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Protokół Nr VIII/15/2020 

z XV sesji Rady Gminy w Rakszawie 

z dnia 27 stycznia 2020 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 13 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, w związku z tym, że 

nikt nie zaproponował zmian poddał pod głosowanie zaproponowany porządek obrad. 

W głosowaniu wzięło udział 13 radnych, którzy głosowali 

„za” – 13  

„przeciw” – 0  

„wstrzymało się” – 0  

 

Zatwierdzony porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji 

2. Przyjęcie porządku obrad 

3. Przyjęcie protokołu z XIV 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 wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rakszawa na rok 

2020 

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 ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Rakszawa 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum wchodzącego w skład 

Zespołu Szkół Tekstylno – Gospodarczych im. Bolesława Żardeckiego w Rakszawie  

11. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej 

wchodzącej w skład Zespołu Szkół Tekstylno – Gospodarczych im. Bolesława 

Żardeckiego w Rakszawie 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny 

nieruchomości 

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Rakszawa pomocy finansowej 

Powiatowi Łańcuckiemu 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/108/19 Rady Gminy Rakszawa              

z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie udzielenia przez Gminę Rakszawa pomocy 

finansowej Powiatowi Łańcuckiemu 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/107/19 Rady Gminy Rakszawa              

z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie udzielenia przez Gminę Rakszawa pomocy 

rzeczowej Powiatowi Łańcuckiemu 
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16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 

drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Rakszawa 

17. Wnioski i zapytania radnych 

18. Sprawy różne 

19. Zakończenie obrad 

 

Ad. 3 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu trzeciego porządku obrad  

tj. przyjęcia protokołu z XIV 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 XIV sesji Rady Gminy. 

W głosowaniu wzięło udział 13 radnych, którzy głosowali 

„za” – 13  

„przeciw” – 0  

„wstrzymało się” – 0  

Przewodniczący Rady Gminy uznał punkt trzeci porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 4 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu czwartego porządku obrad 

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

sesjami. Pan Przewodniczący powiedział, iż w okresie międzysesyjnym uczestniczył w pracach 

komisji stałych Rady Gminy, brał udział w Orszaku Trzech Króli, w koncercie kolęd                                   

i pastorałek w Rakszawie Górnej oraz w Węgliskach, w spotkaniach opłatkowych 

organizowanych przez szkoły z terenu Gminy, dodał iż w większości z tych imprez uczestniczył 

wspólnie z Panem Wójtem. Pan Przewodniczący 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 w minionym okresie Jego działania skupiały się m. in. na 

podsumowaniu roku 2019, na przygotowaniu pracy niektórych jednostek na rok 2020, odbyło 

się kilkanaście spotkań z przedstawicielami jednostek organizacyjnych, z Spółką Energokom, 

z dyrektorami szkół, Pan Wójt przygotowywał plany inwestycyjne na 2020 rok oraz 

harmonogram pozyskiwania środków zewnętrznych. 

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

porządku obrad za wyczerpany. 

 

 

Ad. 6 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu szóstego porządku obrad 

tj. sprawozdania 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:  
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 Uchwała Nr XIV/102/19 Rady Gminy Rakszawa z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie 

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

zrealizowana, 

 Uchwała Nr XIV/103/19 Rady Gminy Rakszawa z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie 

wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 – uchwała 

została zrealizowana, 

 Uchwała Nr XIV/104/19 Rady Gminy Rakszawa z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie 

ustalenia dopłaty dla pierwszej grupy taryfowej odbiorców usług zbiorowego 

odprowadzania ścieków w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. z terenu 

Gminy Rakszawa – uchwała weszła w życie i ma zastosowanie od 1 stycznia 2020 roku,  

 Uchwała Nr XIV/105/19 Rady Gminy Rakszawa z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia stawki takiej opłaty – nowe stawki będą naliczane od lutego 2020 roku,  

 Uchwała Nr XIV/106/19 Rady Gminy Rakszawa z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie 

udzielenia przez Gminę Rakszawa pomocy rzeczowej Powiatowi Łańcuckiemu, 

Uchwała Nr XIV/107/19 Rady Gminy Rakszawa z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie 

udzielenia przez Gminę Rakszawa pomocy rzeczowej Powiatowi Łańcuckiemu oraz 

Uchwała Nr XIV/108/19 Rady Gminy Rakszawa z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie 

udzielenia przez Gminę Rakszawa pomocy finansowej Powiatowi Łańcuckiemu                          

– w związku z tym, że zmieniła się forma finansowania pewnych zadań objętych tymi 

uchwałami na dzisiejszej sesji będzie zmiana tych uchwał, 

 Uchwała Nr XIV/109/19 Rady Gminy Rakszawa z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie 

ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób 

bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi                           

– uchwała została przesłana do organu nadzoru i do publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego,  

 Uchwała Nr XIV/110/19 Rady Gminy Rakszawa z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie 

przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2020 oraz Uchwała Nr XIV/111/19 Rady Gminy Rakszawa                       

z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii na 2020 rok – uchwały weszły w życie od 1 stycznia 2020 roku i są                          

w trakcie realizacji,  

 Uchwała Nr XIV/112/19 Rady Gminy Rakszawa z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Rzeszów – porozumienie 

zostało zawarte, 

 Uchwała budżetowa Gminy Rakszawa na 2020 rok Nr XIV/113/19 Rady Gminy 

Rakszawa z dnia 16 grudnia 2019 roku – uchwała została przekazana do publikacji                   

w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, 

 Uchwała Nr XIV/114/19 Rady Gminy Rakszawa z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rakszawa na lata 2020 – 2026 – uchwała                    

w trakcie realizacji. 

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

porządku obrad za wyczerpany. 
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Ad. 7 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu siódmego porządku obrad 

tj. podjęcia uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rakszawa na rok 2020. 

Pan Przewodniczący o przybliżenie projektu tej uchwały poprosił Pana Wójta. 

Pan Wójt oddał głos Pani Skarbnik. 

Pani Skarbnik powiedziała, iż projekt tej uchwały wprowadza zmiany w zakresie formy 

udzielanej przez gminę pomocy z rzeczowej na finansową dla powiatu łańcuckiego na 

realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1369R Trzeboś (granica powiatu)-

Węgliska w kwocie 30.000,00 zł, zmiana ta jest uwzględniona w załączniku Nr 1 do uchwały, 

ponadto dokonuje się przeniesienia wydatków z zadania dotyczącego rozliczenia Urzędem 

Miasta Łańcut na zadanie uzupełnienie sieci kanalizacyjnych i wodociągowych w kwocie 

8.000,00 zł. W załączniku Nr 2 do uchwały przedstawiono zmiany planu dochodów i wydatków 

na wydzielonym rachunku bankowym Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola Nr 1.                       

Z uwagi na wzrost cen żywności oraz zwiększeniem liczby dzieci korzystających ze stołówki 

szkolnej dokonano zwiększenia dochodów z opłat o kwotę 80.000,00 zł oraz zwiększono 

wydatki o kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem środków na zakup żywności. W autopoprawce 

do tej uchwały zwiększa się dochody w rozdziale 80130 szkoły zawodowe, z tytułu opłaty na 

organizację egzaminu kwalifikacyjnego w kwocie 200,00 zł z przeznaczeniem na wydatki 

bieżące w tym rozdziale. 

Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusje w temacie tej uchwały. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej powiedziała, iż Komisja na swoim posiedzeniu 

pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały. 

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

w związku z tym, że radni nie zabrali głosu zamknął dyskusję, po czym poddał pod głosowanie 

uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rakszawa na rok. 

W głosowaniu wzięło udział 13 radnych, którzy głosowali 

„za” – 13  

„przeciw” – 0  

„wstrzymało się” – 0 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż  podjęta uchwała będzie miała Nr XV/115/20 

Rady Gminy Rakszawa z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian                             

w budżecie Gminy Rakszawa na rok 2020, 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 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. Pan Przewodniczący o przybliżenie projektu tej uchwały poprosił Pana Wójta. 

