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Protokół Nr VIII/8/2019 

z VIII sesji Rady Gminy w Rakszawie 

z dnia 20 maja 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 12 radnych, co stanowi quorum i Rada 

może podejmować wiążące uchwały.  

Przewodniczący Rady Gminy odczytał zaproponowany porządek obrad, a następnie zapytał, 

czy ktoś z zebranych chciałby zaproponować zmiany. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej zgłosił wniosek o zdjęcie z zaproponowanego porządku 

obrad punktu 13 tj. „Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Rakszawa (Dz. Nr 1041/22)”, projekt tej uchwały był omawiany 

na ostatnim posiedzeniu i radni chcieliby zobaczyć przedmiotową działkę w terenie. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał Pana Wójta, czy wyraża zgodę na zdjęcie tego punktu              

z porządku obrad. 

Pan Wójt Wyraził zgodę. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek o zdjęcie z porządku obrad 

punktu 13 tj. „Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Rakszawa (Dz. Nr 1041/22)”. 

W głosowaniu wzięło udział 12 radnych, którzy głosowali 

„za” – 12  

„przeciw” – 0  

„wstrzymało się” – 0  

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy ktoś chce zaproponować inne zmiany. 

Pan Wójt zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad czterech dodatkowych punktów 

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

2019”, co jest związane z inwestycjami, które muszą być przeprowadzone w okresie 

wakacyjnym, „Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Rakszawa (Dz. Nr 208)” oraz „Podjęcie uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rakszawa (Dz. Nr 

209)” obie te nieruchomości są położone w miejscowości Wydrze, sprzedaż jest związana                       

z możliwością pozyskania inwestora, który chciałby zainwestować na terenie naszej Gminy, 

„Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 

trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Rakszawa”, jest to związane z budowa sieci światłowodowej i dostarczaniem internetu                        

do Szkoły Podstawowej Nr 3, chodzi o wyrażenie zgody na wydzierżawienie 2m2 ziemi                       

na posadowienie szafy koniecznej do podłączenia wspomnianej sieci do szkoły. Pan Wójt 

powiedział iż projekty tych uchwał wstępnie zostały omówione na posiedzeniach komisji. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku 

obrad czterech dodatkowych punktów tj. „Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian 

w budżecie Gminy Rakszawa na rok 2019”, „Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rakszawa (Dz. Nr 208)”, „Podjęcie 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Rakszawa (Dz. Nr 209)” oraz „Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie 

od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Rakszawa”. 

W głosowaniu wzięło udział 12 radnych, którzy głosowali 

„za” – 12  
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„przeciw” – 0  

„wstrzymało się” – 0  

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy ktoś chciałby zaproponować jeszcze inne zmiany,         

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

porządek obrad. 

W głosowaniu wzięło udział 12 radnych, którzy głosowali 

„za” – 12  

„przeciw” – 0  

„wstrzymało się” – 0  

 

Zatwierdzony porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z VII 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. Sprawozdanie z audytu przeprowadzonego w jednostkach oświatowych. 

8. Sprawozdanie z działalności GOKiC za rok 2018, plany i zamierzenia w roku 2019. 

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

2019. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Rakszawa (Dz. Nr 208). 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Rakszawa (Dz. Nr 209). 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 

trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Rakszawa. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów oraz ustalenia kalendarza 

wyborczego. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości 

gruntowej do gminnego zasobu nieruchomości (Dz. Nr 319/1). 

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (parafia) 

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Rakszawa (Dz. Nr 195/16). 

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Rakszawa (Dz. Nr 195/18). 

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Rakszawa (Dz. Nr 1041/10). 

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Rakszawa (Dz. Nr 4345/6). 

20. Wnioski i zapytania radnych. 

21. Sprawy różne. 

22. Zakończenie obrad. 
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Ad. 3 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu trzeciego porządku obrad  

tj. przyjęcia protokołu z VII 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 VII 

sesji Rady Gminy. 

W głosowaniu wzięło udział 12 radnych, którzy głosowali 

„za” – 12  

„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 pracach stałych komisji Rady Gminy, brał udział w uroczystościach święta Konstytucji 3 

Maja, w obchodach Dnia Patrona Szkoły Podstawowej Nr 1, wraz z Panem Wójtem 

uczestniczył w spotkaniu z mieszkańcami przysiółka Rakszawa Kąty, dotyczyło ono 

gazyfikacji oraz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, również w tym dniu wraz                      

z Panem Wójtem oraz sołtysem tamtego rejonu dokonali przeglądu dróg w okolicy Cegielni. 

W dniu wczorajszym brał udział w Pikniku Kawaleryjskim, ponadto wraz z Panem Wójtem 

przygotowywał 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 swoją uwagę skupiał głównie na pozyskiwaniu środków zewnętrznych, 

m. in. czynione są starania o pozyskanie środków na remont drogi od Urzędu Gminy w kierunku 

Węglisk, odbyło się kilka spotkań dotyczących rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 

na terenie Gminy, spotkania dotyczące rozbudowy sieci gazowej, spotkania dotyczące 

pozyskania środków unijnych na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2, 

udało się uzyskać dofinansowanie w wysokości 70.000,00 zł na remont drogi w Węgliskach. 

Pan Wójt odbył cykl spotkań związanych z reformą w szkołach, zmianami oraz audytem,              

a w dniu dzisiejszym podpisał umowę na wspólna realizację inwestycji dotyczącej budowy 

chodnika w Rakszawie Potok, zapowiedziane jest, że przetarg zostanie ogłoszony w miesiącu 

maju.  

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. 



4 
 

Pan Wójt oddał głos Pani Sekretarz. 

Pani Sekretarz powiedziała, iż na poprzedniej sesji zostało podjęte uchwały:  

 Uchwała 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 – uchwała 

jest w trakcie realizacji, 

 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 – uchwała została przekazana do Wód Polskich 

(organu regulacyjnego) w celu zaopiniowania, wpłynęło postanowienie wykazujące 

pewne uchybienia, które w najbliższym czasie będą wyeliminowane, 

 Uchwała 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 – uchwała została zrealizowana. 

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. sprawozdania z audytu przeprowadzonego w jednostkach oświatowych. Pan 

Przewodniczący oddał głos panu Wójtowi. 

Pan Wójt powiedział, iż w związku z objęciem Urzędu postanowił przeprowadzić audyt                        

w jednostkach oświatowych, który ma pomóc w przeprowadzeniu reform, a żeby to było jak 

najbardziej obiektywne, audyt został zlecony specjaliście w tym zakresie. Pan Wójt                              

o przedstawienie informacji poprosił autora audytu Pana H. Sułuja. 

