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Protokół Nr VIII/11/2019 

z XI sesji Rady Gminy w Rakszawie 

z dnia 23 września 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. Pan Przewodniczący odczytał zaproponowany porządek 

obrad, po czym zapytał, czy ktoś z radnych chce zaproponować zmiany. 

Pan Wójt poprosił o zdjęcie z porządku obrad punktu „Podjęcie uchwały w sprawie wymagań 

jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie 

ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych 

zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy 

Rakszawa”, uchwała ta wymaga ponownego przeanalizowania jej treści na komisjach, ponadto 

poprosił o wprowadzenie do porządku obrad dzisiejszej sesji punktu "Podjęcie uchwały                        

w sprawie ustalenia dopłaty dla pierwszej grupy taryfowej odbiorców usług zbiorowego 

odprowadzania ścieków w okresie od 1 listopada 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. z terenu Gminy 

Rakszawa", powiedział iż ta uchwała jest związana z wprowadzeniem zmian do budżetu, 

dotychczasowa uchwała obowiązuje do końca października, a ustalenia były takie, że docelowo 

dopłaty będą na cały rok, w związku z czym projekt tej uchwały na dzisiejszej sesji. 

Przewodniczący Komisji Społecznej poprosił o wprowadzenie do porządku obrad punktu 

"Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rakszawa 

przeprowadzenia kontroli", zaproponował aby ten punkt wprowadzić zaraz po punkcie 

„Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rakszawa na 

lata 2019 – 2025”. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej poprosił o wprowadzenie do porządku obrad punktu 

"Podjęcie uchwały w sprawie: wystosowania apelu do Powiatu Łańcuckiego dotyczącego 

realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie i remoncie drogi powiatowej 

Nr 1369R Trzeboś (gr. Powiatu) - Węgliska". 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do głosowania nad wprowadzeniem zmian do 

porządku obrad poprzez zdjęcie punktu "Podjęcie uchwały w sprawie wymagań jakie powinien 

spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed 

bezdomnymi zwierzętami, zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz 

grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Rakszawa" oraz 

wprowadzenie punktów "Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty dla pierwszej grupy 

taryfowej odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od 1 listopada 2019 

r. do 31 grudnia 2019 r. z terenu Gminy Rakszawa", "Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rakszawa przeprowadzenia kontroli" i "Podjęcie uchwały                   

w sprawie: wystosowania apelu do Powiatu Łańcuckiego dotyczącego realizacji zadania 

inwestycyjnego polegającego na przebudowie i remoncie drogi powiatowej Nr 1369R Trzeboś 

(gr. Powiatu) - Węgliska". 

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, w związku              

z tym, że nikt nie zaproponował innych zmian odczytał zmieniony porządek obrad, a następnie 

poddał go pod głosowanie. 
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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 X 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 Gminy z realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji Rady 

Gminy 

7. Informacja o stanie ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego – udział w sesji 

przedstawiciela Policji i Komendanta Ochotniczej Straży Pożarnej w Rakszawie 

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego 

wysokość i warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, 

motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania 

i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 

zastępstw 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji 

informacji o kandydacie na ławnika 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z Altany Rekreacyjnej                                

w Rakszawie 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z boisk sportowych 

zlokalizowanych na terenie Gminy Rakszawa 

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

gruntowej na rzecz Gminy Rakszawa (DZ 7566/1) 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienia nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Rakszawa (Dz 6201/1) 

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

gruntowej na rzecz Gminy Rakszawa (Dz 419/3) 

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Rakszawa (3117/1) 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia diet dla sołtysów 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu 

18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty dla pierwszej grupy taryfowej odbiorców 

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

grudnia 2019 r. z terenu Gminy Rakszawa 

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

2019 

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Rakszawa na lata 2019 - 2025 

21. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rakszawa 

przeprowadzenia kontroli 
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22. Podjęcie uchwały w sprawie: wystosowania apelu do Powiatu Łańcuckiego 

dotyczącego realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie                                

i remoncie drogi powiatowej Nr 1369R Trzeboś (gr. Powiatu) - Węgliska 

23. Wnioski i zapytania radnych 

24. Sprawy różne 

25. Zakończenie obrad 

 

Ad. 3 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu trzeciego porządku obrad  

tj. przyjęcia protokołu z X 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 X 

sesji Rady Gminy. 

W głosowaniu wzięło udział 12 radnych, którzy głosowali 

„za” – 11  

„przeciw” – 0  

„wstrzymało się” – 1  

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 dwudniowej „Pasjonadzie”, w „Pikniku Rodzinnym” w Szkole 

Podstawowej w Wydrzu oraz w „Gminnych Zawodach Pożarniczych”, ponadto uczestniczyli 

w spotkaniu w GOKiC, spotkanie to m.in. dotyczyło zagospodarowania budynku po 

gimnazjum i przeznaczenia go na potrzeby GOKiC, w spotkaniu tym uczestniczyła Pani 

Dyrektor oraz pracownicy GOKiC. Pan Przewodniczący wraz z Panem Wójtem uczestniczyli 

w uroczystościach odpustowych w Parafii pw. Podwyższenia Krzyża oraz w uroczystości 

przekazania samochodu ratowniczo – gaśniczego OSP. Przewodniczący Rady Gminy brał 

udział w zebraniu wiejskim sołectwa Rakszawa Dolna. Pan Przewodniczący uznał punkt 

czwarty porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 5  

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu piątego porządku obrad 

tj. sprawozdania Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym. Pan Przewodniczący                             

o przedstawienie informacji poprosił Pana Wójta J. Szubart. 

Pan Wójt powiedział, iż działalność Wójta związana jest głównie z pracą bieżącą Urzędu,                    

co w znacznym stopniu związane było z dłuższą nieobecnością Kierownika GOPS, za którego 

jako organ nadzorczy częściowo wykonywał zadania. Pan Wójt odbył kilkanaście spotkań 

związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych, ponadto odbył kilka spotkań związanych 

z dostawą wody dla Browaru VAN PUR, negocjacje cały  czas trwają, czas między sesjami 

został również przeznaczony na bardzo pilną analizę wydatków ponoszonych przez 

poszczególne jednostki ze szczególnym uwzględnieniem GOKiC oraz jednostek oświatowych, 

w wyniku czego zostaną wprowadzone pewne zmiany i oszczędności, a także zmienione 

zostaną procedury związane z wydatkowaniem środków. Pan Wójt powiedział, iż na skutek 

licznych wniosków rodziców od 1 września Przedszkole w ZSPiP jest czynne do godz. 1700. 
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Przewodniczący Rady Gminy podziękował Panu Wójtowi, po czym uznał punkt piąty porządku 

obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 6 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu szóstego porządku obrad 

tj. sprawozdania Wójta z realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji Rady Gminy. 

Pan Wójt oddał głos Pani Sekretarz. 