Pan Wójt oddał glos Pani J. Wiśniowska – Dyrektorowi 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 
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wykonanie upoważnienia zawartego w art. 30 ust. 6 oraz art. 49 ust. 2 ustawy – Karta 

Nauczyciela. Zgodnie z tymi przepisami organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu 

terytorialnego określa dla nauczycieli w drodze regulaminu wysokość stawek dodatków: 

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

tych dodatków, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za 

godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw. Konieczność ponownego procedowania 

projektu uchwały spowodowana jest wszczęciem postępowania przez organ nadzoru 

zmierzające do stwierdzenia nieważności części zapisów w podjętej 29 listopada 2019 r. 

uchwały. Uchylenie w § 4 ust. 1 zapisu dotyczącego wysokości dodatku motywacyjnego 

spowodowało konieczność podjęcia uchwały w sprawie zmiany tej uchwały w zmianie 

wprowadzono zapisy szczegółowo regulujące wysokość i kryteria przyznawania  dodatku 

motywacyjne. Ponadto organ nadzoru zmierzał do stwierdzenia nieważności w § 8 ust. od 2 do 

9 ponieważ w regulaminie dotyczącym dodatków winna znajdować się tylko regulacja 

dotycząca wysokości i warunków wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród, 

natomiast kryteria i tryb przyznawania powinien regulować osobny akt. W związku z tym, że 

uchwała w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli jest podejmowana na kilka lat 

zasadne jest jednak podjęcie aktu jednolitego. Projekt uchwały zgodnie z Kartą Nauczyciela 

oraz ustawą 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. Obie organizacje związkowe zaopiniowały pozytywnie projekt 

uchwały w ustawowym terminie.  

Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusje w temacie tej uchwały, powiedział iż projekt 

tej uchwały został pozytywnie zaopiniowany na ostatnim posiedzeniu Komisji, 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 13 radnych, którzy głosowali 

„za” – 13  

„przeciw” – 0  

„wstrzymało się” – 0 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż  podjęta uchwała będzie miała Nr XV/116/20 

Rady Gminy Rakszawa z dnia 27 stycznia 2020 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.  
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Ad. 9 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu dziewiątego porządku obrad                    

tj. podjęcia uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rakszawa. Pan 

Przewodniczący o przybliżenie projektu tej uchwały poprosił Pana Wójta.  

Pan Wójt oddał glos Pani J. Wiśniowska – Dyrektorowi Zespołu Ekonomiczno                                             

– Administracyjnego Szkół i Przedszkola. 

Pani J. Wiśniowska powiedziała, iż organ prowadzący szkoły zgodnie z art. 49 ust. 2 Karty 

Nauczyciela ustala kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w 

zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych 

z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz 

realizacji innych zadań statutowych szkoły. W związku z tym, iż organ nadzoru stwierdził, iż 

zapisy dotyczące ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli powinien 

regulować osobny akt, a nie uchwała w sprawie dodatków dla nauczycieli podjęcie uchwały 

jest zasadne. Regulacja zawarta w niniejszej uchwale została dostosowana do obowiązujących 

obecnie przepisów.  

Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusje w temacie tej uchwały, powiedział iż projekt 

tej uchwały został pozytywnie zaopiniowany na ostatnim posiedzeniu Komisji, 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 kryteriów 

i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Rakszawa. 

W głosowaniu wzięło udział 13 radnych, którzy głosowali 

„za” – 13  

„przeciw” – 0  

„wstrzymało się” – 0 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż  podjęta uchwała będzie miała Nr XV/117/20 

Rady Gminy Rakszawa z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia kryteriów i trybu 

przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Rakszawa, 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 zamiaru likwidacji Technikum wchodzącego w skład Zespołu 

Szkół Tekstylno – Gospodarczych im. Bolesława Żardeckiego w Rakszawie. Pan 

Przewodniczący o przybliżenie projektu uchwały poprosił Pana Wójta. 

Pan Wójt powiedział, iż w 2013 roku Gmina Rakszawa przejęła od Powiatu Łańcuckiego 

Zespół Szkół Tekstylno – Gospodarczych (będący zadaniem Powiatu), Powiat zrezygnował                  

z tej działalności z uwagi na wysokie koszty funkcjonowania tej jednostki, wcześniej pozbył 

się innych takich jednostek. Gmina przejęła budynki w bardzo złym stanie technicznym,                          

a angażując bardzo wysokie środki doprowadziła je do takiego stanu jak dzisiaj, np. hala 

sportowa, sala teatralna, czy nowoczesne sale lekcyjne. Szkoła ponadgimnazjalna                                  

w miejscowości wiejskiej nie zyskuje poparcia w oczach młodzieży, w 2014 roku do ZSTG 

uczęszczało zaledwie 121 uczniów i już wtedy można było przystąpić do likwidacji tej 

placówki w oparciu o połączenie jej z Gimnazjum, w 2019 roku do tej szkoły uczęszczało                    

63 uczniów i to jest m. in. wskaźnikiem do tego, aby myśleć o likwidacji tej placówki, która 
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tak naprawdę nie jest zadaniem własnym Gminy, a zadaniem przejętym od Powiatu. W latach 

2014 – 2019 Gmina dołożyła do funkcjonowania tej szkoły kwotę ponad 6.137.000,00 zł, jest 

to różnica między tym, ile wynosiły koszty funkcjonowania szkoły, a kwoty otrzymywanej                

w formie subwencji. Kwotę tę można porównać do 9 – letniego budżetu Ośrodka Kultury, do 

wybudowania 37 placów zabaw, 25 km dróg asfaltowych, a biorąc pod uwagę tylko budżet 

inwestycyjny Gminy i porównując go do 2018 roku, jest to 3 – krotność budżetu 

inwestycyjnego Gminy. Pan Wójt powiedział, iż decyzja o likwidacji placówki nie jest łatwa, 

dlatego też przez lata była unikana, trzeba wziąć pod uwagę fakty, które są takie, że 80 % 

wydatków związanych z funkcjonowaniem szkoły, to koszty związane z zatrudnieniem, na 

dzień dzisiejszy w ZSTG pracuje 18 nauczycieli na 14,72 etatu, do analizy brani są też 

nauczyciele, którzy są zatrudnieni w ZSTG, tam mają płacone, a zadania wykonują w innych 

szkołach, łącznie wszystkie godziny, które są płacone z budżetu ZSTG, a wykonywane są gdzie 

indziej to nieco ponad 2 etaty, kwota około 100.000,00 zł, ale dalej na wynagrodzenia pozostaje 

kwota 1.360.000,00 zł, do tej kwoty nie są wliczone niektóre czynności administracyjne, 

związane z księgowaniem i nadzorem finansowym są pokrywane z budżetu Zespołu 

Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkola. Likwidacja ZSTG pozwoli Gminie na 

zainwestowanie zaoszczędzonych środków w rozwój szkolnictwa podstawowego, które jest 

zadaniem własnym Gminy, chodzi tu o poszerzenie bazy Szkoły Podstawowej Nr 1                                     

i zwiększenie w niej liczby oddziałów, zwiększenie możliwości lokalowych może doprowadzić 

do utworzenia tak bardzo potrzebnego żłobka. Pan Wójt powiedział, że tę szkołę można było 

uratować kilkanaście lat temu, na dzień dzisiejszy sama młodzież pokazała, że nie chce do tej 

szkoły uczęszczać, nie dlatego że jest zła, ma złych nauczycieli i źle uczy, głównym powodem 

jest zła lokalizacja, zanikający system komunikacji spowodował, że uczniowie nie są w stanie 

do tej szkoły dojechać, żeby się tu dostać muszą przebyć długa drogę z kilkoma przesiadkami. 

