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Protokół Nr VIII/3/2018 

z III Sesji Rady Gminy w Rakszawie 

z dnia 17 grudnia 2018 r. 
 

Sala narad Urzędu Gminy w Rakszawie. 

Obecni według załączonej listy obecności. 

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Marcin Bardjan 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. 

Pan Wójt poprosił o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego punktu tj. „Podjęcie 

uchwały 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”. 

Przewodniczący Rady Gminy wprowadził nowy punkt pod pozycją 9, zapytał czy radni chcą 

zaproponować inne zmiany, w związku z tym, że nikt nie zaproponował innych zmian poddał 

pod głosowanie zmieniony 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 protokołu z II 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 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii na 2019 rok. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki                              

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019. 

9. Podjęcie uchwały 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. 

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

2018. 

11. Wnioski i zapytania radnych. 

12. Sprawy różne. 

13. Zakończenie obrad. 
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Ad. 3 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu trzeciego porządku obrad  

tj. przyjęcia protokołu z II sesji Rady Gminy, zapytał, czy radni mają uwagi, w związku z tym, 

że radni nie zgłosili uwag poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z II 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 wraz z Panem Wójtem organizowali 

dzisiejszą sesję oraz podpisywali do wysłania kartki z życzeniami świątecznymi. Pan 

Przewodniczący uczestniczył w odsłonięciu i poświęceniu pamiątkowej tablicy dotyczącej 

uczczenia setnej rocznicy odzyskania Niepodległości, w dniu wczorajszym brał udział                            

w uroczystej wieczerzy wigilijnej dla osób starszych zorganizowanej w Szkole Podstawowej 

Nr 3 oraz w kiermaszu świątecznym organizowanym przez GOKiC, ponadto uczestniczył                      

w posiedzeniu Komisji Gospodarczej i Społecznej. 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. 

Pan Wójt powiedział, iż Jego działania oprócz spraw organizacyjnych to. m. in. udział                             

w konwencie wójtów, który był związany z gospodarką odpadami oraz transportem 

zbiorowym, na terenie powiatu odbyło się już klika przetargów na odbiór odpadów, średnio 

podwyżki cen wyniosły 100%, w związku z czym na konwencie został podjęty temat 

rozwiązania tego problemu, co od lat było spychane na boczny tor. Pan Wójt spotkał się                           

z Dyrektorem KRUS w Leżajsku, w związku z tym, że od lat nie jest rozwiązany problem kart 

ubezpieczeniowych mieszkańców, wspólnie doszli do konsensusu, który ma za skutkować 

łatwiejszym dostępem mieszkańców do informacji o przysługujących im prawach 

emerytalnych. Pan Wójt uczestniczył w obchodach stulecia odzyskania Niepodległości 

zorganizowanych przez OSP w Rakszawie, w wigilii dla seniorów, w posiedzeniu zarządu 

gminnego OSP, ponadto spotykał się z dyrektorami placówek oświatowych. Pan Wójt spotkał 

się z Kierownikiem Instytutu Inicjatyw Społecznych, z którym Gmina będzie współpracować, 

ta współpraca wiąże się m. in. możliwością pozyskiwania dofinansowań na organizowanie 

nowych miejsc pracy, czy na zakładanie spółdzielni socjalnych. Pan Wójt powiedział, iż na 

poprzedniej sesji pojawiło się pytanie dotyczące przenoszenia środków na energie w 

schronisku, z wyjaśnień Pani Kierownik wynika, ze te środki zostały Jej zabrane  z paragrafu 

na inne cele i teraz zostały Jej zwrócone. Pan Wójt powiedział, iż w związku z wysokim 

zużyciem energii w stosunku do korzystających osób polecił kontrolę zużycia we wszystkich 

jednostkach, a o jej wynikach poinformuje radnych w późniejszym terminie. 
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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 podjętych 6 uchwał, tj. uchwała                   

Nr II/3/2018 Rady Gminy Rakszawa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie wyboru 

przewodniczących komisji stałych oraz uchwała Nr II/4/2018 Rady Gminy Rakszawa z dnia  

30 listopada 2018 roku w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy i ich składów 

osobowych, te uchwały są w trakcie realizacji, komisje odbyły już pierwsze posiedzenia, 

kolejna podjęta uchwała, to uchwała Nr II/5/2018 Rady Gminy Rakszawa z dnia 30 listopada 

2018 roku w sprawie Statutu Gminy Rakszawa, została ona przesłana do Wojewody                                    

i opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego w dniu 14 grudnia 

2018 r. pod pozycją 5515, ponadto zostały podjęte uchwała Nr II/6/2018 Rady Gminy 