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

 Uchwała Nr X/60/19 Rady Gminy Rakszawa z dnia 29 lipca 2019 roku w sprawie 

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkolnych               

i innych placówek przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Rakszawa, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 – letnie i dzieci młodsze                     

– uchwała została przesłana do legalizacji i publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego, 

 Uchwała Nr X/61/19 Rady Gminy Rakszawa z dnia 29 lipca 2019 roku w sprawie 

ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za 

korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem 

przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 

lat w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Rakszawa – uchwała została 

przesłana do legalizacji i publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego, 

 Uchwała Nr X/62/19 Rady Gminy Rakszawa z dnia 29 lipca 2019 roku w sprawie 

powołania zespołu ds. zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników do sądów 

powszechnych – zespół został powołany, zapoznał się z dokumentacją kandydata na 

ławnika, kolejnym etapem będzie dzisiaj podejmowana uchwała, 

 Uchwała Nr X/63/19 Rady Gminy Rakszawa z dnia 29 lipca 2019 roku w sprawie 

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rakszawa              

– w tej chwili została zlecona wycena nieruchomości,  

 Uchwała Nr X/64/19 Rady Gminy Rakszawa z dnia 29 lipca 2019 roku w sprawie 

wyrażenia zgody na wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Rakszawa – w tej chwili został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do 

dzierżawy, 

 Uchwała Nr X/65/19 Rady Gminy Rakszawa z dnia 29 lipca 2019 roku w sprawie 

zarządzenia wyborów sołtysów oraz ustalenia kalendarza wyborczego – uchwała 

została zrealizowana, wybory zostały pomyślnie przeprowadzone,  

 Uchwała Nr X/66/19 Rady Gminy Rakszawa z dnia 29 lipca 2019 roku w sprawie 

dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy 

Rakszawa za pomocą innego instrumentu płatniczego – uchwała została przesłana do 

legalizacji i publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, 

 Uchwała Nr X/67/19 Rady Gminy Rakszawa z dnia 29 lipca 2019 roku w sprawie 

zmiany uchwały Nr VI/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 X/68/19 Rady Gminy Rakszawa z dnia 29 lipca 2019 roku w sprawie 

zmiany uchwały Nr IX/54/19 Rady Gminy Rakszawa z dnia 27 czerwca 2019 roku                  
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w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rakszawa na rok 2019 – uchwała 

w trakcie realizacji,  

 Uchwała Nr X/69/19 Rady Gminy Rakszawa z dnia 29 lipca 2019 roku w sprawie 

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

realizacji,  

 Uchwała Nr X/70/19 Rady Gminy Rakszawa z dnia 29 lipca 2019 roku w sprawie 

zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rakszawa na lata 2019 – 2025                         

– uchwała w trakcie realizacji,  

 Uchwała Nr X/71/19 Rady Gminy Rakszawa z dnia 29 lipca 2019 roku w sprawie 

wyrażenia zgody na przyjęcie na rzecz Gminy Rakszawa darowizny w postaci 

nieruchomości – musi nastąpić regulacja działki ponieważ brak jest założonej Księgi 

Wieczystej,  

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. Informacja o stanie ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego – udział w sesji 

przedstawiciela Policji i Komendanta Ochotniczej Straży Pożarnej w Rakszawie. Pan 

Przewodniczący o przedstawienie informacji poprosił Pana mł. insp. J. Węgrzyn – I Zastępcę 

Komendanta Powiatowego Policji w Łańcucie.  

Pan mł. insp. J. Węgrzyn przedstawił informację, jak w załączniku nr 1 do protokołu). 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Panu Komendantowi, po czym otworzył dyskusję 

w tym temacie. Pan Przewodniczący powiedział, iż kilka dni temu przy altanie został 

zainstalowany monitoring, co już przyniosło oczekiwany skutek, grupowanie się młodzieży                    

w niewłaściwym celu, w tym miejscu jest dużo mniejsze. 

Pan Wójt powiedział, iż ład i porządek na terenie Gminy są zagrożone, niestety dotyczy to nie 

tylko Gminy, ale całego Powiatu, czy Województwa, młodzież coraz częściej znajduje sobie 

zajęcia związane z niszczeniem mienia, gromadzenia się w różnych miejscach i masowym 

spożywaniem alkoholu, czy odurzania się różnego rodzaju środkami. Niestety na dzień 

dzisiejszym z tymi problemami nie radzą sobie ani szkoła, ani rodzice, ani Gmina, ani właściwe 

organy. Pan Wójt powiedział, iż w ostatnim czasie można było zaobserwować, że w chwili 

kiedy była zorganizowana impreza dla młodzieży, większa liczba tej młodzieży zebrała się na 

„libację” na terenie ZSTG, jest to problem trudny do zlikwidowania, można likwidować akty 

wandalizmu poprzez montowanie monitoringu, niemniej jednak nie zlikwiduje to problemu 

zupełnie, bo młodzież przeniesie się w inne miejsca. Pan Wójt powiedział, iż do młodzieży 

trzeba docierać przez szkoły, rodziców, sąsiadów, będzie chciał inicjować tego typu zadania, 

niemniej jednak nie będzie to łatwe, dodał iż przez wiele lat na tej salki słyszał, że problem 

narkomanii na terenie Gminy Rakszawa nie istnieje, można to sobie powtarzać, ale od samego 

powtarzania problem nie zniknie, tak jak nie zniknie problem wandalizmu. Pan Wójt 

korzystając z obecności dwóch radnych powiatowych zaapelował o interwencję w Powiecie,  

w sprawie poruszanej już od wielu lat, a dotyczącej organizacji ruchu w obrębie Urzędu Gminy 

i Szkoły Podstawowej Nr 2, drugim takim miejscem jest „przejście widmo” koło sklepu SPAR, 

tam są dwa przejścia obok siebie w odległości około 10m, to które było zlikwidowane co jakiś 

czas się odnawia i ludzie z niego korzystają. Trzecią sprawą jest wydłużenie o 15m chodnika 

przy drodze powiatowej biegnącego od drogi wojewódzkiej tak, aby przejście dla pieszych 
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przesunąć i oddalić od skrzyżowania, położenie tego przejścia jest bardzo niebezpieczne. Pan 

Wójt powiedział, iż Gmina deklarował i nadal deklaruje udział w kosztach tego 

przedsięwzięcia. Zwracając się do mieszkańców poprosił, aby reagowali na akty wandalizmu  

i złego zachowania i żeby nie bali się zgłaszać tego na Policję, gdyż Policja jest od tego, żeby 

pomagać, a nie aby się jej bać. 

Pani M. Janas – Piwińska powiedziała, iż trzeba zacząć od siebie, jak wszyscy wiedzą pracuje 

w sklepie, gdzie osobom nieletnim i nietrzeźwym nie jest sprzedawany alkohol, niestety są 

osoby dorosłe, które dla tych nieletnich, czy nietrzeźwych kupią alkohol i przekażą im poza 

obrębem sklepu. Pani radna zwróciła się do wszystkich, aby reagowali na takie zachowania, 

jeżeli widzą coś takiego, żeby zgłaszali to, jak nie na Policję, to do Niej, a Ona zgłosi to Policji. 

W tej chwili młodzież z piciem alkoholu przeniosła się z altany, na osadę, co widać na ostatnich 

zdjęciach, jakie Pani radna otrzymała od kolegi. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż miał wizytę mieszkanki, która skarżyła 

się na pijący dym z komina sąsiada, zapytał czy Policja jest odpowiednim organem, żeby takie 

rzeczy sprawdzać, czy ma narzędzia żeby z takim problemem walczyć, np. wejść do domu           

i sprawdzić czym ktoś pali. 

