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Protokół Nr VIII/9/2019 

z IX sesji Rady Gminy w Rakszawie 

z dnia 27 czerwca 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.  

Pan Wójt w związku z otrzymaniem dofinansowań na dwa działania w kwocie przekraczającej 

100.000,00 zł poprosił o wprowadzenie do porządku obrad dzisiejszej sesji punktu „Podjęcie 

uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rakszawa na rok 2019”, 

powiedział, iż jedno dofinansowanie dotyczy budowy placu zabaw, a drugie szkoleń, które 

mają być przeprowadzone dla mieszkańców, a zakończyć się mają zakupem wyposażenia 

komputerowego dla jednej ze szkół. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż również On chciałby wprowadzić zmiany                        

do porządku obrad, jest to związane z ostatnim posiedzeniem Komisji Skarg Wniosków                          

i Petycji w którym uczestniczył, a na którym rozpatrywana była skarga, dotycząca zadania 

Gminy realizowanego przez Wójta oraz dwa wnioski dotyczące ważności wyborów sołtysa                  

w sołectwie Rakszawa Kąty, w związku z czym Pan Przewodniczący poprosił o wprowadzenie 

do porządku obrad punktów „Podjęcie uchwały w sprawie ważności wyborów Sołtysa                             

w Sołectwie Rakszawa Kąty” oraz „Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi 

dotyczącego zadania Gminy realizowanego przez Wójta”. Pan Przewodniczący zapytał, czy 

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

poddał pod głosowanie zmieniony 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 VIII 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. Podjęcie uchwały w sprawie ważności wyborów Sołtysa w Sołectwie Rakszawa Kąty. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącego zadania Gminy 

realizowanego przez Wójta. 

10. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Rakszawa za 2018 rok oraz debata. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rakszawa wotum zaufania. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania 

z wykonania budżetu Gminy Rakszawa za 2018 rok. 
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13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za 2018 rok dla Wójta Gminy 

Rakszawa. 

14. Wnioski i zapytania radnych. 

15. Sprawy różne. 

16. Zakończenie obrad. 

 

Ad. 3 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu trzeciego porządku obrad  

tj. przyjęcia protokołu z VIII 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 VIII 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 uczestniczył w uroczystej akademii z okazji Dnia Mamy i Taty w Szkole Podstawowej 

w Wydrzu, w odsłonięciu i poświęceniu pomnika św. Jana Pawła II, w VII Rakszawskim 

Ćwierćmaratonie, ponadto uczestniczył w zakończeniu roku artystycznego w GOKiC,                          

w pikniku rodzinnym w Szkole Podstawowej Nr 3, w zakończeniu roku szkolnego                                   

w rakszawskim Gimnazjum oraz w Szkole Podstawowej Nr 1, a także w posiedzeniu                   

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Pan Przewodniczący wraz z Panem Wójtem 

przygotowywali dzisiejszą sesję. 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,                    

w minionym okresie brał udział w różnych uroczystościach, uczestniczył w wojewódzkich 

obchodach Dnia Straży Pożarnej, w zakończeniu roku szkolnego w Szkole Podstawowej                            

Nr 2, uczestniczył w turnieju gmin, za udział w tym turnieju podziękował Panu radnemu                        

J. Waniowski. Pan Wójt uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki 

Energokom, analizowana była działalność za 2018 rok, na terenie Gminy zostały 

przeprowadzone ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysowego, Gmina otrzymała 

dofinansowanie na zakup samochodu pożarniczego dla OSP, w tej chwili jest już po przetargu, 

ponadto działania Wójta związane były z pozyskiwaniem nowych środków, czego efektem jest 

procedowana dzisiaj uchwała dotycząca wprowadzenia zmian w budżecie na 2019 rok, Gmina 

rozpoczęła współpracę z Fundacją Kościuszkowską, co będzie związane z organizowaniem                
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w następnym roku polsko – amerykańskich obozów językowych, będzie to forma nagrody dla 

najlepszych uczniów ze wszystkich szkół. Pan Wójt poinformował zebranych, iż wczoraj odbył 

się przetarg na budowę chodnika w Rakszawie Potok, wyszła kwota 391.000,00 zł,                                   

a zabezpieczonych było 370.000,00 zł, przetarg organizował Podkarpacki Zarząd Dróg 

Wojewódzkich, prawdopodobnie niebawem będzie rozmowa o zwiększeniu środków na ten 

cel.  

