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Protokół Nr VIII/13/2019 

z XIII sesji Rady Gminy w Rakszawie 

z dnia 29 listopada 2019 r. 

 

Sala nr 1 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 14 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 w związku z przetargami poprosił o wprowadzenie do porządku obrad punktu 

„Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego 

poza rok budżetowy 2019”, ta uchwała jest związana z inwestycja polegająca na remoncie drogi 

gminnej od Urzędu Gminy w kierunku Węglisk, zgodnie z uchwała jest to zaciągnięcie 

zobowiązania w wysokości 824.000,00 zł, przetarg nie jest jeszcze rozstrzygnięty niemniej 

jednak do jego rozstrzygnięcia i zawarcia umowy będzie ona potrzebna. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wprowadzenie do porządku obrad 

dodatkowego punktu tj. „Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie 

zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2019” zaproponował, aby wprowadzić go 

przed punktem „wnioski i zapytania radnych”. 

W głosowaniu wzięło udział 14 radnych, którzy głosowali 

„za” – 14  

„przeciw” – 0  

„wstrzymało się” – 0  

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy radni chcą zaproponować inne zmiany, w związku 

z tym, że nikt nie zaproponował innych zmian poddał pod glosowanie zmieniony porządek 

obrad. 

W głosowaniu wzięło udział 14 radnych, którzy głosowali 

„za” – 13  

„przeciw” – 0  

„wstrzymało się” – 1  

 

Zatwierdzony porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji 

2. Przyjęcie porządku obrad 

3. Przyjęcie protokołu z XII 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 stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego 

Gimnazjum im. Księdza Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Rakszawie 

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i warunki 

przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, 

za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za 

godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki 

wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród w placówkach oświatowych dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Rakszawa 

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłat 

jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów 
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zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, stanowiących 

własność Gminy Rakszawa i wysokości stawek procentowych tych bonifikat 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wydrze na 

lata 2019-2026 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Węgliska na 

lata 2019-2026 

12. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Społecznej 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania 

wykraczającego poza rok budżetowy 2019 

14. Wnioski i zapytania radnych 

15. Sprawy różne 

16. Zakończenie obrad 

 

Ad. 3 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu trzeciego porządku obrad  

tj. . przyjęcia protokołu z XII 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 XII sesji Rady Gminy. 

W głosowaniu wzięło udział 14 radnych, którzy głosowali 

„za” – 14  

„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. informacja Przewodniczącego Rady Gminy z działań podejmowanych w okresie między 

sesjami. Pan Przewodniczący powiedział, iż wraz z Panem Wójtem uczestniczył                                         

w uroczystościach z okazji 11 Listopada, oprócz mszy św. był to apel poległych na cmentarzu, 

a następnie zawody sportowe w piłce nożnej na stadionie sportowym KS Włókniarz, ponadto 

uczestniczył w posiedzeniach komisji, a także przygotowywał dzisiejszą sesję.  

Przewodniczący Rady Gminy uznał punkt czwarty porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 5  

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu piątego porządku obrad 

tj. sprawozdania Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.  

Pan Wójt powiedział, iż oprócz spraw bieżących w minionym okresie Jego działania                               

w znacznym stopniu związane były z przygotowywanie projektu budżetu na 2020 rok, 

poinformował radnych, że w grudniu był ogłoszony przetarg na drogę gminną od Urzędu 

Gminy w kierunku Węglisk, na ten cel Gmina dostała dofinansowanie, jest to dobry czas na 

takie zadania, gdyż w tym okresie ceny są korzystne, cena kosztorysowa opiewała na 

824.000,00 zł, a najtańsze oferty z przetargu są na kwoty około 500.000,00 zł, w związku                         

z uzyskaną w przetargu niższą ceną mniejszy będzie wkład Gminy, ale też proporcjonalnie 

mniejsze  będzie dofinansowanie, niemniej jednak oszczędności wyniosą około 100.000,00 zł. 

