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Protokół Nr VIII/14/2019 

z XIV sesji Rady Gminy w Rakszawie 

z dnia 16 grudnia 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 15 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 glosowanie zaproponowany porządek obrad. 

W głosowaniu wzięło udział 15 radnych, którzy głosowali 

„za” – 15  

„przeciw” – 0  

„wstrzymało się” – 0  

 

Zatwierdzony porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji 

2. Przyjęcie porządku obrad 

3. Przyjęcie protokołu z XIII 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 

2019 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego 2019 

9. Podjęcie uchwały 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 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty 

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Rakszawa pomocy rzeczowej 

Powiatowi Łańcuckiemu 

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Rakszawa pomocy rzeczowej 

Powiatowi Łańcuckiemu (chodnik Wydrze) 

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

Powiatowi Łańcuckiemu (chodnik Bieleckówka) 

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za 

pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych                     

z usługami opiekuńczymi 

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki                                           

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii na 2020 rok 

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą 

Miasto Rzeszów 

18. Podjęcie uchwały budżetowej Gminy Rakszawa na rok 2020 
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19. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rakszawa na lata 

2020 – 2026 

20. Wnioski i zapytania radnych 

21. Sprawy różne 

22. Zakończenie obrad 

 

Ad. 3 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu trzeciego porządku obrad  

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

W głosowaniu wzięło udział 15 radnych, którzy głosowali 

„za” – 15  

„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, wspólne posiedzenie wszystkich komisji radni zaczęli w Schronisku Młodzieżowym, 

obejrzeli cały obiekt, a następnie obrady były kontynuowane w sali narad, w dniu wczorajszym 

wraz z Panem Wójtem brał udział w spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez Księdza 

Proboszcza z Rakszawy Górnej oraz Akcję Katolicką. 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 oprócz spraw bieżących w minionym okresie Jego działania                              

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

było to szukanie oszczędności związane z różnego rodzaju bieżącymi podwyżkami, co 

szczegółowo omówi przy procedowaniu nad budżetem na 2020 rok, prowadzone były 

intensywne rozmowy dotyczące gospodarowania odpadami, Pan Wójt powiedział, że 

przeprowadził kontrolę podległych Mu jednostek, w tym roku odbył się audyt jednostek 

oświatowych, kolejno kontrolowane są następne jednostki podległe Wójtowi, tak aby można 

było prowadzić nadzór przewidziany ustawowo, były sygnały, czy są to nadzwyczajne 

działania Wójta, ale nie są to nadzwyczajne działania, jest to standardowa procedura związana 

z wykonywaniem obowiązków ustawowych, dzieje się tak w każdej Gminie i przechodzi bez 

echa, jeżeli dana jednostka działa w sposób prawidłowy. W minionym okresie Pan Wójt odbył 

kilka spotkań z przedstawicielami innych samorządów, były one związane z problematyką 

gospodarowania odpadami.  

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

porządku obrad za wyczerpany. 
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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:  

 Uchwała 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 – uchwała została zrealizowana, Gimnazjum 

zakończyło swoja działalność,  

 Uchwała 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 – uchwała została przesłana do Dziennika 

Urzędowego Województwa Podkarpackiego, nie została jeszcze opublikowana, 

niemniej jednak ma obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku, 

 Uchwała 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 – uchwała została przesłana 

i opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego 13.12.19 r. 

pod pozycją 6447, wejdzie w życie i będzie obowiązywać po 14 dniach, 

 Uchwała Nr XIII/98/19 Rady Gminy Rakszawa z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie 

zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wydrze na lata 2019-2026 – uchwała 

weszła w życie i będzie wykorzystywana przy ubieganiu się o środki zewnętrzne,  

 Uchwała Nr XIII/99/19 Rady Gminy Rakszawa z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie 

zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Węgliska na lata 2019-2026 – uchwała 

weszła w życie i będzie wykorzystywana przy ubieganiu się o środki zewnętrzne,  

 Uchwała Nr XIII/100/19 Rady Gminy Rakszawa z dnia 29 listopada 2019 roku                          

w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Społecznej – uchwała weszła                     

w życie pani radna już pracuje w Komisji Społecznej,  

 Uchwała 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 – uchwała w trakcie realizacji, na podstawie tej uchwały można było 

podpisać umowę z wykonawcą. 

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 wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rakszawa na rok 2019. 

Pan Przewodniczący o przybliżenie projektu tej uchwały poprosił Pana Wójta. 
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Pan Wójt powiedział, że rok budżetowy jeszcze się nie skończył, w projekcie uchwały zawarte 

jest przeniesienie środków na zakup działki pod plac zabaw w Rakszawie Basakówka, środki 

pochodzą z oszczędności m.in. z zakupu samochodu dla OSP, z zamiany działek za stadion KS 

Włókniarz, a także z innych przesunięć o których Pani Skarbnik na pewno informowała, Gmina 

pozyskała dodatkowe środki z subwencji ogólnej w wysokości 74.704,00 zł. Pan Wójt 

powiedział, iż ta uchwała jest uchwałą porządkującą tegoroczny budżet, jeżeli radni mają 

pytania, to na nie odpowie.  

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 powiedział, iż odbędą 

się dwa głosowania w pierwszym Rada Gminy przyjmie autopoprawkę Wójta, a w drugim 

uchwałę. Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania w sprawie przyjęcia autopoprawek 

Wójta do uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rakszawa na rok 2019. 