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Panu Wójtowi, wrócił do punktu czwartego                            

i poinformował zebranych, iż podczas omawiania działalności w okresie międzysesyjnym                   

nie wspomniał o bardzo ważnej uroczystości w której uczestniczył wraz z Panem Wójtem,                       

a mianowicie w 125 – leciu Szkoły Podstawowej Nr 2.  Pan Przewodniczący 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 zostały podjęte uchwały:  

 Uchwała Nr VIII/42/19 Rady Gminy Rakszawa z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie 

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

realizacji,  

 Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność 

Gminy Rakszawa oraz uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie 

nieruchomości gruntowej do gminnego zasobu nieruchomości – jest zlecona wycena 

tych nieruchomości, na nieruchomość położona w Węgliskach jest również zlecony jej 

podział, 

 Uchwała Nr VIII/45/19 Rady Gminy Rakszawa z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie 

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 

dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rakszawa – jest 

podpisana umowa dzierżawy, 

 Uchwała Nr VIII/46/19 Rady Gminy Rakszawa z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie 

zarządzenia wyborów sołtysów oraz ustalenia kalendarza wyborczego – uchwała 

została zrealizowana, 

 Uchwała Nr VIII/53/19 Rady Gminy Rakszawa z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie 

zwrócenia się do Powiatu Łańcuckiego z apelem w sprawie modernizacji ewidencji 

gruntów w Gminie Rakszawa – uchwała została przekazana do Starostwa.  

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, 

o przybliżenie projektu uchwały poprosił Pana Wójta. 

Pan Wójt powiedział, iż projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie                  

Gminy Rakszawa na rok 2019 obejmuje zmiany dochodów i wydatków. Zmiany w zakresie 

dochodów i wydatków w kwocie 56.000,00 zł dotyczą  dotacji oraz środków na realizację  
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Projektu  grantowego pn. Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Rakszawa w ramach 

Programu Operacyjnego polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe 

Kompetencje społeczeństwa działanie 3.1:Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju 

kompetencji cyfrowych. W związku z podpisaniem umowy na projekt Program rozwoju małej 

infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy 

Aktywności (OSA) Edycja 2019 zachodzi konieczność zabezpieczenia wkładu własnego                     

w kwocie 101.800,00 zł, środki na ten cel pochodzą z oszczędności po przetargowych                             

z projektu „Budowa dwóch boisk wielofunkcyjnych w miejscowościach Rakszawa                                   

i Węgliska na terenie gminy Rakszawa” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej                    

w ramach programu „Sportowa Polska” – Program Rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej. 

Pan Wójt powiedział, iż są problemy ze znalezieniem terenu pod plac zabaw w przysiółku 

Basakówka, w związku z czym poprosił zebranych o pomoc w znalezieniu takiego terenu. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Panu Wójtowi, po czym otworzył dyskusję, 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 IX/54/19 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 

Gminy Rakszawa na rok 2019, 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 ważności wyborów Sołtysa w Sołectwie Rakszawa Kąty. Pan 

Przewodniczący powiedział, iż wpłynęły dwa wnioski dotyczące ważności wyborów, Komisja 

Skarg Wniosków i Petycji spotkała się w poniedziałek i podczas tego posiedzenia temat ten był 

omawiany. Przewodniczący Rady Gminy poprosił Przewodniczącego Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji o przedstawienie tej sprawy.  

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji powiedział, iż Komisja uznaje za zasadne 

protesty wyborcze mieszkańców sołectwa Rakszawa Kąty w związku z wyborami sołtysa 

sołectwa Rakszawa Kąty, które odbyły się w dniu 9 czerwca 2019 roku. 

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

w temacie tej uchwały.  

Pan Wójt powiedział, iż z przykrością musi stwierdzić, że procedury związane z wyborami 

sołtysa sołectwa Rakszawa Katy zostały naruszone, zapewnił że następne wybory zostaną 

dopilnowane, po czym przeprosił mieszkańców sołectwa Rakszawa Kąty, za to, ze wybory tak 

dla nich istotne zakończyły się unieważnieniem.  