Uczniowie mają dużo możliwości uczęszczania do innych szkół, Rakszawa konkuruje ze 

szkołami w Rzeszowie, czy w Leżajsku, a także z blisko położonymi szkołami w Łańcucie, do 

których dostęp jest dużo lepszy. Pan Wójt powiedział, że aby tych budynków nie zaprzepaścić 

i pozostawić je w rękach oświaty najlepszym rozwiązaniem jest przeniesienie tam części 

oddziałów Szkoły Podstawowej Nr 1, dodał że taka zmiana jest technicznie i ekonomicznie 

uzasadniona. Pan Wójt powiedział, iż wie że na część kosztów funkcjonowania ZSTG składa 

się również to, że część tej szkoły, czyli hala sportowa, czy sala teatralna są wykorzystywane 

przez inne jednostki oświatowe, czy Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa, a koszty te 

pokrywa ZSTG ze swojego budżetu, niemniej jednak nie wynoszą one 1.300.000,00 zł. pan 

Wójt powiedział, że jest to początek reformy szkolnictwa w Gminie, głównym zamierzeniem 

jest, żeby szkoły zaprzestały rozpoczynania nauki od godziny 700, aby baza szkolna, sale 

pozwalały na to, żeby mogły się tam odbywać różne zajęcia pozalekcyjne, a to da możliwość 

spędzania czasu wolnego w inny sposób. Pan Wójt powiedział, iż chciałby zwiększyć ilość 

oddziałów przedszkolnych, a także utworzyć żłobek, żeby mieszkańcy mieli możliwość 

podejmowania pracy poza terenem Gminy, w tym roku zwiększono godziny niektórych 

oddziałów przedszkolnych i świetlic, co pokazało że jest ogromne zapotrzebowanie na tego 

typu działania. Pan Wójt powiedział, iż środki, jakie są przeznaczane na funkcjonowanie szkoły 

ponadgimnazjalnej, czyli na dzieci, które nie potrzebują bieżącej stałej opieki można 

przeznaczyć na działania poprawiające edukację tych najmłodszych, zwiększenie ilości godzin 

świetlicowych, zwiększenie działań rozwijających programy podstawowe, zwiększenie liczby 

godzin języków obcych, dodatkowe godziny wychowania fizycznego spowoduje, że pieniądze 

przeznaczane na oświatę trafią do mieszkańców i przyczynią się do rozwoju miejscowości. 

Wszystkie gminy w tej chwili borykają się z problemem spadającej liczby mieszkańców, którzy 

wyjeżdżają za granice, czy do większych ośrodków, na dzień dzisiejszy tereny wokół Rzeszowa 
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się zaludniają, a im bardziej na wschód, tym bardziej tereny się wyludniają. Młodzi mieszkańcy 

wybierając miejsca do osiedlenia się nie patrzą, czy w danej miejscowości jest szkoła 

ponadgimnazjalna, czy istnieje klub taneczny, bądź sieć bibliotek, patrzą przede wszystkim, 

czy istnieje odpowiednia infrastruktura, sieci wodociągowe, kanalizacyjne, sieć dróg, a przede 

wszystkim czy istnieje wysoka edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, bo takie dzieci 

najbardziej potrzebują opieki. Na chwilę obecną Gmina Rakszawa przegrywa z innymi 

gminami tym, że takich miejsc nie ma. Pan Wójt powiedział, iż decyzja o likwidacji tak długo 

istniejącej szkoły jest trudna i musiała czekać na tę kadencję, czekała także decyzja na temat 

reformy szkoły, w ubiegłym roku były dyskusje na temat możliwości rozwoju i nowych 

kierunków, wówczas był też podwójny nabór, podwójny rocznik, niestety nie udał się zdobyć 

uczniów. Gdyby szkoła ponadgimnazjalna miała funkcjonować w oparciu o subwencję, to                  

w naborze 2020 roku musiałoby przyjść 285 uczniów, niestety jest to niemożliwe. Pan Wójt 

powiedział, iż Gmina dopłaca również do szkół podstawowych, ale chcąc porównać środki 

jakie Gmina dopłaca do funkcjonowania nawet najmniejszych szkół podstawowych, to na 

następny nabór do ZSTG musiałoby przyjść 190 uczniów, żeby ta szkoła mogła być 

dofinansowana na takim poziomie, jak nasze najmniejsze szkoły podstawowe, niestety tego nie 

uda się osiągnąć, tak jak nie udało się osiągnąć przy podwójnym roczniku. Utworzenie jednej 

klasy dwukierunkowej nie jest sukcesem, szkoła oferuje po kilka kierunków zawodowych                     

i technicznych, chętne osoby zgłosiły się tylko na trzy kierunki, nie jest to wina tego, że szkoła 

jest zła, bo tak nie jest, tu problemem jest demografia, panujące wśród uczniów opinie, którzy 

otwarcie mówią, że nie chcą uczęszczać do szkół znajdujących się w ich miejscowości, czy na 

terenach wiejskich, wszystkie szkoły na terenach wiejskich się wyludniają. Pan Wójt 

powiedział, że szkoły które są w lepszej sytuacji komunikacyjnej są się w stanie uratować, ale 

nasza niestety nie, decydując się w tym roku na likwidację ZSTG pojawia się możliwość 

zaangażowania technicznego zarówno personelu szkolnego, jak i nauczycieli w oświatę na 

terenie Gminy, która będzie reformowana, tak aby nauczyciele znaleźli zatrudnienie                               

w zreformowanych placówkach oświatowych, głównie Panu Wójtowi chodzi o placówkę                   

w centrum Rakszawy, gdyż ma nadzieję, że właśnie tu uda się utworzyć większą placówkę 

skierowaną do najmłodszych dzieci. Pan Wójt powiedział, iż trzeba przestać się bać 

podejmowania trudnych decyzji, takich decyzji przez kilkanaście lat było mnóstwo i „nikt ich 

za nas nie podejmie”. Przez ostatni rok analizowana była działalność tej szkoły i możliwości 

jej ratowania, we wszystkich możliwych kierunkach, można się zdecydować na to, aby nadal 

dopłacać do tej szkoły podobne kwoty, kto będzie chodził do szkoły, jeżeli nie będzie uczniów, 

klasy będą 5, 6, 7, czy 10 – osobowe, to nie jest poziom grupowy, który może zapewnić 

prawidłową edukację młodzieży. Podobny problem jest w szkołach podstawowych, w których 

w klasach jest mało uczniów, niejeden zastanawia się, czy te szkoły tak powinny funkcjonować, 

ale jest to podstawowe zadanie Gminy, dzieci są najmłodsze, które ciężko wyrwać ze 

środowiska. W przypadku szkoły ponadgimnazjalnej jest młodzież, która może i jest gotowa 

na to, aby kontynuować edukację nie tylko w miejscowości urodzenia, ale również w innych 

miejscowościach. Do ZSTG uczęszczają nie tylko mieszkańcy Rakszawy, jest grupa spoza 

miejscowości i oni docierają do tej szkoły, bo chcą, ale tych którym się chce jest bardzo mało. 

Szkoła nie jest w stanie osiągnąć takiej liczby uczniów jak było kiedyś (500 – 600). Pan Wójt 

wyraził nadzieję, że przez ostatni rok wszyscy dokładnie przemyśleli wszystkie „za”                              

i „przeciw” likwidacji tej szkoły, decyzja jest trudna, ale wszyscy dokonają słusznego wyboru.  

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Panu Wójtowi, po czym w imieniu Rady Gminy 

oraz Pana Wójta poinformował wszystkich, iż na ostatnim posiedzeniu Komisji, które odbyło 

się 23 stycznia b.r. pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały o zamiarze likwidacji Zespołu 

Szkół Tekstylno – Gospodarczych od przyszłego roku szkolnego 2020/2021. Problem 
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likwidacji ZSTG nie jest nowym zagadnieniem, z tym tematem borykała się również 

poprzednia Rada Gminy, przyczyn dlaczego ten temat musi być kontynuowany jest kilka, 

niemniej jednak najważniejsza jest przyczyna ekonomiczna, analizując wydatki na tę szkołę, 

na przestrzeni lat od 2013 roku, kiedy to Gmina Rakszawa przejęła szkołę od Starostwa 