Pan H. Sułuja powiedział, iż jest jednym ze specjalistów wykonujących tego typu analizy, dane 

w niej zawarte dotyczą wykonania za rok 2017, planu oraz wykonania za rok 2018, dodał                      

iż takie analizy są coraz częściej zlecane przez samorządy. Pan Sułuja przedstawił analizę 

finansowo – organizacyjną oświaty w Gminie Rakszawa (załącznik nr 1 do protokołu,                         

do wglądu w biurze Rady Gminy). 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Panu H. Sułuja, po czym otworzył dyskusję w tym 

temacie.  

Pan Wójt powiedział, iż w tym roku szkolnym było przyzwolenie na niezawieranie drugich 

umów z nauczycielami, którzy mieli dodatkowe godziny w innych szkołach, co wpłynęło 

pozytywnie i nie zostały wypłacone tzw. „14-tki”. W następnym roku szkolnym takiej 

możliwości już nie będzie, niemniej jednak kwestie zatrudnienia nauczycieli zostały dokładnie 

przeanalizowane, wzrostu zatrudnienia nie będzie, a Ci którzy pracowali w gimnazjum zostali 

przeniesieni do innych szkół. Pan Wójt powiedział, iż zawarte w analizie rekomendacje są 

rekomendacjami eksperckimi, niemniej jednak na dzień dzisiejszy nie jest rozważana 

likwidacja żadnej ze szkół.  

Pan M. Szląskiewicz powiedział, iż arkusze organizacyjne szkół miały negatywna opinię 

Kuratorium Oświaty, zapytał z czego to wynikało. 

Pan H. Sułuja powiedział, iż Kurator opiniuje arkusze sprawdzając, czy są one zgodne                           

z ramowym planem nauczania oraz kwalifikacjami nauczycieli, w związku z czym trudno w tej 

chwili odpowiedzieć, dlaczego te opinie były negatywne. Pan Sułuja powiedział, iż arkusz 

organizacyjny jest najważniejszym dokumentem, w trakcie roku szkolnego jest on kilka razy 

zmieniany, np. w związku z urlopem na poratowanie zdrowia nauczyciela, w takiej sytuacji 
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korzystniejszym jest dodanie godzin nauczycielom już zatrudnionym, a mającym kwalifikacje 

do nauczania danego przedmiotu, a nie zatrudnianie nowych nauczycieli.  

Pan Wójt powiedział, iż uwagi do arkuszy dotyczyły braku pełnych wymiarów godzin dla 

nauczycieli będących członkami związków zawodowych.  

Pan J. Krupczak powiedział, iż nauczyciele mają kwalifikacje do nauczania dwóch, czy trzech 

kierunków, do tej pory, za poprzedniego Wójta wszystkie te dokształcania były płatne                              

z pieniędzy nauczycieli, obecny Pan Wójt zmienił to i jeżeli w szkole jest potrzeba nauczyciela 

do konkretnego kierunku, wówczas nauczyciel ma opłaconą możliwość uzyskania takich 

kwalifikacji. Jeżeli chodzi o negatywne opinie arkuszy organizacyjnych, to przyczyny mogą 

być różne, bardzo częste i nagłe są zmiany w oświacie, które znacznie wpływają na te arkusze, 

są niedoprecyzowane i niestety brakuje konkretnych interpretacji tych przepisów, w związku               

z czym dyrektorzy mają mnóstwo wątpliwości. Pan Dyrektor powiedział, iż zdarza się, że klasy 

są dzielone, ale dobro dziecka jest celem nadrzędnym, nie chodzi o to, żeby na oświacie 

oszczędzać, ale żeby pieniądze jak najbardziej optymalnie wykorzystać.  

Pan Wójt powiedział, iż szkolnictwo przede wszystkim ma być przyjazne dla uczniów, na 

drugim miejscu są finanse, jeżeli chodzi o szkolenia nauczycieli, to do tej pory w budżecie 

zawsze te środki były, ale zasady dostępu do tych szkoleń były mocno ograniczone, w tej chwili 

ta kwestia jest w rękach dyrektorów, którzy najlepiej wiedzą jakich szkoleń potrzebują 

nauczyciele w ich szkołach. Przyjęta została zasada, że jeżeli nie ma nauczyciela z danymi 

kwalifikacjami, a jest taki który rozpoczął dokształcanie, wówczas występuje się o zgodę 

Kuratorium Oświaty, aby nie zwiększać zatrudnienia. Pan Wójt powiedział, iż wspólnie                         

z dyrektorami podjął decyzję o łączeniu niektórych klas i przedmiotów np. wychowanie 

fizyczne, czy religia.  

Przewodniczący Komisji Społecznej podziękował Panu Wójtowi za przeprowadzenie audytu, 

powiedział, iż radni prosili o to już od kilku lat, następnie pogratulował dyrektorom, którzy 

zostali wybrani na następną kadencję. Pan Przewodniczący zapytał dyrektorów, czy                            

w poprzednich kadencjach rozmawiali z ówczesną Panią Wójt o stanie oświaty. 

Pani D. Sońska – Jagusztyn powiedziała, iż takie rozmowy były, wiadomym jest, że nasze 

szkoły nie są rentowne, dyrektorzy starają się podchodzić do tego ekonomicznie, niemniej 

jednak nie zawsze się da, pewne rzeczy muszą być zachowane. 

Pan P. Michno nawiązał do kwestii pójścia nauczyciela na urlop, na poratowanie zdrowia,                    

w małej szkole są inne czynniki, które generują dodatkowe koszty, które są od nikogo 

niezależne, jest to chociażby zwolnienie lekarskie nauczyciela na jeden, czy dwa miesiące, 

później pojawia się na kilka dni i znów idzie na zwolnienie, takie zastępstwa wykańczają 

budżet. 

Pan H. Sułuja powiedział, iż szkoła, to jest „specyficzny organizm”, sytuacja jest trudna                 

w świetle bardzo częstych zmian przepisów prawa, które śledzi i analizuje, dyrektorzy mają 

wytyczne, które muszą wykonać, natomiast On analizuje to pod kątem organu prowadzącego, 

subwencja nie wystarcza na wydatki subwencjonowane, do tego trzeba dołożyć znaczne środki 

własne, dodał iż Jego znajomy samorządowiec uważa, ze powinno być tak jak przed wojną, 

żeby pensje nauczycieli wypłacało państwo, natomiast utrzymanie szkół byłoby w gestii 

samorządów.  

