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Protokół Nr VIII/12/2019 

z XII sesji Rady Gminy w Rakszawie 

z dnia 18 października 2019 r. 

 

Sala narad Urzędu Gminy w Rakszawie. 

Obecni według załączonej listy obecności. 

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Marcin Bardjan, powitał wszystkich 

zebranych, po czym stwierdził, że w sesji bierze udział 14 radnych, co stanowi quorum i Rada 

może podejmować wiążące uchwały. Pan Przewodniczący odczytał zaproponowany porządek 

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

Pan Wójt w związku z podjętymi przez Zebrania Wiejskie uchwałami dotyczącymi zmiany 

przeznaczenia funduszy sołeckich poprosił o wprowadzenie do porządku obrad dzisiejszej sesji 

punktu „Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rakszawa na rok 

2019”. Pan Wójt poprosił, aby Pani Skarbnik przybliżyła projekt tej uchwały. 

Pani Skarbnik powiedziała, iż projekt tej uchwały wprowadza następujące zmiany: 

1. Zwiększa się dochody majątkowe budżetu o kwotę 70.000,00 zł pochodzące z udziału 

Nadleśnictwa Leżajsk w realizacji przedsięwzięcia wspólnego pod nazwą „Przebudowa 

drogi gminnej nr 1420/1,12/1 w miejscowości Wydrze” – umowa zawarta w dniu                      

1 października 2019 roku. 

2. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 70.000,00 zł przeznaczone na w/w zadanie.  

3. Dokonuje się przeniesienia wydatków na łączną kwotę 148.165,05 zł, w tym: 

a) zmniejszeniu wydatków w działach i rozdziałach: 

 Dział 600 Transport i łączność rozdział 60017 Drogi wewnętrzne  wydatków bieżących 

(środki na remonty dróg) 70.000,00 zł; 

 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami                                   

i nieruchomościami 7.000,00 zł , wykup działki 5902/1; 

 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90015 Oświetlenie 

ulic, placów i dróg na podstawie uchwały zebrania wiejskiego sołectwa Rakszawa 

Dolna  o kwotę  35.186,45 zł; 

 Dział 926 Kultura fizyczna rozdział 92695 Pozostała działalność na podstawie uchwały 

zebrania wiejskiego sołectwa Rakszawa Górna o kwotę  35.978,60 zł; 

b) zwiększenia wydatków w działach i rozdziałach : 

 Dział 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 27.000,00 zł na 

uzupełnienie środków na zadanie „Przebudowa drogi Rakszawa Rąbane – Rakszawa 

Kąty; 

 Dział 600 Transport i łączność rozdział 60017 Drogi wewnętrzne 121.165,05 zł                        

na realizację zadań: Budowa drogi gminnej na działce nr 850 od działki nr 455                            

do działki nr 468/1 kwota 5.000,00 zł, Budowa drogi wewnętrznej na działkach nr 7573, 

7579/5, 7579/6 w miejscowości Rakszawa w tym fundusz sołecki Rakszawa Dolna 

35.186,45 zł kwota 35.186,45zł, Przebudowa drogi nr 875/6 położonej w miejscowości 

Rakszawa (zwiększenie zakresu rzeczowego o działki 962/2, 875/4) w tym z funduszu 

sołeckiego Rakszawa Górna  kwota 75.978,60 zł, Przebudowa drogi wewnętrznej na 

działce 6175/3 kwota 5.000,00 zł. 

