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Protokół Nr VIII/7/2019 

z VII sesji Rady Gminy w Rakszawie 

z dnia 15 kwietnia 2019 r. 

 

Sala narad Urzędu Gminy w Rakszawie. 

Obecni według załączonej listy obecności. 

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Marcin Bardjan, powitał wszystkich 

zebranych, po czym stwierdził, że w sesji bierze udział 13 radnych, co stanowi quorum i Rada 

może podejmować wiążące uchwały.  

Przewodniczący Rady Gminy odczytał zaproponowany porządek obrad, a następnie 

powiedział, iż chciałby wnieść o zmianę por zadku obrad poprzez przeniesienie punktu 10 

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rakszawa na rok 2019  

w miejsce punktu 7, w związku z czym dotychczasowy punkt 7 byłby punktem 8, punkt 8 byłby 

punktem 9, a punkt 9 byłby punktem 10, Pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś chciałby 

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

pod głosowanie zaproponowany porządek obrad uwzględniający zawnioskowaną przez siebie 

poprawkę. 

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 VI 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 wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rakszawa na rok 

2019. 

8. Informacja o działalności Zakładu Usług Komunalnych Energokom w Rakszawie. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu Opieki nad 

Zabytkami Gminy Rakszawa na lata 2017 - 2020” za okres 2017-2018. 

11. Wnioski i zapytania radnych. 

12. Sprawy różne. 

13. Zakończenie obrad. 

 

Ad. 3 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu trzeciego porządku obrad  

tj. przyjęcia protokołu z VI sesji Rady Gminy, zapytał, czy radni mają uwagi do tego protokołu, 

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

sesji Rady Gminy. 

W głosowaniu wzięło udział 13 radnych, którzy głosowali 



2 
 

„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 uczestniczył                    

w spotkaniu w GOKiC, gdzie Pai Dyrektor przedstawiała pracowników i instruktorów,                           

a rozmowy dotyczyły bieżącego funkcjonowania Ośrodka Kultury, uczestniczył                                       

w posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy, uczestniczył w spektaklu sioło pt. „Requiem dla 

gospodyni”, a także w spotkaniu Wielkanocnym organizowanym przez KGW. 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 działalność Wójta związana jest głównie z pracą bieżącą Urzędu,                    

m. in. wraz z Przewodniczącym Rady Gminy uczestniczył w spotkaniu w GOKiC, zakończył 

się audyt oświaty w Gminie, jego wyniki zostaną przedstawione razem z Raportem o stanie 

Gminy na sesji w maju, równocześnie z audytem Pan Wójt analizował arkusze organizacyjne 

szkół, w związku z czym odbył kilkanaście spotkań z dyrektorami szkół, zakończenie 

funkcjonowania gimnazjum w Rakszawie będzie związane z utratą pracy przez nauczycieli,                   

nie będzie to liczna grupa. Pan Wójt powiedział, iż aktualnie zostały ogłoszone konkursy                    

na dyrektorów szkół podstawowych oprócz Szkoły Podstawowej Nr 1, jest to związane                         

z zakończeniem kontraktów dotyczących powołania tych dyrektorów. Jeżeli chodzi                                  

o inwestycje, to do inwestycji na drogach wojewódzkich w 2019 roku została dopisana budowa 

chodnika w Potoku, wcześniej to zadanie nie znajdowało się w budżecie Województwa, Pan 

Wójt podziękował osobom zaangażowanym za pomoc w umożliwieniu realizacji tej inwestycji. 