Pani D. Sońska – Jagusztyn powiedziała, iż zgodnie z przepisami dyrektor ma obowiązek 

udzielenia uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej, na co nie ma pieniędzy, 

nauczyciele obejmują uczniów taka pomocą na bieżących jednostkach lekcyjnych, a niektórzy 

uczniowie potrzebują więcej takiej pomocy, co nauczyciele robią w ramach wolontariatu.   
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Pan Wójt podsumowując powiedział, iż dyrektor szkoły musi się zajmować bardzo wieloma 

sprawami, na różnych płaszczyznach, audyt został dzisiaj przedstawiony, aby nie tylko Wójt             

i dyrektorzy rozmyślali o problemach szkół, żeby te problemy poznali również radni, gdyż 

decydować można tylko z pełną wiedzą.  

Przewodniczący Rady Gminy podziękował za dyskusję, a następnie uznał punkt siódmy 

porządku obrad za wyczerpany. Pan Przewodniczący ogłosił kilka minut przerwy.  

 

Ad. 8   

 

Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady i przeszedł do realizacji                       

punktu ósmego porządku obrad tj. sprawozdania z działalności GOKiC za rok 2018, plany                     

i zamierzenia w roku 2019. Pan Przewodniczący powiedział, iż radni otrzymali sprawozdanie 

wraz z materiałami, mogli się z nim zapoznać, ponadto szczegółowo zostało omówione na 

posiedzeniu Komisji Społecznej. Przewodniczący Rady Gminy poprosił Panią A. Rzepka           

o przedstawienie najbardziej istotnych informacji. 

Pani A. Rzepka przedstawiła Sprawozdanie z działalności GOKiC w Rakszawie za okres              

1.01. – 31.12.2018 r. (załącznik nr 2 do protokołu). 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Pani A. Rzepka, po czym otworzył dyskusję w tym 

temacie. 

Pan Wójt zapytał, ilu członków liczy chór „Raxavia” i ile z tych osób jest spoza terenu Gminy. 

Pani A. Rzepka powiedziała, iż chór liczy 18 osób, 6 z nich to osoby z zewnątrz. 

Pan Wójt zapytał, ilu członków liczy zespół „Brzeziny” i ile z tych osób jest spoza terenu 

Gminy. 

Pani A. Rzepka powiedziała, iż zespół liczy 10 osób, 2 z nich to osoby z zewnątrz, niemniej 

jednak jedna z tych dwóch osób jest siostrą mieszkanki Rakszawy.  

Pan Wójt powiedział, iż myśli, że dużo osób, członków orkiestry jest spoza Rakszawy, gdyż 

trudno by było skompletować z mieszkańców tak dużą orkiestrę. Pan Wójt powiedział, iż Pani 

Dyrektor wspomniała o organizacji 116 imprez, jedne są mniejsze, drugie są większe, zapytał 

gdzie można znaleźć informację na ich temat, gdyż sesje są transmitowane i mogą posłużyć za 

źródło informacji, zapytał czy w tych mniejszych imprezach mogą brać udział wszyscy, czy są 

one w jakiś sposób ograniczone.  

Pani A. Rzepka powiedziała, iż wszystkie informacje o mających się odbyć imprezach są 

zamieszczane na stronie internetowej oraz na FB GOKiC, informacje umieszczane są także na 

plakatach, wszystkie imprezy są ogólnodostępne, każdy może na nie przyjść. 

Pan Wójt poprosił Panią A. Rzepka o wyjaśnienie sytuacji związanej ze zorganizowaniem 

„Mikołajek” w Szkole Podstawowej w Wydrzu, z taką interwencją zwrócił się do Niego jeden 

z mieszkańców. Pan Wójt dodał, iż „Mikołaj” był we wszystkich szkołach, zapytał co wpłynęło 

na to, że nie było go w Wydrzu. 

Pani A. Rzepka powiedziała, iż ta impreza jest imprezą płatną, zainteresowani wcześniej 

składają do GOKiC zamówienia, pada cena i wówczas zainteresowani się na to decydują, bądź 

nie. W ubiegłym roku było bardzo duże zainteresowanie, zaproponowana przez GOKiC cena 

została przyjęta. 

Pan Wójt podziękował Pani Dyrektor za wyjaśnienie, powiedział, ze jeżeli Rada Rodziców 

będzie zainteresowana taka usługa wcześniej będzie musiała zabezpieczyć środki na ten cel.  
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Pan Wójt powiedział, iż Pani Dyrektor wspomniała, iż GOKiC prowadzi zajęcia w ZSTG                    

z wykorzystaniem sali teatralnej, w Szkołach Podstawowych Nr 1, Nr 2 i Nr 3, w filiach GOKiC 

w Kątach Rakszawskich i w Węgliskach, brak jest informacji o działalności GOKiC                               

w miejscowości Wydrze, w związku z czym poprosił Panią Dyrektor o uzupełnienie informacji. 

Pani A. rzepka powiedziała, iż w 2017 roku były prowadzone zajęcia taneczne w Szkole 

Podstawowej w Wydrzu, grupa była liczna, około 15 osób, w ciągu roku ta liczba spadła               

do 8 osób, a później do 5 osób, w związku z czym przeprowadzone zostały rozmowy i te dzieci 

które nadal chcą tańczyć rodzice przywożą do GOKiC w Rakszawie. Pani Dyrektor 

powiedziała, iż takie sytuacje będą występowały wszędzie, na początku zajęcia cieszą się 

bardzo dużym zainteresowaniem, które później spada i zmniejsza się liczba osób. 

Pan Wójt powiedział, iż istotnym byłoby przeprowadzenie akcji promocyjnej we wszystkich 

szkołach na terenie Gminy, dodał iż Jego sugestia byłaby taka, że w związku z tym,                               

iż w miejscowości Wydrze GOKiC nie prowadzi żadnych zajęć, to może warto by było 

„Mikołaja” przeprowadzić bezpłatnie. Pan Wójt zapytał, czy szkoły włączają się w ideę 

organizowanych w GOKiC ferii zimowych, czy w tym zakresie jest pełna współpraca,                      

czy szkoły chociażby przekazują  informacje o tym wydarzeniu. 