pan Wójt powiedział, iż odbył się przetarg na odbiór odpadów, wzrost kwot za gospodarowanie 

odpadami jest bardzo istotny, z problemem tym już w ubiegłym roku borykały się inne gminy, 

u nas wstępnie obliczona  była stawka w wysokości 10,00 zł od osoby, później udało się zejść 
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do 9,00 zł od osoby, na dzień dzisiejszy jeżeli utrzymałby się poziom odpadów z 2017 roku 

kwota nie byłaby tak przerażająca, niestety ilość odpadów wytwarzanych w poszczególnych 

gospodarstwach rośnie lawinowo, odbiór w tej chwili nie odbywa się jak wcześniej na 

podstawie opłaty ryczałtowej, teraz jest opłata za tonę, w związku z czym trzeba było przyjąć 

większe ilości, żeby zabezpieczyć sobie możliwość wywozy, w przeciwnym razie mogłoby się 

zdarzyć tak, że śmieci nie zostałyby odebrane, bo nie byłoby limitu, kwota jaka była 

przewidziana w budżecie wystarczy na pokrycie 50% kosztów przetargu, na dzień dzisiejszy 

po przetargu koszt wywozu odpadów wyniósłby 18,00 zł od osoby. Pan Wójt powiedział, iż 

analizując ceny zaproponowane sąsiednim gminom, to nasze ceny są atrakcyjniejsze, niestety 

ilość odpadów w naszej Gminie jest wyższa niż w gminach sąsiednich, może udałoby się zejść 

nieco z ceny, gdyby się bardziej przyłożyć do segregacji, koszt wywozu odpadów 

niesegregowanych to około 1.200,00 zł za tonę, a segregowanych około 870,00 – 900,00 zł. 

Pan Wójt powiedział, iż w związku z powyższym na Konwencie Wójtów będzie poruszał temat 

zakupów internetowych, gdyż w tym przypadku opakowań jest więcej niż tego, co przyjechało 

w paczce, w taki sposób sprzedający pozbywają się ścinków i temu podobnych rzeczy od siebie, 

żeby samemu za to nie płacić. Pan Wójt powiedział, iż mieszkańcy się rozleniwili i przestali 

segregować śmieci, dodał iż zarówno w naszej, jak i w innych gminach w przetargu na odbiór 

odpadów pojawiła się jedna oferta, rzadko kiedy były dwie oferty. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Panu Wójtowi, a nastepnie uznał punkt piąty 

porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 6 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu szóstego porządku obrad 

tj. Sprawozdanie Wójta Gminy 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 XII/87/19 Rady Gminy Rakszawa z dnia 18 października 2019 roku                         

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 

praktycznej nauki zawodu – uchwała została przesłana i opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podkarpackiego pod pozycją 5313,  

 Uchwała Nr XII/88/19 Rady Gminy Rakszawa z dnia 18 października 2019 roku                              

w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Rakszawa oraz określenia granic i obwodów tych szkół od dnia 1 września 2019 roku  

–  uchwała została przesłana i opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego pod pozycją 5314, 

 Uchwała Nr XII/89/19 Rady Gminy Rakszawa z dnia 18 października 2019 roku                     

w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2020 – 2023 – uchwała została 

zrealizowana, procedura została zakończona, a dokumenty przesłane do Sądu, 

 Uchwała Nr XII/90/19 Rady Gminy Rakszawa z dnia 18 października 2019 roku                       

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – uchwała została 

przesłana i opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego pod 

pozycją 4997,  

 Uchwała Nr XII/91/19 Rady Gminy Rakszawa z dnia 18 października 2019 roku                       

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność 

Gminy Rakszawa – uchwała w trakcie realizacji, został zlecony podział nieruchomości,  

 Uchwała Nr XII/92/19 Rady Gminy Rakszawa z dnia 18 października 2019 roku                       

w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z placów zabaw, regulaminu korzystania 
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z siłowni plenerowych, regulaminu korzystania z toru przeszkód na terenie Gminy 

Rakszawa – uchwała została przesłana i opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego,  

 Uchwała Nr XII/93/19 Rady Gminy Rakszawa z dnia 18 października 2019 roku                       

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

w trakcie realizacji,  

 Uchwała Nr XII/94/19 Rady Gminy Rakszawa z dnia 18 października 2019 roku                        

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

Rakszawa przeprowadzenia kontroli – uchwała została zrealizowana, Komisja 

zakończyła kontrolę, protokół został sporządzony.  