Szczegółowe zestawieni środków budżetu na poszczególne zadania inwestycyjne                                       

z uwzględnieniem wniosków zebrań wiejskich (fundusz sołecki) zawiera Tabela Nr 3 oraz 

Tabelka Nr 4 do uchwały. W załączniku do uchwały przedstawiono zmiany  planu dochodów   

i wydatków na wydzielonym rachunku bankowym  na wniosek Dyrektora  Szkoły Podstawowej 

w Węgliskach  w związku z otrzymaniem darowizny w postaci pieniężnej z Fundacji Wsparcia 

Rozwoju Regionalnego Van Pur w Rakszawie wprowadzamy kwotę 3.000,00 zł oraz wpłaty 

rodziców w kwocie 600,00 zł, z przeznaczeniem na dowożenie i opłaty za basen dla dzieci. 
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Przewodniczący Rady Gminy podziękował Pani Skarbnik, po czym poprosił o wprowadzenie 

do porządku obrad dodatkowego punktu tj. „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały                      

w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rakszawa przeprowadzenia kontroli”, 

zaproponowane nowe punkty byłyby wprowadzone do porządku obrad przed punktem 

„Wnioski i zapytania radnych”. Pan Przewodniczący zapytał, czy radni chcą zaproponować 

inne zmiany, w związku z tym, że radni nie zaproponowali innych zmian poddał pod 

głosowanie przyjęcia do porządku obrad dodatkowych punktów tj. „Podjęcia uchwały                            

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rakszawa na rok 2019” oraz „Podjęcia 

uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

Rakszawa przeprowadzenia kontroli”. 

W głosowaniu wzięło udział 14 radnych, którzy głosowali 

„za” – 14  

„przeciw” – 0  

„wstrzymało się” – 0  

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod glosowanie zmieniony porządek obrad. 

W głosowaniu wzięło udział 14 radnych, którzy głosowali 

„za” – 14  

„przeciw” – 0  

„wstrzymało się” – 0  

 

Zatwierdzony porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji 

2. Przyjęcie porządku obrad 

3. Ślubowanie radnej 

4. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Gminy 

5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z działań podejmowanych w okresie 

między sesjami 

6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym 

7. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji Rady 

Gminy 

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu 

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych 

przez Gminę Rakszawa oraz określenia granic i obwodów tych szkół od dnia 1 września 

2019 roku 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2020-2023 

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Rakszawa (Dz. 849/8) 

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z placów zabaw, 

regulaminu korzystania z siłowni plenerowych, regulaminu korzystania z toru 

przeszkód na terenie Gminy Rakszawa 

14. Podjęcie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rakszawa na rok 2019 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej 

Rady Gminy Rakszawa przeprowadzenia kontroli 

16. Wnioski i zapytania radnych 

17. Sprawy różne 

18. Zakończenie obrad 
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Ad. 3 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu trzeciego porządku obrad  

tj. Ślubowanie radnej, Pan Przewodniczący odczytał treść ślubowania radnego "Wierny 

Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego 

sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej 

mieszkańców." 

Pani Z. Modłkowska złożyła ślubowanie wypowiadając słowa „ŚLUBUJĘ, tak mi dopomóż 

Bóg”. 

Przewodniczący Rady Gminy uznał punkt trzeci porządku obrad za wyczerpany, po czym 

ogłosił kilka minut przerwy na dostosowanie systemu. 

Po Przerwie Przewodniczący Rady Gminy ponownie poprosił radnych o zgłoszenie quorum, 

na podstawie systemu e-sesja stwierdził, iż od tej chwili w obradach uczestniczy 15 radnych, 

czyli pełny skład Rady Gminy. 

 

Ad. 4 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu czwartego porządku obrad 

tj. przyjęcia protokołu z XI 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 XI 

sesji Rady Gminy. 

