to niewielka zmiana, będą ją przygotowywali pracownicy 

Urzędu, którzy w przyszłości będą opracowywali kolejne MPZP na terenie Gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy 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 przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego pod tereny produkcyjno – usługowe „Browar” w miejscowości Rakszawa, 

gmina Rakszawa – część 1A. 

W głosowaniu wzięło udział 13 radnych, którzy głosowali 

„za” – 13  

„przeciw” – 0  

„wstrzymało się” – 0 



7 
 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż  podjęta uchwała będzie miała Nr IV/15/19 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie w sprawie przystąpienia                                 

do sporządzenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod tereny 

produkcyjno – usługowe „Browar” w miejscowości Rakszawa, gmina Rakszawa – część 1A, 

po czym odczytał jej treść. Pan Przewodniczący uznał punkt jedenasty porządku obrad                           

za wyczerpany. 

 

Ad. 12 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu dwunastego porządku obrad 

tj. podjęcia uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/123/2000 Rady Gminy                                   

w Rakszawie z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Samorządów 

Terytorialnych Województwa Podkarpackiego. Pan Przewodniczący o przybliżenie projektu tej 

uchwały poprosił Pana Wójta. 

Pan Wójt oddał głos Pani Sekretarz.  

Pani Sekretarz powiedziała, iż ta uchwała jest odpowiedzią na Pismo Podkarpackiego 

Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych, gdyż dotychczasowa uchwała się 

zdezaktualizowała, zmianie ulegają §3 i §5, do reprezentowania Gminy w Stowarzyszeniu 

wcześniej wpisana była osoba z imienia i nazwiska, w tej chwili zapisany jest „Wójt Gminy 

Rakszawa”, w związku z czym bez względu na zmiany na tym stanowisku nie trzeba będzie 

zmieniać uchwały. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Pani Sekretarz, 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 XVI/123/2000 

Rady Gminy w Rakszawie z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie utworzenia Stowarzyszenia 

Samorządów Terytorialnych Województwa Podkarpackiego. 

W głosowaniu wzięło udział 13 radnych, którzy głosowali 

„za” – 13  

„przeciw” – 0  

„wstrzymało się” – 0 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż  podjęta uchwała będzie miała Nr IV/16/19 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie w sprawie zmiany Uchwały                          

Nr XVI/123/2000 Rady Gminy w Rakszawie z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie utworzenia 

Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych Województwa Podkarpackiego, po czym odczytał 

jej treść. Pan Przewodniczący uznał punkt dwunasty porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 13 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu trzynastego porządku obrad 

tj. podjęcia uchwały w sprawie ustalenia dopłaty dla pierwszej grupy taryfowej                

odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 

października 2019 r. z terenu Gminy Rakszawa. Pan Przewodniczący o przybliżenie projektu 

tej uchwały poprosił Pana Wójta. 

Pan Wójt powiedział, iż z uwagi na dość wysoką cenę ścieków w naszej Gminie wzorem roku 

poprzedniego proponuje dopłatę do ścieków dla I grupy taryfowej w takiej samej kwocie, jaka 

obowiązywała w roku poprzednim, czyli 3,24 zł. okres od 1 stycznia 2019 r. do 31.10.2019 r. 

wynika z czystego wyliczenia matematycznego, gdyż kwota jaka została zaplanowana                            
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w budżecie na ten cel pozwala na pokrycie dopłat w takim okresie. Pan Wójt wyraził nadzieję, 

że dopłata będzie przedłużona do końca roku, a temat cen ścieków będzie monitorował. 

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 ustalenia dopłaty dla pierwszej grupy 

taryfowej odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od 1 stycznia                     

2019 r. do 31 października 2019 r. z terenu Gminy Rakszawa 

W głosowaniu wzięło udział 13 radnych, którzy głosowali 

„za” – 13  

„przeciw” – 0  

„wstrzymało się” – 0 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż  podjęta uchwała będzie miała Nr IV/17/19 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie w sprawie ustalenia dopłaty dla 

pierwszej grupy taryfowej odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie                  

od 1 stycznia 2019 r. do 31 października 2019 r. z terenu Gminy Rakszawa, po czym odczytał 

jej treść. Pan Przewodniczący uznał punkt trzynasty porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 14 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu czternastego porządku obrad 

tj. podjęcia uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Rakszawa pomocy rzeczowej 

Powiatowi Łańcuckiemu. Pan Przewodniczący o przybliżenie projektu tej uchwały poprosił 

Pana Wójta. 

Pan Wójt powiedział, iż ta uchwała dotyczy wykonania projektu  budowy chodnika przy drodze 

powiatowej Rakszawa - Wydrze – Brzóza Stadnicka, chodzi o chodnik w Rakszawie Górnej, 

jest to kontynuacja chodnika, który był budowany w ostatnim okresie. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Panu Wójtowi, powiedział iż radni w trakcie prac 

ba komisjach wyrazili akceptację tego zmierzenia, 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 udzielenia przez Gminę Rakszawa pomocy rzeczowej 

Powiatowi Łańcuckiemu. 

i Petycji. 