Rakszawa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta, jest                           

w trakcie realizacji, uchwała Nr II/7/2018 Rady Gminy Rakszawa z dnia 30 listopada 2018 roku 

w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny dla Krajowego Ośrodka 

Wsparcia Rolnictwa, ta uchwała została przesłana do Dziennika Urzędowego Województwa 

Podkarpackiego, uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Rakszawa z dnia 30 listopada 2018 roku 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rakszawa na rok 2018,ta uchwała została  

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 w sprawie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

na 2019 rok. Pan Przewodniczący o przedstawienie opinii w temacie tej uchwały poprosił 

Przewodniczącego Komisji Społecznej Pana J. Waniowski. 

Przewodniczący Komisji Społecznej powiedział, iż projekt tej uchwały był omawiany na 

wspólnym posiedzeniu Komisji Społecznej i Gospodarczej, opinia jest pozytywna. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Panu J. Waniowski, po czym  otworzył dyskusję                

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

a następnie przeszedł do głosowania nad uchwałą w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok. 

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 III/9/2018 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok, 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. podjęcia uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki                                

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019. Pan Przewodniczący powiedział,                   

iż na wspólnym posiedzeniu Komisji Społecznej i Gospodarczej projekt tej uchwały został 

zaopiniowany pozytywnie, po czym oddał głos Przewodniczącemu Komisji Społecznej. 

Przewodniczący Komisji Społecznej powiedział, iż projekt tej uchwały został zaopiniowany 

pozytywnie. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Panu J. Waniowski, po czym  otworzył dyskusję                

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

a następnie przeszedł do głosowania nad uchwałą w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 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 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, 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 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. Pan Przewodniczący powiedział, iż projekt tej uchwały 

był omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji Społecznej i Gospodarczej, gdzie został 

pozytywnie zaopiniowany, po czym otworzył dyskusję w temacie tej uchwały. w związku                  

z tym, że radni nie zabrali głosu zamknął dyskusję, a następnie przeszedł do głosowania nad 

uchwałą 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. 

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 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 
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żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin                     

w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023, 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 wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rakszawa na rok 2018. 

Pan Przewodniczący powiedział, iż projekt tej uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji 

Rewizyjnej, o przedstawienie opinii poprosił Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Panią                       

T. Rupa. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej powiedziała, iż Komisja pozytywnie zaopiniowała 

projekt tej uchwały.  

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Pani Przewodniczącej, po czym otworzył dyskusję 

w sprawie tej uchwały, 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. 

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 III/12/2018 

Rady Gminy Rakszawa z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian                               

w budżecie Gminy Rakszawa na rok 2018, po czym uznał punkt dziesiąty porządku obrad                     

za wyczerpany. 

 

Ad. 11 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu jedenastego porządku obrad 

tj. wnioski i zapytania radnych, Pan Przewodniczący zapytał, czy radni chcą zabrać głos w tym 

punkcie, w związku z tym, że radni nie zabrali głosu uznał punkt jedenasty porządku obrad                 

za wyczerpany. 

 

Ad. 12 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu dwunastego porządku obrad 

tj. sprawy różne. 

Pan Wójt poinformował radnych, iż w Urzędzie Gminy i jednostkach przeprowadzana jest 

kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej, a o wynikach tej kontroli poinformuje radnych                   

po podpisaniu protokołu z kontroli, kontrola jest bardzo szczegółowa i trwa już dość długo,                  

w porównaniu z innymi urzędami. Kolejna sprawa dotyczy Izby Wytrzeźwień, Pan Wójt wraz 

z Panem Przewodniczącym podjęli pilną decyzję dotyczącą uregulowania tego tematu, zbliża 

się koniec roku, okres zimowy, a te osoby muszą być zabezpieczone w odpowiedni sposób.                 

W poprzedniej kadencji ten temat pojawiał się często, co pamiętają radni poprzedniej kadencji, 

teraz udało się go uregulować w przeciągu zaledwie 40 minut. Pan Wójt złożył wszystkim 

zebranym życzenia świąteczne. 
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Przewodniczący Rady Gminy dołączył się do życzeń, zapytał czy radni chcą zabrać głos w tym 

punkcie, w związku z tym, że radni nie zabrali głosu uznał punkt dwunasty porządku obrad               

za wyczerpany. 

 

Ad. 13 

 

W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady 

Gminy zamknął III sesję Rady Gminy. Obrady trwały od godz. 900 do godz. 932.   

 

Protokołowała: Teresa Nowicka   

Zatwierdził: 

 

 

Marcin Bardjan 

Przewodniczący Rady Gminy 