W głosowaniu wzięło udział 15 radnych, którzy głosowali 

„za” – 15  

„przeciw” – 0  

„wstrzymało się” – 0 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian 

w budżecie Gminy Rakszawa na rok 2019 wraz z autopoprawkami. 

W głosowaniu wzięło udział 15 radnych, którzy głosowali 

„za” – 15  

„przeciw” – 0  

„wstrzymało się” – 0 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż  podjęta uchwała będzie miała Nr XIV/102/19 

Rady Gminy Rakszawa z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian                             

w budżecie Gminy Rakszawa na rok 2019, 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 wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego 2019. Pan Przewodniczący o przybliżenie projektu tej uchwały poprosił Pana 

Wójta. 

Pan Wójt powiedział, iż jedna z inwestycji polegająca na wyposażeniu sali teatralnej nie została 

zrealizowana w terminie z uwagi na brak możliwości wyboru oferenta, który spełniałby 

wszystkie warunki, w końcu udało się wybrać taka ofertę, niemniej jednak czas realizacji został 

przesunięty na styczeń, w związku z czym konieczne jest podjęcie uchwały dotyczącej 

wydatków niewygasających, jest to inwestycja w kulturę, kontynuacja założeń, które wynikały 

z przetargu na remont sali teatralnej, jeszcze z poprzedniej kadencji. Kwota której dotyczy ta 

uchwała to 319.040,00 zł. 

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 
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głosowanie uchwałę w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego 2019. 

W głosowaniu wzięło udział 15 radnych, którzy głosowali 

„za” – 15  

„przeciw” – 0  

„wstrzymało się” – 0 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż  podjęta uchwała będzie miała 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, 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 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. Pan Przewodniczący o przybliżenie projektu tej uchwały poprosił 

Pana Wójta.  

Pan Wójt powiedział, iż kontynuuje politykę przyjętą w roku 2019 i w latach poprzednich 

dotyczącą dopłaty do ścieków odbieranych od mieszkańców Gminy, w chwili obecnej uchwała 

proponowana jest na pół roku, w związku z koniecznością zamknięcia budżetu, w ubiegłym 

roku również uchwała była podejmowana na krótszy okres, a później okres był wydłużany do 

końca roku. Dopłata w wysokości 3,24 zł nie ulega zmianie, ale również taryfa nie uległa 

zmianie. 

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 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. 

W głosowaniu wzięło udział 15 radnych, którzy głosowali 

„za” – 15  

„przeciw” – 0  

„wstrzymało się” – 0 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż  podjęta uchwała będzie miała 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, 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 wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. Pan Przewodniczący o przybliżenie projektu 

uchwały poprosił Pana Wójta. 
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Pan Wójt powiedział, iż temat jest bardzo medialny, wszyscy wiedzą, że opłaty za śmieci                     

w całym kraju rosną lawinowo, podwyżki są na poziomie 100, 200, a nawet 300% w niektórych 

rejonach. Wzrost cen wynika z szeregu przepisów, jak choćby częstotliwości wywożenia 

odpadów, w okresie wiosenno letnim jest to okres co dwa tygodnie, przepis obowiązuje w całej 

Polsce, do tej pory wywóz odpadów odbywał się raz w miesiącu. Nastąpił wzrost ilości 

produkowanych przez mieszkańców odpadów, w niektórych przypadkach nawet o 300%, 

mieszkańcy coraz mniej segregują odpady, coraz więcej jest opakowań, których nie da się 

poddać recyklingowi, instalacje znajdujące się w Polsce są niewydolne, głównie ze względu na 

ich niewielka ilość, na terenie Powiatu Łańcuckiego takiej instalacji nie ma, jest na terenie 

Powiatu Leżajskiego. Pan Wójt powiedział, iż do przetargu stratowała tylko jedna firma, 

przeważnie tak jest w każdej Gminie, że jest jedna oferta, maksymalnie dwie oferty. Pan Wójt 

powiedział, iż problem jest z tym, że do opłaty śmieciowej nie zgłaszają się osoby nowo 

zamieszkałe na terenie Gminy, takie działania nie tyle godzą w Gminę, co w pozostałych 

mieszkańców, którzy płacą za gospodarowanie odpadami, gdyż te koszty w 100% pokrywane 

są z opłat mieszkańców, Gmina nie może do tego dopłacać, nie może też ponosić z tego tytułu 

żadnych korzyści. Pan Wójt powiedział, iż są i będą przeprowadzane kontrole mające na celu 

wyłapywanie takich przypadków, a opłaty będą naliczane nawet do 5 lat wstecz, pojawiają się 

przypadki podrzucania odpadów, jeżeli znajomi przywożą odpady, bo nie mają ich gdzie 

odwieźć, ich PSZOK znajduje się w Leżajsku, więc daleko, a w Rakszawie jest i nasi 

mieszkańcy te odpady oddają, to później za te odpady również zapłacą nasi mieszkańcy,                       

w Powiecie PSZOK maja tylko Gmina Rakszaw i Łańcut pozostali maja w Leżajsku. Pan Wójt 

przypomniał, iż na ostatniej sesji mówił, że po przetargu opłata będzie wynosić 18,00 zł od 

osoby, ale po licznych spotkaniach z przedstawicielami firm i instytucji, które są 

odpowiedzialne za gospodarowanie odpadami, znalezieniu oszczędności związanych                    

z gospodarowaniem odpadami, mając nadzieję, że poziom segregacji odpadów nie obniży się 

od obecnego poziomu, w przeciwnym razie cena będzie musiała ulec zmianie, na chwile obecną 

ustalona jest cena 16,00 zł od osoby. Pan Wójt powiedział, iż do tej pory opłata za odpady była 

zryczałtowana za miesiąc bez względu na ilość odpadów, w tej chwili opłata jest za tonę, jeżeli 

odpady są segregowane wówczas cena waha się od 700,00 do 850,00 zł za tonę, jeżeli odpady 

nie są segregowane, wówczas cena waha się od 1.100,00, do 1.400,00 zł za tonę. Trzeba 

zwrócić uwagę na to, że im gorzej będą segregowane śmieci, tym większe będą opłaty. Pan 