Pani A. Rzepka powiedziała, iż GOKiC ma możliwość wejścia do szkół i zareklamować swoje 

inicjatywy, jak choćby teraz „Rakszawski Ćwierćmaraton”, jeżeli chodzi o ferie, to GOKiC 

sam dba o swoją promocję, poprzez umieszczanie informacji na FB, czy stronie internetowej, 

rozdawane są ulotki, a w szkołach można umieszczać plakaty.  

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż w sprawozdaniu doczytał, iż w 29 różnych 

działalnościach bierze udział 479 osób, zapytał, czy są to różne osoby, czy też powtarzają się 

jeżeli uczestniczą w np. dwóch różnych formach.  

Pani A. Rzepka powiedziała, ze jeżeli osoba bierze udział np. w dwóch różnych formach to jest 

liczona dwa razy, oddzielnie dla każdej formy. 

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

że radni nie zabrali głosu uznał punkt ósmy porządku obrad za wyczerpany, a następnie ogłosił 

kilka minut przerwy.  

 

Ad. 9 

 

Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady i przeszedł do realizacji punktu 

dziewiątego porządku obrad tj. podjęcia uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 

Gminy Rakszawa na rok 2019. Pan Przewodniczący o przybliżenie projektu tej uchwały 

poprosił Pana Wójta. 

Pan Wójt powiedział, iż prawie w każdym okresie między sesjami spotyka się z potencjalnymi 

inwestorami na terenie Gminy Rakszawa, co zaowocowało zainteresowaniem dwiema 

działkami, w związku z czym będą podejmowane dwie uchwały dotyczące ich sprzedaży. Pan 

Wójt wyraził nadzieję, że tę inwestycję uda się zrealizować, co w przyszłości przyniesie Gminie 

duże korzyści finansowe. Pan Wójt powiedział projekt te uchwały obejmuje zmiany dochodów 

i wydatków, zmiany w zakresie dochodów dotyczą  zwiększenia dochodów o 225.000,00 zł               

z tytułu sprzedaży działek, zmiany w zakresie wydatków również zwiększono o kwotę 

225.000,00 zł, z tej kwoty  na wydatki bieżące przeznaczono 125.000,00 zł, a z tego na bieżące 

utrzymanie obiektów sportowych 10.000,00 zł, natomiast zgodnie z wytycznymi 
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pokontrolnymi Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Łańcucie kwotę 50.000,00 zł 

przeznacza się na remont podłogi w sali gimnastycznej przy Zespole Szkoły Podstawowej                   

i Przedszkola  Nr 1 (Pan Dyrektor wnioskował o kwotę 30.000,00 zł, ale wspólnie z radnymi 

zdecydowali, że będzie to kwota 50.000,00 zł, aby remont objął wszystko, co potrzeba), a kwotę 

20.000,00 zł przeznacza się na remont sali i mieszkania przy Szkole Podstawowej                               

w Węgliskach (w obecnej sali do języka polskiego będzie się mieściła również biblioteka,                      

a opróżnione mieszkanie zostanie wyremontowane i przeznaczone na mieszkanie socjalne dla 

jednej z rodzin z terenu Gminy, biblioteka GOKiC zostanie przeniesiona do budynku Remizy 

OSP w Węgliskach), ponadto zwiększa się dotacje podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury 

i Czytelnictwa w Rakszawie o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na bibliotekę, zwiększa 

się także dotacje celową dla klubów sportowych na zadania sportowe, na terenie Gminy 

Rakszawa o kwotę 30.000,00 zł. Na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę 100.000,00 zł, 

ze środków tych będą finansowane zadania związane z przeprowadzonymi przetargami                         

w ramach projektu „Kształtowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Rakszawa” 

w kwocie 15.000,00 zł oraz projekt przebudowy stołówki w kwocie 85.000,00 zł. Pan Wójt 

poprosił Radnych o podjęcie tej uchwały. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Panu Wójtowi, po czym otworzył dyskusję w tym 

temacie. Pan Przewodniczący 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 12 radnych, którzy głosowali 

„za” – 12  

„przeciw” – 0  

„wstrzymało się” – 0 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż  podjęta uchwała będzie miała Nr VIII/42/19 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy 

Rakszawa na rok 2019, 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 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Rakszawa (Dz. Nr 208). Pan Przewodniczący o przybliżenie projektu tej 

uchwały poprosił Pana Wójta. 

Pan Wójt powiedział, iż dwie uchwały przypadające po kolei dotyczą działek Nr 208 i 209 

położonych w Wydrzu, jedna ma powierzchnię 0,20 ha, a druga 0,36 ha, jeżeli zostaną podjęte 

wówczas Gmina będzie mogła prowadzić oficjalne negocjacje z inwestorem, a chodzi o dość 

sporą inwestycję w miejscowości Wydrze.  

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Panu Wójtowi, po czym otworzył dyskusję w tym 

temacie. Pan Przewodniczący 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 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Rakszawa. 

W głosowaniu wzięło udział 12 radnych, którzy głosowali 

„za” – 12  
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„przeciw” – 0  

„wstrzymało się” – 0 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż  podjęta uchwała będzie miała Nr VIII/43/19 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rakszawa, po czym uznał punkt dziesiąty 

porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 11 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu jedenastego porządku obrad 

tj. podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Rakszawa (Dz. Nr 209).  

Pan S. Piersiak nawiązują jeszcze do poprzedniej uchwały powiedział, iż działki, które zostaną 

sprzedane na Wydrzu zasila budżet Gminy dość pokaźna kwotą, w związku z czym poprosił, 

aby radni pamiętali o tym w sytuacji, kiedy trzeba będzie wesprzeć finansowo jakąś inwestycję 

na terenie Wydrza.  

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż wprawdzie Pan Wójt już wspomniał o tej uchwale, 

niemniej jednak poprosił o kilka słów w tym temacie. 

Pan Wójt powiedział, iż sprzedaż tej działki związana jest z możliwością pozyskania 

poważnego inwestora dla terenu Gminy, dodał iż tak jak w przypadku Węglisk, gdzie budowa 

boiska była związana ze sprzedażą działek, tak również Wydrze nie będzie pominięte                       

w inwestycjach. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Panu Wójtowi 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 wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rakszawa. 