W tym czasie oddano także place budowy boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej 

Nr 3 oraz w Węgliskach. W związku z pojawieniem się możliwości uzyskania dofinansowania 

do budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej została podjęta decyzja o przygotowanie 

wniosków na to dofinansowanie, są to środki dla terenów znajdujących się poza aglomeracją, 

ponadto w dniu dzisiejszym został złożony wniosek o dofinansowanie remontu drogi Urząd 

Gminy – Węgliska. Pan Wójt powiedział, iż rozpoczął już cykl spotkań związanych                                

z rozbudową sieci gazowej na terenie Gminy od Węglisk do Kątów, ponadto rozpoczął 

rozmowy dotyczące remontów dróg powiatowych, a wraz z radnym powiatowym Panem                       

J. Panek odbył spotkanie w Starostwie Powiatowym dotyczące przeprowadzonej modernizacji, 

w trakcie spotkania przedstawili Pani Staroście błędy, jakie zostały popełnione, Pani Starosta 

obiecała pisemną odpowiedź w tej sprawie. Pan Wójt spotkał się z Prezesem Browaru VAN 

PUR, rozmowy dotyczyły współpracy, ponadto spotkał się z przedstawicielami Kół 

Myśliwskich, Kół Gospodyń Wiejskich oraz przedstawicielami OSP. Pan Wójt poinformował 

zebranych, że został uruchomiony nowy Biuletyn Informacji Publicznej, w nowej szacie 

graficznej, uruchomiony został gminny portal mapowy, gdzie są dostępne różnego rodzaju 

potrzebne mieszkańcom informacje. Pan Wójt powiedział, iż spotkał się z Dyrektorem Szkoły 

Podstawowej w Węgliskach, zostaną tam podjęte działania związane z przebudową Biblioteki 
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szkolnej, ponadto w miejscowości Węgliska zostanie wygospodarowane pierwsze w Gminie 

mieszkanie socjalne.  

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 uchwały:  

 Uchwała Nr VI/26/19 Rady Gminy Rakszawa z dnia 8 marca 2019 roku w sprawie 

uchwalenia statutu Sołectwa Rakszawa Dolna, 

 Uchwała Nr VI/27/19 Rady Gminy Rakszawa z dnia 8 marca 2019 roku w sprawie 

uchwalenia statutu Sołectwa Rakszawa Górna, 

 Uchwała Nr VI/28/19 Rady Gminy Rakszawa z dnia 8 marca 2019 roku w sprawie 

uchwalenia statutu Sołectwa Rakszawa Kąty, 

 Uchwała Nr VI/29/19 Rady Gminy Rakszawa z dnia 8 marca 2019 roku w sprawie 

uchwalenia statutu Sołectwa Węgliska, 

 Uchwała Nr VI/30/19 Rady Gminy Rakszawa z dnia 8 marca 2019 roku w sprawie 

uchwalenia statutu Sołectwa Wydrze – wszystkie te uchwały zostały przesłane                           

do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i w sprawie 

każdej z tych uchwał zostało wszczęte postępowanie nadzorcze, uwagi dotyczyły § 6 

ust. 4 pkt 4, zdaniem Wojewody do kompetencji zebrania wiejskiego nie należy wybór 

Rady Sołeckiej, § 10 pkt 1, zdaniem Wojewody do kompetencji sołtysa nie należy 

reprezentowanie sołectwa na zewnątrz, § 11 ust. 2, zdaniem Wojewody sołtys nie jest 

Przewodniczącym Rady Sołeckiej. Pani Sekretarz powiedziała, iż w związku z tym,                

że są to uchybienia nieistotne została podjęta decyzja żeby nie uchwalać nowych 

statutów tylko poczekać na rozstrzygniecie stwierdzające nieważność tych zapisów, 

 Uchwała 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 – uchwała została przesłana do publikacji                 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, niemniej jednak nie została 

jeszcze opublikowana,  

 Uchwała 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 – uchwała została zrealizowana,  

 Uchwała 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 – uchwała została przesłana do Podkarpackiego Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Rzeszowie,  

 Uchwała Nr IV/34/19 Rady Gminy Rakszawa z dnia 8 marca 2019 roku w sprawie 

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rakszawa             

– w sprawie tej uchwały został zlecony podział geodezyjny, 
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 Uchwała 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. – uchwała została 

przesłana do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, 

została opublikowana 2 kwietnia 2019 r. pod pozycją 2039, 

 Uchwała Nr IV/36/19 Rady Gminy Rakszawa z dnia 8 marca 2019 roku w sprawie 

zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Rakszawa na rok 2019 – uchwała w trakcie 

realizacji,  

 Uchwała Nr IV/37/19 Rady Gminy Rakszawa z dnia 8 marca 2019 roku w sprawie 

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

realizacji,  

 Uchwała 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 – 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 wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rakszawa na rok 2019. 