Wójt powiedział, iż 16,00 zł od osoby nie jest wysoka stawką biorąc pod uwagę opłaty, jakie 

są proponowane w innych gminach, czy miejscowościach, gdzie mówi się o stawkach 20,00                 

i ponad 20,00 zł, 16,00 zł to jedna z najniższych opłat w regionie, wiąże się to m.in. z tym, że 

w 100% zaangażowany jest tutejszy Zakład Komunalny, odpady są odbierane od mieszkańców 

praktycznie spod ich domów, a jako jedna z nielicznych gmin Rakszawa odbiera odpady 

również w PSZOK. Pan Wójt powiedział, iż dla tych, którzy nie będą segregować odpadów 

zakładana jest stawka 40,00 zł od osoby, różnica celowo jest taka wysoka, gdyż przy mniejszej 

różnicy dużo osób nie segregowałoby odpadów. Pan Wójt zaapelował do mieszkańców, aby 

przyłożyli się do segregacji śmieci i żeby nie przyjmowali odpadów od mieszkańców innych 

Gmin, dodał iż strumień odpadów będzie cały czas monitorowany, niemniej jednak, jeżeli 

odpadów będzie zbyt dużo , to nad stawka trzeba będzie jeszcze dyskutować.  

Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusje w temacie tej uchwały. 

Przewodniczący Komisji Społecznej zapytał, czy nie można by było sprawdzać 

poszczególnych gospodarstw pod katem segregacji. 

Pan Wójt powiedział, iż do tej pory były wyrywkowe kontrole, poziom recyklingu był osiągany 

nawet z nadwyżką, nie było problemu z osiągnięciem wymogów ustawowych, niemniej jednak 

na dzień dzisiejszy przed każdym zbiorem odpadów około 10% gospodarstw będzie przez 
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pracownika zweryfikowanych, każdy podejrzany worek będzie otwierany i sprawdzany, tam 

gdzie będą nieprawidłowości mieszkańcy będą ponosić konsekwencje związane                               

z podniesieniem stawki na wyższą, odpady odebrane z terenu Gminy będą sprawdzane na 

instalacji, jeżeli nie będą takie jak powinny być wówczas będą objęte stawką, jak za odpady 

niesegregowane, a Gmina będzie ponosić kary finansowe.  

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż na terenie Gminy działa punkt 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, zapytał czy będzie możliwość odpłatnego 

przywiezienia odpadów niesegregowanych na ten punkt, gdyż z takimi zapytaniami się spotkał.  

Pan Wójt powiedział, iż m.in. na wniosek Pana Przewodniczącego prowadzi rozmowy w tym 

temacie z Firmą, która odbiera odpady z terenu naszej Gminy, gdyż na dzień dzisiejszy na tym 

punkcie jest limit dla mieszkańców, największym problemem jest w chwili obecnej limit 

przyjmowania odpadów, Gminy już nie pytają za ile firma odbierze odpady, tylko czy je 

odbierze i ile. Pan Wójt powiedział, iż będzie prowadził takie rozmowy, wie że jest taka 

potrzeba, jeżeli uda się te rozmowy zakończyć sukcesem, to taka możliwość będzie tylko                       

i wyłącznie dla mieszkańców.  

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 wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. 

W głosowaniu wzięło udział 15 radnych, którzy głosowali 

„za” – 15  

„przeciw” – 0  

„wstrzymało się” – 0 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż podjęta uchwała będzie miała 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, 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 udzielenia przez Gminę Rakszawa pomocy rzeczowej 

Powiatowi Łańcuckiemu. Pan Przewodniczący o przybliżenie projektu uchwały poprosił Pana 

Wójta. 

Pan Wójt powiedział, iż na jednej z sesji podejmowany był apel w sprawie przebudowy 

powiatowej Trzeboś (gr. powiatu) – Węgliska, ten apel częściowo został wysłuchany przez 

Zarząd Powiatu Łańcuckiego, a częściowo dlatego, że Gmina nadal musi współfinansować 

wszystkie zadania związane z Powiatem. Gmina zaoferowała pomoc rzeczową w postaci 

wspólnego przygotowania projektu przebudowy tejże drogi powiatowej, proponowany przez 

Gminę zakres zadań obejmuje przebudowę jezdni asfaltowej, poboczy i rowów oraz 

wybudowanie chodnika od skrzyżowania z drogą powiatową Rakszawa – Medynia do końca 

zabudowy w miejscowości Węgliska, po lewej stronie. Pan Wójt powiedział, iż przedsięwzięcie 

ma być z chodnikiem, gdyż chodnik jest dodatkowo punktowany, a ma nadzieję, że wniosek 

ten będzie złożony do programu „Dróg lokalnych”. Pan Wójt powiedział, iż nie wyobraża sobie, 