W głosowaniu wzięło udział 12 radnych, którzy głosowali 

„za” – 12  

„przeciw” – 0  

„wstrzymało się” – 0 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż  podjęta uchwała będzie miała Nr VIII/44/19 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rakszawa, po czym uznał punkt jedenasty 

porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 12 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu dwunasty porządku obrad 

tj. podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 

trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

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

Pan Wójt powiedział, iż ta uchwała dotyczy nieruchomości położonej za Szkołą Podstawową 

Nr 3 o powierzchni 2m2, która zostanie przeznaczona do dzierżawy w celu bezpłatnego 

podłączenia Szkoły Podstawowej Nr 3 do sieci światłowodowej, Inwestor musi mieć zgodę               

na dzierżawę, na okres trwania projektu, czyli w tym przypadku 10 lat. Pan Wójt powiedział, 

iż jest to sprawa pilna wniosek wpłynął w piątek, dlatego też radni nie mogli dostać tego 

projektu wcześniej dostają go dopiero dzisiaj. 
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Przewodniczący Rady Gminy podziękował Panu Wójtowi zapytał, czy radni maja jakieś 

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

a następnie poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie                       

od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Rakszawa. 

W głosowaniu wzięło udział 12 radnych, którzy głosowali 

„za” – 12  

„przeciw” – 0  

„wstrzymało się” – 0 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż  podjęta uchwała będzie miała 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, po czym uznał punkt dwunasty porządku obrad               

za wyczerpany. 

 

Ad. 13 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu trzynastego porządku obrad 

tj. podjęcia uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów oraz ustalenia kalendarza 

wyborczego. Pan Przewodniczący o przybliżenie projektu tej uchwały poprosił Panią Sekretarz. 

Pani Sekretarz powiedziała, iż podjęcie tej uchwały wynika z §15 Statutów wszystkich sołectw, 

załącznikiem do uchwały jest kalendarz wyborczy, z którego wynikają wszystkie czynności, 

jakie należy przeprowadzić, w uchwale tej zgodnie ze Statutem należy też powołać komisje 

wyborcze, w skład każdej komisji wchodzi trzech radnych i jedna osoba z pracowników Urzędu 

Gminy wskazana przez Wójta. 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił Panią Sekretarz o odczytanie nazwisk osób wskazanych 

do pracy w poszczególnych komisjach. 

Pani Sekretarz odczytała składy poszczególnych komisji. 

Powołuje się Sołecką Komisję Wyborczą w Rakszawie Dolnej w składzie: 

1. Janusz Waniowski 

2. Paweł Rozwód 

3. Marcin Bardjan 

4. Krystyna Gwizdak 

Powołuje się Sołecką Komisję Wyborczą w Rakszawie Górnej w składzie: 

1. Marta Fus 

2. Dariusz Kościółek 

3. Marzena Janas – Piwińska  

4. Agnieszka Fergisz 

Powołuje się Sołecką Komisję Wyborczą w Rakszawie-Kąty w składzie: 

1. Sławomir Kwoszcz 

2. Jan Kuca 

3. Stanisław Mach 

Powołuje się Sołecką Komisję Wyborczą w Wydrzu w składzie: 

1. Piotr Frączek 

2. Teresa Rupa 

3. Elżbieta Stopyra 

Powołuje się Sołecką Komisję Wyborczą w Węgliskach w składzie: 

1. Ryszard Marcinek 
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2. Bogdan Kosowski  

3. Mirosław Szląskiewicz  

4. Magdalena Momora 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy każdy radny wyraża zgodę. 

Radni wyrazili zgodę. 

Przewodniczący Komisji Społecznej powiedział, iż na ostatnim posiedzeniu Komisja 

Społeczna pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały, dodał iż radni rozważali ewentualny 

podział sołectwa Rakszawa Dolna na dwa mniejsze, gdyż obecnie jest ono bardzo duże.  

Pani M. Janas – Piwińska powiedziała, iż temat podziału sołectwa był podnoszony już 

niejednokrotnie, sołectwo Rakszawa Dolna jest bardzo obszernym sołectwem, dlatego tez 

popiera inicjatywę jego podziału. Pani radna zasugerowała, aby dla sołectwa Rakszawa Dolna 

na wybory sołtysów powołać dwie komisje, jedną tu w okolicy Urzędu Gminy.  

Pan Wójt powiedział, iż współpraca z sołtysem Rakszawy Dolnej układa Mu się bardzo dobrze 

i nie miałby nic przeciwko, gdyby nadal był sołtysem całego sołectwa, niemniej jednak                       

On również rozważa możliwość podziału sołectwa Rakszawa Dolna na dwa mniejsze, dodał                     

iż w najbliższym czasie zostanie przygotowana stosowna uchwała. Pan Wójt powiedział,                    

że kolejnym krokiem byłoby rozważenie możliwości wprowadzenia nazw ulic w miejscowości 

Rakszawa.  

Pani M. Janas – Piwińska w związku z tym, że sesję ogląda dużo osób poprosiła Panią Sekretarz 

o odczytanie kalendarium wyborczego, aby osoby zainteresowane wyborami sołtysów już 

dzisiaj poznały harmonogram. Pani Sekretarz odczytała kalendarz wyborczy. 

Termin wykonania czynności 

wyborczej 

Treść czynności wyborczej 

Do 22.05.2019 r. Podanie do publicznej wiadomości informacji o sposobie  

i terminie zgłaszania kandydatów na sołtysa 

Do 29.05.2019 r. Zgłaszanie kandydatów na sołtysa 

Do 3.06.2019 r. Podanie do publicznej wiadomości informacji  

o zarejestrowanych kandydatach na sołtysów  

Do 5.06.2019 r. Sporządzenie spisów wyborców 

Do 7.06.2019 r. Przekazanie spisów wyborców Komisjom wyborczym  

9.06.2019 r.   

(od 8.00 do 16.00) 

Głosowanie w lokalach: 

Sołectwo Rakszawa Dolna –Zespół Szkoły Podstawowej 

i Przedszkola Nr 1 

Sołectwo Rakszawa Górna – Szkoła Podstawowa Nr 3 

Sołectwo Rakszawa Kąty – Dom Ludowy 

Sołectwo Wydrze – Szkoła Podstawowa w Wydrzu 

Sołectwo Węgliska – Szkoła Podstawowa w Węgliskach  

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 zarządzenia wyborów sołtysów oraz ustalenia kalendarza 

wyborczego. 

W głosowaniu wzięło udział 12 radnych, którzy głosowali 

„za” – 12  

„przeciw” – 0  

„wstrzymało się” – 0 
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Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż  podjęta uchwała będzie miała Nr VIII/46/19 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów oraz 

ustalenia kalendarza wyborczego, po czym uznał punkt trzynasty porządku obrad                             

za wyczerpany. 

