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Protokół Nr VIII/10/2019 

z X sesji Rady Gminy w Rakszawie 

z dnia 29 lipca 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 wprowadzenie do porządku obrad dzisiejszej sesji punktu „Podjęcie 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie na rzecz Gminy Rakszawa darowizny                           

w postaci nieruchomości”, powiedział iż temat tej uchwały był omawiany na ostatnim 

posiedzeniu Komisji Gospodarczej, jest on związany z tym, że pojawiła się możliwość 

bezpłatnego pozyskania nieruchomości na poszerzenie drogi położonej w sołectwie Rakszawa 

Górna, która w tym roku będzie wykonywana z budżetu Gminy powierzchnia pozyskiwanej 

nieruchomości to 87m2, pozwoli ona na kontynuację drogi dla wszystkich mieszkańców,                     

co widać na załączniku graficznym. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż punkt proponowany przez Pana Wójta dołączy              

do porządku obrad pod numerem 18, w związku z czym zmieni się kolejność pozostałych 

punktów. Pan Przewodniczący zapytał radnych czy wyrażają na to zgodę. 

Radni wyrazili zgodę. 

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. 

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 IX 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. Podjęcie uchwały 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 

8. Podjęcie uchwały 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 
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9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania zgłoszonych 

kandydatów na ławników do sądów powszechnych 

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

własność Gminy Rakszawa 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienia nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Rakszawa 

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

wyborczego 

13. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących 

dochody budżetu Gminy Rakszawa za pomocą innego instrumentu płatniczego 

14. Podjęcie uchwały 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  

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/54/19 Rady Gminy Rakszawa                     

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

Rakszawa na rok 2019 

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

2019 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Rakszawa na lata 2019 - 2025  

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie na rzecz Gminy Rakszawa 

darowizny w postaci nieruchomości 

19. Wnioski i zapytania radnych 

20. Sprawy różne 

21. Zakończenie obrad 

 

Ad. 3 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu trzeciego porządku obrad  

tj. przyjęcia protokołu z IX 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 IX 

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 wraz z Panem 

Wójtem uczestniczył w turnieju piłki nożnej z okazji pierwszej rocznicy powstania Akademii 

Piłkarskiej Włókniarz Rakszawa, uczestniczył we wszystkich posiedzeniach komisji stałych 

Rady Gminy, a także w uroczystości Patronki Koła Gospodyń Wiejskich, ponadto wraz                        
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z Panem Wójtem brał udział we wszystkich zebraniach wiejskich. 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,                    

w minionym okresie brał udział w różnych uroczystościach organizowanych głównie w soboty 

i niedziele, uczestniczył w zebraniach wiejskich, spotkaniach z mieszkańcami, ponadto 

pojawiło się dofinansowanie drogi Urząd Gminy – Węgliska w kwocie 800.000,00 zł, obecnie 

oczekiwane jest podpisanie dokumentów związanych z przebudową, rozbudowa oraz zmianą 

sposobu użytkowania Pałacu w Julinie, na Muzeum Leśnictwa i Myślistwa. Pan Wójt 

uczestniczył w letnich spotkaniach teatralnych „Kołowrotek”, przeprosił wszystkich 

mieszkańców i uczestników spektaklu, którzy poczuli się urażeni przedstawionym tam 

repertuarem, wyraził zapewnienie, że będzie się starał, aby następne takie wydarzenie było 

wcześniej bardziej przygotowane pod kątem repertuaru i jego przedstawienia oraz ostrzeżenia 

mieszkańców, czego mogą się na takim spektaklu spodziewać.  

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 powiedziała iż na poprzedniej sesji zostały podjęte uchwały:  

 Uchwała Nr IX/54/19 Rady Gminy Rakszawa z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie 

wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rakszawa na rok 2019 – Kolegium 

Regionalnej Izby Obrachunkowej po przeprowadzeniu postepowania nadzorczego 

stwierdziło nieprawidłowości w związku z czym na posiedzeniu w dniu 27 sierpnia 

2019 roku o godz. 915 będzie rozpatrywało sprawę o stwierdzenie nieważności.                         