że ta inwestycja miałaby być wykonana tylko w oparciu o środki własne. Wnioski do tego 

programu są składane we wrześniu, w związku z czym do września trzeba przygotować projekt 
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wraz z wnioskiem, realizacja tego zamierzenia mogłaby nastąpić w latach 2021 – 2022, 

prawdopodobnie w roku 2021. Pan Wójt powiedział, iż podobna inwestycja właśnie rusza                    

w jednej z gmin Powiatu Łańcuckiego, najtańsza oferta jest zbliżona do 6.000.000,00 zł,                      

w związku z czym na realizację tego zadania trzeba będzie zabezpieczyć w budżecie Gminy 

dość znaczne środki. Pan Wójt poprosił, aby radni przy wnioskach o wykonanie jakiegoś 

projektu brali pod uwagę również to, że aby zrealizować zadanie w przyszłości trzeba będzie 

zabezpieczyć w budżecie środki na ten cel. Pan Wójt wyraził nadzieję, że kiedyś dojdzie do 

tego, że Powiat sam będzie się finansował i Gmina nie będzie musiała do tego dokładać.  

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

uchwały został pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji. 

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 rzeczowej 

Powiatowi Łańcuckiemu. 

W głosowaniu wzięło udział 15 radnych, którzy głosowali 

„za” – 15  

„przeciw” – 0  

„wstrzymało się” – 0 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż  podjęta uchwała będzie miała Nr XIV/106/19 

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 jedenasty porządku obrad za wyczerpany.  

 

Ad. 12 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu dwunastego porządku obrad                          

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

Powiatowi Łańcuckiemu (chodnik Wydrze). Pan Przewodniczący o przybliżenie projektu tej 

uchwały poprosił Pana Wójta. 

Pan Wójt powiedział, iż ta uchwała jest realizacją uchwały podjętej przez Zebranie Wiejskie 

sołectwa Wydrze, chodzi o podjęcie wspólnie z Powiatem Łańcuckim realizacji inwestycji 

dotyczącej zaprojektowania chodnika przy drodze powiatowej Rakszawa – Wydrze – Brzóza 

Stadnicka, kwota 5.000,00 zł, projekt będzie można później przekazać Powiatowi do realizacji. 

Pan Wójt powiedział, iż kolejna uchwała jest podobna, Gmina dostała „umowne propozycje” 

zasad finansowania poszczególnych inwestycji z Powiatem, Powiat zaproponował zwiększenie 

środków udziału w budowie chodników z 25% na 50%, w zamian za to Gmina musiałaby 

przejąć wszelkie utrzymanie wszystkich chodników na terenie całej Gminy łącznie                                  

z odśnieżaniem, czyszczeniem, remontami, na co nie ma zgody Pana Wójta, gdyż Gminie się 

to nie opłaca, dodał ze rozmowy na ten temat będą prowadzone, na dzień dzisiejszy wspólne 

stanowisko wójtów jest takie, żeby udział Powiatu w budowie tych chodników został 

zwiększony bez żadnych warunków. 

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 
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głosowanie uchwałę w sprawie udzielenia przez Gminę Rakszawa pomocy rzeczowej 

Powiatowi Łańcuckiemu. 

W głosowaniu wzięło udział 15 radnych, którzy głosowali 

„za” – 15  

„przeciw” – 0  

„wstrzymało się” – 0 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż podjęta uchwała będzie 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 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 (chodnik Bieleckówka). Pan Przewodniczący o przybliżenie projektu 

tej uchwały poprosił Pana Wójta. 

Pan Wójt powiedział, iż ta uchwała również jest realizacją uchwały podjętej przez Zebranie 

Wiejskie dotyczy sołectwa Rakszawa Górna, chodzi o podjęcie wspólnie z Powiatem 

Łańcuckim realizacji inwestycji dotyczącej budowy chodnika w Rakszawie – Bieleckówka. 

Pan Wójt powiedział, iż przed przystąpieniem do opracowania projektu budżetu Zarząd Dróg 

Powiatowych zwracał się z prośba o informację, jakie środki Gmina może przekazać na 

realizację zadań związanych z Powiatem. Pan Wójt wyraził nadzieję, że Pan Starosta dotrzyma 

słowa, które padło na jednej z sesji, bądź komisji, ze wszystkie środki jakie pojawia się po 

stronie Gminy zostaną również uwzględnione po stronie Powiatu, taka informację przekazał 

Panu Wójtowi jeden z radnych powiatowych.  

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 15 radnych, którzy głosowali 

„za” – 15  

„przeciw” – 0  

„wstrzymało się” – 0 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż  podjęta uchwała będzie miała 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 trzynasty porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 14 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu czternastego porządku obrad 

tj. podjęcia uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 

w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami 

opiekuńczymi. Pan Przewodniczący o przybliżenie projektu tej uchwały poprosił Panią                       

K. Kiełbasa – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
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Pani K. Kiełbasa powiedziała, iż na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 97 ust. 5 

ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej Rada Gminy Rakszawa w drodze uchwały 

ustala szczegółowe zasady odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych. Zgodnie 

z art. 17 ust. 1 pkt. 3 ww. ustawy do zadań własnych Gminy o charakterze obowiązkowym 

należy m.in. udzielenie schronienia osobom tego pozbawionym. W związku z nowelizacją 

ustawy o pomocy społecznej konieczne jest podjęcie uchwały w sprawie ponoszenia opłat za 

pobyt w schronisku dla osób bezdomnych. Nowelizacja ta wprowadza nowe zasady udzielania 

pomocy w formie schronienia. W myśl przepisu 48a ust.1 ww. ustawy udzielenie schronienia 

będzie następować poprzez przyznanie tymczasowego miejsca w noclegowni albo schronisku 

dla osób bezdomnych. Zgodnie z art. 97 ust.1 i ust. 5 ww. ustawy opłatę za pobyt w schronisku 

dla osób bezdomnych ustala podmiot kierujący w uzgodnieniu z osobą kierowaną, 

uwzględniając przyznany zakres usług. Odpłatność za pobyt w schronisku uzależniona jest od 

dochodu osoby kierowanej.  