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Pani Sekretarz, po czym uznał punkt szósty 

porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 7 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu siódmego porządku obrad 

tj. podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum 

im. Księdza Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Rakszawie. 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 jest wykonaniem art. 127 ust. 2 ustawy 

z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, mówi on o tym, 

że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej gimnazjum w terminie 

do dnia 30 listopada 2019 r. w drodze uchwały stwierdza zakończenie działalności gimnazjum, 

dlatego też podjęcie uchwały jest więc uzasadnione obowiązującymi przepisami prawa 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Pani J. Wiśniowska, po czym otworzył dyskusję               

w temacie tej uchwały. 

Przewodniczący Komisji Społecznej powiedział, iż projekt tej uchwały był omawiany na 

ostatnim posiedzeniu Komisji, 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 stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum 

im. Księdza Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Rakszawie. 

W głosowaniu wzięło udział 14 radnych, którzy głosowali 

„za” – 14  

„przeciw” – 0  

„wstrzymało się” – 0 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż  podjęta uchwała będzie miała Nr XIII/95/19 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie stwierdzenia zakończenia 

działalności Publicznego Gimnazjum im. Księdza Stefana Kardynała Wyszyńskiego                             

w Rakszawie odczytał jej treść, po czym uznał punkt siódmy porządku obrad za wyczerpany.  

 

Ad. 8   

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu ósmego porządku obrad                           

tj. podjęcia uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i warunki 

przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za 

warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród 
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ze specjalnego funduszu nagród w placówkach oświatowych dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Rakszawa. Pan Przewodniczący o przybliżenie projektu tej uchwały 

poprosił Panią J. Wiśniowska – Dyrektora Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół              

i Przedszkola. 

Pani J. Wiśniowska powiedziała, iż Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych                      

w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rakszawa stanowi 

wykonanie upoważnienia zawartego w art. 30 ust. 6 oraz art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 

1986 r. – Karta Nauczyciela. Zgodnie z art. 30 ust.6 organ prowadzący szkołę będący jednostką 

samorządy terytorialnego określa dla nauczycieli w drodze regulaminu wysokość stawek 

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

przyznawania tych dodatków oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania 

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw. Natomiast zgodnie z art. 

49 ust. 2 organy prowadzące ustalają wysokość i warunki wypłacania nagród za specjalnego 

funduszu nagród. (specjalny fundusz nagród wynosi 1% planowanych rocznych wynagrodzeń 

osobowych). Ponadto dotychczasowe zapisy regulaminu wymagały wprowadzenia zapisów 

porządkujących, z regulaminu wyłączone zostały regulacje dotyczące dodatków 

mieszkaniowych, które z dniem 1 stycznia 2018 r. uległy likwidacji z godnie z ustawą z dnia 

27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Dotychczas w Gminie Rakszawa 

obowiązywał regulamin wynagradzania nauczycieli wprowadzony uchwałą Nr XXIV/148/09 

Rady Gminy Rakszawa z dnia 16 lutego 20019 r. Regulamin ten został zmieniony w roku 2011 

i w roku bieżącym. W proponowanym regulaminie umieszczono zapisy dotyczące wysokości  

i warunków wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród. Projekt uchwały zgodnie z art. 

30 ust. 6a Karty Nauczyciela oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach 

zawodowych został przesłany do zaopiniowania przez organizacje związkowe zrzeszające 

nauczycieli tj. Związek Nauczycielstwa Polskiego – Zarząd Oddziału w Rakszawie oraz 

Organizację Międzyzakładową NSZZ „Solidarność” pracowników Oświaty i Wychowania                   

w Rzeszowie. W/w organizacje związkowe zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały                           

w ustawowym terminie. Związek Nauczycielstwa Polskiego zaproponował dwie zmiany                     

tzn. w § 5 ust. 1 – zwiększenie dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły od 1500,00 do 

3000,00 zł, a w § 5 ust. 3 – przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego uwzględnić również 

zadania związane z prowadzeniem sekretariatu szkoły (przy braku sekretarki), dokumentacji 

szkolnej oraz łączenia zadań dyrektora i nauczyciela szkoły. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Pani J. Wiśniowska, po czym otworzył dyskusję               

w temacie tej uchwały. 