Pan mł. insp. J. Węgrzyn powiedział, iż Policja dostaje takie zgłoszenia z terenu Powiatu, nie 

ma podstaw do wchodzenia do domu, niemniej jednak ludzie sami zapraszają policjantów do 

domów i pokazują czym palą,  część z tych zgłoszeń się potwierdza, ale część jest 

niepotwierdzona. Były sytuacje, że ludzie palili plastikiem, poszły wtedy wnioski o ukaranie.  

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż temat przejść dla pieszych był wczoraj poruszany 

na zebraniu wiejskim sołectwa Rakszawa Dolna, poruszany był też temat, czy na drodze 

powiatowej przez centrum Rakszawy można by było namalować linie segregacyjne, radny 

powiatowy obiecał, że rozezna się w tej sprawie. Pan Przewodniczący zapytał, czy radni mają 

jeszcze pytania do Pana Komendanta Policji, w związku z tym, że radni nie mieli pytań 

podziękował Panu mł. insp. J. Węgrzyn za przybycie na dzisiejszą sesję, a Jego dalszy w niej 

udział uznał za dowolny. 

Pan mł. insp. J. Węgrzyn podziękował za zaproszenie, po czym opuścił sesję. 

Przewodniczący Rady Gminy o przedstawienie sprawozdania poprosił Pana P. Suszek                           

– Prezesa OSP w Rakszawie. Pan P. Suszek przedstawił informację, jak w załączniku nr 2 do 

protokołu. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Panu P. Suszek za przedstawienie informacji, po 

czym otworzył dyskusję w tym temacie. Pan Przewodniczący podziękował strażakom za ich 

pracę, dzięki której mieszkańcy czują się bezpieczni, ponadto życzył im dalszych sukcesów. 

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

nie zabrali głosu uznał punkt siódmy porządku obrad za wyczerpany.  

 

Ad. 8   

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu ósmego porządku obrad                           

tj. podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego 

wysokość i warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, 

funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania 

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. Pan 

Przewodniczący o przybliżenie projektu tej uchwały poprosił Panią J. Wiśniowska – Dyrektora 

Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkola. 

Pani J. Wiśniowska powiedziała, iż podjęcie tej uchwały wymusza zmiana przepisów, które 
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określają, iż dodatek za wychowawstwo klasy nie może wynosić mniej niż 300,00 zł, projekt ten został 

przesłany do zaopiniowania organizacjom związkowym, które wydały pozytywne opinie.  
Przewodniczący Rady Gminy podziękował Pani J. Wiśniowska, po czym otworzył dyskusję               

w temacie tej uchwały. 

Przewodniczący Komisji Społecznej powiedział, iż Komisja Społeczna omawiała projekt tej 

uchwały na ostatnim posiedzeniu, opinia jest pozytywna. 

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 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego 

wysokość i warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, 

funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania 

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. 

W głosowaniu wzięło udział 12 radnych, którzy głosowali 

„za” – 12  

„przeciw” – 0  

„wstrzymało się” – 0 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż  podjęta uchwała zmieniającej uchwałę w sprawie 

ustalenia regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania nauczycielom 

dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe 

warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 

doraźnych zastępstw będzie miała Nr XI/72/19 Rady Gminy Rakszawa z dnia 23 września 2019 

roku, odczytał jej treść, po czym uznał punkt ósmy porządku obrad za wyczerpany. Pan 

Przewodniczący 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 zasięgnięcia od Komendanta 

Wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika. Pan Przewodniczący                                    

o przybliżenie projektu tej uchwały poprosił Panią Sekretarz. 

Pani Sekretarz powiedziała, iż podjęcie tej uchwały jest kolejnym krokiem w wyborze ławnika, 

do końca października mus być podjęta uchwała o wyborze ławnika. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Pani Sekretarz, po czym otworzył dyskusję               

w temacie tej uchwały. 

Przewodniczący Komisji Społecznej powiedział, iż Komisja Społeczna omawiała projekt tej 

uchwały na ostatnim posiedzeniu, opinia jest pozytywna. 

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 zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji 

o kandydacie na ławnika. 

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 XI/73/19 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 23 września 2019 roku w sprawie zasięgnięcia od Komendanta 
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Wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika, odczytał treść, 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 regulaminu korzystania z Altany Rekreacyjnej                                

w Rakszawie. Pan Przewodniczący powiedział iż projekt tej uchwały był omawiany na 

posiedzeniu Komisji Społecznej, w posiedzeniu uczestniczyła Pani Dyrektor Zespołu Szkół 

Tekstylno Gospodarczych. 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 przyjęcia regulaminu korzystania                        

z Altany Rekreacyjnej w Rakszawie. 

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 XI/74/19 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 23 września 2019 roku w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania                 

z Altany Rekreacyjnej w Rakszawie, odczytał treść, 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 przyjęcia regulaminu korzystania z boisk sportowych 

zlokalizowanych na terenie Gminy Rakszawa. Pan Przewodniczący powiedział iż projekt tej 

uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji Społecznej, w posiedzeniu uczestniczyła Pani 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Węgliskach oraz Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3. 

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 przyjęcia regulaminu korzystania z boisk sportowych 

zlokalizowanych na terenie 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 XI/75/19 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 23 września 2019 roku w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania              

z boisk sportowych zlokalizowanych na terenie Gminy Rakszawa, 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 wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej 



9 
 

na rzecz Gminy Rakszawa (DZ 7566/1). Pan Przewodniczący o przybliżenie projektu tej 

uchwały poprosił Pana Wójta. 

Pan Wójt powiedział, iż w każdej części Gminy sukcesywnie pojawiają się miejsca rekreacyjne, 

place zabaw, boiska. Takiego miejsca nie ma jeszcze w przysiółku Basakówka, w związku                     

z czym w budżecie zostały wstępnie zabezpieczone środki na poszukiwanie nieruchomości                     

pod miejsce rekreacyjne. Znalezienie takiej działki nie było łatwe, trudno jest znaleźć działkę 

spełniającą parametry, o pow. większej niż 0,30 ha, wstępna kwota umówiona z właścicielem 

wynosi 3.000,00 zł za 0,01 ha, jeżeli chodzi o tamte tereny to dość atrakcyjna cena, gdyż                        

na dzień dzisiejszy ceny działek budowlanych na tamtym terenie wahają się w zakresie 

4.000,00 – 5.000,00 zł, w związku z czym Pan Wójt zachęcił radnych do podjęcia tej uchwały. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Panu Wójtowi, po czym otworzył dyskusję                           

w temacie tej uchwały. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż Komisja Gospodarcza omawiała projekt 

tej uchwały na ostatnim posiedzeniu, opinia jest pozytywna. Pan Przewodniczący powiedział, 

iż lokalizacja tej działki jest atrakcyjna, gdyż nie przylega do głównej drogi, w związku z czym 

jest to miejsce bezpieczne. 