Na dzisiejszą sesję została przygotowana uchwała w sprawie zmiany uchwały                            

Nr IX/54/19 Rady Gminy Rakszawa z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie 

wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rakszawa na rok 2019, która uwzględnia 

zmiany podyktowane uwagami Regionalnej Izby Obrachunkowej, 

 Uchwała Nr IX/55/19 Rady Gminy Rakszawa z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie 

ważności wyborów Sołtysa w Sołectwie Rakszawa Kąty – uchwała została 

zrealizowana, na dzisiejszą sesję została przygotowana do podjęcia uchwała w sprawie 

zarządzenia wyborów sołtysów oraz ustalenia kalendarza wyborczego, 

 Uchwała Nr IX/56/19 Rady Gminy Rakszawa z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie 

rozpatrzenia skargi dotyczącego zadania Gminy realizowanego przez Wójta – uchwała 

została zrealizowana, 

 Uchwała Nr IX/57/19 Rady Gminy Rakszawa z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie 

udzielenia Wójtowi Gminy Rakszawa wotum zaufania – uchwała została zrealizowana, 

 Uchwała Nr IX/58/19 Rady Gminy Rakszawa z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu 

Gminy Rakszawa za 2018 rok – uchwała została zrealizowana, 
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 Uchwała Nr IX/59/19 Rady Gminy Rakszawa z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie 

udzielenia absolutorium za 2018 rok dla Wójta Gminy Rakszawa – uchwała została 

zrealizowana. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Panu Wójtowi, po czym uznał punkt szósty 

porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 7 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu siódmego porządku obrad 

tj. podjęcia uchwały w sprawie 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. Pan Przewodniczący o przybliżenie projektu tej uchwały poprosił Panią                     

J. Wiśniowska – Dyrektora Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkola. 

Pani J. Wiśniowska powiedziała, iż do podjęcia niniejszej uchwały zobowiązują zmiany przepisów 

prawa, zmiana wprowadza zapis: organ prowadzący szkołę lub placówkę określa tygodniowy 

obowiązkowy wymiar godzin zajęć „nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych 

pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, z tym że wymiar ten nie może 

przekraczać 25 godzin.", w naszej Gminie zawsze było to 22 godziny i tak zostaje. Projekt uchwały 

zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych został przesłany                       

do zaopiniowania przez organizacje związkowe zrzeszające nauczycieli tj.: Związku Nauczycielstwa 

Polskiego – Zarząd Oddziału w Rakszawie oraz Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” 

pracowników Oświaty i Wychowania w Rzeszowie, obie te organizacje zaopiniowały pozytywnie 

projekt uchwały w ustawowym terminie. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Pani J. Wiśniowska, po czym o przedstawienie 

opinii poprosił Wiceprzewodniczącego Komisji Społecznej Pana P. Rozwód. 

Pan P. Rozwód powiedział, iż projekt uchwały był omawiany na ostatnim posiedzeniu, opinia 

Komisji jest pozytywna. 

Pan Wójt powiedział, iż w tej uchwale można było zaproponować od 22 do 25 godzin dla 

nauczycieli, niemniej jednak, w związku z dotychczasowa praktyką oraz faktem, że grupy 

ustawowo mogą liczyć do 25 dzieci, liczba godzin została ustalona na 22. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Panu Wójtowi, 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 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. 

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 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, odczytał treść, po czym uznał punkt 

siódmy porządku obrad za wyczerpany.  
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Ad. 8   

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu ósmego porządku obrad                           

tj. podjęcia uchwały w sprawie 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. Pan 

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

Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkola. 

Pani J. Wiśniowska powiedziała, iż nowelizacji poddany został przepis art. 52 ust. 1 ustawy z 

dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych i zawarte w nim wyrazy „za 

godzinę zajęć” zostały zstąpione wyrazami „za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu 

dziecka w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej oraz innej formie 

wychowania przedszkolnego”. Do tej opłata wynosiła 0,75 zł za każdą godzinę, propozycja jest 

taka, aby było to teraz 1,00 zł, taka też jest maksymalna stawka określona w ustawie. Z 

przeprowadzonych wyliczeń wynika, że podniesienie stawki o 0,25 zł dla każdego dziecka                          

spowoduje miesięczny wzrost opłaty o około 22,00 zł. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Pani J. Wiśniowska, po czym o przedstawienie 

opinii poprosił Wiceprzewodniczącego Komisji Społecznej Pana P. Rozwód. 