Przewodniczący Komisji Społecznej powiedział, iż Komisja omawiała projekt tej uchwały, 

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 regulaminu określającego wysokość i warunki 

przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za 

warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród 

ze specjalnego funduszu nagród w placówkach oświatowych dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Rakszawa. 

W głosowaniu wzięło udział 14 radnych, którzy głosowali 

„za” – 14  
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„przeciw” – 0  

„wstrzymało się” – 0 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż  podjęta uchwała będzie miała Nr XIII/96/19 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego 

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

funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia 

za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki 

wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród w placówkach oświatowych dla których 

organem prowadzącym jest Gmina 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 określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłat 

jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów 

zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, stanowiących własność 

Gminy Rakszawa i wysokości stawek procentowych tych bonifikat. Pan Przewodniczący                       

o przybliżenie projektu tej uchwały poprosił Pana Wójta. 

Pan Wójt powiedział, iż użytkowanie wieczyste było kiedyś popularną formą oddawania 

gruntów do korzystania przez mieszkańców, głównie w tatach 80 – 90 – tych, później zostało 

to wycofane, z różnych względów, głownie z braku podstaw ekonomicznych, takich 

przypadków w Gminie jest zaledwie trzy, nieruchomości zabudowane były budynkami 

mieszkalnymi jednorodzinnymi i jeden przypadek to zabudowa parafialna. W związku                            

z zapisami ustawy Gmina będzie likwidować użytkowania wieczyste, stawki są bardzo niskie, 

za wykup takiego użytkowania są kwoty około kilkaset złotych.   

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Panu Wójtowi, po czym otworzył dyskusje                           

w temacie tej uchwały.  

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż Komisja omawiała projekt tej uchwały 

na ostatnim posiedzeniu, opinia jest pozytywna, Komisja nie wnosi uwag i rekomenduje Radzie 

Gminy podjęcie uchwały w zaproponowanym brzmieniu.  

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 określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłat 

jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów 

zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, stanowiących własność 

Gminy Rakszawa i wysokości stawek procentowych tych bonifikat. 

W głosowaniu wzięło udział 14 radnych, którzy głosowali 

„za” – 14  

„przeciw” – 0  

„wstrzymało się” – 0 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż  podjęta uchwała będzie miała Nr XIII/97/19 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie określenia warunków udzielenia 

bonifikaty od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 

gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, stanowiących 

własność Gminy Rakszawa i wysokości stawek procentowych tych bonifikat, odczytał treść, 

po czym uznał punkt dziewiąty porządku obrad za wyczerpany. 
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Ad. 10 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu dziesiątego porządku obrad 

tj. podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wydrze na lata 

2019-2026. Pan Przewodniczący o Przybliżenie projektu tej uchwały poprosił Pana Wójta. 

Pan Wójt powiedział, iż ta i następna uchwała to uchwały „bliźniacze”, dotychczasowe Plany 

Odnowy tych miejscowości uległy przedawnieniu, dlatego musza być zaktualizowane. Plany 

odnowy miejscowości są dokumentami strategicznymi na równi ze Studium i Planem 

miejscowym, z tym że różnice w kosztach opracowania są znaczne, Plan miejscowy to „set 

złotych”, Studium to „dziesiąt złotych”, a Plan odnowy miejscowości to „kilkaset złotych”. 

Posiadanie takiego dokumentu daje dodatkowe punkty podczas starania się o środki 

zewnętrzne, przed zatwierdzeniem Plan odnowy jest przedstawiany na zebraniu wiejskim, 

podlega konsultacjom i zatwierdzeniu przez Radę, procedura jest mało skomplikowana. Plan 

odnowy jest dokumentem niewiążącym, jest to zbiór informacji o miejscowości, i „zbiór 

marzeń tej miejscowości”, niemniej jednak wiążący jest w sytuacji, gdy można się ubiegać                   

o środki na dane przedsięwzięcie i to przedsięwzięcie jest wpisane w ten Plan. Jeżeli chodzi                

o nasze Plany, to wpisane tam „marzenia” są realizowane w związku z czym Plany trzeba 

aktualizować i je wykreślać, a kolejne wpisywać. Pan Wójt powiedział, iż konsultacje były 

przeprowadzone na terenie obu miejscowości, których dotyczą dzisiaj podejmowane uchwały.  