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 wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej 

na rzecz 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 Nr XI/76/19 Rady Gminy 

Rakszawa z dnia 23 września 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie 

nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Rakszawa, 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 wyrażenia zgody na wydzierżawienia nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Rakszawa (Dz. 6201/1). Pan Przewodniczący o przybliżenie 

projektu tej uchwały poprosił Pana Wójta. 

Pan Wójt powiedział, iż jest to działka położona przy drodze powiatowej, w tej chwili 

dzierżawiona przez osobę prywatną, dzięki czemu na tej działce utrzymany jest porządek. Pan 

Wójt powiedział, iż dzierżawa dziesięcioletnia nie powoduje zasiedzenia, czy też nie daje prawa 

pierwokupu. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Panu Wójtowi, po czym otworzył dyskusję                           

w temacie tej uchwały. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż Komisja Gospodarcza omawiała projekt 

tej uchwały na ostatnim posiedzeniu, opinia jest pozytywna. 

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 wyrażenia zgody na wydzierżawienia nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Rakszawa . 
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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 XI/77/19 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 23 września 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność 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. podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej 

na rzecz Gminy Rakszawa (Dz. 419/3). Pan Przewodniczący o przybliżenie projektu tej 

uchwały poprosił Pana Wójta. 

Pan Wójt powiedział, iż jest to nieruchomość, którą Gmina zamierza nabyć, na poszerzenie 

istniejącej drogi publicznej Rakszawa Rąbane – Kąty Wydrzańskie, ta nieruchomość w tej 

chwili częściowo jest zajęta na drogę publiczną, zakupiona miałaby być za korzystną dla Gminy 

cenę, negocjacje nie zostały jeszcze rozpoczęte, jeżeli nie zostanie zawarte porozumienie, ta 

nieruchomość nie zostanie zakupiona. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Panu Wójtowi, po czym otworzył dyskusję                           

w temacie tej uchwały. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż Komisja Gospodarcza omawiała projekt 

tej uchwały na ostatnim posiedzeniu, opinia jest pozytywna. 

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 wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej 

na rzecz 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 XI/78/19 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 23 września 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne 

nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Rakszawa, odczytał jej treść, a następnie 

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 odstąpienie od obowiązku przetargowego 

trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Rakszawa (3117/1). Pan Przewodniczący o przybliżenie projektu tej uchwały poprosił Pana 

Wójta. 

Pan Wójt powiedział, iż tu chodzi o wydzierżawienie części nieruchomości o pow. 4m2, 

położonej przy wylocie drogi gminnej Urząd Gminy – Węgliska, działka ta w tej chwili nie jest 

użytkowana. Na tym gruncie ma być umieszczona informacja o dofinansowaniu unijnym 
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związanym z budową sieci światłowodowej, dzierżawa ma trwać 5 lat, czyli tyle, ile trwa 

trwałość projektu. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Panu Wójtowi, po czym otworzył dyskusję                           

w temacie tej uchwały. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż Komisja Gospodarcza omawiała projekt 

tej uchwały na ostatnim posiedzeniu, opinia jest pozytywna. 

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 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 XI/79/19 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 23 września 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 

obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Rakszawa, odczytał jej treść, a następnie uznał punkt piętnasty porządku 

obrad wyczerpany. 

 

Ad. 16 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu szesnastego porządku obrad 

tj. podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia diet dla sołtysów. Pan 

Przewodniczący o przybliżenie projektu tej uchwały poprosił Pana Wójta. 

Pan Wójt powiedział, iż propozycja jest taka, aby wszyscy sołtysi w Gminie otrzymywali diety 

w jednakowej wysokości, czyli 25% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wszyscy sołtysi 

pracuję dobrze, Pan Wójt jest zadowolony z współpracy, dzięki sołtysom Rakszawy Górnej                   

i Wydrza udało się zminimalizować koszty związane z projektowaniem sieci wodociągowej                 

i kanalizacyjnej, sołtysi zaangażowani byli w zdobywanie zgód mieszkańców na wejście                     

w teren, a często projektanci do kosztów projektu doliczają znaczną kwotę właśnie za 

zdobywanie tych zgód. Pan Wójt podziękował sołtysom za owocną współpracę i życzył, aby 

nadal układała się w taki sposób.  

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Panu Wójtowi, po czym otworzył dyskusję                           

w temacie tej uchwały. 

Pani M. Janas – Piwińska zgłosiła wniosek o ogłoszenie kilku minut przerwy. 

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił kilka minut przerwy. 

Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady i oddał głos Panu Wójtowi. 

Pan Wójt zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały poprzez uzupełnienie zapisu tak, aby § 3 

brzmiał „Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r.” 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej powiedziała, iż Komisja Rewizyjna omawiała projekt tej 

uchwały na ostatnim posiedzeniu, opinia jest pozytywna. 

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 zmiany uchwały w sprawie ustalenia diet dla sołtysów wraz 

z autopoprawką. 

W głosowaniu wzięło udział 12 radnych, którzy głosowali 
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„za” – 12  

„przeciw” – 0  

„wstrzymało się” – 0 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż podjęta uchwała będzie miała Nr XI/80/19 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 23 września 2019 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia 

diet dla sołtysów, odczytał jej treść, a następnie uznał punkt szesnasty porządku obrad za 

wyczerpany. 

 

Ad. 17 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu dwunastego porządku obrad 

tj. podjęcia uchwały w sprawie w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu. Pan 

Przewodniczący o przybliżenie tego tematu poprosił Pana Wójta. 

Pan Wójt powiedział, iż na początku roku przy uchwalaniu budżetu była mowa o tym, że 

niektóre inwestycje będą przeprowadzane jak najszybciej i częściowo będą opierać się na 

kredytach, do tej pory nie został wzięty żaden kredyt. Pan Wójt powiedział, iż w kredyt będzie 

wliczona spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, z lat poprzednich w kwocie 

380.000,00 zł oraz tegoroczny deficyt w wysokości 754.024,32 zł, wydatki inwestycyjne w tym 

roku wynoszą 6.000.000,00 zł. Pan Wójt powiedział, iż ta uchwała   upoważnia Wójta do 

ustanowienia zabezpieczenia kredytu w formie weksla in blanco i deklaracji wekslowej, jest to 

standardowa procedura, takie upoważnienie musi być wpisane w uchwałę.  

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Panu Wójtowi, po czym otworzył dyskusję                           

w temacie tej uchwały. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej powiedziała, iż Komisja Rewizyjna omawiała projekt tej 

uchwały na ostatnim posiedzeniu, opinia jest pozytywna. 

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 zaciągnięcia długoterminowego kredytu. 

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 XI/81/19 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 23 września 2019 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego 

kredytu, a następnie uznał punkt siedemnasty porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 18 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu dwunastego porządku obrad 

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

usług zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od 1 listopada 2019 r. do 31 grudnia               

2019 r. z terenu Gminy Rakszawa. Pan Przewodniczący o przybliżenie tego tematu poprosił 

Pana Wójta. 