Pan P. Rozwód powiedział, iż projekt uchwały był omawiany na ostatnim posiedzeniu, opinia 

Komisji 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 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. 

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

 

Ad. 9 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu dziewiątego porządku obrad                     

tj. podjęcia uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania zgłoszonych kandydatów 

na ławników do sądów powszechnych. Pan Przewodniczący o przybliżenie projektu tej 

uchwały poprosił Pana Wójta.  

Pan Wójt powiedział, iż jednym z ustawowych obowiązków Gminy, a także jej uprawnieniem 

jest zgłaszanie kandydatów na ławników do sądów powszechnych, coraz mniej spraw toczy się 

w obecności ławników, niemniej jednak ci ławnicy muszą się cieszyć szacunkiem 
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mieszkańców, muszą budzić zaufanie i mieć odpowiednie predyspozycje. Pan Wójt powiedział, 

iż bardzo ważnym jest wskazanie komisji, która tych kandydatów ma sprawdzić. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Panu Wójtowi, powiedział iż teraz trzeba będzie 

zgłosić chętnych do pracy w tej komisji. Pan Przewodniczący poinformował, iż radni wstępnie 

rozmawiali już na ten temat, w związku z czym na członka tejże komisji zaproponował Panią 

M. Janas – Piwińska. 

Pani M. Janas – Piwińska wyraziła zgodę. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż na ten temat rozmawiał także z nieobecnym                     

na dzisiejszej sesji Przewodniczącym Komisji Społecznej, Panem J. Waniowski, który wyraził 

zgodę na pracę w tej komisji. Pan Przewodniczący zapytał, czy radni maja uwagi, co do tej 

kandydatury. 

Radni nie zgłosili uwag. 

Pani M. Janas – Piwińska na członka tejże komisji zaproponowała Pana M. Bardjan. 

Pan M. Bardjan wyraził zgodę. 

Przewodniczący Rady Gminy, w związku ze zgłoszeniem kandydatów odczytał brzmienie                 

§1 uchwały, uzupełnionego o nazwiska członków komisji: 

„Powołuje się zespół do spraw zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników do sądów 

powszechnych na kadencję 2020 – 2023 w składzie: 

1. Janusz Waniowski 

2. Marzena Janas - Piwińska 

3. Marcin Bardjan”. 

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 powołania zespołu ds. zaopiniowania zgłoszonych kandydatów 

na ławników do sądów powszechnych. 

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 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, 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 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Rakszawa. Pan Przewodniczący o przybliżenie projektu tej uchwały poprosił 

Pana Wójta. 

Pan Wójt powiedział, iż chodzi o sprzedaż nieruchomości gruntowej nr ewid. 8070/3 o pow. 

0,27 ha położonej w Rakszawie – Potok, w ewidencji gruntów oznaczona jako użytki rolne, 

nieruchomość nie jest przewidywana do celów publicznych, zakupem zainteresowani są 

właściciele działek sąsiednich, głównie jako możliwość poszerzenia działek, bądź jako 

zapewnienie dojazdu do nieruchomości za nią położonych.  
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Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję w temacie tej uchwały. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż projekt tej uchwały był omawiany                   

na ostatnim posiedzeniu, opinia Komisji jest pozytywna, niemniej jednak Komisja sugeruje, 

aby o sprzedaży tej nieruchomości zostali powiadomieni właściciele sąsiednich działek.  

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 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 X/63/19 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 29 lipca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rakszawa, 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 wyrażenia zgody na wydzierżawienia nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Rakszawa. Pan Przewodniczący o przybliżenie projektu tej 

uchwały poprosił Pana Wójta. 