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Panu Wójtowi, po czym otworzył dyskusję                           

w temacie tej uchwały. 

Przewodniczący Komisji Społecznej powiedział, iż Komisja omawiała projekty tych uchwał, 

w obu przypadkach opinia jest pozytywna. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu 

Odnowy Miejscowości Wydrze na lata 2019-2026. 

W głosowaniu wzięło udział 14 radnych, którzy głosowali 

„za” – 14  

„przeciw” – 0  

„wstrzymało się” – 0 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż podjęta uchwała będzie miała Nr XIII/98/19 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy 

Miejscowości Wydrze na lata 2019-2026, 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 zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Węgliska na lata 

2019-2026. Pan Przewodniczący powiedział, iż jak wspomniał Pan Wójt jest to bliźniacza 

uchwała do poprzedniej, po czym otworzył dyskusję w temacie tej uchwały, w związku z tym, 

że radni nie zabrali głosu zamknął dyskusję, a następnie poddał pod głosowanie uchwałę                      

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Węgliska na lata 2019-2026. 

W głosowaniu wzięło udział 14 radnych, którzy głosowali 

„za” – 14  

„przeciw” – 0  

„wstrzymało się” – 0 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż  podjęta uchwała będzie miała Nr XIII/99/19 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy 
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Miejscowości Węgliska na lata 2019-2026, 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 uzupełnienia składu osobowego Komisji Społecznej. Pan 

Przewodniczący powiedział, iż Kąty Rakszawskie maja wreszcie radnego, Pani radna                             

Z. Modłkowska wyraziła chęć pracy w Komisji Społecznej, w związku z czym koniecznym jest 

podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego tejże komisji. 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 uzupełnienia składu osobowego Komisji Społecznej. 

W głosowaniu wzięło udział 14 radnych, którzy głosowali 

„za” – 14  

„przeciw” – 0  

„wstrzymało się” – 0 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż podjęta uchwała będzie Nr XIII/100/19 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie uzupełnienia składu osobowego 

Komisji Społecznej, 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 zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego 

poza rok budżetowy 2019. Pan Przewodniczący o przybliżenie projektu tej uchwały poprosił 

Pana Wójta. 

Pan Wójt powiedział, iż jak wspomniał na wstępie, aby móc rozstrzygnąć otwarty już przetarg 

i podpisać umowę koniecznym jest odjęcie tej uchwały, na razie upoważnienie przewiduję 

kwotę, która była przewidziana w kosztorysie, czyli 824.000,00 zł, budżet jest dynamiczny, 

często zmieniany, a przetarg był ogłaszany w okresie, kiedy to na rynku jest bardzo mało 

inwestycji, w związku z czym pojawia się dużo ofert. Pan Wójt poprosił radnych o podjęcie tej 

uchwały, żeby mógł zawrzeć umowę na bardzo korzystnych warunkach, które pozwolą 

zrealizować inne inwestycje z uwagi na poczynione oszczędności.  

Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję w temacie tej uchwały 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 

zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2019. 

W głosowaniu wzięło udział 14 radnych, którzy głosowali 

„za” – 14  

„przeciw” – 0  

„wstrzymało się” – 0 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż  podjęta uchwała będzie miała Nr XIII/101/19 

Rady Gminy Rakszawa z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na 

zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2019, po czym odczytał jej 

treść, a następnie uznał punkt trzynasty porządku obrad za wyczerpany. 
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Ad. 14 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu czternastego porządku obrad 

tj. wnioski i zapytania radnych. Pan Przewodniczący zapytał, czy radni chcą zabrać głos w tym 

punkcie, w związku z tym, że radni nie zabrali głosu uznał punkt czternasty porządku obrad za 

wyczerpany. 

 

Ad. 15 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu piętnastego porządku obrad 

tj. sprawy różne. 