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 ważności wyborów Sołtysa w Sołectwie Rakszawa Kąty. 

W głosowaniu wzięło udział 13 radnych, którzy głosowali 

„za” – 13  
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„przeciw” – 0  

„wstrzymało się” – 0 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż  podjęta uchwała będzie miała Nr IX/55/19 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie ważności wyborów Sołtysa                         

w Sołectwie Rakszawa Kąty, 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 rozpatrzenia skargi dotyczącego zadania Gminy realizowanego 

przez Wójta. Pan Przewodniczący powiedział, iż ta skarga również była omawiana                              

na poniedziałkowym posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, w związku z czym                     

o zabranie głosu poprosił Przewodniczącego tejże Komisji. 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji powiedział, iż po przeprowadzeniu 

dogłębnej analizy zgromadzonego materiału w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy 

Rakszawa, Komisja Skarg Wniosków i Petycji postanowiła uznać skargę za bezzasadną, 

jednocześnie stwierdziła, że problem został rozwiązany poprzez zawarcie porozumienia przez 

obie strony. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Przewodniczącemu Komisji Skarg, Wniosków                   

i Petycji, po czym otworzył dyskusję w tym temacie 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 rozpatrzenia skargi dotyczącego zadania 

Gminy realizowanego przez Wójta. 

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 IX/56/19 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącego 

zadania Gminy realizowanego przez Wójta, po czym uznał punkt dziewiąty porządku obrad               

za wyczerpany. 

 

Ad. 10 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu dziesiątego porządku obrad 

tj. przedstawienia Raportu o stanie Gminy Rakszawa za 2018 rok oraz debaty. Pan 

Przewodniczący oddał głos Panu Wójtowi. 

Pan Wójt powiedział, iż Raport o stanie gminy jest nowością, wprowadzoną ustawowo, jest                       

on pierwszy raz przedstawiany Radzie Gminy, jak zapewne radni zauważyli analiza wykracza 

poza rok 2018, dotyczy także lat wcześniejszych. Pan Wójt przypomniał, iż odbyło się wspólne 

posiedzenie dotyczące analizy mienia Gminy, na którym wyświetlana była grafika, jakim 

mieniem Gmina dysponuje, ponadto przed sporządzeniem Raportu przeprowadzony został 

bardzo wnikliwy audyt oświaty, wykonywał go ekspert zewnętrzny. Pan Wójt omówił raport 

zgodnie z załącznikiem nr 1 do protokołu. Pan Wójt zasugerował, aby za zgodą Rady Gminy 

przeprowadzić audyt funkcjonowania pomocy społecznej, natomiast w związku z wygaszeniem 

gimnazjum Gmina jest zmuszona do przeprowadzenia reformy w szkolnictwie, trzeba będzie 

przemyśleć temat zmian organizacyjnych jeżeli chodzi o ZSTG. 
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Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję – debatę nad Raportem o stanie Gminy 

Rakszawa za 2018 rok, zapytał czy radni chcą zabrać głos w kwestii Raportu, w związku z tym, 

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

 

Ad. 11 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu jedenastego porządku obrad 

tj. podjęcia uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rakszawa wotum zaufania. Pan 

Przewodniczący o przybliżenie projektu tej uchwały poprosił Pana Wójta. 

Pan Wójt powiedział, iż zgodnie z ustawą, po przedstawieniu Raportu, Rada Gminy udziela, 

bądź nie udziela Wójtowi Gminy wotum zaufania, jest to związane z wykonywaniem przez 

Wójta powierzonych mu zadań. 

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 udzielenia Wójtowi Gminy Rakszawa 

wotum zaufania. 

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 IX/57/19 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 

Rakszawa wotum zaufania, po czym odczytał jej treść, a następnie uznał punkt jedenasty 

porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 12 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu dwunastego porządku obrad 

tj. podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania                 

z wykonania budżetu Gminy Rakszawa za 2018 rok. Pan Przewodniczący zapoznał Radę 

Gminy z uchwałą nr 3/24/2019 z dnia 9 maja 2019 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy 

Rakszawa sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2018 rok (załącznik nr 2 do protokołu), 

dodał iż radni wraz z materiałami na sesję otrzymali tę uchwałę razem z uzasadnieniem. Pan 

Przewodniczący oddał głos Pani M. Janas – Piwińska – Wiceprzewodniczącej Komisji 

Rewizyjnej. 

Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała zebranych, iż Komisja pracowała                     

na dwóch posiedzeniach w dniach 13 i 15 maja 2019 r., na których rozpatrywała sprawozdanie 

Wójta Gminy Rakszawa z wykonania budżetu za 2018 rok, zapoznała się ze sprawozdaniami             

i uwagami a także wysłuchała ustnych wyjaśnień Wójta i Skarbnika Gminy, dodała iż treść 

całej opinii radni mają dołączoną do materiałów na dzisiejszą sesję. Pani Wiceprzewodnicząca 

powiedziała że Komisja Rewizyjna w trakcie prac nad udzieleniem absolutorium za 2018 r. dla 

Wójta Gminy Rakszawa nie wniosła żadnych uwag do sprawozdania z wykonania budżetu                   

i rekomenduje podjęcie uchwały jak w proponowanym brzmieniu. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Pani M. Janas – Piwińska, a następnie otworzył 

dyskusję w tym temacie 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 
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w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu 

Gminy Rakszawa za 2018 rok. 

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 IX/58/19 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rakszawa za 2018 rok, po czym 

odczytał jej treść, a następnie uznał punkt dwunasty porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 13 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu trzynastego porządku obrad 

tj. podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za 2018 rok dla Wójta Gminy 

Rakszawa. Pan Przewodniczący poprosił Wiceprzewodniczącą Komisji Rewizyjnej                                            

o przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium. 

Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

w Rakszawie z dnia 15 maja 2019 roku w sprawie o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy 

Rakszawa za 2018 rok (załącznik nr 3 do protokołu) 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Pani M. Janas – Piwińska, po czym poinformował 

zebranych, iż opinia którą przedstawiła Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej została 

przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej, która w tej sprawie wydała pozytywną opinię. 

Pan Przewodniczący zapoznał radnych z uchwałą Nr 3/11/2019 z dnia 22 maja 2019 roku 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, w sprawie 

zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Rakszawie o udzielenie 

absolutorium Wójtowi Gminy Rakszawa z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 r. 

(załącznik nr 4 do protokołu). Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję w tym temacie 

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 udzielenia 

absolutorium za 2018 rok dla Wójta Gminy Rakszawa. 

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 IX/59/19 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium za 2018 rok 

dla Wójta Gminy Rakszawa, po czym odczytał jej treść, a następnie uznał punkt trzynasty 

porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 14 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu czternastego porządku obrad 

tj. wnioski i zapytania radnych. 

Pan Wójt podziękował radnym za udzielenie absolutorium, co traktuje jako kredyt zaufania, 

gdyż w 2018 roku wójtem był niespełna dwa miesiące, dodał iż szczególne podziękowania 

kieruje do radnych poprzedniej kadencji, za pracę nad budżetem, gdyż to oni go uchwalali,                    

a w chwili obecnej wielu z nich nie ma już w Radzie Gminy. Pan Wójt podziękował 
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kierownikom jednostek organizacyjnych, dyrektorom szkół, dodał i wczoraj wstępnie 

przeglądał wyniki egzaminów klas VIII, które są lepsze niż w latach poprzednich i nie 

odbiegają od wyników w gminach sąsiednich. Pan Wójt podziękował Prezesowi Spółki 

Energokom oraz wszystkim pracownikom Urzędu Gminy. W związku z tym, że w tym roku 

kończy się funkcjonowanie gimnazjum podziękował Panu Dyrektorowi za współpracę, dodał 

iż również wyniki egzaminów gimnazjalnych są lepsze niż w latach poprzednich.  

Pan S. Piersiak powiedział, iż w związku z tym, że Pan Przewodniczący niemal z marszu 

przeszedł od absolutorium do kolejnego punktu nie było okazji podziękować Panu Wójtowi 

brawami, za minione pół roku kadencji. Pan radny powiedział, iż początek jest bardzo dobry, 

wyraził nadzieję, że dalsza część kadencji nie będzie gorsza.  

Radni podziękowali Panu Wójtowi brawami. 