Pan Przewodniczący o przybliżenie projektu tej uchwały poprosił Pana Wójta. 

Pan Wójt oddał głos Pani Skarbnik. 

Pani Skarbnik powiedziała, iż w załączniku do uchwały przedstawiono zmiany  planu 

dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku bankowym  na wniosek Dyrektora  Zespołu 

Szkoły Podstawowej i Przedszkola Nr 1  w związku z otrzymaniem odszkodowania z firmy 

ubezpieczeniowej w kwocie 948,19zł  przeznaczeniem na odtworzenie zniszczonego mienia 

szkoły. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Pani Skarbnik, 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 zabrać głos w temacie tej uchwały,                     

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 13 radnych, którzy głosowali 

„za” – 13  

„przeciw” – 0  

„wstrzymało się” – 0 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż  podjęta uchwała będzie miała Nr VII/39/19 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian                            

w budżecie Gminy Rakszawa na rok 2019, 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. informacji o działalności Zakładu Usług Komunalnych Energokom w Rakszawie,                                 

o przybliżenie tego tematu poprosił Pana B. Werfel – Prezesa ZUK Energokom. 

Pan B. Werfel powiedział, iż temat działalności Spółki był szczegółowo omawiany na 

posiedzeniu Komisji Gospodarczej, jeżeli chodzi o kapitał udziałowy, to wg stanu na dzień 

31.12.2018 r. wynosił on 5.537.450,00 zł, dzielił się na udziały o wartości 50,00 zł, co daje 

110 749 udziałów, jedynym udziałowcem Spółki jest Gmina Rakszawa. W 2018 roku 

przychody Spółki zamknęły się kwotą 7.992.689,51 zł, nastąpił wzrost w stosunku do roku 

2017 o 17,3%. Spółka wypracowała zysk w wysokości 441.843,52 zł. Z ważniejszych 

inwestycji, które zostały wykonane w 2018 roku należy wymienić, rozbudowę sieci 

wodociągowej o długości 1 724mb, modernizację instalacji odsalania i instalacji kondensatu             

w kotłowni, wykonana została instalacja odpylania na kotle nr 2, wcześniej taka instalacja była 

wykonana na kotle nr 1, nakłady na inwestycje wyniosły około 660.000,00 zł. W strukturze 

kosztów najwięcej generuje zużycie materiałów i energii to około 39%, wynagrodzenia                           

z pochodnymi 29%, usługi obce w tym oczyszczanie ścieków 9%. W strukturze przychodów 

największe bo 54% stanowi sprzedaż energii cieplnej, sprzedaż wody to 19%, a odbiór ścieków 

15%. Na koniec 2018 roku wartość aktywów Spółki wyniosła 9.199.600,00 zł w porównaniu 

do bilansu otwarcia z dnia 1.01.2018 r. nastąpił wzrost o 459.000,00 zł, co daje 5,3%. Wartość 

aktywów obrotowych wyniosła 1.810.000,00 zł. Na koniec 2018 roku w Spółce zatrudnionych 

było 35 osób, w tym 25 osób na stanowiskach robotniczych i 10 osób na stanowiskach 

nierobotniczych. Wskaźniki rentowności kształtują się na dodatnim poziomie.  

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Panu B. Werfel, po czym otworzył dyskusję                       

w temacie tej uchwały.  

Pani M. Janas – Piwińska zapytała, kiedy będą tańsze ścieki. 

Pan B. Werfel powiedział, iż ścieki będą tańsze od 1 czerwca, aktualna taryfa jest zatwierdzona 

na 3 lata, w każdym kolejnym roku przyjęta jest coraz niższa stawka, co jest związane                               

z pozyskiwaniem nowych odbiorców. Obowiązująca taryfa jest zaopiniowana przez Wody 

Polskie, w związku z czym wszystkie koszty zostały dokładnie zweryfikowane. Pan Prezes 

powiedział, ze dopóki znacznie nie obniżą się kosztu nie będzie można znacznie obniżyć ceny 

ścieków. 