Pan Wójt powiedział, iż ogłoszony został komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 

w sprawie średniej ceny skupu żyta, jest to podstawa do ustalenia podatku rolnego na 2020 rok 

oraz komunikat w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, jest to podstawa do ustalenia 

podatku leśnego. Rada może te stawki modyfikować, niemniej jednak w ostatnich latach Rada 

utrzymywała stawki w wysokościach ogłoszonych przez Prezesa GUS. Jeżeli chodzi o podatek 

rolny, różnica między stawką na 2019 rok, a stawką na 2020 rok wynosi 11,00 zł na 1ha, jeżeli 

chodzi o podatek leśny jest to różnica 0,50 zł. podatek rolny dla rolnika to kwota 146,00 zł za 

1 ha przeliczeniowy. Pan Wójt powiedział, iż mało która Gmina decyduje się na modyfikacje 

tych stawek, większość utrzymuje stawki ogłoszone przez Prezesa GUS. Pan Wójt powiedział, 

że jeżeli radni nie maja pytań w tym temacie przejdzie do kolejnej sprawy, chciałby zapoznać 

zebranych ze sprawozdaniem z działalności w pierwszym roku kadencji, dodał że nie będzie 

wymieniał trudności jakie występują w bieżącej pracy, we współpracy z jednostkami. Pan Wójt 

powiedział, iż nie udało się uzyskać pełnej skuteczności we współpracy z Powiatem 

Łańcuckim, w dalszym ciągu są pewne niejasności głównie z koszeniem rowów i poboczy, czy 

też odśnieżaniem i utrzymaniem chodników, w związku z czym trzeba będzie położyć większy 

nacisk na współpracę pomiędzy Gminami, a Powiatem. Nie udało się również obniżyć stawki 

za ścieki, ale nie udało się też doprowadzić do podwyżki tej stawki. Pan Wójt powiedział, iż 

pracuje nad tym, aby Gmina Żołynia podłączyła się do rakszawskiej sieci kanalizacyjnej, 

wówczas koszty administracyjne się rozłożą, Gmina próbuje pozyskać środki zewnętrzne, aby 

tę sieć wybudować. Jeżeli chodzi o transport publiczny, to były obietnice, że będą dopłaty do 

linii autobusowych, na dzień dzisiejszy na tych zapowiedziach się skończyło i nic nie wskazuje 

na to, żeby było to organizowane. Miedzy Gminami, a Powiatem zostało podpisane 

porozumienie i oprócz propozycji dopłaty do transportu publicznego kwoty 160.000,00 zł 

rocznie nic się w tej kwestii nie dzieje, a nie wszystkie linie w 100% przebiegałyby przez Gminę 

Rakszawa. Pan Wójt powiedział, iż mimo podjętej próby reklamowania ZSTG, w ramach czego 

została podjęta współpraca z WSIiZ, reklama była w lokalnych mediach, była akcja 

bilbordowa, niestety mimo takiej akcji i podwójnego rocznika nie udało się zebrać uczniów 

nawet na jedną klasę, w związku z czym trzeba będzie podjąć ważną decyzje. Pan Wójt 

porówna dopłatę do funkcjonowania ZSTG z dopłatą do funkcjonowania Szkoły Podstawowej 

Nr 1, gdzie jest 300 uczniów. W bieżącym roku na inwestycje było 6.000.000,00 zł co jest 

ogromna kwotą w porównaniu do lat ubiegłych, zakończony i rozliczony został projekt 

Odnawialnych Źródeł Energii, który został pozyskany jeszcze przez Wójta i Radę poprzedniej 

kadencji, Pan Wójt podziękował Wójtowi i Radzi poprzedniej kadencji za to, że zostawili 

Gminę w dobrej kondycji finansowej i z rozpoczętymi inwestycjami, które dało się 

kontynuować. Pan Wójt wymienił inwestycje, które były realizowane w pierwszym roku tej 

kadencji: 

 Przebudowa drogi Rakszawa Budy – Dymarka (etap I), 
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 Przebudowa drogi w Rakszawie – Grobla (etap II), 