Pan J. Kuca poruszył kwestię dotyczącą tablic ogłoszeń, żeby podjąć jakąś uchwałę, aby sołtysi 

mogli dysponować tablicami na terenie Gminy, gdyż w ostatnim czasie dostali dodatkowe 

zadanie, polegające na wieszaniu ogłoszeń na tablicach ogłoszeń, plakaty są duże, a obecnie  

na tablicach jest dużo ogłoszeń i trudno zmieścić kolejne.  

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż rozmawiał już z Panem radnym – sołtysem na ten 

temat i pomyślał, aby sołtysi mogli dysponować kluczami do zamykanych tablic ogłoszeń               

i wszystkie istotne ogłoszenia tam umieszczali.  

Pan Wójt poprosił Panią Sekretarz o udostępnienie sołtysom kluczy do zamykanych tablic 

ogłoszeń. 

Pani Sekretarz powiedziała, iż tablice są z projektu w związku z czym rozezna, czy upłynęła 

już trwałość projektu i czy można tam wieszać wszelkie inne ogłoszenia. 

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

w związku z tym, ze radni nie zabrali głosu uznał punkt czternasty porządku obrad                                 

za wyczerpany. 

 

Ad. 15 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu piętnastego porządku obrad 

tj. sprawy różne. 

Pan C. Babiarz poruszył kwestię podjętej wcześniej uchwały dotyczącej stwierdzenia 

nieważności wyborów sołtysa w sołectwie Rakszawa Kąty, powiedział iż padło stwierdzenie, 

że naruszono procedury, zapytał o jakie procedury chodzi. 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji powiedział, iż główne zarzuty dotyczyły 

niekompletnego składu komisji wyborczej oraz braku kart do głosowania.  

Pan C. Babiarz powiedział, iż z informacji, jakie do Niego dotarły wynika, że każdy 

mieszkaniec, który chciał zagłosować skorzystał i oddał swój głos. Pan sołtys powiedział,                    

iż podejrzewa, że osoby które złożyły protest to nie byli zwykli mieszkańcy, lecz osoby, które 

brały udział w wyborach i uzyskały mniej głosów, niż Jego osoba. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż jeden wniosek był złożony z podpisami                             

55 mieszkańców, jeżeli chodzi o brak kart do głosowania, to te karty zostały dowiezione bardzo 

szybko, niemniej jednak Komisja doszła do wniosku, że mogło dojść do takiej sytuacji, gdzie 

osoby dla których brakło kart nie mogły czekać, w związku z czym, nie mogły oddać głosu                  

na swojego kandydata.  

Pan C. Babiarz powiedział, iż z tego, co Mu wiadomo osoby dla których brakło kart zaczekały 

na te karty, w krótkim czasie je otrzymały i zagłosowały. Jeżeli chodzi o skład komisji,                  

to z tego co Mu wiadomo w pracach komisji nie brał udziału radny Kwoszcz, a mimo to 13 
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radnych łącznie z rannym – sołtysem wsi Węgliska zagłosowało za przyjęciem uchwały 

unieważniającej wybory, dodał iż w innych komisjach było podobnie.  

Pan S. Kwoszcz przeprosił wszystkich, powiedział iż jest pierwszy raz radnym, wie że powinien 

uczestniczyć w komisji, takie są obowiązki radnego, niemniej jednak nie dostał żadnej 

informacji, że ma być w tej komisji.  

Przewodniczący Komisji Społecznej zapytał Pana C. Babiarz, co miał na myśli mówiąc,                          

że w innych komisjach było podobnie.  

Pan C. Babiarz powiedział, iż być może w innych komisjach było podobnie. Pan sołtys 

powiedział, że jeżeli ktoś bierze udział w danej komisji, a potem głosuje przeciwko sobie                      

„nie jest to normalne”. 

Pan J. Kuca powiedział, iż brał udział w tej komisji, a dzisiaj zagłosował za powtórzeniem                     

tego glosowania, gdyż” męczy Go ta sytuacja”, wokół tego toczy się dyskusja, otrzymuje                

różne telefony w tej sprawie, co się stało że doszło do takiej sytuacji, dlatego też uważa,                        

że najlepszym rozwiązaniem będzie powtórzenie tego głosowania, dodał „zostanie Pan dalej 

sołtysem … nie ma problemu”. 