Pan Wójt powiedział, iż przy sporządzaniu budżetu było założenie, że dopłaty będą 

wprowadzone na cały rok, niemniej jednak, żeby móc wcześniej realizować inwestycje środki 

były zabezpieczone do października, z założeniem, że po przetargach i oszczędnościach z nich 

wynikających będzie podjęta uchwała uzupełniająca dopłaty na kolejne miesiące roku 2019,            
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w związku z czym ta uchwała znalazła się na dzisiejszej sesji. Dopłata jest w takiej samej 

wysokości, jak w miesiącach wcześniejszych.  

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Panu Wójtowi, po czym otworzył dyskusję                           

w temacie tej uchwały. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż Komisja Gospodarcza omawiała projekt 

tej uchwały na ostatnim posiedzeniu, opinia jest pozytywna. 

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 ustalenia dopłaty dla pierwszej grupy taryfowej odbiorców 

usług zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od 1 listopada 2019 r. do 31 grudnia               

2019 r. z terenu 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 XI/82/19 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 23 września 2019 roku w sprawie ustalenia dopłaty dla pierwszej grupy 

taryfowej odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od 1 listopada 2019 

r. do 31 grudnia 2019 r. z terenu Gminy Rakszawa, po czym odczytał jej treść, a następnie uznał 

punkt osiemnasty porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 19 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu dziewiętnastego porządku obrad 

tj. podjęcia uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rakszawa na rok 2019. 

Pan Przewodniczący o przybliżenie projektu tej uchwały poprosił Panią Skarbnik. 

Pani Skarbnik powiedziała, iż zwiększa się dochody budżetu o kwotę 373.179,00 zł                                    

z następujących źródeł: 

a) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 gospodarka gruntami                       

i nieruchomościami wpływy za rozgraniczenia działek 3.825,99 zł,  

b) w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie 

posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w rozdziale 

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, 

podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób 

prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tytułu wpływu odsetek od 

nieterminowych płatności podatków i opłat 6.000,00 zł,  

w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i 

darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od 

osób fizycznych wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 30.000,00 zł. 

c) w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej 

dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 289.115,00 zł o środki części 

oświatowej subwencji ogólnej przyznanej z budżetu państwa, 

d) w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe dochody obejmują wpływy z tytułu 

zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku                   

na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 13.08.2019 znak                                     

F-VI.3111.2.103.2019 roku w kwocie 36.538,01 zł, 

e) w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe i rozdziale 

80130 Szkoły zawodowe w kwocie 1.200,00 zł, dochody te pochodzą ze sprzedaży 

samochodów, których stan techniczny nie pozwalała na dalsze użytkowanie, 
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f) w rozdziale 80104 Przedszkola zwiększa się dochody o kwotę 6.500 zł, z  tytułu 

rozliczeń z gminami z tytułu korzystania z przedszkola publicznego Gminy Rakszawa. 

Pani Skarbnik powiedziała, iż zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 638.175,00 zł, w tym              

z następujących źródeł: 

a) w rozdziale 75621 z  tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 

400.000,00 zł, na dzień 31 sierpnia bieżącego roku wpłynęła na rachunek budżetu kwota 

udziałów w wysokości 6.523,24 zł wobec zaplanowanych w budżecie dochodów 

480.000,00 zł, mając na uwadze przepisy o podatku dochodowym od osób prawnych 

dotyczące zasad rozliczania się osób prawych (po zamknięciu roku do 31 marca i do 30 

kwietnia roku następnego) jest mało prawdopodobne aby w roku budżetowym 2019 

nastąpiła pełna realizacja zaplanowanych w budżecie wpływów, 

b) pozostałe dochody bieżące stanowią korektę dochodów przypisanych do innego 

rozdziału ( rozdział 70005-1.175,00 zł, rozdział 75616 -6.000,00 zł), 

c) w rozdziale 70005 z tytułu wpływów ze sprzedaży działek o kwotę 231.000,00 zł, 

założona w budżecie kwota wpływów 525.000,00 zł może zostać nie wykonana z uwagi 

na przeciągające się procedury przetargowe. 

Pani Skarbnik poinformowała radnych, iż zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 389.040,00 zł 

z przeznaczeniem na: 

a) realizację zadania przebudowa drogi wewnętrznej na działce 6175/3 w kwocie 

30.000,00 zł,  

b) na dofinasowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne 

do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych kwota                 

51.391,00 zł, 

c) na dofinansowanie podwyżek dla nauczycieli w związku ze zmiana ustawy Karta 

Nauczyciela kwota 237.724,00 zł, 

d) dokończenie inwestycji „Budowa obiektów rekreacyjnych w miejscowości Rakszawa” 

ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w kwocie 7.000,00 zł,  

e) w związku z podejmowaną uchwałą w sprawie zmiany wysokości diety sołtysów za 

czynności wykonywane w ramach ich obowiązków (tzn. z tytułu uczestnictwa w sesjach 

rady i spotkaniach organizowanych przez wójta) zachodzi konieczność zabezpieczenia 

w budżecie dodatkowych środków na ten cel w kwocie 2.925,00 zł,  

f) zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków, Rada Gminy może podjąć uchwałę o dopłacie do jednej lub wszystkich 

taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego 

odprowadzania ścieków, uchwała budżetowa na 2019 rok zapewnia środki na okres do 

31 października bieżącego roku, w związku z czym na tej sesji zabezpieczamy środki 

na ten cel do końca roku budżetowego w wysokości 60.000,00 zł. 

Pani Skarbnik powiedziała, iż w Tabeli Nr 3 zestawiono wykaz przeniesień wydatków budżetu 

w związku brakiem realizacji wydatków zaplanowanych w rozdziale 71004  Plany 

zagospodarowania przestrzennego środki te przeznacza się zadania związane z realizacją 

projektów tj. „Kształtowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Rakszawa” 

monitoring (30.000,00 zł), Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej                      

o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019                

(8.000,00 zł), z rozdziału 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatków bieżących przesuwa się 

środki na dopłaty do różnicy cen ścieków dla odbiorców indywidualnych 11.500,00 zł (łączna 

kwota dotacji przedmiotowej w wyniku zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą zwiększa się 

o kwotę 71.500,00 zł do 371.500,00 zł). Pani Skarbnik wyjaśniła, iż zmiany wprowadzone 

niniejszą uchwałą zwiększają deficyt budżetu o kwotę 654.036,00 zł, po wprowadzonych 

zmianach łączna kwota deficytu wynosi 3.657.158,75zł. Na finansowanie zwiększonego 
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deficytu przeznaczono nadwyżkę budżetu w kwocie 254.036,00 zł oraz  kredyt długoterminowy 

w wysokości 400.000,00 zł. Łączna planowana kwota kredytu długoterminowego do 

zaciągnięcia w 2019 roku wynosi 1.134.204,32 zł. Pani Skarbnik powiedziała, że zestawienie 

przychodów budżetu uwzgledniające wielkości przyjęte w uchwale budżetowej oraz przychody 

wprowadzone w niniejszej uchwale zawiera Tabela Nr 4 do uchwały. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Panu Wójtowi, po czym otworzył dyskusję                           

w temacie tej uchwały. 