 Budowa toru przeszkód przy OSP Rakszawa, 

 Budowa altany rekreacyjnej przy byłym gimnazjum, 

 Budowa oświetlenia w kierunku Węglisk, 

 Wykonanie projektu stołówki w ZSTG, 

 Zakończono procedurę pozyskania środków na budowę hali sportowej przy Szkole 

Podstawowej Nr 2, 

 Wykonano projekt chodnika Rakszawa Rąbane, 

 Przebudowa drogi 875/6 położonej w Rakszawie Górnej, 

 Przebudowa drogi z FOGR, 

 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 3, 

 Budowa placu zabaw i siłowni w Rakszawie Górnej, 

 Budowa placu zabaw w Rakszawie Kąty, 

 Regulacja geodezyjna drogi Rakszawa Kąty – Kołchoz, 

 Przebudowa drogi Rakszawa Glinki w kierunku Katów Wydrzańskich (kolejny 

odcinek), 

 Przebudowa drogi Wydrze Leśniczówka (współfinansowanie z Nadleśnictwa), 

 Budowa drogi gminnej na działce 850 w Węgliskach, 

 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Węgliskach, 

 Wykonano projekty uzupełnienia sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, na które 

Gmina otrzymała dofinansowanie,  

Pan Wójt powiedział, wydatkuje środki nie tylko na swoje inwestycje, ale również 

współfinansuje inwestycje z innymi jednostkami, udzieliła pomocy finansowej dla Samorządu 

Województwa Podkarpackiego  na budowę chodnika w Rakszawie – Potok,  Gmina udzieliła 

dofinansowania i wspólnie z OSP pozyskała środki na zakup średniego samochodu 

pożarniczego dla OSP, razem z LGD Ziemia Łańcucka została wybudowana siłownia 

plenerowa koło gimnazjum, ze Stowarzyszeniem zostały zakupione komputery, które docelowo 

będą przeznaczone dla Szkoły Podstawowej Nr 1, udało się też wybudować fragment chodnika 

i przenieść przejście dla pieszych na drodze powiatowej, przy skrzyżowaniu z drogą 

wojewódzką. Pan Wójt powiedział, iż na terenie Gminy Rakszawa z własnej inicjatywy, bądź 

z inicjatywy Gminy róże instytucje również wykonują inwestycje, Zakład Usług Komunalnych 

przystąpił do sporządzenia koncepcji budowy nowej stacji uzdatniania wody, a to będzie 

inwestycja za około 3.000.000,00 zł, stacja uzdatniania wody związana jest nie tylko                                 

z rozwojem Browaru VAN PUR, ale również coraz większym zapotrzebowaniem na wodę 

mieszkańców, w związku z czy ZUK przystąpił również do uruchomienia procedury 

wybudowania kolejnych ujęć wody, trwa wycena zakupu ciągnika z kosiarką na wysięgniku do 

koszenia poboczy i rowów, pomoże on też w skutecznym odśnieżaniu dróg gminnych, koszt 

tego zakupu około 300.000,00 zł. zarząd Dróg Powiatowych wykonał pobocza przy drodze 

powiatowej Węgliska – Trzeboś, również Polskie Wody w ostatnim czasie zaczęły wykonywać 

pewne działania, co jest związane z wnioskami z terenu Gminy Rakszawa, dobrze układa się 

współpraca z Nadleśnictwem Leżajsk, nie tylko w związku z budową drogi w Wydrzu, ale także 

w innych aspektach, podjęło próby przebudowy drogi leśnej Rakszawa Potok – Rakszawa 

Brzeźnik. Gmina współpracuje z Gazownią Łańcucką, która wspiera Gminę w pozyskiwaniu 

nowych terenów inwestycyjnych, mocno zaawansowane są rozmowy dotyczące wybudowania 

jednego z największych odcinków sieci gazowej po latach 90 - tych, Węgliska – Rakszawa 