W głosowaniu wzięło udział 13 radnych, którzy głosowali 

„za” – 13  

„przeciw” – 0  

„wstrzymało się” – 0 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż  podjęta uchwała będzie miała Nr IV/18/19 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia przez Gminę Rakszawa 

pomocy rzeczowej Powiatowi Łańcuckiemu, po czym odczytał jej treść. Pan Przewodniczący 

uznał punkt czternasty porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 15 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu piętnastego porządku obrad 

tj. podjęcia uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Rakszawa pomocy finansowej 

Województwu Podkarpackiemu. Pan Przewodniczący o przybliżenie projektu tej uchwały 

poprosił Pana Wójta. 
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Pan Wójt powiedział, iż ta uchwała dotyczy budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej                                 

w Potoku, chciałby aby to zadanie wreszcie udało się zrealizować, w związku z czym poprosił 

radnych o akceptację tej uchwały.  

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Panu Wójtowi, po czym otworzył dyskusję                          

w temacie tej uchwały. 

Przewodniczący Komisji Społecznej powiedział, iż miło jest słyszeć, że ta inwestycja będzie 

realizowana, a mieszkańcy którzy od wielu lat walczyli o budowę tego chodnika wreszcie się 

go doczekają. 

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 udzielenia przez Gminę Rakszawa pomocy finansowej Województwu 

Podkarpackiemu. 

W głosowaniu wzięło udział 13 radnych, którzy głosowali 

„za” – 13  

„przeciw” – 0  

„wstrzymało się” – 0 

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

Gminy Rakszawa z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie w sprawie udzielenia przez Gminę 

Rakszawa pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu, po czym odczytał jej treść. Pan 

Przewodniczący uznał punkt piętnasty porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 16 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu szesnastego porządku obrad 

tj. podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasto 

Rzeszów. Pan Przewodniczący o przybliżenie projektu tej uchwały poprosił Pana Wójta. 

Pan Wójt powiedział, iż ta uchwała dotyczy Izby Wytrzeźwień, przypomniał iż w poprzedniej 

kadencji często zdarzały się sytuacje, że brakowało pieniędzy na Izbę Wytrzeźwień, w związku 

z czym nie można było izolować tam osób nietrzeźwych, które takiej izolacji wymagały. Pan 

Wójt powiedział, iż taka potrzeba jest, trzeba zabezpieczyć środki, w związku z czym konieczne 

jest odjęcie tej uchwały, dodał iż w porównaniu do lat poprzednich różnica, którą chce 

wprowadzić jest taka, żeby Gmina Miasto Rzeszów dochodziła od tych osób pokrycia kosztów. 

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 wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia z Gminą Miasto Rzeszów. 

W głosowaniu wzięło udział 13 radnych, którzy głosowali 

„za” – 13  

„przeciw” – 0  

„wstrzymało się” – 0 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż  podjęta uchwała będzie miała Nr IV/20/19 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie w sprawie wyrażenia zgody                             

na zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Rzeszów, po czym odczytał jej treść. Pan 

Przewodniczący uznał punkt szesnasty porządku obrad za wyczerpany. 
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Ad. 17 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu siedemnastego porządku obrad 

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

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

Wójta.  

Pan Wójt powiedział, iż Gmina będzie realizowała projekt „Nakręcenie filmu i wydanie 

publikacji”, projekt ten będzie realizowany przez dwa lata, w ramach jego realizacji będą 

zawarte porozumienia z uczelniami wyższymi, być może uda się to powiązać z utworzeniem i 

funkcjonowaniem nowego kierunku w ZSTG. 

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 wyrażenia zgody na zaciągnięcie 

zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy. 

W głosowaniu wzięło udział 13 radnych, którzy głosowali 

„za” – 13  

„przeciw” – 0  

„wstrzymało się” – 0 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż  podjęta uchwała będzie miała Nr IV/21/19 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie 

zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy, po czym odczytał jej treść. Pan 

Przewodniczący uznał punkt siedemnasty porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 18 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu osiemnastego porządku obrad 

tj. podjęcia uchwały budżetowej Gminy Rakszawa na rok 2019. Pan Przewodniczący 

powiedział, iż Rada Gminy procedując nad uchwałą budżetową proceduje w oparciu o uchwałę 

Nr XII/42/2011 Rady Gminy w Rakszawie z dnia 30 września 2011 roku w sprawie trybu prac 

nad projektem uchwały budżetowej. Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę 

budżetową Gminy Rakszawa na rok 2019, a następnie poprosił o przedstawienie opinii                            

o budżecie wypracowanych przez komisje stałe, jako pierwszego poprosił Przewodniczącego 

Komisji Społecznej.  