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

uchwały został pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji. Pan 

Przewodniczący zapytał, czy radni chcą zabrać głos w temacie tej uchwały, w związku z tym, 

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

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla 

osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. 

W głosowaniu wzięło udział 15 radnych, którzy głosowali 

„za” – 15  

„przeciw” – 0  

„wstrzymało się” – 0 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż  podjęta uchwała będzie miała 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, 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 przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na rok 2020. Pan Przewodniczący o przybliżenie projektu tej 

uchwały poprosił Panią K. Kiełbasa – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Panią K. Kiełbasa powiedziała, iż uzasadnienie do tej i kolejnej uchwały jest takie samo, gdyż 

Gminne Programy Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 stanowią podstawę do praktycznej realizacji zadań 

ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Ustawa                   

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w art. 4 1 ust. 1 oraz ustawa                   

o przeciwdziałaniu narkomanii w art. 10 ust. 1 wyraźnie formułują, że wskazane zadania należą 

do zadań własnych Gminy. W świetle powyższego podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz uchwały 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok jest 

zasadne. 

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

uchwały został pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji.  
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Pani M. Janas – Piwińska poruszyła kwestię sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym,                      

w najbliższej okolicy Szkoły Podstawowej Nr 2 oraz boiska przy „ABC”, zapytała Pana Wójta, 

czy Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych podjęła już jakieś kroki                       

w tym temacie. 

Pan Wójt powiedział, iż Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych nie 

podjęła jeszcze żadnych kroków, gdyż od ostatniego posiedzenia Komisji, „Komisja 

Alkoholowa” nie zdążyła się jeszcze zebrać, dodał iż sam osobiście był w tym punkcie 

sprzedaży, żeby zaobserwować, jak wygląda sytuacja, ma swoje spostrzeżenia, które przekaże 

Gminnej Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych. 

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

w związku z tym, że radni nie zabrali głosu zamknął dyskusję, a następnie poddał pod 

głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na rok 2020. 

W głosowaniu wzięło udział 15 radnych, którzy głosowali 

„za” – 15  

„przeciw” – 0  

„wstrzymało się” – 0 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż  podjęta uchwała będzie miała 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, 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 przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

na 2020 rok. Pan Przewodniczący powiedział, iż uzasadnienie do tej uchwały przedstawiła Pani 

Kierownik w poprzednim punkcie, dodał iż projekt tej uchwały został pozytywnie 

zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji. Przewodniczący Rady Gminy 

otworzył dyskusje 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 przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

na 2020 rok. 

W głosowaniu wzięło udział 15 radnych, którzy głosowali 

„za” – 15  

„przeciw” – 0  

„wstrzymało się” – 0 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż  podjęta uchwała będzie miała Nr XIV/111/19 

Rady Gminy Rakszawa z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok, 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. podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasto 

Rzeszów, dodał iż po zrealizowaniu tego punktu chciałby ogłosić krótka przerwę. Pan 

Przewodniczący o przybliżenie projektu tej uchwały poprosił Pana Wójta.  
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Pan Wójt powiedział, iż ani na Terenie Gminy, ani na terenie Powiatu Łańcuckiego nie ma Izby 

Wytrzeźwień, dlatego też Gmina korzysta z uprzejmości Miasta Rzeszów, które taką Izbę 

posiada. Izba Wytrzeźwień pełni rolę prewencyjną gównie z uwagi na bezpieczeństwo rodzin 

osób, które są tam zatrzymywane. Pan Wójt powiedział, iż jest to główny powód, dla którego 

takie porozumienie jest zawierane, niektóre osoby nie zastanawiają się nad swoim 

postępowaniem i trafiają tam kilkakrotnie, niestety tak jest i trudno będzie to zmienić, mimo że 

Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Zespół Interdyscyplinarny 

działają i chcą pomóc osobom nadużywającym alkohol, jest wiele sukcesów, ale niestety nie 

wszystkim udaje się pomóc. Pan Wójt zachęca wszystkich, którzy mają problem, nadużywają 

alkoholu żeby podjęli walkę z tym problemem, gdyż od tego roku w Gminie Rakszawa działa 

„Klub AA”. 

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

uchwały został pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji. Pan 

Przewodniczący zapytał, czy radni chcą zabrać głos w temacie tej uchwały, w związku z tym, 

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

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Rzeszów. 

W głosowaniu wzięło udział 15 radnych, którzy głosowali 

„za” – 15  

„przeciw” – 0  

„wstrzymało się” – 0 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż  podjęta uchwała będzie miała Nr XIV/112/19 

Rady Gminy Rakszawa z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia z Gminą Miasto Rzeszów, po czym odczytał jej treść, a następnie uznał punkt 

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

 

Ad. 18 

 

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

osiemnastego porządku obrad tj. podjęcia uchwały budżetowej Gminy Rakszawa na rok 2020. 