Pan Wójt powiedział, iż w chwili obecnej sprawdzane są nieruchomości gminne, które do tej 

pory były wydzierżawiane, które są przygrodzone przez mieszkańców i używane bez zgody, 

również te których posiadaniem Gmina nie jest zainteresowana, w związku z czym te 

nieruchomości są sprzedawane. W tym przypadku nieruchomość już od kilku lat jest 

dzierżawiona przez wnioskodawcę, właściciela działki sąsiedniej, są to tereny leżące wzdłuż 

drogi gminnej między wjazdem do Energokomu w kierunku Grobli, teren znajduje się poza 

drogą, między rowem, a terenem mieszkańców, którzy ten teren cały czas utrzymują, koszą                    

i sprzątają, w związku z czym jak najbardziej zasadnym jest wyrażenie zgody na tę dzierżawę. 

Pan Wójt powiedział, iż jest tu mowa o dwóch kawałkach o powierzchni każdy po 0,01 ha, 

dodał iż dzierżawę można wypowiedzieć w każdym czasie. Pan Wójt powiedział, iż po 

zakończeniu inwentaryzacji nieruchomości gminnych, będą podejmowane decyzje, czy takie 

działki będą poddawane sprzedaży, czy też dzierżawie, na dzień dzisiejszy możliwa jest tylko 

ich dzierżawa.  

Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję w temacie tej uchwały. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż projekt tej uchwały był omawiany                   

na ostatnim posiedzeniu, opinia Komisji 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. 

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 X/64/19 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 29 lipca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienia 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rakszawa, po czym odczytał jej treść, a następnie 

uznał punkt jedenasty porządku obrad za wyczerpany. Pan Przewodniczący ogłosił kilka minut 

przerwy. 

 

Ad. 12 

 

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

dwunastego porządku obrad tj. podjęcia uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów 

oraz ustalenia kalendarza wyborczego. Pan Przewodniczący o przybliżenie projektu tej 

uchwały poprosił Pana Wójta. 

Pan Wójt powiedział, iż jako termin wyborów rozważane były dwie daty 18 sierpnia i 25 

sierpnia, w związku z tym, że w dniu 25 sierpnia w tamtejszej parafii jest odpust i lokal                           

w którym odbywają się wybory będzie niedostępny termin wyborów sołtysa sołectwa 

Rakszawa Kąty ustala się na dzień 18 sierpnia 2019 roku. Pan Wójt przedstawił kalendarz 

wyborczy: 

 

Termin wykonania czynności 

wyborczej 

Treść czynności wyborczej 

Do 1.08.2019 r. Podanie do publicznej wiadomości informacji o sposobie  

i terminie zgłaszania kandydatów na sołtysa 

Do 6.08.2019 r. Zgłaszanie kandydatów na sołtysa 

Do 9.08.2019 r. Podanie do publicznej wiadomości informacji  

o zarejestrowanych kandydatach na sołtysów  

Do 13.08.2019 r. Sporządzenie spisów wyborców 

Do 16.08.2019 r. Przekazanie spisów wyborców Komisjom wyborczym  

18.08.2019 r.   

(od 8.00 do 16.00) 

Głosowanie w lokalu: 

Sołectwo Rakszawa Kąty – Dom Ludowy 

  

 

Pan Wójt poprosił radnych jeżeli mają kontakt z mieszkańcami sołectwa Rakszawa Kąty              

o rozpropagowanie informacji dotyczących tych wyborów. Pan Wójt poprosił radnych,                         

aby do składu komisji wyborczej wszedł także Kierownik Referatu OŚG Pan M. Szpyrka,                  

aby dopilnować, żeby wybory odbyły się w sposób prawidłowy. 

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 zarządzenia wyborów sołtysów oraz ustalenia kalendarza 

wyborczego. 