Powiatowego w Łańcucie, do 2019 roku obserwowany jest ciągły wzrost kosztów utrzymania 

tej placówki, koszty z roku na rok rosną w zastraszającym tempie, ilustrują to tabele, które były 

w dyspozycji radnych na wspomnianym wcześniej posiedzeniu. Pan Przewodniczący 

przytoczył, że w roku 2019 koszt kształcenia jednego ucznia wyniósł ponad 30.000,00 zł, przy 

subwencji ministerialnej niewiele ponad 5.500,00 zł. W roku 2014 Gmina do funkcjonowania 

tej szkoły dopłacała 50%, w tym roku Gmina dopłaca ponad 70%, są to cyfry, których analiza 

w pełni uzasadnia podjęcie takiej decyzji, inne przyczyny i argumenty, które jednoznacznie 

przemawiają za podjęciem takiej decyzji to m.in. brak jakichkolwiek perspektyw na poprawę 

kondycji, co jednoznacznie udowodnił miniony rok, kiedy to do szkół ponadgimnazjalnych 

ubiegała się rekordowo duża liczba uczniów, absolwenci gimnazjów i VIII klas szkół 

podstawowych, okazało się, że w tej szkole udało się zrekrutować tylko jedną klasę na 

podbudowie gimnazjum w liczbie 19 uczniów, w związku z tym, czy w tym roku można być 

spokojnym o nabór, to pytanie Pan Przewodniczący zostawił otwarte. Przewodniczący Rady 

Gminy powiedział, iż w minionym roku odbyła się uroczystość 125 – lecia szkolnictwa 

zawodowego w Rakszawie, impreza na wielka skalę, wzorowo przygotowana, niemniej jednak 

zainteresowanie absolwentów nie było duże, w związku z czym można się skłonić do wniosku, 

że ta szkoła już wypełniła swoje zadanie. Dzisiaj wiadomo, co w przeszłości stanowiło                          

o atrakcyjności tej szkoły, proponowane wówczas kierunki włókiennicze gwarantowały pracę, 

szkoła dysponowała internatem, był zupełnie odmienny system finansowania oświaty, internat 

był nieodpłatny, zarówno noclegi, jak i wyżywienie. Zmieniły się czasy, dzisiaj środowisko 

wiejskie, czy małomiasteczkowe nie jest już atrakcyjne dla młodego człowieka, młodzież                      

z Sokołowa wybiera szkoły w Rzeszowie, czy z Żołyni w Leżajsku, młodzież z Rakszawy 

została przejęta przez bogatą sieć szkół w Łańcucie, czy też w Leżajsku, decydują o tym 

czynniki, na które nie ma się większego wpływu. Pan Przewodniczący powiedział, iż ta szkoła 

była słynna na całe Podkarpacie i nie tylko, kształciła fachowców, pod potrzeby przemysły 

włókienniczego, który wówczas potrzebował ludzi wykształconych w tym kierunku, kształcono 

tu dziewiarzy, krawców, niestety przyszło załamanie na rynku pracy we włókiennictwie, doszło 

do całkowitego przebranżowienia szkoły na kierunki spożywcze i budowlane, oferowane 

kierunki były tworzone w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Łańcucie, pod 

potrzeby rynku pracy i pod zainteresowania uczniów. Prowadzone były konsultacje, narady                 

z Ministerstwami, Kuratorium Oświaty, terenowymi Urzędami Pracy, proponowane były  różne 

kierunki m.in. szkoła strażacka, wojskowa, sportowa, leśnictwo, w efekcie udawało się 

pozyskiwać młodzież na proponowane kierunki. Przewodniczący Rady Gminy podsumowując 

swoją wypowiedź powiedział, iż „przyszły lata chude” i Gminy nie stać na funkcjonowanie tak 

kosztownej placówki, następnie otworzył dyskusję w tym temacie. 

O godz. 1446 na posiedzenie przybyła Pani M. Fus, od tej chwili w obradach uczestniczy 14 

radnych. 

Pani I. Barnat powiedziała, iż historię tworzą fakty i ludzie, nie da się dyskutować z ekonomią, 

która jest twarda i brutalna, szkoła przez cały czas łączyła się ze społeczeństwem rakszawskim, 

to co do tej pory było powiedziane jest nie do podważenia, to są fakty, szkoła pracuje, 

funkcjonuje, przez ostatnie lata cały czas borykała się z różnymi problemami. Pani Dyrektor 

powiedziała, iż ta szkoła służyła także tutejsze młodzieży, mającej różne specyficzne problemy, 

czy trudności, szkoła pomagała im znaleźć swoje miejsce na rynku pracy, kierunki nie były 

przypadkowe, o czym dzisiaj również było powiedziane, dodała iż na dzień dzisiejszy nie jest 
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w stanie powiedzieć, jaki będzie nabór, „jak wykonać promocję, żeby cokolwiek chwyciło”. 

Pani I. Barnat powiedziała, iż uczestniczy w sesji, wysłuchuje argumentów nie mając tak 

naprawdę kontrargumentów, dodała iż wydaje Jej się, że placówka na ile się dało była 

prowadzona dobrze, a młodzież była „zaopiekowana” i dobrze się w niej czuła. Pani Dyrektor 

powiedziała, że ta decyzja opiera się na finansach i „wspominanie tradycji jest bez sensu”.  

Pan P. Przybyło powiedział, iż był mocno zaangażowany w to, aby szkoła była w Rakszawie      

i żeby Gmina ją przejęła, tak się stało, wie że przyszedł czas podjęcie bardzo trudnej decyzji           

o zamknięciu tej szkoły, dodał iż chciałby na całą sytuację „rzucić inne światło”. Z wypowiedzi 

Pana Wójta wynika, że planowane jest przeniesienie części Szkoły Podstawowej Nr 1 do ZSTG, 

baza lokalowa, wyremontowane sala teatralna i hala sportowa poprawia jakość kształcenia 

dzieci i młodzieży, w tej chwili dzieci tracą czas na dojście na halę do ZSTG, w skali tygodnia 

jest to jedna godzina lekcyjna. Pan Przybyło powiedział, że w sytuacji gdyby szkoła 

podstawowa znalazła się w budynku ZSTG i używała całej tamtejszej bazy, to koszty związane 

z utrzymaniem tego budynku zostałyby na tej samej wysokości, w związku z czym nie będzie 

tu oszczędności. Jeżeli chodzi o koszty personalne nauczycieli, to z dzisiejszej wypowiedzi 

Pana Wójta wynika, że jest to 14 etatów, a te zostaną pomniejszone o 2 etaty nauczycieli, którzy 

uzupełniają etat w innych placówkach, za przykład podał swoją osobę, nie miał pełnego etatu 

w ZSTG, w związku z czym uzupełniał etat w Szkole Podstawowej w Węgliskach, a od strony 

ekonomicznej wyglądało to w ten sposób, że wynagrodzenie było płacone z budżetu ZSTG. 

Pan P. Przybyło powiedział, iż w ZSTG zostaje 12 etatów, przypomniał iż radni pracowali na 

podstawie przeprowadzonego w Gminie audytu oświatowego, audytor który go przeprowadzał 

na postawione mu dzisiaj pytanie, ile kosztuje najdroższy nauczyciel (dyplomowany) 

odpowiedział, że jest to koszt 70.000,00 zł rocznie, w związku z czym po wyliczeniu, biorąc 

pod uwagę 13 nauczycieli zarabiających 70.000,00 zł rocznie wychodzi kwota 910.000,00 zł, 

subwencja jaka przysługuje tej szkole na obecną ilość uczniów to kwota 524.000,00 zł, 

odejmując zostaje kwota mniejsza niż 400.000,00 zł (około 380.000,00 zł). Biorąc pod uwagę 

plany Wójta i Rady Gminy, które mają iść w kierunku przeniesienia Szkoły Podstawowej do 

budynku ZSTG, to tu nie będzie oszczędności, bo budynek nadal trzeba będzie utrzymywać, 

będą koszty utrzymania i obsługi, w związku z czym mowa jest o kosztach nie 1.500.000,00 zł, 

tylko o kwocie mniejszej niż 400.000,00 zł. Pan P. Przybyło powiedział, iż w poprzednich 

kadencjach, kiedy miał okazję być Przewodniczącym Rady Gminy sugerował, aby iść                           

w kierunku zespołu szkół, plusem tego byłaby oszczędność na jednym etacie dyrektora szkoły, 

czyli kwota około 70.000,00 zł. Pan Przybyło powiedział, iż intencją jest, żeby zaoszczędzić 