Pan Wójt powiedział, iż radni zapewne zauważyli, że zmiana dotyczy m. in. zmniejszenia 

dochodów z tytułu podatku od osób prawnych, zmniejszenie wynosi 400.000,00 zł, w ubiegłym 

roku wykonanie dochodów z tego tytułu wynosiło ponad 400.000,00 zł, w tym roku wykonanie 

jest na poziomie 6.000,00 zł, ale dzięki temu że dochody zaplanowane były w wysokości 

wykonania za rok poprzedni można było realizować inwestycje, dodał iż zmniejszenie dotyczy 

również dochodów ze sprzedaży nieruchomości, nieruchomości które nie zostaną sprzedane                 

w tym roku, być może uda się sprzedać w roku następnym. Pan Wójt powiedział, że schodzi 

również ze środków zaplanowanych na MPZP, jest to spowodowane głównie tym, że 

pracownicy szkolą się w tym zakresie i w przyszłości takie plany będą wykonywać pracownicy 

w ramach swoich etatów, Gmina nie będzie musiała ponosić z tego tytułu kosztów, również 

monitoring udało się zrobić z kwotę blisko trzykrotnie niższą niż była zakładana, być może na 

następnej sesji te środki będą przeznaczone na monitoring na Węgliskach, gdyż docierają 

sygnały o aktach wandalizmu, jakie miały miejsce na tamtym obiekcie. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej powiedziała, iż Komisja Rewizyjna omawiała projekt tej 

uchwały na ostatnim posiedzeniu, opinia jest pozytywna. 

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 12 radnych, którzy głosowali 

„za” – 12  

„przeciw” – 0  

„wstrzymało się” – 0 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż podjęta uchwała będzie miała Nr XI/83/19 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 23 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 

Gminy Rakszawa na rok 2019, po czym uznał punkt dziewiętnasty porządku obrad za 

wyczerpany. 

 

Ad. 20 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu dwudziestego porządku obrad 

tj. podjęcia uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rakszawa na 

lata 2019 – 2025. Pan Przewodniczący o przybliżenie projektu uchwały poprosił Panią 

Skarbnik. 

Pani Skarbnik powiedziała, iż w związku z  pozytywną oceną formalno – merytoryczną 

wniosku na dofinasowanie zadanie pn.”Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej 

Nr 2 w Rakszawie” z Funduszu Kultury Fizycznej zachodzi konieczność wprowadzenia tego 

zadania do wykazu przedsięwzięć (Załącznik nr 2). Wartość kosztorysowa zadania wynosi 

2.830.000,00 zł i podlega dofinansowaniu ze środków Funduszu na kwotę 1.415.000,00 zł. 

Zadanie będzie realizowane w latach 2020 – 2021. Harmonogram rzeczowo-finansowy 

zakłada, że koszty budowy w 2020 będzie w wysokości 1.159.749,00 zł, z tego dotacja wyniesie 

415.000,00 zł, natomiast koszty budowy w 2021 r. będzie w wysokości 1.670.251,00 zł, z tego 
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dotacja wyniesie 1.000.000,00 zł. Na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego 

zadania ustalono limity wydatków w 2020 r. do kwoty 1.159.749,00 zł, a w 2021 r. do kwoty 

1.670.251,00 zł, upoważniając Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych                         

z przygotowaniem zadania do realizacji (umowa dotacji, przetarg na wybór wykonawcy) do 

kwoty 2.830.000,00 zł. Dane te były podstawą do wprowadzenia zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Gminy Rakszawa w latach 2020 – 2021. Ponadto w wyniku weryfikacji 

budżetu na 2019 r. dokonano zwiększenia deficytu budżetu na 2019 r. o kwotę 654.036,00 zł 

do kwoty 3.657.158,75 zł. Zwiększony deficyt będzie finansowany nadwyżką budżetu                          

w kwocie 254.036,00 zł, kredytem długoterminowym w kwocie 400.000,00 zł. Ostateczna 

planowana kwota kredytu długoterminowego do podjęcia w 2019 r. wynosi 1.134.024,32 zł. 

Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej (Załącznik Nr 1) skorygowano dochody                             

i wydatki doprowadzając do zgodności z uchwałą budżetową Gminy Rakszawa na rok 2019 ze 

zmianami. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Panu Wójtowi, po czym otworzył dyskusję                           

w temacie tej uchwały. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej powiedziała, iż Komisja Rewizyjna omawiała projekt tej 

uchwały na ostatnim posiedzeniu, opinia jest pozytywna. 

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 zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rakszawa na 

lata 2019 - 2025. 

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 XI/84/19 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 23 września 2019 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Rakszawa na lata 2019 - 2025, po czym uznał punkt dwudziesty porządku 

obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 21 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu dwudziestego pierwszego 

porządku obrad tj. podjęcia uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

Rakszawa przeprowadzenia kontroli. Pan Przewodniczący powiedział, iż Rada Gminy posiada 

takie uprawnienia, że może zlecić Komisji Rewizyjnej kontrolę w Urzędzie, czy w jednostkach 

organizacyjnych, temat ten był omawiany na komisjach, w związku z czym radni wiedzą czego 

ta kontrola miałaby dotyczyć. 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 zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady 

Gminy Rakszawa przeprowadzenia kontroli. 

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 XI/85/19 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 23 września 2019 roku w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady 
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Gminy Rakszawa przeprowadzenia kontroli, odczytał treść uchwały, po czym uznał punkt 

dwudziesty pierwszy porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 22 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu dwudziestego drugiego porządku 

obrad tj. podjęcia uchwały w sprawie: wystosowania apelu do Powiatu Łańcuckiego 

dotyczącego realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie i remoncie drogi 

powiatowej Nr 1369R Trzeboś (gr. Powiatu) – Węgliska. Pan Przewodniczący otworzył 

dyskusję w temacie tej uchwały.  

Pan Wójt powiedział, że ta droga wymaga natychmiastowego remontu, i natychmiastowej  

przebudowy, niemniej jednak w tym roku częściowo została wyremontowana w sposób 

bieżący, dodał iż trzeba o to apelować, ale przede wszystkim trzeba apelować o pozyskanie 

środków zewnętrznych na tą drogę np. z Funduszu Dróg Lokalnych, gdyż jak zapewne wszyscy 

mają świadomość koszty tej przebudowy będą wysokie. Pan Wójt powiedział, iż Powiat w tym 

roku otrzymał kilka dofinansowań nie na terenie Gminy Rakszawa, być może w przyszłym 

roku będzie to u nas, dodał iż ważnym jest staranie się o środki zewnętrzne, gdyż obecnie 

stosunek procentowy pokrywania remontów dróg powiatowych wynosi 50% do 50%. 

Pan J. Kuca powiedział, iż w pierwszym półroczu został złożony do Powiatu wniosek                              

o zabezpieczenie środków, ponadto na ostatnim posiedzeniu Komisji Gospodarczej był ten 

temat poruszany, Komisja zaopiniowała wniosek pozytywnie i wnosi o podjęcie tej uchwały.  