Pan Przewodniczący powiedział, iż punkt ten będzie procedowany zgodnie z uchwałą nr 

XII/42/11 Rady Gminy w Rakszawie z dnia 30 września 2011 roku w sprawie trybu prac nad 

projektem uchwały budżetowej, a następnie odczytał projekt uchwały budżetowej Gminy 

Rakszawa na rok 2020. Przewodniczący Rady Gminy  o przedstawienie opinii dotyczącej 

projektu budżetu poprosił Przewodniczącego Komisji Społecznej. 

Przewodniczący Komisji Społecznej przedstawił stanowisko Komisji Społecznej w sprawie 

budżetu Gminy Rakszawa na 2020 r.: Komisja Społeczna pozytywnie opiniuje projekt budżetu 

gminy Rakszawa na 2020 rok. 

Przewodniczący Rady Gminy o przedstawienie opinii dotyczącej projektu budżetu poprosił 

Przewodniczącego Komisji Gospodarczej.  

Przewodniczący Komisji Gospodarczej przedstawił stanowisko Komisji Gospodarczej                             

w sprawie budżetu Gminy Rakszawa na 2020 r.: Komisja Gospodarcza pozytywnie opiniuje 

projekt budżetu gminy Rakszawa na 2020 rok. 

Przewodniczący Rady Gminy o przedstawienie opinii dotyczącej projektu budżetu poprosił 

Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła „Opinię Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

Rakszawa w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Rakszawa na 2020 rok”: Na 

podstawie § 3 ust. 4 i 5 Uchwały Nr XII/42/11 Rady Gminy w Rakszawie z dnia 30 września 

2011 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Komisja Rewizyjna 

analizowała projekt budżetu na 2020 rok na posiedzeniach w dniach 25 listopada 2019 r.,                     
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2 grudnia 2019 r. i 9 grudnia 2019 roku, zapoznała się z opiniami Komisji stałych Rady Gminy. 

Wyjaśnień w sprawie projektu budżetu udzielali Wójt i Skarbnik Gminy. Komisja Rewizyjna 

po analizie planowanych dochodów i wydatków budżetowych, zajęła poniższe stanowisko: 

„Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje projekt uchwały budżetowej Gminy Rakszawa na 

2020 rok”. 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał opinię RIO tj. Uchwałę Nr 3/7/2019 z dnia 6 grudnia 

2019 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie 

projektu uchwały budżetowej Gminy Rakszawa na 2020 rok (do wglądu w biurze Rady 

Gminy). Pan Przewodniczący poprosił Pana Wójta o przedstawienie stanowiska w sprawie 

opinii Komisji Rady i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Pan Wójt powiedział, iż rok 2020 będzie jednym z najtrudniejszych w historii samorządów, 

kończy się perspektywa środków zewnętrznych, środków unijnych, dofinansowania będą 

wstrzymane, dlatego też mijający rok był tak intensywny, zakończył się kwotą ponad 

5.000.000,00 zł pozyskanych środków, część z tych środków była wydatkowana w 2019 roku, 

ale pozostałe będą wydatkowane w roku 2020 i 2021. Pan Wójt powiedział, że rok 2020 to 

także rok reformy oświaty, głównie jest to związane z wzrostem kosztów bieżących 

funkcjonowania oświaty w całym kraju. Wydatki na oświatę w budżecie Gminy Rakszawa                 

w porównaniu z 2019 rokiem wzrastają o kwotę ponad 1.000.000,00 zł, a dochody wzrastają 

tylko o kilkadziesiąt tysięcy, pozostała kwotę trzeba pokryć ze środków własnych. W 2020 roku 

nastąpi szereg podwyżek, co jest związane z wzrostem najniższej krajowej, nie ma to obecnie 

wpływu na dochody Gminy, to będzie można odczuć dopiero w 2021 roku. Pan Wójt 

powiedział, iż nie do końca udało się spiąć wypłacanie tzw. 500+, w tej chwili już nie ma 

środków na ich wypłatę, część będzie przesunięta na rok następny, Gmina nie ma z czego 

dołożyć, dlatego trzeba będzie wstrzymać wypłaty i czekać aż przyjdą na to pieniądze z budżetu 

państwa. W budżecie 2020 roku również są znaczące inwestycje, są to hala sportowa przy 

Szkole Podstawowej Nr 2, ponad 3.000.000,00 zł na rozbudowę sieci kanalizacyjnej                               

i wodociągowej, tego jeszcze w budżecie nie ma, ale Gmina już otrzymała na to środki, wypłata 

tych środków będzie w roku 2021, ale realizacja inwestycji częściowo będzie w roku 2020. Pan 

Wójt powiedział, iż ta inwestycja pozwoli na uruchomienie miejsc na budowę około 400 

budynków mieszkalnych na terenie Gminy Rakszawa. Pan Wójt powiedział, iż dobrym 

znakiem przyszłego roku jest to, że do tej pory nie ma jeszcze mowy o kredycie, dodał iż liczy, 