1.400.000,00 zł i przeznaczenie jej na inwestycje w Gminie, ale to nie będzie ta kwota, będzie 

to tylko kwota związana z poborami nauczycieli pracujących w tej szkole, pomniejszona                        

o subwencję. Jeżeli chodzi o nabór, to nie jest on największy, w Powiecie Łańcuckim jest 7 

szkół ponadpodstawowych, w Powiecie Leżajskim tych szkół jest prawdopodobnie 3,                           

2 w Leżajsku, jedna w Sarzynie, z takim problemem, jak Rakszawa borykają się szkoły                           

w Żołyni i w Wysokiej. Gdyby w ZSTG udało się zrobić nabór nie 200, a 20 osób, w skali                  

pięcioletniego technikum, to w tej szkole teoretycznie mogłoby być 100 osób, subwencja 

mogłaby wzrastać, a nie wzrastałyby koszty. Pan P. Przybyło powiedział, że gdyby w tym 

budynku  niezagospodarowanym miało się uczyć tylko te 100 osób, nie byłoby to ekonomicznie 

podyktowane, ale w przypadku przeniesienia tam Szkoły Podstawowej Nr 1 i wykorzystaniu 

tamtejszej bazy, z tego co wie ma być remont stołówki, a wyremontowane są hala sportowa                

i sala teatralna, to koszty nie wynosiłyby 1.400.000,00 zł, a zgodnie z Jego obliczeniami niecałe 

400.00,00 zł.  

Pan Wójt powiedział, iż wszystkie aspekty, które przedstawił były Przewodniczący Rady 

Gminy brał pod uwagę, wyjaśnił że ogólne kwota kosztów funkcjonowania ZSTG wynosi 
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1.900.000,00 zł, 1.300.000,00 zł to kwota, jaką Gmina dopłaca do szkoły, na Komisji wyjaśniał 

radnym, że z tych 14 etatów 2 należy odjąć, gdyż ci nauczyciele są wykorzystywani do 

nauczania w innych placówkach, jak najbardziej słuszna jest kwestia utrzymania jednego 

budynku do funkcjonowania dwóch szkół, szkoda że dopiero teraz, w tej kadencji zaczęto się 

nad tym zastanawiać, a można było to zrobić już od chwili utworzenia gimnazjum. Pan Wójt 

powiedział, iż nie wszystkie koszty od razu zostaną zredukowane, trzeba brać pod uwagę fakt, 

że nawet przy naborze 20 osób, nie będą to chętni na jeden kierunek, tylko na 2 lub 3, później 

ta klasa będzie rozdzielona na grupy 10, 12 osobowe, czy 7 osobowe jak jest obecnie w klasie 

IV, pensje są płacone nauczycielom, którzy uczą w klasach 6, 7, czy 10 osobowych, podobne 

sytuacje są w szkołach podstawowych, ale szkolnictwo podstawowe jest zadaniem Gminy. Pan 

Wójt powiedział, iż nie do końca zgodzi się z tym, że jedynym kosztem, jaki Gmina musi 

pokryć związanym z prowadzeniem szkoły technicznej są tylko i wyłącznie pensje nauczycieli, 

gdyż samo prowadzenie przedmiotu takiego, jak grafika komputerowa wymaga zakupu 

różnego typu oprogramowani, czy licencji, które kosztują kilkanaście tysięcy, trzeba kupić 

sprzęt komputerowy, klasy zajmowane przez uczniów technikum nie byłyby jednocześnie 

dostępne dla uczniów szkoły podstawowej, dlatego też siatka godzin byłaby częściowo 

zaburzana. Jednoczesne funkcjonowanie dwóch szkół w tym samym budynku, co ma mieć 

miejsce podczas procesu likwidacji przyniesie dość istotne oszczędności. Pan Wójt powiedział, 

iż na dzień dzisiejszy to, że 20 uczniów miałoby zagwarantować, że szkoła się utrzyma, to Jego 

zdaniem jest to nierealne, gdyż z tych 20 może się okazać, że zostanie 13, bo 7 odejdzie.                       

20 uczniów da 60.000,00 zł subwencji, a to jest jeden etat nauczyciela. Na jednego ucznia 

rocznie wydaje się 30.000,00 zł, jest to dużo niższa kwota, niż ta wynikająca z audytu, 

porównując to do największej kwoty, jaką gmina dopłaca do szkół podstawowych, to tam koszt 

jednego ucznia wynosi 14.000,00 zł. Pan Wójt powiedział, że ta decyzja jest trudna, ale gdyby 

została podjęta dziesięć lat temu, to dzisiaj nie byłoby mowy o likwidacji, a ta szkoła 

funkcjonowałaby jako zespół z gimnazjum, czy szkołą podstawową. Dzisiaj niepodjęcie 

decyzji o likwidacji będzie równoznaczne z podjęciem ryzyka, czy tych 20 uczniów się pojawi, 

czy też nie, arkusz organizacyjny będzie zatwierdzony, klasy nie uda się utworzyć,                                      

a nauczycielom trzeba będzie zapewnić etaty zagwarantowane w arkuszu organizacyjnym. Pan 

Wójt powiedział, iż wszystkie argumenty przedstawione dzisiaj zarówno przez Niego, jak przez 

Pana P. Przybyło powinny zostać dokładnie przeanalizowane, po czym poprosił o podjęcie 

uchwały. 

Pan M. Szląskiewicz powiedział, że jak wszyscy wiedzą jest dyrektorem dużej szkoły, w której 

przy naborze Starostwo nie zatwierdzi arkusza, jeżeli średnia liczebność klasy nie osiągnie 32 

osób, dopiero wtedy to się w jakiś sposób bilansuje, takie są realia, jeżeli chodzi o szkolnictwo 

zawodowe, tu są zajęcia w pracowniach, których doposażenie jest kosztowne, jest tu praca na 

laboratoriach, klasy podzielone są na grupy, co też trzeba uwzględnić w kosztach 

funkcjonowania szkoły, inaczej jest w szkołach podstawowych, gdzie koszty są dużo mniejsze, 

w przypadku ZSTG przy 63 uczniach i 4 oddziałach liczebność klasy jest nieco inna. 

Pan P. Przybyło powiedział, iż klasa wielokierunkowa jest klasa łączoną, niemniej przedmioty 

ogólne ta klasa ma wspólnie, w całości, dzielona jest tylko na przedmioty zawodowe, a ZSTG, 

to szkoła zawodowa, trudno sobie wyobrazić, że 30 osobowa grupa z jednym nauczycielem 

uczy się przedmiotu zawodowego, np. gastronomicznego, gdzie w pracowni jest 6 stanowisk, 

tu klas jest podzielona na grupy 2 – 3 osobowe, przy 30 osobowej grupie przy kuchence stoi po 

10 osób, dodał że „zawsze jest coś, za coś”. Szkoły nigdy nie będą zarabiały, jest to inwestycja 

w przyszłość, jeżeli każdy „myślałby tak, jak my myślimy, że nieopłacalne” to szkoły w Żołyni, 

na Wysokiej powinny być pozamykane, „bo nie ma sensu wydawać więcej pieniędzy niż jest 
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w subwencji, lepiej inwestować w kulturę, w oświetlenie … warto zwrócić uwagę, że nie tylko 

tutaj powinno chodzić o pieniądze”. 