Pan J. Waniowski przedstawił opinię Komisji Społecznej: „Komisja Społeczna pozytywnie 

opiniuje projekt budżetu gminy Rakszawa na 2019 rok wraz z autopoprawkami Wójta Gminy”. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Przewodniczącemu Komisji Społecznej,                                

a następnie poprosił Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej, aby w imieniu nieobecnego 

Przewodniczącego Komisji Gospodarczej przedstawiła opinię tejże komisji.  

Pani T. Rupa przedstawiła opinię Komisji Gospodarczej: „Komisja Gospodarcza pozytywnie 

opiniuje projekt budżetu gminy Rakszawa na 2019 rok wraz z autopoprawkami Wójta Gminy”. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej                                 

za przedstawienie opinii Komisji Gospodarczej, a następnie ogłosił kilka minut przerwy. 

Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady, a następnie poprosił 

Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej o przedstawienie opinii w sprawie budżetu Gminy 

Rakszawa na rok 2019 wypracowanej przez Komisję Rewizyjną. 

Pani T. Rupa przedstawiła opinię Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rakszawa w sprawie 

projektu uchwały budżetowej Gminy Rakszawa na 2019 rok (załącznik nr 5 do protokołu). 
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Przewodniczący Rady Gminy podziękował Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej, a następnie 

odczytał uchwałę Nr 3/47/2019 z dnia 4 stycznia 2019 roku Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Rakszawa 

na 2019 rok (załącznik nr 6 do protokołu). Pan Przewodniczący poprosił Panią Skarbnik                         

o przedstawienie zmian wynikających z opinii RIO. 

Pani Skarbnik przedstawiła autopoprawki wynikające z opinii Regionalnej Izby 

Obrachunkowej (załącznik nr 7 do protokołu). 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Pani Skarbnik, po czym zgodnie z procedurą 

poprosił Pana Wójta o przedstawienie stanowiska w sprawie opinii komisji Rady i opinii 

Regionalnej Izby Obrachunkowej.  

Pan Wójt podziękował Komisjom za pozytywne opinie, powiedział iż wszystkie uwagi zawarte 

w opinii RIO zostały wprowadzone do budżetu jako autopoprawki, a następnie poprosił 

radnych o przyjęcie uchwały budżetowej.   

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Panu Wójtowi, po czym otworzył dyskusję                           

w temacie budżetu, w związku z tym, że radni nie zabrali głosu poddał pod głosowanie 

autopoprawki Wójta do uchwały budżetowej na 2019 rok (autopoprawki zawarte                                      

w załącznikach nr 7 i 8 do protokołu). 

W głosowaniu wzięło udział 13 radnych, którzy głosowali 

„za” – 13  

„przeciw” – 0  

„wstrzymało się” – 0 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do głosowania nad przyjęciem uchwały  budżetowej 

Gminy Rakszawa na rok 2019. 

W głosowaniu wzięło udział 13 radnych, którzy głosowali 

„za” – 13  

„przeciw” – 0  

„wstrzymało się” – 0 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż  podjęta uchwała budżetowa Gminy Rakszawa               

na rok 2019 będzie miała Nr IV/22/19 Rady Gminy Rakszawa z dnia 22 stycznia 2019 roku, 

po czym uznał punkt osiemnasty porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 19 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu dziewiętnastego porządku                   

obrad tj. podjęcia uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rakszawa                    

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

Wójta. 

Pan Wójt oddał głos Pani Skarbnik. 

Pani Skarbnik przybliżyła projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 

zgodnie z objaśnieniami (załącznik nr 9 do protokołu). 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Pani Skarbnik, 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 wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy Rakszawa na lata 2019 – 2025. 

W głosowaniu wzięło udział 13 radnych, którzy głosowali 

„za” – 13  

„przeciw” – 0  
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„wstrzymało się” – 0 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż  podjęta uchwała będzie miała Nr IV/23/19 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy Rakszawa na lata 2019 – 2025, po czym odczytał jej treść. Pan Przewodniczący uznał 

punkt dziewiętnasty porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 20 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu dwudziestego porządku obrad 

tj. wnioski i zapytania radnych. 

Pani M. Janas – Piwińska zapytała odnośnie spotkania Przewodniczącego Rady Gminy, 

Przewodniczacego Komisji Gospodarczej, Prezesa Spółki Energokom i Pana Wójta w sprawie 

ceny ścieków, czy padły tam jakieś propozycję obniżenia ceny ścieków. 