że uda się pozyskać jeszcze więcej środków zewnętrznych. Pan Wójt powiedział, że jeżeli 

chodzi o Jego stanowisko w sprawie opinii Komisji Rady, to opinie są krótkie i pozytywne, za 

co dziękuje radnym, uwag do projektu i dyskusji było dużo, ale była to zgodna dyskusja, co 

cechuje obecną kadencję, gdyż głównym celem jest wspólna budowa naszej Gminy, aby była 

jak najlepsza. Kłótnia i spór oparte o konkretne przesłanki, to konstruktywna kłótnia. Pan Wójt 

powiedział, iż do projektu budżetu wprowadzane będą autopoprawki, które są związane 

głównie z brakiem naboru do szkoły ponadpodstawowej, w związku z czym pewne środki są 

ściągnięte z oświaty i są zabezpieczone w formie rezerwy, ponadto wprowadzane są pewne 

wydatki związane z bieżącą rozbudową i uzupełnianiem oświetleń tak, aby wszystkie wnioski 

radnych były realizowane już od początku roku 2020, żeby skorzystać z niskich cen, które są 

najczęściej w styczniu i lutym, gdyż większość Gmin uruchamia inwestycje dopiero na wiosnę. 

Jeżeli chodzi o uwagi regionalnej Izby Obrachunkowej, to Pani Skarbnik wszystkie 

uwzględniła w autopoprawkach. Pan Wójt powiedział, iż w tej chwili nie wszystkie inwestycje 

znajdują się w budżecie, niemniej jednak pojawią się one w 2020 roku, kiedy będą 

wprowadzane środki, jakie wpłynęły w ramach dofinansowań, już w tej chwili wydatków 

inwestycyjnych jest na kwotę 1.800.000,00 zł, gdzie w lepszych latach bywało, że wydatki 

inwestycyjne zamykały się kwota 1.000.000,00 zł. pan Wójt powiedział, iż wszystkie jednostki 

Gminy złożyły wnioski do budżetu, zostały one skrupulatnie przeanalizowane, wszystkie 

jednostki otrzymały mniejsze środki niż wnioskowały, wnioski przekraczały 10 – 15% 

wydatków z lat poprzednich, z uwagi na konieczność oszczędności wydatki zostały obniżone 

do poziomu z roku 2019, oszczędności spotkały również Urząd Gminy. Pan Wójt, aby „uciąć 



14 
 

wszelkie dyskusje” powiedział, że jeżeli chodzi o wniosek Gminnego Ośrodka Kultury, to był 

on na kwotę blisko 1.000.000,00 zł, co roku środki kierowane na Ośrodek Kultury wynosiły 

około 600.000,00 zł, obecnie w związku z tym, że istnieje potrzeba podniesienia wynagrodzeń 

pracownikom niższego szczebla, którzy zarabiają najniższą krajową, na Kulturę zabezpieczono 

środki w wysokości 650.000,00 zł. Pan Wójt powiedział, iż Gminy nie stać na wzrost wydatków 

na kulturę na poziomie 40 – 50%, kwota 1.000.000,00 zł pozwala na funkcjonowanie takiej 

jednostki, jak Szkoła Podstawowa Nr 3, porównując oświata jest na wyższym miejscu i tam 

trzeba zabezpieczać środki na wyższym poziomie. Pan Wójt powiedział, iż do chwili obecnej 

w Gminie zapewniony był wysoki poziom kulturalny, zapewnionych było wiele atrakcji,                      

o czym była mowa w sprawozdaniu Gminnego Ośrodka Kultury. Pan Wójt poprosił Panią 

Skarbnik o przedstawienie autopoprawek. 

Pani Skarbnik przedstawiła autopoprawki zgodnie z załącznikiem nr 1 do protokołu. 

Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusje w temacie tej uchwały, zapytał, czy radni chcą 

zabrać głos, w związku z tym, że radni nie zabrali głosu przeszedł do głosowania w sprawie 

przyjęcia autopoprawek Wójta do projektu uchwały budżetowej Gminy Rakszawa na 2020 rok 

W głosowaniu wzięło udział 15 radnych, którzy głosowali 

„za” – 15  

„przeciw” – 0  

„wstrzymało się” – 0 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż radni przyjęli autopoprawki jednogłośnie, po 

czym poddał pod głosowanie uchwałę budżetową Gminy Rakszawa na 2020 rok wraz                             

z przyjętymi autopoprawkami. 

W głosowaniu wzięło udział 15 radnych, którzy głosowali 

„za” – 15  

„przeciw” – 0  

„wstrzymało się” – 0 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż  podjęta uchwała budżetowa Gminy Rakszawa na 

2020 rok będzie miała Nr XIV/113/19 Rady Gminy Rakszawa z dnia 16 grudnia 2019 roku, po 

czym uznał punkt osiemnasty porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 19 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu dziewiętnastego porządku obrad 

tj. podjęcia uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rakszawa na lata 2020 

– 2026. Pan Przewodniczący odczytał opinię RIO tj. Uchwałę Nr 3/13/2019 z dnia 6 grudnia 

2019 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie 

projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rakszawa na lata 2020 

– 2026 (do wglądu w biurze Rady Gminy). Przewodniczący Rady Gminy o przedstawienie 

opinii poprosił Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej. 

Przewodnicząca komisji Rewizyjnej przedstawiła opinię: Komisja Rewizyjna pozytywnie 

opiniuje projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rakszawa na lata 

2020 – 2026 uwzględniając wartości matematyczne, które wynikają z uchwały budżetowej 

Gminy Rakszawa na 2020 rok. 

Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusje 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 wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Rakszawa na lata 2020 – 2026. 