Pan C. Babiarz powiedział, iż nie wie czy zostanie sołtysem, czy też nie, to był tylko jeden glos 

przewagi, „to jest jak wygrana w totolotka”, decyzja o powtórzeniu głosowania powoduje stres 

u kandydata. 

Pan Wójt powiedział, iż zgodnie z ustawą za wszystkie czynności związane z działaniem 

Gminy odpowiada Wójt, bez względu na to, czy ktoś został żeby oddać głos, czy też nie brak 

kart do głosowania jest dość istotnym naruszeniem, brak członka komisji również jest istotnym 

naruszeniem, dlatego też dla dobra zasad demokracji wszyscy postanowili o tym, żeby                          

te wybory powtórzyć. W przypadku różnicy kilkudziesięciu głosów brak kart mógłby                            

nie wpłynąć na wynik wyborów, natomiast w przypadku różnicy jednego głosu naruszenia                   

o których wspomniał mogłyby mieć wpływ na wynik wyborów, dlatego też najbardziej 

sprawiedliwym będzie powtórzenie tych wyborów. Pan Wójt powiedział, że po uznani u dzisiaj 

podjętej uchwały przez Wojewodę na następnej sesji będzie przedstawiony kalendarz 

wyborczy. Jeżeli chodzi o pracę pozostałych komisji, żaden zarzut nie wpłynął.  

Przewodniczący Komisji Społecznej powiedział, iż docierają do Niego informacje i sygnały od 

mieszkańców oraz od pracowników Ośrodka Zdrowia dotyczące panującej tam temperatury, 

zapytał czy nie byłoby możliwości zamontowania klimatyzatorów w Ośrodku Zdrowia, 

przynajmniej na izbie przyjęć, panujące w ostatnim czasie wysokie temperatury bardzo źle 

wpływały na przebywające tam chore osoby. 

Pan Wójt powiedział, iż sprawa jest pilna, Rada Gminy sporządzając budżet dała Mu 

możliwość dokonywania przesunięć, niemniej jednak nie chciałby tej decyzji podejmować sam 

i nadużywać zaufania, jakim radni Go obdarzyli, w związku z czym jeżeli radni wyrażą 

akceptację, nie czekając do kolejnej sesji zajmie się tą sprawą. 

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił kilka minut przerwy celem przygotowania stosownego 

wniosku. 

Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady, po czym poddał pod głosowanie 

wniosek: 

Rada Gminy wyraża zgodę na przesunięcie środków finansowych w ramach działu 700,                      

na wyposażenie budynku Ośrodka Zdrowia w urządzenie chłodzące – klimatyzator. 

W głosowaniu wzięło udział 13 radnych, którzy głosowali 

„za” – 13  

„przeciw” – 0  

„wstrzymało się” – 0 
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Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż na stronie internetowej Urzędu Gminy jest 

ogłoszenie, w którym Wójt Gminy zaprasza na spotkanie wszystkich mieszkańców 

zainteresowanych budową nowej drogi w przysiółku Nowe Pola od strony Brzózy Stadnickiej, 

spotkanie to odbędzie się 3 lipca 2019 r. o godz. 1700 w Sali nr 3 Urzędu Gminy. 

Pan Wójt przypomniał mieszkańcom Rakszawy Kąty, okolicy Domu Ludowego o możliwości 

aktywnego włączenia się w budowę sieci gazowej, dużo mieszkańców już się zgłosiło, niemniej 

jednak, jeżeli są jeszcze chętni, to mają czas na złożenie wniosku do poniedziałku. W dniu 

jutrzejszym w Gminie odbędzie się konferencja z Polskimi Wodami, jest ona związana z coraz 

częstszymi podtopieniami.  

Pan B. Kłosowski zapytał, czy wiadomo już, jaki jest nabór na nowy rok szkolny w ZSTG. 