Pani M. Janas – Piwińska zapytała, ile dokładnie będą kosztować ścieki od czerwca. 

Pan B. Werfel powiedział, iż nie może dokładnie powiedzieć, gdyż w tym momencie nie 

dysponuje tymi danymi, może Pani radnej odpowiedzieć drogą e-mailową, dodał iż taryfy są 

zatwierdzane w formie decyzji i można się z nimi zapoznać na BIP Wód Polskich. 

Pan Wójt powiedział, iż prowadzi rozmowy z Browarem VAN PUR, aby Browar zrzucał ścieki 

również do gminnego kolektora, ma to na celu obniżenie ceny ścieków. 

Pani M. Janas – Piwińska zapytała odnośnie budowy nowej nitki ciepłowniczej, którą 

planowała wybudować Spółka.  

Pan B. Werfel powiedział, iż projekt jest aktualny, niemniej jednak analizy finansowe 

wykazują, że budowa tej sieci jest opłacalna przy uzyskaniu dofinansowania z zewnątrz. 

Pan J. Kuca zapytał, jaki procent mieszkańców Węglisk jest podłączonych do kanalizacji. 

Pan B. Werfel powiedział, iż nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie, musiałby przeanalizować 

dane. 
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Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy radni chcą jeszcze zabrać glos w związku z tym,                

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

 

Ad. 9 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu dziewiątego porządku obrad 

tj. podjęcia uchwały w sprawie projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu. Pan Przewodniczący                   

o przybliżenie projektu tej uchwały poprosił Pana Wójta. 

Pan Wójt oddał głos Panu B. Werfel – Prezesowi ZUK Energokom. 

Pan B. Werfel powiedział, iż aktualny projekt Regulaminu został przygotowany zgodnie                           

z uwagami przysłanymi przez Wody Polskie, dotyczącymi poprzedniego projektu               

Regulaminu, w związku z tym, że zmian jest sporo propozycja jest taka, aby ponownie przesłać 

go do zaopiniowania Wodom Polskim. 

Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję w temacie tej uchwały. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż projekt tego Regulaminu był omawiany 

na posiedzeniu Komisji Gospodarczej, Komisja wydała pozytywna opinię.  

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

uchwały, w związku z tym, że radni nie zabrali głosu zamknął dyskusję, a następnie poddał pod 

głosowanie uchwałę w sprawie projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu. 

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 VII/40/19 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie projektu Regulaminu dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, 

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 przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu Opieki nad 

Zabytkami Gminy Rakszawa na lata 2017 - 2020” za okres 2017-2018. Pan Przewodniczący               

o przybliżenie projektu tej uchwały poprosił Pana Wójta. 

Pan Wójt oddał głos Pani M. Nycz.  

Pani M. Nycz powiedziała, iż zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków 

i opiece nad zabytkami Wójt Gminy sporządza co dwa lata sprawozdanie, które przedstawia 

Radzie Gminy, sprawozdanie to stanowi załącznik do omawianej uchwały. Pani M. Nycz 

powiedziała, iż wg wykazu na terenie Gminy znajduje się 54 zabytki nieruchome nie wpisane 

do rejestru zabytków, 7 zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, 45 zabytków 

archeologicznych nie wpisane do rejestru zabytków oraz 4 zabytki archeologiczne wpisane                 

do rejestru zabytków. Pani M. Nycz powiedziała, iż w wykazie znajduje się jeden obiekt 

wpisany do rejestru zabytków, którego właścicielem jest Gmina Rakszawa, jest to Karczma               

na tzw. „Rąbanym  Gościńcu”. W związku ze złym stanem technicznym karczmy w 2009 roku 