W głosowaniu wzięło udział 12 radnych, którzy głosowali 

„za” – 12  

„przeciw” – 0  
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„wstrzymało się” – 0 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał skład Sołeckiej Komisji Wyborczej w Rakszawie Kąty: 

1. Jan Kuca 

2. Sławomir Kwoszcz 

3. Marcin Szpyrka 

4. Stanisław Mach 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż  podjęta uchwała będzie miała Nr X/65/19 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 29 lipca 2019 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów oraz 

ustalenia kalendarza wyborczego, 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 dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody 

budżetu Gminy Rakszawa za pomocą innego instrumentu płatniczego. Pan Przewodniczący                 

o przybliżenie projektu tej uchwały poprosił Panią Skarbnik. 

Pani Skarbnik powiedziała, iż ta uchwała umożliwia dokonywanie zapłaty podatków                                

i wnoszenie opłat za pomocą karty płatniczej lub telefonu komórkowego, jest to zgodne                

z art. 61a § 1 w zw. z art.3 pkt.3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Pani Skarbnik zapytał, czy radni chcą zabrać głos 

w temacie tej uchwały. 

Pan J. Panek powiedział, iż nakaz płatniczy wystawiony jest na konkretną osobę, zapytał                  

czy tej płatności musi dokonać ta osoba, czy można w inny sposób. 

Pani Skarbnik powiedziała, iż na właściwym stanowisku wypełniany jest dokument, który 

zawiera dane płatnika, z tym dokumentem klient udaje się do sekretariatu, gdzie może dokonać 

płatności kartą, w taki sposób można zapłacić opłaty skarbowe, czy podatki, natomiast opłaty 

za śmieci są wpłacane na konta indywidualne, w związku z czym zaleca się wpłacanie ich                     

w banku, dodała iż te opłaty są wolne od opłat bankowych. 

Pan Wójt potwierdził słowa Pani Skarbnik mówiąc, że wszystkie opłaty skarbowe oraz podatki 

można wpłacać kartą w Urzędzie, natomiast opłaty za śmieci, które są wpłacane na konta 

indywidualne można wpłacać bez opłaty w banku, jeżeli mieszkańcy zapomnieli, bądź zgubili 

swoje indywidualne numery kont mogą wysłać e-mail, bądź wykonać telefon do pracownika, 

który przez gońca przekaże przesyłkę zawierającą taki numer. Pan Wójt powiedział, iż Gmina 

zainwestowała w system indywidualnych kont, aby do maksimum skrócić obsługę księgową 

gospodarki śmieciowej, gdyż koszty tej obsługi są wliczane do opłaty za śmieci.  

Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej powiedziała, iż projekt tej uchwały był omawiany 

na ostatnim posiedzeniu, opinia Komisji 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 dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody 

budżetu Gminy Rakszawa za pomocą innego instrumentu płatniczego. 

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 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, 

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 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. Pan Przewodniczący o przybliżenie projektu tej uchwały poprosił Panią Skarbnik. 

Pani Skarbnik powiedziała, iż tą uchwałą dokonuje się korekty źródeł finansowania deficytu 

budżetu określonego w § 4 zmienianej uchwały oraz przychodów budżetu wykazanej w § 5 

zmienianej uchwały. Zmiana wynika z faktu pominięcia zobowiązań w kwocie 22,08 zł z tytułu 

naliczonych odsetek bankowych na dzień 31 grudnia 2018 roku co spowodowało zmniejszenie 

kwoty wolnych środków z 980.000,00 zł do kwoty 979.977,92 zł, tym samym w zmienianej 

uchwale zwiększono kwotę nadwyżki budżetowej przeznaczonej na finansowanie deficytu                  

o 23,00 zł natomiast wolne środki stanowiące przychody budżetu i źródło finansowania 

deficytu budżety gminy w 2019 roku zmniejszono o 23,00 zł. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Pani Skarbnik, zapytał czy radni chcą zabrać głos 

w temacie tej uchwały. 

Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej powiedziała, iż projekt tej uchwały był omawiany 

na ostatnim posiedzeniu, opinia Komisji 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 Nr VI/37/19 Rady Gminy Rakszawa z dnia              

8 marca 2019 roku 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 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, 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 zmiany uchwały Nr IX/54/19 Rady Gminy Rakszawa                     

z dnia 27 czerwca 2019 roku 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 w uchwale Nr IX/54/19 wprowadzono dotację na finansowanie 

projektu pn. Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Rakszawa w ramach Programu 

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

Kompetencje społeczeństwa działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji 

cyfrowych oraz wydatki związane z tym projektem. Projekt miał być realizowany                                    
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w partnerstwie, na zakres zadań realizowanych przez partnera przewidziano dofinansowanie                

z budżetu Gminy w formie dotacji. Powyższe rozwiązanie zostało uznane za organ nadzoru 

Regionalna Izbę Obrachunkową w Rzeszowie jako nieprawidłowe z zaleceniem finansowania 

tych wydatków z budżetu, w formie wydatków bezpośrednich. Zmiana wprowadzona niniejszą 

uchwałą polega na wyeliminowaniu z uchwały Nr IX/54/19 dotacji i wprowadzenia do budżetu 

wydatków bieżących jednostek budżetowych, z których to środków będą poniesione koszty                  

na projekt, są to koszty związane głównie z wynagrodzeniami i usługami na szkolenia. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Pani Skarbnik, po czym otworzył dyskusję                            

w temacie tej uchwały. 

Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej powiedziała, iż projekt tej uchwały był omawiany 

na ostatnim posiedzeniu, posiedzenie miało miejsce w dniu wysyłania materiałów na sesję, 

niemniej jednak radni zostali zapoznani z wprowadzaną autopoprawką, opinia Komisji jest 

pozytywna. 

Pan Wójt powiedział, iż zasady dotyczące partnera zostały odgórnie zmienione przez 

Regionalna Izbę Obrachunkową, do czego Gmina chce się dostosować. Cel jaki Gmina chce 

osiągnąć będzie osiągnięty i po szkoleniu pracownia Szkoły Podstawowej Nr 1 zyska 

komputery.  

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 Nr IX/54/19 Rady Gminy Rakszawa z dnia 27 

czerwca 2019 roku 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 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 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 

Gminy Rakszawa na rok 2019, a następnie uznał punkt piętnasty porządku obrad                                     

za wyczerpany. 

 

Ad. 16 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu szesnastego 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 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu 

Gminy Rakszawa na rok 2019 obejmuje zmiany dochodów i wydatków. Dochody zwiększono 

o kwotę 422.628,00 zł z następujących źródeł: 

 dotacje z Funduszy UE tytułem otrzymanych refundacji wydatków poniesionych                      

na Projekt Odnawialne Źródła Energii w kwocie 309.826,00 zł, 

 z tytułu zwrotu z dotacji udzielonej z budżetu Gminy Rakszawa w 2018 dla Gminnego 

Ośrodka Kultury i Czytelnictwa  roku na wyprzedzające finansowanie zadań:  

 "Zachowanie i popularyzacja dziedzictwa kulturowego poprzez odtworzenie typowych 

dla regionu strojów ludowych i zwyczajów", 
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 "Kształtowanie świadomości ekologicznej lokalnej społeczności poprzez popularyzację 

warsztatów artystycznych przy wykorzystaniu surowców naturalnych, energii 

słonecznej i recyklingu" w łącznej kwocie 90.729,00 zł 

 dochody bieżące w łącznej kwocie 22.073,00 zł, w tym:  

 z dzierżawy obwodów łowieckich 133,00 zł,  

 z tytułu najmu i dzierżawy z majątku Gminy 940,00 zł,  

 z odsetek od nieterminowych płatności podatków i opłat 6.000,00 zł,  

 z usług świadczonych przez schronisko młodzieżowe 15.000,00 zł. 

Wydatki zwiększono o kwotę 422.628,00 zł z przeznaczeniem na: 

 utrzymanie dróg gminnych 56.312,00 zł, 

 utrzymanie dróg wewnętrznych 56.000,00 zł, 

 zadania administracji publicznej (wynagrodzenia i wydatki bieżące utrzymania Urzędu) 

160.000,00 zł 

 bieżące koszty utrzymania szkól podstawowych 60.000,00 zł, 

 dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 27.000,00 zł, 

 w związku z przeprowadzonymi przetargami na realizację projektów Program rozwoju 

małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym                        

– Otwarte Strefy Aktywności (OSA)Edycja 2019 oraz „Budowa dwóch boisk 

wielofunkcyjnych w miejscowości Rakszawie i w Węgliskach na terenie gminy 

Rakszawa” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zachodzi konieczność 

zabezpieczenia środków na zadania  w kwocie 63.316,00 zł. 