Pan P. Frączek powiedział, iż przysłuchuje się wypowiedzi Pana P. Przybyło i ma wrażenie, że 

wprowadzana jest tu pewna forma dezinformacji, o kosztach trzeba mówić w sposób 

odpowiedzialny, „stwierdzanie, upraszczanie, spłaszczanie” wskazywanie , że jest to 

400.000,00 zł jest to totalna nieprawda, zaznaczył iż Pan Wójt nie wskazał jeszcze kilku 

pozycji, które powodują, że te koszty byłyby wyższe, są to szkolenia, nagrody jubileuszowe, 

czy znacznie większe kwoty poniesione na zadania inwestycyjne, kwota obliczona przez Urząd 

to prawie 2.000.000,00 zł, po obniżeniu 1.500.000,00 zł, mówiąc za siebie powiedział, że nie 

może być zgody na to, żeby w tak lekki sposób podchodzić do wydawania takich pieniędzy,               

w każdej części Gminy mieszkańcy oczekują na inwestycje w infrastrukturę, na drogi, 

oświetlenie, chodniki, przypomniał na co mogą się przełożyć roczne koszty funkcjonowania tej 

szkoły. Pan radny powiedział, iż szkoda, że Gmina kilka lat temu przejęła tę szkołę, nieswoje 

zadanie, nie jest przeciwny funkcjonowaniu tej szkoły, niemniej jednak Gminy na to nie stać, 

trzeba myśleć o rozwoju Gminy, aby młodzi ludzie się tu osiedlali, żeby budowali domy, dzięki 

temu będzie więcej dzieci w szkołach podstawowych, to jest przyszłość, szkolnictwo 

podstawowe, to zadanie własne Gminy i na tym się trzeba skupić. Pan P. Frączek powiedział, 

iż Pan Wójt rozpoczynając tę kadencję, ten proces powinien rozpocząć już rok temu, chciał             

i robił wszystko, co mógł, aby ta szkoła funkcjonowała, brał czynny udział w wprowadzaniu 

nowego kierunku, grafika komputerowa, wszystkim się wydawało, że jest to „strzał                                

w dziesiątkę”, niestety nawet przy podwójnym roczniku okazało się to niewystarczające. Pan 

radny przypomniał, iż była mowa o 100 uczniach, niemniej jednak, gdyby szkoła została, to od 

przyszłego roku prawdopodobnie uczniów byłoby „przez pół”, nie jest to efekt słabej pracy 

nauczycieli, można to określić stwierdzeniem „taki jest trend”, młodzież ucieka do środowisk 

wielkomiejskich, gdzie często partnerują uczelnie, to jest powiązane, małe ośrodki się nie 

obronią. Pan P. Frączek powiedział, iż nie jest przeciwny temu, aby szkoła funkcjonowała, „bo 

jako życzenie ogólne, to by chciał”, tylko jaki jest sposób na to, żeby to tyle nie kosztowało 

mieszkańców, radni nie kogą myśleć w taki sposób, „że tylko szkoła i nic więcej”, muszą 

myśleć o Gminie, jako całości. Pan radny zasugerował nauczycielom jeżeli maja taką wolę                     

i determinację prowadzenie szkoły jako stowarzyszenie, nie wie czy jest taka prawna 

możliwość, niemniej jednak można taką ewentualność rozważyć, a jeżeli chodzi o możliwości 

lokalowe, to prawdopodobnie byłyby zarówno dla tej szkoły, jak i dla szkoły podstawowej. Pan 

P. Frączek powiedział, iż jak wszyscy wiedzą rząd zaplanował podwyżki dla nauczycieli, 

koszty o których jest teraz mowa dotyczącą czasu, który już jest w zasadzie miniony, w związku 

z czym koszty na pewno wzrosną, choćby z tytułu wzrostu pensji. Jeżeli chodzi om kierunki 

kształcenia, to trzeba szukać nowych, ale trzeba też brać pod uwagę to, że będą potrzebni 

nauczyciele zawodu, a to kolejne części dodatkowych etatów, w związku z czym nie można tu 

mówić tylko o wspomnianych 13 etatach, Pan radny zwracając się do Pana P. Przybyło dodał, 

że nie można wprowadzać dezinformacji. 

Pan P. Przybyło powiedział, iż „to jest przykład wypowiedzi osoby, która tak naprawdę ze 

szkolnictwem niewiele ma wspólnego", zwracając się do Pana P. Frączek powiedział, iż jest to 

„nieprawda”, gdyż liczba oddziałów i nauczycieli się nie zmieni, może tylko wzrosnąć liczba 

uczniów, dodał iż rozumie Jego niezrozumienie tematu, gdyż na co dzień zajmuje się czymś 

innym, to jest temat dla Komisji Społecznej, w której jest kilku aktywnych i byłych 

oświatowców i to oni powinni tu zajmować stanowisko, jako byli, czy teraźniejsi pedagodzy. 

Pan P. Przybyło powiedział, iż radni po tym, co dzisiaj usłyszeli będą musieli podjąć decyzję, 

co dalej, na pewno łatwo będzie podjąć decyzje osobom, które nie są emocjonalnie związane, 
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natomiast trudno będzie podjąć decyzje tym osobom, które z tą szkołą mają związaną swoja 

przeszłość, a przeszłość zobowiązuje.  

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 zamiaru likwidacji Technikum wchodzącego w skład Zespołu 

Szkół Tekstylno – Gospodarczych im. Bolesława Żardeckiego w Rakszawie. 

W głosowaniu wzięło udział 14 radnych, którzy głosowali 

„za” – 13  

„przeciw” – 0  

„wstrzymało się” – 1 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż podjęta uchwała będzie miała Nr XV/118/20 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie zamiaru likwidacji Technikum 

wchodzącego w skład Zespołu Szkół Tekstylno – Gospodarczych im. Bolesława Żardeckiego 

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 zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej 

w skład Zespołu Szkół Tekstylno – Gospodarczych im. Bolesława Żardeckiego w Rakszawie. 

Pan Przewodniczący o przybliżenie projektu uchwały poprosił Pana Wójta. 

Pan Wójt powiedział, że jeżeli chodzi o Szkołę Zawodową, to od lat ona nie funkcjonuje, nie 

ma naboru, nie ma chętnych, ta tendencja utrzymuje się już od kilku lat, nie są przygotowywane 

arkusze organizacyjne dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej, gdyż tą szkołą nie ma żadnego 

zainteresowania. Pan Wójt poprosił o podjęcie uchwały. 

Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusje w temacie tej uchwały, w związku z tym, że 

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

w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu 

Szkół Tekstylno – Gospodarczych im. Bolesława Żardeckiego 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 XV/119/20 

Rady Gminy Rakszawa z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej 

Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Tekstylno – Gospodarczych im. 

Bolesława Żardeckiego w Rakszawie, 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 wyrażenia zgody na nabycie                      

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

poprosił Pana Wójta. 

Pan Wójt powiedział, iż na początku obecnej kadencji została podjęta wspólna inicjatywa 

zmierzająca do uregulowania wszystkich dróg gminnych znajdujących się w zarządzie Gminy, 

z tym związana jest również ta uchwała, poszczególni mieszkańcy wykupują nieruchomości, 
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tak jak w tym przypadku, bądź też darują Gminie nieruchomości, które stanowią części 

składowe, mogą służyć na poszerzenie istniejących dróg, bądź na poprawę istniejącej 

infrastruktury drogowej, jest to pozytywne zjawisko, coraz więcej mieszkańców pojawia się                

z taka inicjatywa, oddają nieruchomości, które są zajęte pod drogi publiczne, wewnętrzne, pod 

infrastrukturę, rowy odwadniające, w tym przypadku nawet nieruchomość została zakupiona               

i będzie przekazywana razem z wybudowana przez mieszkańców infrastrukturą. Pan Wójt 

powiedział, iż bardzo wiele dróg, które są planowane do wykonania są na terenach prywatnych, 

w związku z czym w przyszłości takich uchwał będzie dużo. Pan Wójt wyraził nadzieję, że ta 

tendencja nie ulegnie zmianie, a następnie poprosił o podjęcie tej uchwały.  

Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusje w temacie tej uchwały. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż projekt tej uchwały został pozytywnie 

zaopiniowany na ostatnim posiedzeniu 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 wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny 

nieruchomości. 

W głosowaniu wzięło udział 14 radnych, którzy głosowali 

„za” – 14  

„przeciw” – 0  

„wstrzymało się” – 0 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż podjęta uchwała będzie Nr XV/120/20 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w formie 

darowizny nieruchomości, po czym odczytał jej treść, a następnie uznał punkt dwunasty 

porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 13 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu trzynastego porządku obrad 

tj. podjęcia uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Rakszawa pomocy finansowej 

Powiatowi Łańcuckiemu. Pan Przewodniczący o przybliżenie projektu tej uchwały poprosił 

Pana Wójta. 