Gmina Rakszawa wystąpiła z wnioskiem do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego           
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w Warszawie o skreślenie obiektu    z rejestru zabytków, procedura ta trwała ponad rok,                       

w 2010 roku Gmina otrzymała decyzję odmowną nie zezwalającą na skreślenie karczmy                    

z rejestru zabytków ze względu, że obiekt ten nie utracił wartości zabytkowych. Rok później 

na wniosek  Gminy Wojewódzki Konserwator Zabytków zezwolił Gminie Rakszawa                      

na sprzedaż karczmy. Gmina Rakszawa ogłosiła pierwszy przetarg na sprzedaż karczmy 

31.01.2013 roku, z bonifikatą 50 % cena wywoławcza 33 210,00 zł brutto, żadna oferta nie 

wpłynęła, pomimo bonifikaty 90% i ogłoszenia drugiego przetargu w dniu 11.06.2013 roku            

na kwotę 6 642 zł brutto, wyłoniony wykonawca  odstąpił od umowy z uwagi na wytyczne 

konserwatorskie. W dniu 22.05.2017 r. odbył się trzeci ustny przetarg nieograniczony jednak 

nikt nie przystąpił do przetargu. W 2017 roku i 2018 roku obiekt zabezpieczono, zamontowano 

drzwi i zabezpieczono okna przed wtargnięciem osób nieupoważnionych. Oznakowano 

budynek zgodnie z wytycznymi. W dniu 6.03.2019 roku  w związku z warunkami 

atmosferycznymi (silne wiatry) nastąpiło zawalenie przybudówki od strony północno-

zachodniej budynku. Gmina przystąpiła do uprzątnięcia terenu i w celu zabezpieczenia 

budynku przed dalszym zniszczeniem zleciła wykonanie ekspertyzy technicznej z której będą 

wynikały dalsze czynności. 

Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję w temacie tej uchwały.  

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż Komisja Gospodarcza pozytywnie 

zaopiniowała projekt tej uchwały. 

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

tej uchwały, w związku z tym, że radni nie zabrali głosu zamknął dyskusję, a następnie poddał 

pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu Opieki               

nad Zabytkami Gminy Rakszawa na lata 2017 - 2020” za okres 2017-2018. 

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 VII/41/19 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji 

„Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Rakszawa na lata 2017 - 2020” za okres 2017-2018, 

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. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż na posiedzeniu była mowa o utworzeniu 

w Energokomie grupy remontowo – budowlanej, zapytał czy jakieś konkretne decyzje w tym 

temacie już zapadły i czy jest to dobry pomysł.  

Pan B. Werfel powiedział, iż jest jeszcze przed rozmową z Panem Wójtem, takie plany są , 

niemniej jednak czas pokaże jak to się skończy, pomysł na pewno jest dobry. 

Pan Wójt powiedział, iż w planach Gminy jest utworzenie takiej grupy, docelowo będą 

likwidowane stanowiska konserwatorów w szkołach, w grupie która powstanie będzie elektryk, 

hydraulik, osoba od różnych rozwiązań konstrukcyjnych, grupa ta przejmie obowiązki 

konserwatorów, będą zajmować się przystankami, bieżącymi remontami na obiektach 

sportowych, zimowym utrzymaniem chodników itd. 
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Pan B. Kłosowski powiedział, iż przy głównym ujęciu wody pojawił się problem nielegalnie 

wysypywanych tam śmieci, ten problem trzeba jakoś wspólnie z Energokomem rozwiązać.  

Pan Wójt powiedział, iż problem wysypywania śmieci w rejonie tamtejszych stawów jest                            

dość spory, dlatego też Gmina umieściła tam tablice „zakaz wysypywania śmieci”, dodał                

iż z artykułu zamieszczonego na portalu lancut gada dotyczącego gospodarki odpadami 

wynika, że Gmina Rakszawa jest jedną z najtańszych w tym zakresie, w innych gminach te 

koszty zaczynają się od 10,00 zł od osoby, tam koszty wzrosły dwukrotnie, w Rakszawie cena 

nie wzrosła dwukrotnie, ale ilość śmieci już tak. Pan Wójt powiedział, iż wysypywanie śmieci 

w rejonie ujęcia wody jest bardzo niebezpieczne, ujawnienie tych osób będzie skutkowało 

bardzo wysokimi karami za zagrożenie epidemiologiczne w stosunku do dużej liczby 

mieszkańców, tu nie ma kar w zawieszeniu.  