W załączniku Nr 2 do uchwały przedstawiono zmiany  planu dochodów i wydatków                               

na wydzielonym rachunku bankowym na wniosek Dyrektora  Zespołu Szkoły Podstawowej                

i Przedszkola Nr 1 w związku z otrzymaniem odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej                      

w kwocie 3.448,67 zł  przeznaczeniem na odtworzenie zniszczonego mienia szkoły. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Pani Skarbnik, po czym otworzył dyskusję                            

w temacie tej uchwały. 

Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej powiedziała, iż projekt tej uchwały przed 

autopoprawką był omawiany na ostatnim posiedzeniu, niemniej jednak kwestie związane                       

z autopoprawką zostały radnym zasygnalizowane. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 

tej uchwały. Pani Wiceprzewodnicząca powiedziała, iż uchwała z autopoprawką była 

omawiana na posiedzeniu Komisji Gospodarczej, w związku z czym poprosiła, aby 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej przedstawił stanowisko Komisji w tej sprawie. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż projekt tej uchwały był omawiany                    

na ostatnim posiedzeniu, gdyż dotyczył również spraw gospodarczych (budowę placów zabaw 

i toru przeszkód), Komisja Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały. 

Pan Wójt powiedział, iż często zmiany budżetu są nagłe, niemniej jednak konieczne, 

poinformował radnych, iż w budżecie na podstawie dochodu w latach ubiegłych planowany był 

dochód z udziału w podatku od osób prawnych w wysokości 480.000,00 zł, w związku                         

ze zmianami przepisów dochód ten na dzień dzisiejszy wynosi 0,00 zł. Wszyscy się cieszyli,  

że środki z OZE uda się rozliczyć wcześniej niż w następnym roku i do budżetu wprowadzi się 

te 370.000,00 zł, okazało się inaczej trzeba je będzie przeznaczyć na uzupełnienie dochodu. 

Pan Wójt powiedział, iż druga oferta przetargowa była o 150.000,00 zł wyższa, w związku                   

z czym nie było sensu ogłaszania kolejnego przetargu. Pan Wójt powiedział, że jeżeli chodzi                

o szkoły, to w najbliższym czasie Gmina będzie się musiała zmierzyć z zapowiadanymi przez 
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Rząd podwyżkami dla nauczycieli. Pan Wójt powiedział, iż prawdopodobnie 14 sierpnia będzie 

kolejna sesja Rady Gminy, na której również będą wprowadzane istotne zmiany do budżetu. 

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 X/69/19 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 29 lipca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy 

Rakszawa na rok 2019, 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 zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rakszawa                  

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

Skarbnik. 

Pani Skarbnik powiedziała, iż projekt tej uchwały został przygotowany w ślad za uchwałą Rady 

Gminy Rakszawa w sprawie zmiany uchwały Nr VI/37/19 Rady Gminy Rakszawa z dnia              

8 marca 2019 roku, w której dokonuje się korekty przychodów budżetu: 

Przychody według źródeł w 

2019 roku 

Przed zmianą Po zmianie 

Przychody ogółem 3.383.122,75 3.383.122,75 

nadwyżka budżetowa z lat 

ubiegłych (kol.4.1.) 

1.669.098,43 1.669.121,43 

w tym na pokrycie deficytu 

budżetu (kol.4.1.1.) 

1.669.098,43 1.669.121,43 

wolne środki, o których 

mowa w art.217 ust.2pkt 6 

ustawy (kol.4.2.) 

980.000 979.977 

w tym na pokrycie deficytu 

budżetu (kol.4.2.1.) 

980.000 979.977 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Pani Skarbnik, po czym otworzył dyskusję                            

w temacie tej uchwały. 

Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej powiedziała, iż projekt tej uchwały był omawiany 

na ostatnim posiedzeniu, opinia Komisji 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. 
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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 X/70/19 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 29 lipca 2019 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Rakszawa na lata 2019 - 2025, 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 wyrażenia zgody na przyjęcie na rzecz Gminy Rakszawa 

darowizny w postaci nieruchomości. Pan Przewodniczący o przybliżenie projektu tej uchwały 

poprosił Pana Wójta.  

Pan Wójt powiedział, iż w tym roku będzie przebudowywana droga w sołectwie Rakszawa 

Górna, w ubiegłym roku ta droga była wykonywana z FOGR, nieruchomość o której mowa 

leży na końcu tego odcinka, ma powierzchnię 87 m2, jest zgoda właściciela na nieodpłatne 

przekazanie tej nieruchomości w formie darowizny na rzecz Gminy, na zebraniu wiejskim 

mieszkańcy tego sołectwa zdecydowali, że fundusz sołecki będą chcieli przekazać                                 

na przebudowę tej drogi, w związku z czym podjęto działania mające na celu przejęcie                         

tej nieruchomości. Pan Wójt powiedział, iż na najbliższej sesji będzie wprowadzana zmiana                     

w funduszu sołeckim, związana z przekazaniem tych środków 

Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję w temacie tej uchwały. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż projekt tej uchwały był omawiany                       

na ostatnim posiedzeniu, opinia Komisji 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 przyjęcie na rzecz Gminy Rakszawa 

darowizny w postaci 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 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 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. wnioski i zapytania radnych  

Pan P. Frączek zapytał odnośnie oświadczenia dotyczącego cen energii, czy Gmina już takie 

złożyła, termin jest do dzisiaj, do północy, zapytał również, czy przekazy medialne dotyczące 

tych cen są prawdziwe. 
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Pan Wójt powiedział, iż w każdej plotce jest coś prawdy, jest pewien okres roku ubiegłego,                 

za który będzie Gminie przysługiwał zwrot, niemniej jednak nie są to duże kwoty, takie 

oświadczenie zostało już złożone. Pan Wójt powiedział, iż Gmina robiła zamówienie na prąd 

w dużej grupie zakupowej, w związku z czym uzyskała korzystne ceny energii.  

Pan P. Rozwód powiedział, iż ma wiele zapytań dotyczących dostępu do internetu, 

rozprowadzanie sieci zostało przyblokowane przez właściciela jednej z nieruchomości,                           

a ma to wpływ na dostęp do sieci około 16 osób, które już są tym zainteresowane. Pan radny 

zapytał, czy jest możliwość porozmawiania z tym właścicielem, aby zmienił decyzję. 

Pan Wójt powiedział, iż w ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie z przedstawicielem firmy 

wykonującej sieć światłowodową w ramach dofinansowani ze środków zewnętrznych,  

rozmowa dotyczyła również tego problemu, przedstawiciel firmy zobowiązał się, że wyśle 

projektanta w tamto miejsce, aby zmienił przebieg sieci z pominięciem problemowej 

nieruchomości. Pan Wójt powiedział, iż zaproponował wspólne spotkanie przedstawicieli 

wszystkich firm rozprowadzających internet na terenie Gminy z Wójtem oraz 

Przewodniczącym Rady Gminy, aby porozmawiać na różne tematy związane z dostępem                    

do internetu, a także o zgłaszanych przez mieszkańców problemach z tym związanych. 

problemach.  

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

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

za wyczerpany. 

 

Ad. 20 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu dwudziestego porządku obrad 

tj. sprawy różne.  

Pan Wójt za pośrednictwem e-sesji zaprosił wszystkich radnych powiatowych 

zainteresowanych sprawami Gminy, do uczestnictwa w sesjach Rady Gminy. 

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

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

 

Ad. 21 

 

W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady 

Gminy zamknął X sesję Rady Gminy. Obrady trwały od godz. 1300 do godz. 1425.   

 

Protokołowała: Teresa Nowicka   

Zatwierdził: 

 

Marcin Bardjan 

Przewodniczący Rady Gminy 