Pan Wójt powiedział, iż w tej sprawie chciałby się jeszcze spotkać z Prezesem Zakładu 

Komunalnego w Łańcucie, w piątek będzie rozmawiał z Burmistrzem Łańcuta, który obiecywał 

mieszkańcom Łańcuta obniżenie ceny ścieków, więc konsekwentnie ta cena może zostanie 

obniżona i dla naszej Gminy. Pan Wójt poinformował radnych, iż rozmawiał z Prezesem Spółki 

o ponownym przeliczeniu taryfy w połowie roku i jest możliwość obniżenia jej o około 0,40 zł, 

w tej chwili czeka na sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2018 i to sprawozdanie będzie 

chciał dość szczegółowo przeanalizować, gdyż koszty funkcjonowania Spółki maja wpływ                    

na wysokość taryfy. Pan Wójt powiedział, że jeżeli chodzi o ceny śmieci, to w większości gmin 

ceny wzrosły średnio o 100 – 120%, nasza Gmina zaryzykowała i nie podpisała umowy                              

po pierwszym przetargu, podjęła negocjacje z firmami zajmującymi się odbiorem odpadów,             

po cym został ogłoszony drugi przetarg, który pozwolił na obniżenie ceny odbioru śmieci                    

z 10,00 zł od osoby, jakie wyszły po pierwszym przetargu na 9,00 zł od osoby. 

Pan S. Piersiak powiedział, iż jeden radny zrezygnował z mandatu, zapytał jaka jest dalsza 

procedura, aby ten mandat obsadzić, czy będą wybory uzupełniające, czy Rada będzie 

pracować w obecnym składzie, ponadto Pan radny zapytał, czy sołtysi nie mogliby siedzieć 

przy stolikach, łatwiej byłoby im coś zapisać. 

Pan Wójt powiedział, iż sołtysi mogą siadać przy stole, jeżeli chodzi o drugą kwestię dotyczącą 

wyborów, to w pierwszym terminie nie zgłosił się żaden komitet, w związku z czym nie można 

było przeprowadzić wyborów, będzie ogłoszony drugi termin, gdyż Rada powinna obradować 

w pełnym składzie, niemniej jednak kiedy to nastąpi będzie zależało głównie od tego, czy się 

zgłoszą kandydaci.   

Pani Sekretarz powiedziała, iż Komisarz Wyborczy w Rzeszowie ogłosił wybory uzupełniające 

na dzień 10 lutego 2019 r., ustalony był kalendarz wyborczy, niestety w ustalonym terminie nie 

zarejestrował się żaden Komitet wyborczy, w związku z czym Komisarz unieważnił te wybory. 

Procedura jest taka, że teraz w przeciągu od 3 do 6 miesięcy Komisarz ponownie ustala termin 

wyborów uzupełniających, jeżeli w tym drugim terminie nie zgłosi się żaden komitet, wówczas 

Rada Gminy do końca kadencji będzie obradowała w 14 – osobowym składzie. Jeżeli 

zarejestrują się komitety wówczas wybory zostaną przeprowadzone z losowaniem, bądź bez 

losowania w zależności od tego, ilu będzie kandydatów, jeżeli będzie jeden kandydat, wówczas 

będzie obsadzenie mandatu bez głosowania. 

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

że radni nie zabrali głosu uznał punkt dwudziesty porządku obrad za wyczerpany. 
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Ad. 21 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu dwudziestego pierwszego 

porządku obrad tj. sprawy różne. 

Pani T. Sroczyk zaprosiła wszystkich zebranych do wzięcia udziału w Balu charytatywnym, 

który się odbędzie w dniu 16 lutego 2019 r. w OSP Rakszawa, a dochód będzie przeznaczony 

na rehabilitację mieszkańca naszej Gminy. Mieszkaniec ten przebywa obecnie w Ośrodku 

Rehabilitacyjnym, koszty rehabilitacji są bardzo wysokie i rodzina sama nie da rady ich pokryć. 

Pani sołtys poprosiła o „otwarcie serc” i pomoc w osiągnięciu celu. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Pani T. Sroczyk, zachęcił zebranych do udziału            

w tym Balu. 

Pani M. Janas – Piwińska, również zachęciła do udziału w Balu, dodała iż jeżeli ktoś nie może 

się bawić z różnych przyczyn, a chciałby wesprzeć tę inicjatywę, może to zrobić chociażby 

wpłacając środki organizatorom Balu. 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał zaproszenie na Koncert Kolęd, który odbędzie się              

w Świetlicy w Kątach Rakszawskich, zapytał czy radni chcą zabrać głos w tym punkcie,                     

w związku z tym, że radni nie zabrali głosu uznał punkt dwudziesty pierwszy porządku obrad 

za wyczerpany. 

 

Ad. 22 

 

W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady 

Gminy zamknął IV sesję Rady Gminy. Obrady trwały od godz. 1200 do godz. 1408.   

 

Protokołowała: Teresa Nowicka   

Zatwierdził: 

 

Marcin Bardjan 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

 