W głosowaniu wzięło udział 15 radnych, którzy głosowali 

„za” – 15  

„przeciw” – 0  

„wstrzymało się” – 0  

Pan Przewodniczący uznał punkt czwarty porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 5  

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu piątego porządku obrad 

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

sesjami. Pan Przewodniczący powiedział, iż brał udział w zebraniu wiejskim sołectwa Wydrze, 

uczestniczył w poświęceniu i otwarciu boiska wielofunkcyjnego w Węgliskach, brał udział                   

w akademiach z okazji edukacji narodowej, wraz z Panem Wójtem uczestniczył                                           

w uroczystościach wprowadzenia relikwii Bł. Ks. J. Popiełuszki w Kościele Parafialnym                        

w Rakszawie, uczestniczył w posiedzeniu Komisji Społecznej i Gospodarczej oraz 

przygotowywał dzisiejszą sesję. Przewodniczący Rady Gminy uznał punkt piąty porządku 

obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 6 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu szóstego porządku obrad 

tj. sprawozdania Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym 

Pan Wójt powiedział, iż miniony okres był bardzo intensywny, odbyło się wiele spotkań, m.in. 

w dniu dzisiejszym miało miejsce kolejne spotkanie dotyczące utrzymania dróg powiatowych, 

padło wiele różnych propozycji, dlatego też Pan Starosta zaproponował, aby Dyrektor ZDP 

odbył indywidualne spotkania i negocjacje z każdą z Gmin. Pan Wójt powiedział, iż jedna                    

z propozycji była taka, aby finansowanie budowy chodników odbywało się przy 

współfinansowaniu 50/50, ale wówczas Gminy przejęłyby ich utrzymanie w 100%, propozycja 
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Pana Wójta była taka, aby zarówno budowa chodników, jak i ich utrzymanie było rozdzielone 

pomiędzy Gminę, a Powiat w stosunku 50/50, co Jego zdaniem jest bardziej sprawiedliwe. 

Druga ważna sprawa minionego okresu to współuczestnictwo Nadleśnictwa Leżajsk                               

w budowie drogi gminnej, czego efektem jest wprowadzenie środków finansowych w kwocie 

70.000,00 zł w dzisiejszej zmianie budżetu, inwestycja została ukończona i rozliczona, została 

przeprowadzona korekta przeznaczenia tegorocznych funduszy sołeckich. Pan Wójt odwiedził 

szkoły, kontynuuje kontrolę w jednostkach, był już w Szkole Podstawowej w Wydrzu                                 

i w Węgliskach ora z Szkole Podstawowej Nr 3, gdzie zostały wyjaśnione istniejące tam 

problemy, kolejna kwestia, która była przedmiotem rozmów w minionym okresie dotyczyła 

budowy wiaduktu, bądź tunelu, z uwagi na brak środków padła propozycja, żeby gminy 

przyłączyły się do współfinansowania tej inwestycji, Wójtowie zobowiązali się do 

przedstawienia tego problemu radom gmin i podjęcia uchwał do końca roku, a wydatek gminy 

poniosłyby w 2022 roku. Na jednej z ostatnich sesji poruszony był problem z siecią internetową 

Rakszawa Wołochy, ten temat został już rozwiązany, znaleziony został alternatywny przebieg 

sieci, można było obejść problematyczną działkę, mieszkańcy już podpisują wstępne zgody na 

dostawy internetu, jeżeli chodzi o zgłoszoną na poprzedniej sesji awarię wody, to ZUK 

Energokom został zobligowany do usunięcia awarii do końca listopada tego roku. Pan Wójt 

powiedział, iż w tym roku została przeprowadzona ścisła analiza wydatków poszczególnych 

jednostek, jeżeli chodzi o umowy, m.in. dostawy gazu, zaskutkowało to zmianami taryf, 

zmianami dostawcy, wraz z innymi gminami został przeprowadzony zbiorowy przetarg na 

dostawy gazu, umowa jest podpisana do 31 grudnia 2021 roku, czyli na dwa lata, łącznie 

oszczędności sięgną 200.000,00 zł. pan Wójt powiedział, iż odbyło się spotkanie                                           

z przedstawicielami Polskich Wód, przyjechał na nie sam Dyrektor Regionu, odbył się objazd 

wszystkich newralgicznych odcinków związanych z utrzymaniem cieków wodnych, na ten rok 

nie udało się nic uzyskać, gdyż nie ma środków finansowych, natomiast w przyszłym roku mają 

być przeprowadzone konserwacje obu rzek, czyli rzeki Młynówka i potoku Fabrycznego, padło 

zapewnienie, że taka konserwacja będzie się odbywać nie co 10, a co 2 lata. W kwestii grobli 

między stawami w Rakszawie Górnej Wójt uzyskał obietnicę pomocy w kwestii uregulowania 

tego tematu, Pan Wójt dowiedział się, że Polskie Wody pracują nad przebudową systemu 