 

Ad. 14 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu czternastego porządku obrad 

tj. podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej 

do gminnego zasobu nieruchomości (Dz. Nr 319/1). Pan Przewodniczący o przybliżenie 

projektu tej uchwały poprosił Pana Wójta. 

Pan Wójt powiedział, iż ta uchwała dotyczy nabycia niezabudowanej nieruchomości gruntowej 

oznaczonej nr. ewid. 319/1 o pow. 0,0438 ha położonej w Rakszawie Kąty, a potrzeba jej 

nabycia wynika z konieczności uregulowania drogi publicznej gminnej dla mieszkańców 

Gminy Rakszawa. Pan Wójt powiedział, iż sprawa ta ciągnie się już od pewnie kilkunastu lat, 

były problemy z uregulowaniem tej drogi, gdyż faktem jest że przebiega ona przez grunty 

prywatne, prowadzone były negocjacje, niestety nie zakończyły się powodzeniem, w tym roku 

osobiście przeprowadził negocjacje, w trakcie których doszedł do porozumienia z właścicielem 

tej nieruchomości. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Panu Wójtowi, po czym otworzył dyskusję                  

w temacie tej uchwały. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż na ostatnim posiedzeniu 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 wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości 

gruntowej do gminnego zasobu nieruchomości. 

W głosowaniu wzięło udział 12 radnych, którzy głosowali 

„za” – 12  

„przeciw” – 0  

„wstrzymało się” – 0 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż  podjęta uchwała będzie miała Nr VIII/47/19 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie 

nieruchomości gruntowej do gminnego zasobu nieruchomości, po czym uznał punkt czternasty 

porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 15 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu piętnastego porządku obrad 

tj. podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (parafia). Pan 

Przewodniczący o przybliżenie projektu tej uchwały poprosił Pana Wójta. 

Pan Wójt powiedział, iż projekt tej uchwały jest związany z przejęciem stadionu, co z kolei jest 

związane z zamianą nieruchomości gminnych na parafialne. Działki gminne, które 

przeznaczone byłyby na zamianę położone są przy drodze powiatowej w kierunku Węglisk oraz 

działki położone w przysiółku Basakówka, na których kiedyś planowana była budowa 

oczyszczalni ścieków. Jeżeli chodzi o działki parafialne, jedna z nich to stadion, natomiast 

druga to część drogi należąca do Parafii, chodzi o drogę, której gminna część była utwardzana 
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asfaltem w tamtym roku. Pan Wójt wyraził nadzieję, że po zakończeniu uroczystości 

parafialnych temat ten uda się zakończyć. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Panu Wójtowi, po czym otworzył dyskusję                  

w temacie tej uchwały. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż na ostatnim posiedzeniu 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 wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. 

W głosowaniu wzięło udział 12 radnych, którzy głosowali 

„za” – 12  

„przeciw” – 0  

„wstrzymało się” – 0 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż  podjęta uchwała będzie miała Nr VIII/48/19 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 

nieruchomości (parafia), po czym 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 sprzedaż nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Rakszawa (Dz. Nr 195/16). Pan Przewodniczący o przybliżenie projektu tej 

uchwały poprosił Pana Wójta. 

Pan Wójt powiedział iż ta nieruchomość zostanie przeznaczona do sprzedaży w celu pozyskania 

środków finansowych  na realizację  dochodów zaplanowanych w budżecie Gminy Rakszawa  

na rok 2019, jest to pierwsza działka położona w miejscowości Węgliska w miejscu dawnego 

stadionu, teren ten jest uzbrojony, w tej chwili wydawane są warunki zabudowy. Pan Wójt 

powiedział, iż ta działka cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, w związku z czym zaraz 

po uzyskaniu warunków zabudowy Gmina będzie przystępować do jej sprzedaży.  

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Panu Wójtowi, po czym otworzył dyskusję                  

w temacie tej uchwały. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż na ostatnim posiedzeniu 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 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Rakszawa (Dz. Nr 195/16). 

W głosowaniu wzięło udział 12 radnych, którzy głosowali 

„za” – 12  

„przeciw” – 0  

„wstrzymało się” – 0 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż  podjęta uchwała będzie miała Nr VIII/49/19 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rakszawa, po czym 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 sprzedaż nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Rakszawa (Dz. Nr 195/18). Pan Przewodniczący o przybliżenie projektu tej 

uchwały poprosił Pana Wójta. 

Pan Wójt powiedział iż jest to działka, która zostanie przeznaczona do sprzedaży w celu 

pozyskania środków finansowych  na realizację  dochodów zaplanowanych w budżecie Gminy 

Rakszawa  na rok 2019, działka ta położona jest w miejscowości Węgliska, na tym samym 

terenie, co poprzednia. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Panu Wójtowi, po czym otworzył dyskusję                  

w temacie tej uchwały. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż na ostatnim posiedzeniu 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 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Rakszawa (Dz. Nr 195/18). 

W głosowaniu wzięło udział 12 radnych, którzy głosowali 

„za” – 12  

„przeciw” – 0  

„wstrzymało się” – 0 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż  podjęta uchwała będzie miała Nr VIII/50/19 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rakszawa, po czym uznał punkt siedemnasty 

porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 18 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu osiemnastego porządku obrad 

tj. podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Rakszawa (Dz. Nr 1041/10). Pan Przewodniczący o przybliżenie projektu tej 

uchwały poprosił Pana Wójta. 

Pan Wójt powiedział, iż ta działka położona jest w sołectwie Rakszawa Górna, jest to część 

nieruchomości stanowiąca dojazd, który wydzieliła gmina w trakcie podziału znajdujących się 

tam działek, wszystkie działki wokoło zostały wykupione, dojazd używany jest tylko i 

wyłącznie do jednego właściciela, który zwrócił się z wnioskiem o zakup tej części 

nieruchomości. Pan Wójt powiedział, iż przychyla się do tego wniosku stad też projekt tej 

uchwały skierował na dzisiejszą sesję. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Panu Wójtowi, po czym otworzył dyskusję                  

w temacie tej uchwały. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż na ostatnim posiedzeniu 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 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Rakszawa (Dz. Nr 1041/10). 
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W głosowaniu wzięło udział 12 radnych, którzy głosowali 

„za” – 12  

„przeciw” – 0  

„wstrzymało się” – 0 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż  podjęta uchwała będzie miała Nr VIII/51/19 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rakszawa, 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 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Rakszawa (Dz. Nr 4345/6). Pan Przewodniczący o przybliżenie projektu tej 

uchwały poprosił Pana Wójta. 