Pan Wójt powiedział, iż oficjalnie nie może podać takich informacji, jest jeszcze kilka dni na 

składanie świadectw, może jedna klasa wyjdzie. Jeżeli nie uda się utworzyć jednej klasy, 

prawdopodobnie trzeba będzie wrócić do przeniesienia Szkoły Podstawowej Nr 1, dodał iż 

rozmawiał już na ten temat z pedagogami, ze specjalistami od psychologii dziecięcej                                

i większość z tych osób uważa to za dobry pomysł. Pan Wójt powiedział, iż utworzenie 

większego zespołu daje większe możliwości, chociażby w zadysponowaniu nauczycieli. Jeżeli 

chodzi o nauczycieli, to w niektórych przypadkach będą rozważane kontrole Kuratorium, aby 

zweryfikować ich pracę. Pan Wójt powiedział, iż więcej na temat oświaty będzie powiedziane 

na poniedziałkowej Komisji.  

 Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż w dniu wczorajszym Zarząd Dróg Powiatowych 

poprawiał pasy namalowane na drodze m. in. w obrębie skrzyżowania na Basakówce, czy przy 

sklepie SPAR, wczoraj były one białe i dobrze widoczne, a dzisiaj są już czarne i niewidoczne, 

nie wie czy było to spowodowane zbyt wysoką temperaturą, jaka wczoraj panowała, zapytał 

czy ktoś z zebranych wie coś na ten temat. Pan Przewodniczący poruszył kwestię gromadzenia 

się młodych ludzi przy budynku gimnazjum, nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie to,                        

że młodzież zachowuje się tam niestosownie, w związku z czym została podjęta decyzja,                   

że brama wjazdowa oraz furtka od strony gimnazjum będzie zamykana na wieczór. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż rozmawiał z tymi młodymi ludźmi, którzy pytali 

gdzie maja siedzieć, w Rakszawie nie ma takiego miejsca, w związku z czym Pan 

Przewodniczący zasugerował, aby zastanowić się nad takim miejscem, aby wieczorem 

młodzież mogła usiąść i porozmawiać, na temat „grzybka” przy gimnazjum też były już 

negatywne opinie, że dopiero tam się młodzież będzie gromadzić, ale wystarczy założyć 

monitoring, który skutecznie powstrzymuje przed pewnymi zachowaniami. 

Pan S. Piersiak zapytał, czy radni powiatowi w jakikolwiek sposób są zapraszani na sesje 

oprócz zaproszenia na stronie internetowej, gdyż o ile jeden z radnych często przychodzi                   

na sesje, tak drugiego zapewne wielu wcale nie kojarzy. Pan radny powiedział, iż miałby 

pytanie do drugiego radnego powiatowego dotyczące problemu komunikacyjnego od zjazdu              

z autostrady w stronę miasta, w pewnych godzinach jest to „istna przeprawa”. 

Pan Wójt powiedział, iż w najbliższym czasie rusza budowa obwodnicy Łańcuta, takie są 

medialne przekazy, On sam jak ma w takich godzinach jechać do Łańcuta jeździ przez 

Białobrzegi, albo przez Czarną, problem ten jest już od jakiegoś czasu, pewien czas temu Pan 

Wójt sam składał wniosek do Starosty o wybudowanie dodatkowego pasa przy skrzyżowaniu 

drogi wojewódzkiej z drogą powiatową w kierunku Białobrzegów, gdyż tam się bardzo 

korkuje, niestety nie doszło to do skutku, była też propozycja wprowadzenia sygnalizacji 

świetnej, co również nie zostało wprowadzone. Pan Wójt powiedział, iż radni powiatowi            

w tej sytuacji nic nie wskórają, niemniej jednak mogliby zająć się takimi sprawami, jak 

wykoszenie poboczy przy drogach powiatowych, czy wyczyszczenie chodników, które 
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zarastają. Pan Wójt powiedział, iż postara się wspólnie z innymi wójtami zająć sprawą 

problemów komunikacyjnych na drodze wojewódzkiej od zjazdu z autostrady i zawnioskować 

do Marszałka Województwa o jak najszybsze rozpoczęcie prac związanych z połączeniem 

autostrady z drogą krajową nr 94.  

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

w związku z tym, że nikt nie zabrał głosu uznał punkt piętnasty porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 16 

 

W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady 

Gminy zamknął IX sesję Rady Gminy. Obrady trwały od godz. 1300 do godz. 1450.   

 

Protokołowała: Teresa Nowicka   

Zatwierdził: 

 

Marcin Bardjan 

Przewodniczący Rady Gminy 