„sposobu odpływu wody ze stawu”, poruszana była również kwestia rzeki w Węgliskach, która 

jest tak zarośnięta, że woda jest stojąca. Pan Wójt powiedział, iż od dzisiaj może zapraszać 

mieszkańców na gminny stadion w Rakszawie.  

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

porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 7 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu siódmego porządku obrad 

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

Pan Wójt oddał głos Pani Sekretarz. 

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

 Uchwała Nr XI/72/19 Rady Gminy Rakszawa z dnia 23 września 2019 roku zmieniająca 

uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i warunki 

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

za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za 

godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw – uchwała została przesłana 

do legalizacji i publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, 

została opublikowana 11 października 2019 r. pod pozycją 4786, 
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 Uchwała Nr XI/73/19 Rady Gminy Rakszawa z dnia 23 września 2019 roku w sprawie 

zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na 

ławnika – uchwała została zrealizowana, informacja od Komendanta Wojewódzkiego 

dotarła do Urzędu Gminy, 

 Uchwała Nr XI/74/19 Rady Gminy Rakszawa z dnia 23 września 2019 roku w sprawie 

przyjęcia regulaminu korzystania z Altany Rekreacyjnej w Rakszawie – uchwała 

została przesłana do legalizacji i publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego, została opublikowana pod pozycją 4721, 

 Uchwała Nr XI/75/19 Rady Gminy Rakszawa z dnia 23 września 2019 roku w sprawie 

przyjęcia regulaminu korzystania z boisk sportowych zlokalizowanych na terenie 

Gminy Rakszawa – uchwała została przesłana do legalizacji i publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podkarpackiego, została opublikowana pod pozycją 4722,  

 Uchwała Nr XI/76/19 Rady Gminy Rakszawa z dnia 23 września 2019 roku w sprawie 

wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy 

Rakszawa – została zlecona wycena tej nieruchomości,  

 Uchwała Nr XI/77/19 Rady Gminy Rakszawa z dnia 23 września 2019 roku w sprawie 

wyrażenia zgody na wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Rakszawa – został umieszczony wykaz nieruchomości  przeznaczonych do 

wydzierżawienia,  

 Uchwała Nr XI/78/19 Rady Gminy Rakszawa z dnia 23 września 2019 roku w sprawie 

wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy 

Rakszawa – została zlecona wycena tej nieruchomości, 

 Uchwała Nr XI/79/19 Rady Gminy Rakszawa z dnia 23 września 2019 roku w sprawie 

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 

dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rakszawa –  został 

umieszczony wykaz nieruchomości  przeznaczonych do wydzierżawienia, wykaz ten 

wisi 6 tygodni, 

 Uchwała Nr XI/80/19 Rady Gminy Rakszawa z dnia 23 września 2019 roku w sprawie 

zmiany uchwały w sprawie ustalenia diet dla sołtysów – uchwała weszła w życie                        

od 1 października 2019 roku,  

 Uchwała Nr XI/81/19 Rady Gminy Rakszawa z dnia 23 września 2019 roku w sprawie 

zaciągnięcia długoterminowego kredytu – uchwała w trakcie realizacji,  

 Uchwała Nr XI/82/19 Rady Gminy Rakszawa z dnia 23 września 2019 roku w sprawie 

ustalenia dopłaty dla pierwszej grupy taryfowej odbiorców usług zbiorowego 

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

Gminy Rakszawa – uchwała będzie miała zastosowanie od 1 listopada tego roku, 

 Uchwała Nr XI/83/19 Rady Gminy Rakszawa z dnia 23 września 2019 roku w sprawie 

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

realizacji, 

 Uchwała Nr XI/84/19 Rady Gminy Rakszawa z dnia 23 września 2019 roku w sprawie 

zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rakszawa na lata 2019 - 2025                           