Pan Wójt powiedział, iż ta uchwała jest związana z przebudową drogi powiatowej nr                   

1369R Trzeboś granica powiatu – Węgliska, zaszła tu kłopotliwa sytuacja wynikająca                                            

z niezrozumienia, kto będzie wykonywał projekt, Gmina, czy Powiat, dodał iż wina leży po 

Jego stronie, gdyż „z automatu” przyjął, że projekt będzie wykonywała Gmina, natomiast 

będzie odwrotnie, to Powiat zajmie się ta sprawą i będzie przygotowywał projekt, w związku    

z czym musi być podjęta uchwała o udzieleniu pomocy finansowej, a nie jak wcześniej była 

podjęta uchwała o pomocy rzeczowej. Pan Wójt przeprosił za swój błąd, po czym poprosił              

o podjęcie tej uchwały. 

Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusje w temacie tej uchwały. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej powiedziała, iż Komisja na swoim posiedzeniu 

pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały. 

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 udzielenia przez Gminę Rakszawa pomocy finansowej 

Powiatowi Łańcuckiemu. 

W głosowaniu wzięło udział 14 radnych, którzy głosowali 

„za” – 14  

„przeciw” – 0  
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„wstrzymało się” – 0 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż  podjęta uchwała będzie miała Nr XV/121/20 

Rady Gminy Rakszawa z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia przez Gminę 

Rakszawa pomocy finansowej Powiatowi Łańcuckiemu, 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 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/108/19 Rady Gminy Rakszawa z dnia 16 grudnia 2019 

roku w sprawie udzielenia przez Gminę Rakszawa pomocy finansowej Powiatowi Łańcuckiemu. Pan 

Przewodniczący o przybliżenie projektu tej uchwały poprosił Pana Wójta. 

Pan Wójt powiedział, iż zarówno ta uchwała, jak i następna jest związana z błędem, jaki się tam znalazł, 

w uchwałach został podani nieprawidłowy rok udzielenia pomocy, zamiast 2020 został wpisany rok 

2019, uwagę na to zwróciła Regionalna Izba Obrachunkowa, w związku z czym konieczne jest podjęcie 

zmiany uchwały w zakresie tego błędu. 

Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusje w temacie tej uchwały. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej powiedziała, iż Komisja na swoim posiedzeniu 

pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały. 

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 XIV/108/19 Rady Gminy Rakszawa z dnia 16 grudnia 2019 

roku w sprawie udzielenia przez Gminę Rakszawa pomocy finansowej Powiatowi Łańcuckiemu. 

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 XV/122/20 

Rady Gminy Rakszawa z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/108/19 

Rady Gminy Rakszawa z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie udzielenia przez Gminę Rakszawa 

pomocy finansowej Powiatowi Łańcuckiemu, po czym 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 zmiany uchwały Nr XIV/107/19 Rady Gminy Rakszawa z dnia 

16 grudnia 2019 roku w sprawie udzielenia przez Gminę Rakszawa pomocy rzeczowej 

Powiatowi Łańcuckiemu. Pan Przewodniczący otworzył dyskusję w temacie tej uchwały.  

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej powiedziała, iż Komisja na swoim posiedzeniu 

pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały. 

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 XIV/107/19 Rady Gminy Rakszawa z dnia 

16 grudnia 2019 roku w sprawie udzielenia przez Gminę Rakszawa pomocy rzeczowej 

Powiatowi Łańcuckiemu. 

W głosowaniu wzięło udział 14 radnych, którzy głosowali 

„za” – 14  

„przeciw” – 0  
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„wstrzymało się” – 0 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż  podjęta uchwała będzie miała Nr XV/123/20 

Rady Gminy Rakszawa z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 

XIV/107/19 Rady Gminy Rakszawa z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie udzielenia przez 

Gminę Rakszawa pomocy rzeczowej Powiatowi Łańcuckiemu, po czym odczytał jej treść,                   

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 ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 

dróg gminnych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Rakszawa. Pan Przewodniczący                          

o przybliżenie projektu tej uchwały poprosił Pana Wójta. 

Pan Wójt powiedział, iż ta uchwała podejmowana jest na skutek zmian obowiązujących 

przepisów, narzucają one obniżenie stawek za zajęcie pasa drogowego za umieszczenie w nim 

infrastruktury związanej z sieciami szerokopasmowymi internetowymi, jest to związane                        

z ogólnopolskim programem mającym na celu wybudowanie na terenie całej polski sieci 

szerokopasmowego internetu i doprowadzenie do tego, aby ten internet była jak najtańszy,                   

w związku z powyższym stawki, które były dochodem Gminy zostają obniżone. Pan Wójt 

powiedział, iż zmianie nie wymuszonej przepisami prawa ulega  także opłata ponoszona przez 

mieszkańców, która również zostaje obniżona, jest to opłata za umieszczenie w pasie 

drogowym infrastruktury, która idzie do nieruchomości mieszkańca. Pan Wójt powiedział, iż 

takie opłaty płaci także Gmina sama sobie, gdyż Zakład Komunalny umieszczając sieci w pasie 

drogowym również uiszcza za to opłaty. Pan Wójt wyraził nadzieję, że obniżenie opłat za 

zajęcie pasa drogowego na sieci szerokopasmowe w przyszłości przełoży się na obniżenie cen, 

jakie mieszkańcy płacą za dostęp do internetu. 

Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusje w temacie tej uchwały. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż projekt tej uchwały został pozytywnie 

zaopiniowany na ostatnim posiedzeniu 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 ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 

dróg gminnych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Rakszawa. 

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 XV/124/20 

Rady Gminy Rakszawa z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek 

opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy 

Rakszawa, po czym odczytał jej treść, a następnie uznał punkt szesnasty porządku obrad za 

wyczerpany. 

 

Ad. 17 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu siedemnastego porządku obrad 

tj. wnioski i zapytania radnych. Pan Przewodniczący zapytał, czy radni chcą zabrać głos w tym 
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punkcie, w związku z tym, że radni nie zabrali głosu uznał punkt siedemnasty porządku obrad 

za wyczerpany.  

 

Ad. 18 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu osiemnastego porządku obrad                  

tj. sprawy różne. 

Pan Wójt powiedział, iż niedawno nastąpiła podwyżka cen za gospodarowanie odpadami,                    

w styczniu nastąpiła kolejna zwyżka cen, ale po przeprowadzeniu kilku negocjacji udało się 

zawrzeć umowę na zasadach takich, jak zostały wynegocjowane na przetargu, a groziła 

podwyżka nawet 25%. W związku z drastycznym wzrostem cen odpadów Pan Wójt zaapelował 

do mieszkańców o jak najlepszą segregację odpadów, o wybieranie odpadów których nie trzeba 

wyrzucać, chodzi o odpady kompostowane, gdyż w dalszym ciągu do odpadów zmieszanych 

wrzucane są odpady kuchenne, dodał iż nie będzie mówił o odpadach cmentarnych, które 

zostały wyrzucone na nieużytki, ale to zostało już posprzątane. Pan Wójt powiedział, iż                         

w ostatnim czasie kubeł na odpady zmieszane został do połowy wypełniony gruzem ceglanym, 

takiego zachowania nie można tolerować, bo jeżeli tak będzie, to cena odpadów od jednej osoby 

będzie jak w niektórych gminach 35,00 zł. Pan Wójt powiedział, iż do tej pory rozliczenie                     

z przedsiębiorcą odbierającym odpady było ryczałtowe, w tej chwili opłata jest od każdej tony, 

więc im więcej śmieci wyprodukujemy, tym więcej trzeba będzie za to zapłacić, dlatego też 

wszystkie odpady które można zagospodarować w inny sposób trzeba tak zagospodarowywać, 

jako kolejny przykład Pan Wójt podał wyrzucane do kubłów pocięte choinki, a to można inaczej 

zagospodarować, za odpad mieszany, w którym znajdują się pocięte choinki Gmina płaci 

1.200,00 zł za tonę. Pan Wójt poprosił, aby mieszkańcy w kwestii odpadów zwracali uwagę 

swoim sąsiadom. Jeżeli chodzi o ścieki, to w ostatnim czasie pojawiła się informacja, że ceny 

ścieków wzrosną, Pan Wójt potwierdził, że istotnie wzrosły ceny ścieków na oczyszczalni, 

niemniej jednak zostały poczynione działania zmierzające do obniżenia kosztów, na szczęście 

udało się je zbilansować, co spowodowało, że cena dla mieszkańca nie ulegnie zwiększeniu. 