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż mieszkańcy zwracali się do Niego z sugestią 

zamontowania większej ilości koszy na śmieci przy głównych drogach, w związku z czym 

zapytał Pana Wójta, czy byłaby taka możliwość.  

Pan Wójt powiedział, iż przed sesją rozmawiał na ten temat z Kierownikiem Referatu OŚG, 

przedstawił On ofertę zakupu koszy betonowych po 350,00 zł za sztukę, pod uwagę brane są 

kosze betonowe, gdyż są one bardzo ciężkie i nie da się ich tak łatwo zniszczyć, kosze 

plastikowe wytrzymują bardzo krótko, a kosztują po 200,00 zł za sztukę. Pan Wójt powiedział, 

iż cena 350,00 zł nie jest wysoka, niemniej jednak szuka tańszej oferty, gdyz przy tej transport 

to 200,00 zł.  

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż wraz z harcerzami przeprowadził zbiórkę śmieci 

przy drodze od Schroniska w kierunku Wołochów, na drugi dzień pracownicy Energokomu te 

śmieci uprzątnęli, za co bardzo im dziękuje, dodał że tylko na tym odcinku zebrano 15 dużych 

worków śmieci. Pan Przewodniczący powiedział, iż planuje sprzątanie kolejnych miejsc                    

na terenie Gminy. Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy radni chcą jeszcze 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 uzupełniając swoją wcześniejszą wypowiedź dotyczącą działalności międzysesyjnej 

podziękował Przewodniczącemu Rady Gminy oraz harcerzom za zainicjowanie i udział we 

wspomnianej inicjatywie ekologicznej, radnym podziękował za udział i zorganizowanie 

spotkania seniorów, które odbyło się w sobotę, uczestniczyła w nim spora liczba osób starszych, 

które oczekują, że takie spotkania będą się odbywały cyklicznie. Pan Wójt powiedział, iż 

wykonane z funduszu sołeckiego oświetlenie uliczne w kierunku Węglisk już świeci, ponadto 

poinformował zebranych, że sprawa przejęcia stadionu zmierz ku końcowi, w maju będzie 

podjęta uchwała o zamianie nieruchomości, natomiast w czerwcu powinien zostać podpisany 

akt notarialny.  

Pani M. Janas – Piwińska powiedziała, iż harcerze zbierają złom, poprosiła aby w miarę 

możliwości przyłączyć się do tej inicjatywy. Pani radna poruszyła również kwestię wyboru 

Rady Sołeckiej, powiedziała iż Jej zdaniem dotychczasowy sposób wyboru przez zebranie 

wiejskie był najbardziej demokratyczny, zapytała jak miałoby się to teraz odbywać. 

Pani Sekretarz powiedziała, iż tu się nic nie zmieni, będzie się to odbywało na zebraniu 

wiejskim w głosowaniu tajnym.  
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Przewodniczący Rady Gminy nawiązując do wypowiedzi Pani M. Janas – Piwińska powiedział, 

iż kolejna zbiórka złomu odbędzie się 27 kwietnia. Pan Przewodniczący odczytał informację 

oraz życzenia świąteczne, jakie otrzymał od sołtysa, radnego powiatowego Pana J. Panek,                     

a następnie złożył wszystkim obecnym i oglądającym dzisiejszą sesję życzenia świąteczne 

poprzedzając je wierszem Ks. Jana Twardowskiego pt. „Wielkanocny pacierz”.  

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 dwunasty porządku obrad 

za wyczerpany. 

 

Ad. 13 

 

W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady 

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

 

Protokołowała: Teresa Nowicka   

Zatwierdził: 

 

Marcin Bardjan 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

 

 