– uchwała w trakcie realizacji, 

 Uchwała Nr XI/85/19 Rady Gminy Rakszawa z dnia 23 września 2019 roku w sprawie 

zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rakszawa przeprowadzenia kontroli                          

– uchwała w trakcie realizacji, na dzisiejszej sesji będzie podejmowana uchwała 

związana z przedłużającymi się pracami komisji,  
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 Uchwała Nr XI/86/19 Rady Gminy Rakszawa z dnia 23 września 2019 roku w sprawie: 

wystosowania apelu do Powiatu Łańcuckiego dotyczącego realizacji zadania 

inwestycyjnego polegającego na przebudowie i remoncie drogi powiatowej Nr 1369R 

Trzeboś (gr. Powiatu) – Węgliska – uchwała została przekazana zarówno do Zarządu 

Dróg Powiatowych, jaki i do Starostwa Powiatowego. 

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

porządku obrad za wyczerpany Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy radni chcą zabrać 

głos, w związku z tym że radni nie zabrali głosu uznał punkt siódmy porządku obrad                              

za wyczerpany.  

 

Ad. 8   

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu ósmego porządku obrad                           

tj. podjęcia uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu. Pan Przewodniczący o przybliżenie projektu tej 

uchwały poprosił Panią J. Wiśniowska – Dyrektora Zespołu Ekonomiczno – 

Administracyjnego Szkół i Przedszkola. 

Pani J. Wiśniowska powiedziała, iż to organ prowadzący określa tygodniowy obowiązkowy 

wymiar godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu, wymiar ten nie może przekroczyć 20 

godzin tygodniowo, ma to na celu uśrednianie pensum nauczycieli, realizujących te zajęcia. 

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

tej uchwały. 

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

opinia jest pozytywna. 

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

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

głosowanie uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu. 

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 XII/87/19 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 18 października 2019 roku w sprawie określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu, 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 planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez 

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

Pan Przewodniczący o przybliżenie projektu tej uchwały poprosił Panią J. Wiśniowska                            

– Dyrektora Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkola. 

Pani J. Wiśniowska powiedziała, iż ustalenie planu sieci publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez gminę, a także określenie obwodów publicznych szkół podstawowych wynika 

z  ustawy – Prawo oświatowe. Uchwały Rady Gminy Rakszawa w sprawie dostosowania sieci szkół 

podstawowych i gimnazjów do nowego roku szkolnego z 2017 roku były podjęte na podstawie 

przepisów wprowadzających ustawę Prawo oświatowe, a te tracą moc z dniem 31 sierpnia 2019 r.           
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w związku z powyższym istnieje konieczność podjęcia uchwały określającej plan sieci szkół 

podstawowych w Gminie Rakszawa od 1 września 2019 r. Ustalenie planu sieci publicznych szkół 

następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty. 

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

tej uchwały. 

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

ostatnim posiedzeniu, opinia jest pozytywna. 

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

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

głosowanie uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez 

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

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 XII/88/19 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 18 października 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Rakszawa oraz określenia granic i obwodów tych 

szkół od dnia 1 września 2019 roku, 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 ławników na kadencję w latach 2020-2023. Pan 

Przewodniczący powiedział, iż Zespół do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników 

przeanalizował dokumenty, Komendant Wojewódzki Policji wydał pozytywną opinię                              

o zgłoszonym kandydacie, a w chwili obecnej trzeba powołać Komisję Skrutacyjną, która 

przeprowadzi wybory kandydata na ławnika. Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnych                     

o zgłaszanie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej, sam zgłosił kandydaturę Pana J. Kuca. 