Pan Wójt powiedział, iż ta nieruchomość znajduje się naprzeciwko Szkoły Podstawowej Nr 3, 

w sąsiedztwie ma tam powstać plac zabaw, ta działka umożliwi właścicielom sąsiednich 

nieruchomości uregulowanie kwestii dotyczących prawnego dojazdu.  

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Panu Wójtowi, po czym otworzył dyskusję                  

w temacie tej uchwały. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż na ostatnim posiedzeniu 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 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Rakszawa (Dz. Nr 4345/6). 

W głosowaniu wzięło udział 12 radnych, którzy głosowali 

„za” – 12  

„przeciw” – 0  

„wstrzymało się” – 0 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż  podjęta uchwała będzie miała Nr VIII/52/19 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rakszawa, po czym uznał punkt dziewiętnasty 

porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 20 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu dwudziestego porządku obrad 

tj. wnioski i zapytania radnych. 

Przewodniczący Komisji Społecznej powiedział, iż zapewne radni już zauważyli, że w tym 

punkcie mają dołączony projekt uchwały w sprawie zwrócenia się do Powiatu Łańcuckiego                   

z apelem w sprawie modernizacji ewidencji gruntów w Gminie Rakszawa, odczytał treść 

uchwały: 

„Rada Gminy Rakszawa zwraca się do Powiatu Łańcuckiego z apelem: 

§1 

1. Rada Gminy Rakszawa apeluje do Powiatu Łańcuckiego o niezwłoczne 

przeprowadzenie kontroli procedury zmian użytków na nieruchomościach położonych 
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na terenie Gminy Rakszawa, wykonanych w ramach prowadzonej modernizacji 

gruntów, co do których wpływają do Rady Gminy Rakszawa liczne skargi mieszkańców 

Gminy Rakszawa. 

2. Rada Gminy Rakszawa informuje, że zasadniczym problemem dla mieszkańców Gminy 

Rakszawa jest wprowadzenie przez Powiat Łańcucki użytków budowlanych w zamian 

za dotychczas istniejące użytki rolne, wchodzące w skład gospodarstw rolnych.” 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Przewodniczącemu Komisji Społecznej, po czym 

otworzył dyskusję w tym temacie. 

Pan Wójt powiedział iż razem z radnym powiatowym Panem J. Panek był na rozmowie                          

z przedstawicielem Zarządu Powiatu, gdzie w Jego odczuciu w trakcie rozmów padła inna 

odpowiedź, niż później wpłynęła w formie pisemnej, w związku z czym Jego intencją byłoby, 

aby Komisja Rewizyjna Rady Powiatu, której Pan J. Panek jest członkiem pochyliła się nad 

tym tematem w sposób bardziej szczegółowy. 

Pani M. Janas – Piwińska powiedziała, iż temat ten był szeroko omawiany przez radnych, gdyż 

mieszkańcy zwracają się właśnie do nich, najistotniejszym problemem po modernizacji było 

to, że zmieniono mieszkańcom klasyfikację gruntów, z gruntów rolnych na grunty budowlane. 

Zdaniem Pani radnej na tę okoliczność powinna by wydana jakaś decyzja, sytuacje powinny 

być skorygowane i doprowadzone do stanu faktycznego, jaki był do tej pory. Argumentacja 

komisji chodzącej do mieszkańców nie zawsze trafia do radnych, a co dopiero do mieszkańców, 

którzy niejednokrotnie nie potrafią się w takiej sytuacji obronić. Pani M. Janas – Piwińska 

powiedziała, iż jest to sprawa bardzo ważna, związana z poważnymi konsekwencjami 

podatkowymi. 

Pan J. Panek powiedział, iż przychyla się do tego, co wcześniej powiedział Pan Wójt, spotkanie 

o którym wspomniał prowadziła Pani Wicestarosta, na ostatniej sesji Pan radny podniósł ten 

temat do Pana Starosty, który był zdziwiony, gdyż Pani Wicestarosta Przekazała Mu, że temat 

ten został załatwiony. Pan J. Panek powiedział, iż „jak słyszał Pan Wójt i ja i kolejny radny 

powiatowy z terenu Rakszawy, to panowie z geodezji z Łańcuta przyznali i powiedzieli 

otwarcie przeklasyfikowanie było zrobione po cichu, bo gdyby było robione nie po cichu,                    

to trwałoby 2 albo 3 lata, a cóż to mnie obchodzi, przecież geodezja krakowska wzięła                           

za to pieniądze, ale stało się”. Pan J. Panek powiedział, iż wszelkie odwołania można kierować 

do Starosty w ciągu 3 lat, każda prośba będzie rozpatrzona. Pan radny powiedział, iż będzie się 

starał poprzez Komisję Rewizyjna Rady Powiatu zbadać tą sprawę, Jego wypowiedź                            

na ostatniej sesji wzbudziła oburzenie Pana Starosty i Pani Wicestarosty, nie otrzymał też 

żadnej odpowiedzi. Wcześniejsza odpowiedź jaką otrzymał na piśmie jest taka, że wszystko 

zostało zrobione zgodnie z prawem, a na spotkaniu było powiedziane, że nie zostało zrobione 

zgodnie z prawem. Pan J. Panek powiedział, iż przy Radzie Powiatu działa Komisja Skarg                     

i wniosków i każdy, kto czuje się pokrzywdzony może się do niej zgłosić, dodał że rozmawiał 

z Panem Wójtem i prawnikami, czy nie można by było zrobić jakiegoś globalnego odwołania, 

ale prawo nie przewiduje takiej możliwości, każdy musi walczyć o swoje.  

Pan Wójt powiedział, iż docierają do Niego głosy mieszkańców, którzy mają grunty                          

z zabudowaniami nie tylko na terenie Gminy Rakszawa, ale również w Gminie Czarna i tam są 

rolnikami, a u nas już nie. W Gminie Czarna również była przeprowadzona modernizacja. Pan 

Wójt wyraził nadzieję, że kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu będzie owocna.  