Jeżeli chodzi o koszty związane z utrzymaniem oświetleń, to również te koszty rosną, ale udało 

się wynegocjować z obsługującym Gminę Zakładem Energetycznym, że na własny koszt parę 

rzeczy wymienią, łącznie z urwanymi słupami, które były zgłaszane przez niektórych radnych. 

Pan Wójt poprosił, aby radni wraz z Przewodniczącym Komisji Gospodarczej zostali po sesji, 

gdyż chciałby przeprowadzić oględziny Gminy, objechać nieruchomości gminne, zobaczyć 

sieć dróg i oświetleń na miejscu. 

Pan D. Kuraś podziękował za podjęcie zmiany uchwały dotyczącej pomocy finansowej dla 

Powiatu Łańcuckiego w której chodzi o przebudowę drogi powiatowej Trzeboś – Węgliska, 

powiedział że w możliwie jak najbliższym czasie, jak tylko uchwała zostanie podpisana                 

i dostarczona do Powiatu, kwota pomocy zostanie wprowadzona do budżetu Powiatu, po czym 

niezwłocznie zostanie zawarta umowa z projektantem, który będzie wykonywał projekt 

przebudowy tej drogi. Jak projekt będzie gotowy, to przy najbliższej okazji zostanie złożony 

wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych o pozyskanie środków dotacyjnych na wykonanie 

tej inwestycji. Pan radny powiedział, iż trzeba mieć świadomość, że będzie to inwestycja 

znacznie przekraczająca 2.000.000,00 zł, dlatego też środki pomocowe są tu niezbędne. Pan           

D. Kuraś, w nawiązaniu do wcześniejszej rozmowy z Panem sołtysem poinformował 

zebranych, że Powiat Łańcucki zakupił dla Zarządu Dróg Powiatowych nowy ciągnik wraz z 

oprzyrządowaniem, jest tam ramię hydrauliczne z przystawkami, m. in. jest gilotyna do 

przycinania konarów drzew i gałęzi, ZDP dostrzega problem w Gminie Rakszawa, szczególnie 

na drodze relacji Rakszawa – Rąbane i Trzeboś, w kierunku Rakszawy Mościny, gdzie 

wrastające gałęzie zawężają skrajnie drogową. Pan radny powiedział, iż Pan Dyrektor ZDP 

obiecał Mu, że w najbliższym czasie skieruje ten sprzęt w pierwszej kolejności na wspomnianą 

drogę, dodał że sukcesywnie przycinane będą drzewa przy pozostałych drogach. 



18 
 

Pan S. Piersiak zapytał, czy są już drukowane przekazy na śmieci z nowymi stawkami, jeżeli 

tak, to czy mieszkańcy mają je odebrać osobiście, czy też będą one roznoszone.  

Pan Wójt powiedział, iż aktualnie kończony jest wydruk tych nakazów, systematycznie są 

podpisywane, kilku pracowników jest zaangażowanych, żeby je pogrupować, po czym będą 

roznoszone do mieszkańców. Pan Wójt zwracając się do sołtysów zapytał, czy byłaby 

możliwość, podjęcia z nimi współpracy polegającej na tym, aby w przyszłości takie rzeczy, jak 

roznoszenie nakazów płatniczych, deklaracji śmieciowych mogło odbywać się za ich 

pośrednictwem, oczywiście byłoby to sformalizowane, dla Gminy byłoby to dużą pomocą, 

gdyż pracownicy są do godziny 1500, a w tym czasie często mieszkańców nie ma w domach. 

Pan Wójt powiedział, iż sołtys z Węglisk sam wyraził zgodę i chęć pomocy, natomiast                         

z pozostałymi sołtysami będzie jeszcze rozmawiał. Wracając do kwestii śmieci powiedział, iż 

każdy mieszkaniec otrzyma indywidualny numer konta, na który ma dokonywać wpłat,  

deklarację, dodał iż z roku na rok jest coraz mniej pracowników interwencyjnych, kiedyś było 

kilkunastu, teraz jest zaledwie kilku rocznie na wszystkie jednostki, dodatkowo z panami 

chętnymi do pracy jest problem, a ci co chcą pracować nie mogą, gdyż nie ma możliwości 

corocznego podejmowania takiej pracy. Pan Wójt wyraził nadzieję, że na koniec lutego uda się 

zorganizować wspólne posiedzenie wszystkich komisji, związane z wprowadzeniem ulic na 

terenie Rakszawy, wstępny projekt już jest, jeżeli chodzi o pozostałe miejscowości, to na razie 

nie będą obejmowane tym programem. Pan Wójt poinformował zebranych, iż w najbliższym 

czasie na terenie Urzędu zostanie uruchomiona poczta gminna, będzie to polegało na tym, że 

gminny goniec zgodnie z obowiązującymi przepisami jeżeli kogoś nie zastanie w domu, będzie 

w skrzynce zostawiał awizo, dodał iż zgodnie z prawem pocztowym jest obowiązek posiadania 

takiej skrzynki, wspomnianą pocztę będzie obsługiwał pracownik Gminy.  

Pan C. Babiarz wyraził aprobatę propozycji Pana Wójta w zakresie roznoszenia różnego 

rodzaju informacji, czy też dokumentów, jeżeli chodzi o śmieci zapytał, czy Pan Wójt 

rozpatrywał możliwość czipowania worków, tzn. żeby na każdym worku był naklejony kod 

czipowy, pozwoli to na obciążenie nadużywającego mieszkańca stosownymi opłatami, 

zdaniem Pana sołtysa, to rozwiązałoby problem, gdyż trudno, aby jeden sąsiad donosił na 

drugiego. 

Pan Wójt powiedział, iż chodziło Mu o zwracanie uwagi sąsiadom, a nie o donoszenie na nich, 

bez angażowania w to Gminy, bo nie o to w tym chodzi, inny skutek odniesie to, jak jeden 

sąsiad zwróci drugiemu uwagę. Pan Wójt powiedział, iż rozważał możliwość kodowania 

zarówno worków, jak i pojemników, na dzień dzisiejszy zwiększyłoby to opłatę za śmieci                     

o 2,00 zł od osoby, kiedyś firmy chcąc pozyskać rynek oferowało kodowanie za darmo, dodał 

iż za pewien czas pewnie ustawowo będzie uregulowane, że każda nieruchomość będzie 

wyposażona w 3 lub 4 kolorowe kosze, na różnego rodzaju odpady, a worki zostaną 

zlikwidowane, kubły będą opatrzone kodem kreskowym, który na pojemniku trwałym ma to 

rację bytu i łatwo jest umieścić. Pan Wójt powiedział, iż łatwiej będzie kontrolować jeżeli 

mieszkańcy na budynkach będą mieć umieszczone numery domów i te same numery będą 

umieszczane na kubłach. 

Pani T. Sroczyk podziękowała Panu Wójtowi i Radzie Gminy za inwestycje, jakie zostały 

wykonane w sołectwie Rakszawa Górna w ubiegłym roku, niektóre z nich były długo 

oczekiwane, ale udało się je zrealizować, z czegom mieszkańcy bardzo się cieszą. Pani sołtys 

powiedziała, iż rok 2019 w porównaniu do lat wcześniejszych był dobrym rokiem, nie tylko                

w Jej, ale wszystkich sołectwach w całej Gminie,  życzyła wszystkim, aby bieżący rok nie był 

gorszy. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy ktoś chce jeszcze zabrać głos, w związku z tym, że 

nikt z zebranych nie zabrał głosu zamknął dyskusję, a następnie uznał punkt osiemnasty 

porządku obrad za wyczerpany. 
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Ad. 19 

 

W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady 

Gminy zamknął XV sesję Rady Gminy. Obrady trwały od godz. 1400 do godz. 1615.   

 

 

Protokołowała: Teresa Nowicka   

Zatwierdził: 

 

 

 

 

 