Pan J. Kuca wyraził zgodę. 

Pan S. Piersiak zgłosił kandydaturę Pani M. Janas – Piwińska. 

Pani M. Janas – Piwińska podziękowała za zaufanie, dodała iż była członkiem Zespołu                         

ds. zaopiniowania kandydata. Pani radna zgłosiła kandydaturę Pana S. Piersiak. 

Pan S. Piersiak wyraził zgodę. 

Pani M. Janas – Piwińska zgłosiła kandydaturę Pana D. Kościółek. 

Pan D. Kościółek wyraził zgodę. 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do głosownia nad składem Komisji Skrutacyjnej. 

W głosowaniu wzięło udział 15 radnych, którzy głosowali 

„za” – 12  

„przeciw” – 0  

„wstrzymało się” – 3 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż w skład Komisji Skrutacyjnej wchodzą: 

1. Jan Kuca 

2. Dariusz Kościółek 

3. Stanisław Piersiak 

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił kilka minut przerwy na ukonstytuowanie się Komisji 

Skrutacyjnej i wybór przewodniczącego tej komisji. 
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Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady, powiedział iż Komisja Skrutacyjna 

się ukonstytuowała, Przewodniczącym został Pan D. Kościółek. Pan Przewodniczący 

powiedział, iż teraz odbędzie się głosowanie tajne, poprosił aby radni podchodzili kolejno, będą 

otrzymywali karty do glosowania i będą oddawali swój głos. 

Pani Sekretarz powiedziała iż są dwie możliwości TAK lub NIE, przy nich są kwadraciki,                     

w jednym z nich należy postawić znak „X”. 

Komisja Skrutacyjna przeprowadziła wybory, radni oddali głosy. 

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił kilka minut przerwy na przeliczenie głosów                                       

i sporządzenie protokołu. 

Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady, poprosił Przewodniczącego 

Komisji Skrutacyjnej o przedstawienie wyniku wyborów. 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół z ustalenia wyników głosowania                     

w wyborach ławników do sądów powszechnych (protokół dołączony do protokołu z sesji). 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wyboru ławników na 

kadencję w latach 2020-2023. 

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 XII/89/19 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 18 października 2019 roku w sprawie wyboru ławników na kadencję 

w latach 2020-2023, 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 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Pan 

Przewodniczący o przybliżenie projektu uchwały poprosił Pana Wójta. 

Pan Wójt powiedział, iż stawki podatkowe są określane corocznie, kwoty bazowe są określone 

przez Ministerstwo Finansów, górne stawki są w tym roku podniesione, niemniej jednak 

propozycja jest taka, aby zachować stawki podatku obowiązujące w naszej Gminie od 2018 

roku, w 2019 roku te stawki również nie były podnoszone. Pan Wójt powiedział, iż zmianie 

ulegną tylko te stawki których podatnicy nie występują na terenie Gminy Rakszawa, wysokość 

stawek ma wpływ na wysokość subwencji. Podatek liczony jest na podstawie powierzchni 

nieruchomości, powierzchni budynków uwidocznionej w ewidencji gruntów i budynków 

prowadzonej przez Starostę Powiatu Łańcuckiego. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Panu Wójtowi, po czym otworzył dyskusję                         

w temacie tej uchwały. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż Komisja zajmowała się projektem tej 

uchwały na ostatnim posiedzeniu, opinia jest pozytywna. 

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

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

głosowanie uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

W głosowaniu wzięło udział 15 radnych, którzy głosowali 

„za” – 15  

„przeciw” – 0  

„wstrzymało się” – 0 
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Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż  podjęta uchwała będzie miała Nr XII/90/19 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 18 października 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości, po czym odczytał jej treść, a następnie uznał punkt jedenasty 

porządku obrad za wyczerpany.  

 

Ad. 12 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu dwunastego porządku obrad                          

tj. podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Rakszawa (Dz. 849/8). Pan Przewodniczący o przybliżenie projektu tej 

uchwały poprosił Pana Wójta. 