Kąty. Urząd Gminy zmienił godziny urzędowania, zlikwidowana została kasa, Gmina 

inwestuje w promocję, nagrywany jest film promocyjny o Gminie Rakszawa, została wykonana 
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nowa strona internetowa, zmieniony został Biuletyn Informacji Publicznej, jest wydawany 

nowy kwartalnik „Kurier Rakszawski” w nowej szacie graficznej. Gmina rozpoczęła 

współpracę z Fundacją Kościuszkowską i na wakacjach w Gminie odbędzie się obóz językowy 

prowadzony przez trzech animatorów pochodzących ze Stanów Zjednoczonych. Gmina 

przejęła od Parafii stadion sportowy oraz drogę wewnętrzna w Rakszawie Środkowej przy 

dawnej kostce. Jeżeli Ksiądz proboszcz potwierdzi lokalizację, to w okresie świątecznym na 

parkingu naprzeciwko Szkoły Podstawowej Nr 1 postawiona będzie świetlna szopka 

świąteczna. Na terenie Gminy wygospodarowano mieszkanie socjalne, którego nie było, 

wcześniej było tylko w Szkole Podstawowej w Węgliskach, teraz jest jeszcze jedno w ZSTG. 

Zostało zakupione wyposażenie do biblioteki Gminnego Ośrodka Kultury, przeprowadzony 

został remont sali gimnastycznej i kotłowni w Szkole Podstawowej Nr 1, wydłużone zostały 

godziny pracy świetlic szkolnych i przedszkola, w Szkole Podstawowej Nr 2 ruszył pilotażowy 

program nauczania dla dzieci przedszkolnych, w Szkole Podstawowej w Węgliskach został 

wykonany remont sal lekcyjnych i szatni, biblioteki sali do języka polskiego, zakupiony został 

sprzęt do wyposażenia sal w Szkole Podstawowej w Wydrzu za około 50.000,00 zł, w ZSTG 

został zakupiony sprzęt do utrzymania czystości w hali sportowej. Pan Wójt powiedział, iż 

wszystkie te inwestycje na pewno nie doszłyby do skutku, gdyby nie pozyskiwanie środków 

zewnętrznych. Pan Wójt powiedział, iż przedstawi informacje dotyczące pozyskania środków 

zewnętrznych tylko w tej kadencji, nie będzie ujmował środków, gdzie wniosek był składany 

jeszcze przez poprzedniego Wójta, a zostało tylko podpisanie umowy. Pan Wójt przytoczył 

informacje o pozyskanych środkach: 

 Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 – 1.415.000,00 zł, 

 Budowa toru przeszkód przy OSP Rakszawa i budowa placu zabaw w Rakszawie Kąty 

– 78.000,00 zł, 

 Budowa altany rekreacyjnej przy gimnazjum w Rakszawie – 101.000,00 zł, 

 Zakup komputerów dla Szkoły Podstawowej Nr 1 – 56.000,00 zł, 

 Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Rakszawie i Szkole 

Podstawowej w Węgliskach – 532.000,00 zł, 

 Budowa placu zabaw i siłowni w Rakszawie Górnej – 50.000,00 zł, 

 Nakręcenie filmu promocyjnego oraz publikacje – 57.000,00 zł, 

 Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Wydrzu – 51.000,00 zł, 

 Wyposażenie Sali teatralnej 147.000,00 zł, 

 Uzupełnienie sieci kanalizacyjnych i wodociągowych – 1.505.000,00 zł, 

 Budowa drogi Wydrze Leśniczówka – 70.000,00 zł, 

 Budowa drogi gminnej na działce 850 w Węgliskach – 70.000,00 zł, 

 Remont drogi gminnej Urząd Gminy Rakszawa – Węgliska – 578.00,00 zł, 

 Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego – 460.000,00 zł (o to dofinansowanie 

starała się Gmina wraz z OSP). 

Pan Wójt powiedział, iż w pierwszym roku obecnej kadencji łącznie udało się pozyskać środki 

w wysokości 5.173.000,00 zł. 

Zebrani brawami podziękowali Panu Wójtowi za pierwszy rok kadencji. 

Przewodniczący Rady Gminy życzył Panu Wójtowi, aby sprawozdania za kolejne lata były 

równie bogate. Pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś chce jeszcze zabrać głos, w związku                    

z tym, że nikt z zebranych nie zabrał głosu zamknął dyskusję, a następnie uznał punkt piętnasty 

porządku obrad za wyczerpany 
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Ad. 16 

 

W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady 

Gminy zamknął XIII sesję Rady Gminy. Obrady trwały od godz. 800 do godz. 911.   

 

 

Protokołowała: Teresa Nowicka   

Zatwierdził: 

 

 

 