Pan D. Kuraś – radny powiatowy powiedział, iż oprócz tego, że jest radnym powiatowym 

pracuje również w Zarządzie Dróg Powiatowych, na drodze o której mowa już od czasu 

powstania powiatów nie było przeprowadzonej gruntownej modernizacji, były jedynie 

prowadzone coroczne pozimowe remonty cząstkowe, na przeprowadzenie remontu tej drogi 

potrzebne są niemałe pieniądze, na terenie powiatu Łańcuckiego leży 3 075m2 tej drogi, 

wstępne wyliczenia z Dyrektorem ZDP wskazały, że koszt tego remontu wyniesie około 

2.500.000,00 zł. Pan radny powiedział, iż Powiat przy przeprowadzaniu takich inwestycji stara 

się pozyskiwać środki pomocowe, dodał iż impulsem uruchamiającym procedurę danej drogi 

jest inicjatywa Gminy, która zgłasza chęć partycypowania w środkach, takie sytuacje są dla 

Powiatu priorytetowe, gdyż połączenie środków powiatowych, gminnych i pomocowych 

pozwala znacznie efektywniej te środki wykorzystać. Pan D. Kuraś zaprosił Pana Wójta do 

bezpośrednich rozmów z Dyrektorem ZDP, czy byłaby możliwość współpracy w tym zakresie 

w najbliższym roku. Pan radny dodał, iż po wczesnowiosennym przeglądzie dróg powiatowych 

stwierdzili, że ta droga wymaga remontu, niemniej jednak, nie jest jeszcze najgorsza                               

w Powiecie. 

Pan Wójt powiedział, iż procedura wykonywania inwestycji powiatowych na terenie Gminy 

jest Mu doskonale znana, niejednokrotnie to Gmina wykonywała projekty chodników, czy dróg 

za własne środki. 

Pan C. Babiarz – sołtys sołectwa Rakszawa Kąty powiedział, iż ten temat szeroko był 

omawiany na wczorajszym zebraniu wiejskim, w tej chwili nie jest to już droga do „łatania”,               

a do gruntownej przebudowy, wzdłuż drogi zostały wykonane rowy, które miały polepszyć 

sytuację, niestety stało się odwrotnie, sytuacja się pogorszyła, gdyż przy ciężkich samochodach 

nastąpiły liczne pęknięcia. Pan sołtys powiedział, iż ta droga dla tamtejszych mieszkańców jest 

bardzo ważna, w związku z czym w ich imieniu poprosił o przeprowadzenie tego remontu.  

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 
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głosowanie uchwałę w sprawie: wystosowania apelu do Powiatu Łańcuckiego dotyczącego 

realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie i remoncie drogi powiatowej 

Nr 1369R Trzeboś (gr. Powiatu) - Węgliska. 

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 XI/86/19 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 23 września 2019 roku w sprawie: wystosowania apelu do Powiatu 

Łańcuckiego dotyczącego realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie                    

i remoncie drogi powiatowej Nr 1369R Trzeboś (gr. Powiatu) - Węgliska, odczytał treść 

uchwały, po czym uznał punkt dwudziesty drugi porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 23 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu dwudziestego trzeciego porządku 

obrad tj. wnioski i zapytania radnych. 

Pan J. Kuca powiedział, iż w ostatnim czasie w Węgliskach doszło do dewastacji ogrodzenia 

przy placu zabaw obok szkoły, w związku z czym poprosił o jak najszybsze zainstalowanie 

monitoringu na tego typu obiektach, co pozwoli na odstraszenie wandali.  

Pan Wójt powiedział, iż w tej chwili pracownik jest na terenie boiska sportowego                                     

w Węgliskach, ocenia koszty i miejsca możliwe do zainstalowania kamer.  

Pan B. Kłosowski zwracając się do radnego powiatowego D. Kuraś powiedział, iż ma apel od 

mieszkańców o przejście w okolicy boiska przy ABC, z tego boiska korzystają dzieci i brakuje 

tam tego przejścia, a chodnik jest tylko z jednej strony, dodał iż na zebraniu wiejskim Rakszawy 

Górnej poruszony był problem przejścia pieszego przy Szkole Podstawowej Nr 1, na które 

wchodzą ludzie bezpośrednio ze znajdującej się tam ścieżki. 

Pan D. Kuraś powiedział, iż zwrócił się z prośbą do Dyrektora ZDP o jak najszybsze podjęcie 

prac nad wykonaniem stałej organizacji ruchu na terenie Gminy Rakszawa, zostaną tam 

uwzględnione wnioski które wpływały dotyczące m. in. otoczenia Urzędu Gminy, oznaczenia 

przejść, czy miejsc często uczęszczanych przez dzieci, czyli przy szkołach, zostały już 

zamówione „tablice zespolone uwaga dzieci”, takie tablice mają być zainstalowane przy 

wszystkich szkołach na terenie Powiatu, ponadto zostały zamówione barierki, aby dokończyć 

izolację chodnika od jezdni, przy Szkole Podstawowej Nr 1. Pan radny powiedział, iż wszystkie 

uwagi przekaże Panu Dyrektorowi ZDP. 

Przewodniczący Komisji Społecznej zwracając się do radnego powiatowego D. Kuraś 

powiedział, iż na wczorajszym zebraniu wiejskim był poruszany temat przejścia dla pieszych 

przez drogę wojewódzką przy przystanku autobusowym w stronę Potoka. 

Pan D. Kuraś powiedział, iż jest to droga wojewódzka i nie sięgają tam kompetencje ZDP, 

niemniej jednak można w sprawie tego przejścia apelować do Zarządu Dróg Wojewódzkich. 

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

z tym, że radni nie zabrali głosu uznał punkt dwudziesty trzeci porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 24 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu dwudziestego czwartego porządku 

obrad tj. sprawy różne. 
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Pan J. Panek poinformował zebranych, iż bazując na rozmowie z Panem Wójtem złożył pismo 

do ZDP w sprawie wykonania krótkiego odcinka chodnika na Basakówce, w odpowiedzi 

otrzymał informację, że zostanie to wykonane w tym roku, a w tej chwili kończy się wrzesień. 

W związku z tym, że rozmowy z Dyrektorem ZDP nie przyniosły żadnych rezultatów skierował 

do Pana Starosty pismo dotyczące skrzyżowania przy Ośrodku Zdrowia oraz rejonu Urzędu 

Gminy i Szkoły Podstawowej Nr 2, złożonym piśmie podpierał się wnioskami Komisji 

Gospodarczej Rady Gminy, no co w odpowiedzi było napisane, że zostanie to uwzględnione                

i zbadane, dodał iż nie będzie czytał tej odpowiedzi, niemniej jednak, jeżeli ktoś chciałby się           

z nim zapoznać, to chętnie je udostępni. Pan J. Panek powiedział, iż pismo zostało 

sformułowane w sposób dyplomatyczny, a tu nie chodzi o dyplomację, tylko o bezpieczeństwo, 

kolejna sprawa którą poruszył dotyczy zamontowania barierki przy drodze powiatowej, tuż od 

linią wysokiego napięcia, w kierunku Rąbanego, również w tym przypadku rozmowy                                

z Dyrektorem ZDP nie przyniosły żarnego rezultatu, w związku z czym wystosował pismo, na 

które już trzeci miesiąc nie otrzymał żadnej odpowiedzi, dlatego też interweniował u Pana 