W głosowaniu wzięło udział 15 radnych, którzy głosowali 

„za” – 15  

„przeciw” – 0  
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„wstrzymało się” – 0 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż  podjęta uchwała będzie miała Nr XIV/114/19 

Rady Gminy Rakszawa z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Rakszawa na lata 2020 – 2026, po czym odczytał jej treść, a następnie uznał 

punkt dziewiętnasty porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 20 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu dwudziestego 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 dwudziesty porządku obrad 

za wyczerpany. 

 

Ad. 21 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu dwudziestego pierwszego 

porządku obrad tj. sprawy różne. 

Pan J. Panek pogratulował Panu Wójtowi oraz Radzie Gminy podjęcia uchwały budżetowej na 

rok 2020 w sytuacji, gdzie wszyscy mówią, że ten rok będzie trudny i zły, niemniej jednak 

trzeba mieć nadzieję, że będzie dobrze. Pan radny powiedział, iż szczegółowo słuchał tego, co 

działo się dzisiaj na tej sali i jakie uchwały były podejmowane, szczególnie cieszy fakt, że 

finalizowana jest sprawa zakupu działki pod plac zabaw w Rakszawie Basakówka, temat ten 

był podejmowany już kilkakrotnie od wielu lat, teraz wybudowanie samego placu nie będzie 

tak trudne, jak trudny był zakup działki. Kolejna zadowalająca uchwała, jaka została dzisiaj 

podjęta, to ta dotycząca dopłaty do ścieków, poprosił aby tę sprawę bardziej szczegółowo 

przedstawić mieszkańcom, żeby wiedzieli ile pieniędzy Gmina z budżetu dopłaca do ścieków, 

zasugerował, aby te informację umieścić w Biuletynie. Pan J. Panek powiedział, iż chciałby, 

aby jeszcze większy nacisk położyć na sprawę segregacji odpadów, o czym już dzisiaj 

szczegółowo powiedział Pan Wójt, dodał iż jako sołtys wie, że segregacja odpadów w naszej 

Gminie „kuleje”, przez co koszty będą coraz większe, dodał iż znaczny wzrost stawki za odpady 

niesegregowane powinien zmusić mieszkańców do segregacji odpadów, niemniej jednak 

powinna być zastosowana ścisła kontrola. Pan radny powiedział, iż były podejmowane uchwały 

dotyczące pomocy dla Powiatu, w związku z czym ze swej strony obiecał, że będzie się starał, 

aby obietnice, które powiedział Pan Starosta zostały dotrzymane, niemniej jednak będzie to 

bardzo ciężkie, Rada Powiatu Łańcuckiego jeszcze nie uchwaliła budżetu na 2020 rok, ma być 

uchwalany 30 grudnia, z prac komisji Rady Powiatu może powiedzieć, że przyszłoroczny 

budżet powiatu jest wyjątkowo trudny, podobnie jak budżet Gminy, o czym wspominał Pan 

Wójt, również jednostki Powiatu, tak jak jednostki Gminy mają obcięte budżety, oświata 

otrzymała środki tylko na podstawową działalność, dlatego tez inwestycje „stoją pod wielkim 

znakiem zapytania”, Pan J. Panek wyraził nadzieję, że przyjdą kolejne dotacje zarówno do 

Gminy Rakszawa, jak i do Powiatu i wspomniane plany i zamierzenia uda się zrealizować, 

niemniej jednak będzie o to ciężko, jeżeli chodzi o przebudowę drogi powiatowej od Węglisk 

w kierunku Trzebosi, o czym wszyscy „marzą”, to jeżeli nie będzie dotacji rządowej na drogi 

samorządowe, a jest ona planowana w roku 2021, to będzie bardzo trudno tę drogę wykonać, 

gdyż koszty są milionowe. Pan radny powiedział, że jeżeli będzie uchwalony budżet Powiatu, 

to na następnej sesji będzie mógł powiedzieć coś więcej.  

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż koniec roku, to czas podsumowań i refleksji, jak 

wcześniej powiedział Pan Wójt ten rok charakteryzuje się zgodą i wspólnym podejmowaniem 
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decyzji. Pan Przewodniczący podziękował wszystkim za zgodę jaka panuje, w związku ze 

zbliżającymi się Świętami i Nowym Rokiem w imieniu Pana Wójta, Rady Gminy oraz 

wszystkich pracowników Urzędu Gminy złożył wszystkim najserdeczniejsze życzenia 

zdrowych radosnych Świat Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku. Pan 

Przewodniczący zapytał, czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos.  

Pan J. Panek w imieniu wszystkich sołtysów Gminy Rakszawa również złożył wszystkim 

życzenia świąteczno – noworoczne. 

Przewodniczący Komisji Społecznej powiedział, iż dzisiaj doszły do Niego sygnały, że na 

terenie Ośrodka Zdrowia miały miejsce kradzieże, w związku z czym zasugerował, aby 

monitoring planowany do założenia w przyszłym roku objął również Ośrodek Zdrowia.  

Pan Wójt powiedział, iż w dniu dzisiejszym również otrzymał taka informację, przy założeniu 

sieci monitoringowej były uwzględnione wszystkie budynki łącznie z budynkiem Ośrodka 

Zdrowia.  

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 dwudziesty 

pierwszy porządku obrad za wyczerpany 

 

 

Ad. 22 

 

W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady 

Gminy zamknął XIV sesję Rady Gminy. Obrady trwały od godz. 1500 do godz. 1703.   

 

 

Protokołowała: Teresa Nowicka   

Zatwierdził: 

 

Marcin Bardjan 

Przewodniczący Rady Gminy 
 

 

 