Pan J. Panek zmieniając temat powiedział, iż w dniu wczorajszym uczestniczył w pokazach, 

jakie miały miejsce w Brzeźniku, na zakończenie Pani Dyrektor GOKiC przepraszała 

wszystkich, gdyż zabrakło wszystkiego, co było do poczęstunku i sprzedaży, w związku z czym 

zasugerował, aby w przyszłości wszystkiego przygotować więcej. 
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Pan J. Kuca wracając do kwestii modernizacji powiedział, iż pojedyncze odwołania 

mieszkańców nic nie dają, może dzisiejsza uchwała i zbiorcze odwołanie przyniosą jakiś 

skutek.  

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

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

a następnie poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zwrócenia się do Powiatu Łańcuckiego 

z apelem w sprawie modernizacji ewidencji gruntów w Gminie Rakszawa. 

W głosowaniu wzięło udział 12 radnych, którzy głosowali 

„za” – 12  

„przeciw” – 0  

„wstrzymało się” – 0 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż  podjęta uchwała będzie miała 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. Pan Przewodniczący 

zapytał, czy radni chcą jeszcze zabrać głos w tym punkcie. 

Pan J. Panek powiedział, iż w Zarządzie Dróg Powiatowych została przeprowadzona kontrola, 

w trakcie której okazało się, że na żadnej drodze powiatowej nie jest wykonana organizacja 

ruchu, w tej chwili jest ona wykonywana w sposób teoretyczny, a za jakiś czas ma być 

wykonywana w sposób praktyczny, Pan Dyrektor ZDP obiecał, że do końca roku zostanie ona 

zakończona. Pan radny powiedział, iż w związku z wnioskami i głosami mieszkańców złożył 

pismo w sprawie szybkiej regulacji na skrzyżowaniach przy Urzędzie Gminy oraz przy 

Ośrodku Zdrowia, w odpowiedzi otrzymał, że powinno to być zrobione do końca czerwca. 

Pan Wójt powiedział, że jak On był radnym powiatowym Komisja Rewizyjna również 

przeprowadziła kontrolę i również stwierdziła, iż nie ma organizacji ruchu, minęło 4 lata, 

organizacja miała być zrobiona i nadal jej niema, jeżeli chodzi o wnioski o skrzyżowania były 

kierowane chyba jeszcze za radnego Bolesławskiego. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż Komisja w piątek miała swoje 

posiedzenie, poprosił Pana J. Panek o interwencję w sprawie oznakowania przejść dla pieszych, 

są one praktycznie wytarte, podobnie linia segregacyjna jak się wyjeżdża „przy krzyżówce”.  

Pan J. Panek powiedział, iż zgłosi to na pewno, niemniej jednak już zgłaszał te sprawy i miało 

to być załatwione, w pierwszej kolejności usuwane były ubytki po zimie, a następnie miały być 

odmalowywane wszelkie linie i pasy.  

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż radni zastanawiali się, czy na głównej drodze 

powiatowej przy sklepie SPAR i przy Szkole Podstawowej Nr 1 byłaby możliwość 

wyznaczenia linii osi jezdni.  

Pan J. Panek powiedział, iż tę sprawę również zgłosi do ZDP i do Pana Starosty, będzie to Jego 

kolejny wniosek na piśmie.  

Pan Wójt powiedział, że jeżeli radni się na to zgodzą, to razem z Panem Przewodniczącym uda 

się na kolejną sesję Rady Powiatu, żeby w sprawach różnych podyskutować o sprawach gminy 

Rakszawa.  

Pani M. Janas – Piwińska poruszyła kwestię przejścia dla pieszych przy sklepie SPAR, 

wcześniej przejście było między zatoczkami przy sklepie ogrodniczym, zostało jednak 

przeniesione bliżej wyjazdu z Browaru VAN PUR, w tej chwili stare przejście jest bardziej 

widoczne niż nowe, w związku z czym interweniowała już do drugiego radnego powiatowego 

z terenu Gminy Rakszawa, który jednocześnie jest pracownikiem ZDP w Łańcucie o ponowne 

wymalowanie przejścia. Pani radna zasugerowała, aby wysyłać do Niego zaproszenia na sesję. 
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Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż wspomniane stare przejście zostało zamalowane  

i teraz się odsłoniło, w związku z czym jest lepiej widoczne niż nowe, to które powinno być 

widoczne. Pan Przewodniczący dodał, iż informacje o sesjach są na stronie internetowej, 

niemniej jednak będzie można wystosować zaproszenie.  

Przewodniczący Komisji Gospodarczej nawiązując do wypowiedzi Pana Wójta dotyczącej 

uczestnictwa w sesji Rady Powiatu poprosił, aby nie zapomnieć o drodze powiatowej                           

od Węglisk w kierunku Sokołowa, tej drogi już tam prawie nie ma.  

Pan C. Babiarz powiedział, iż na temat tej drogi wielokrotnie rozmawiał „z Panią Barbarą, która 

piastuje w chwili obecnej stanowisko w Starostwie” i miał obiecany jedynie remont, w chwili 

obecnej ta droga jest remontowana, niemniej jednak zdaniem Pana sołtysa i mieszkańców ten 

remont jest niewystarczający. W trakcie rozmów z Panem Wójtem doszli do wniosku,                           

że najlepsza by była nowa nawierzchnia asfaltowa, doraźne łatanie dziur nie rozwiązuje 

problemu.  

Pan J. Kuca powiedział, że jeżeli chodzi o tę drogę, to był złożony wniosek do Powiatu i Rady 

Gminy o remont, niemniej jednak z tego, co Mu wiadomo Powiat nie zabezpieczył środków                 

na ten cel.  

Pan Wójt powiedział, iż jest Samorządowy Fundusz Drogowy, można tam składać wnioski                 

o dofinansowanie, tak jak Gmina złożyła wniosek na drogę od Urzędu Gminy w kierunku 

Węglisk, mimo że wcześniej nie było o tym mowy, pojawiła się możliwość, w związku z czym 

trzeba było zrobić wszystko, żeby z tej możliwości skorzystać.  

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

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

za wyczerpany. 

 

Ad. 21 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu dwudziestego pierwszego 

porządku obrad tj. sprawy różne. Pan Przewodniczący zapytał, czy zebrani chcą zabrać głos              

w tym punkcie, w związku z tym, że nikt z zebranych nie zabrał głosu uznał punkt dwudziesty 

pierwszy porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 22 

 

W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady 

Gminy zamknął VIII sesję Rady Gminy. Obrady trwały od godz. 1500 do godz. 1930.   

 

Protokołowała: Teresa Nowicka   

Zatwierdził: 

 

Marcin Bardjan 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

 

 