Starosty, od którego uzyskał odpowiedź, że zostanie to wykonana w bieżącym roku. Pan radny 

powiedział, iż interweniował w kwestii uzgodnienia zasad odśnieżania chodników przy 

drogach powiatowych, gdyż w tej kwestii panuje chaos, który jest niekorzystny dla 

mieszkańców, na co otrzymał informację, że będzie to poruszane na konwencie wójtów i tam 

zostaną poczynione uzgodnienia. Pan J. Panek powiedział, iż na dzisiejszej sesji została podjęta 

uchwała dotycząca drogi powiatowej od Węglisk w kierunku Katów, dodał  że to wszystko, co 

się tutaj dzieje to Go trochę denerwuje, nie chciałby tutaj robić jakiejś zadry niemniej jednak                

z wypowiedzi Pana D. Kuraś zrozumiał tak, „jak umiesz liczyć, licz na siebie”, co odebrał jako 

zarzut w kierunku Wójta i Rady, że nie inicjują niczego, a inne gminy, które inicjują – dostają, 

remonty i utrzymanie dróg powiatowych jest podstawowym zadaniem ZDP, nie jest to zadanie 

Gminy, a to że jest ono źle realizowane widać na przestrzeni lat. Jeżeli Gmina chce mieć 

wyremontowaną drogę powiatową musi się do tego remontu dołożyć, a jeżeli się nie dołoży, to 

tego remontu nie będzie. Pan J. Panek zwracając się do Pana Wójta i Przewodniczącego Rady 

Gminy powiedział, iż na terenie Gminy są kilometry chodników, na spotkaniu z Policją było 

powiedziane, że dzieci mogą poruszać się po chodnikach rowerami i nikt nie będzie im tego 

zabraniał, a dzieci jeżdżą po drodze, w związku z czym poprosił, aby porozmawiać z dziećmi 

w szkołach, żeby nie jeździły drogą, a po chodnikach. 

Pan D. Kuraś powiedział, iż nie został specjalnie upoważniony przez Dyrektora ZDP do 

odpowiedzi na pytania i zarzuty, niemniej jednak tym, o czym wie chciałby się podzielić, jeżeli 

chodzi o rejon Basakówki i krzyżowania drogi wojewódzkiej z powiatową, to z tego co mu 

wiadomo w piśmie złożonym Przez Pana J. Panek nie było mowy o tym, że dobudowanie 

krótkiego odcinka chodnika przy drodze powiatowej miałoby skutkować przesunięciem 

przejścia dla pieszych, a o tym była mowa na wczorajszym zebraniu wiejskim, dodał iż 

analizował z Dyrektorem ZDP kwestię przedłużenia tego chodnika i przesunięcia przejścia, 

niemniej jednak zastanawiali się, jaki by to miało mieć cel, gdyż jest tam już przejście dla 

pieszych, które funkcjonuje. Jeżeli chodzi o bariery pod linię wysokiego napięcia, to                                

z informacji Pana Dyrektora ZDP wie, że zostało to zlecone firmie z Krakowa, która to zlecenie 

przyjęła.  

Pan Wójt powiedział, że jeżeli chodzi o odśnieżanie chodników przy drogach powiatowych, to 

dwa, czy trzy miesiące temu odbyło się spotkanie na którym Wójtowie zostali poproszeni                      

o informację, jakim sprzętem dysponują, Wójtowie informację przekazali i wówczas na tym 

ten temat się zakończył, miał wrócić w późniejszym terminie. Pan Wójt powiedział, iż myśli, 

że temat wróci, jak spadnie pierwszy śnieg. Na chwilę obecną Gmina odśnieża chodniki 
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zarówno przy drodze wojewódzkiej, jak i powiatowej, niemniej jednak chciałby, żeby po 

odśnieżeniu zostały one odśnieżone, a nie jak do tej pory za 10 minut zasypane śniegiem                       

z drogi, dlatego ten system trzeba dopracować na dłużej niż godzinę.  

Przewodniczący Komisji Społecznej powiedział, iż na wczorajszym zebraniu wiejskim pojawił 

się temat zarywania asfaltu na drodze przy blokach pod lasem i asfaltu przy drodze w kierunku 

tzw. Wyrw. Pan Przewodniczący powiedział, iż zostały zamówione kosze niemniej jednak do 

tej pory nie zostały zamontowane. 

Pani M. Janas – Piwińska powiedziała, iż również na wczorajszym zebraniu wiejskim był 

poruszony temat oświetlenia w hali sportowej, które wcześniej miało swoją moc, a teraz jakby 

tę moc utraciło.  

Przewodniczący Rady Gminy poruszył kwestię zmiany rozpoczęcia świecenia oświetlenia 

ulicznego, temat był już wcześniej zgłaszany, z uzyskanej informacji wynika, że nie można 

tego zrobić z dnia na dzień.  

Pan D. Kuraś zasugerował, aby zamontować czujniki zmierzchu, wówczas nie będzie potrzeby 

zmiany tego czasu.  

Pan Wójt powiedział, iż oświetlenie działa na czujnik zmierzchu, chodzi o ustawienie czasu 

opóźnienia włączania oświetlenia. 

Pani T. Sroczyk powiedziała, iż cieszy się, że sprawa diet sołtysów została zauważona, za co 

podziękowała, dodała iż to co było wcześniej mogło wpłynąć na poróżnienie się sołtysów, 

niemniej jednak tak się nie stało, a współpraca między sołtysami układa się dobrze. Pani sołtys 

zwracając się do radnych powiatowych powiedziała, iż mieszkańcy proszą o obcięcie gałęzi, 

które wystają nad chodnikiem i nad drogą powiatową. Pani T. Sroczyk zwracając się do Pana 

Wójta powiedziała, iż mieszkanki dopominają się, aby w sołectwie Rakszawa Górna powstała 

świetlica.  

Pan D. Kuraś powiedział, iż w dniu dzisiejszym, za Jego staraniem została wysłana ekipa             

z ZDP na drogę Wydrze – Brzóza Stadnicka, tam również były sygnały, że las wchodzi w drogę, 

ponadto zostały wykoszone pobocza przy drogach powiatowych, prace powinny być 

zakończone w dniu jutrzejszym.  

Przewodniczący Rady Gminy zwracając się do zebranych na sali narad, a także tych przy 

komputerach, poprosił aby zwracali uwagę na sprzedaż alkoholu osobom nietrzeźwym                           

i nieletnim, a także o dbanie o zachowanie czystości, aby osoby widzące sytuacje zaśmiecania, 

czy wysypywania śmieci zgłaszały to odpowiednim służbom.  

Pan B. Kłosowski nawiązując do kwestii przycinania gałęzi powiedział, iż są miejsca, gdzie 

oświetlenie uliczne jest w gałęziach drzew, przez co nie jest funkcjonalne. 

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

z tym, że nikt nie zabrał głosu uznał punkt dwudziesty czwarty porządku obrad za wyczerpany 

 

Ad. 25 

 

W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady 

Gminy zamknął XI sesję Rady Gminy. Obrady trwały od godz. 1500 do godz. 1810.   

 

Protokołowała: Teresa Nowicka   

Zatwierdził: 

Marcin Bardjan 

Przewodniczący Rady Gminy 
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