Pan Wójt powiedział, iż projekt tej uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu 

Komisji Społecznej i Gospodarczej, wniosek jest o sprzedaż części nieruchomości                                   

o powierzchni 0,07 ha, działka ta w tej chwili nie jest użytkowana, stanowi częściowy dojazd 

do nieruchomości, dodał iż mimo że z mapy ewidencyjnej wynika, że jest to działka możliwa 

do zagospodarowania, to tak nie jest, przez jej środek przebiega droga dojazdowa. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Panu Wójtowi, po czym otworzył dyskusję                            

w temacie tej uchwały. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż Komisja zajmowała się projektem tej 

uchwały na ostatnim posiedzeniu, opinia jest pozytywna. 

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

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

głosowanie uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej 

własność 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 Nr XII/91/19 Rady Gminy 

Rakszawa z dnia 18 października 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rakszawa, 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 przyjęcia regulaminów korzystania z placów zabaw, regulaminu 

korzystania z siłowni plenerowych, regulaminu korzystania z toru przeszkód na terenie Gminy 

Rakszawa. Pan Przewodniczący o przybliżenie projektu tej uchwały poprosił Pana Wójta. 

Pan Wójt powiedział, iż projekt tej uchwały był omawiany szczegółowo na wspólnym 

posiedzeniu Komisji Gospodarczej i Społecznej, w tym roku Gmina pozyskała sporo takich 

miejsc, boisko na Węgliskach, boisko przy Szkole Podstawowej Nr 3, plac zabaw w sołectwie 

Rakszawa Górna, tor przeszkód przy OSP w Rakszawie, plac zabaw w sołectwie Rakszawa 

Kąty, propozycja jest taka, aby poszczególne jednostki organizacyjne Gminy znajdujące się 

przy obiektach były odpowiedzialne za funkcjonowanie tych obiektów, czyli za obiekty przy 

szkołach – szkoły, przy OSP – OSP, a przy obiektach w których funkcjonuje GOKiC byłby 

odpowiedzialny GOKiC. Pan Wójt powiedział, iż w związku z tym, że Gmina przejęła stadion 

oraz że na terenie Gminy jest coraz więcej obiektów sportowo rekreacyjnych trzeba będzie się 
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w przyszłości zastanowić nad wspólnym zarządzaniem i utrzymaniem tych obiektów. Jeżeli 

chodzi o regulaminy, które mają być dzisiaj przyjęte, to zapisy są standardowe, głównie chodzi 

o bezpieczeństwo użytkowania, dodał iż będzie dążył do tego, aby wszystkie te obiekty były 

monitorowane.  

Przewodniczący rady Gminy podziękował Panu Wójtowi, po czym otworzył dyskusję                            

w temacie tej uchwały. 

Przewodniczący Komisji Społecznej powiedział, iż Komisja zajmowała się projektem tej 

uchwały na ostatnim posiedzeniu, opinia jest pozytywna. 

Pani Z. Modłkowska zapytała odnośnie parkingu przy placu zabaw w Rakszawie Kąty, czy 

będzie on utwardzony. 

Pan Wójt powiedział, iż place zabaw były robione z dofinansowania, gdzie parkingi nie są 

wydatkami kwalifikowanymi, miejsca postojowe będą wykonane z kamienia w trakcie robót 

bieżących w poszczególnych sołectwach, place zabaw dopiero zostały zakończone, teraz będą 

przekazywane do rozliczenia. Parking będzie wykonywany w porozumieniu z jednostką, która 

korzysta z tego obiektu, czyli GOKiC, na dzień dzisiejszy taka potrzeba nie była zgłaszana. Pan 

Wójt powiedział, iż w najbliższym czasie spotka się z Panią radną i Panem sołtysem sołectwa 

Rakszawa Kąty, omówią problemy sołectwa, dodał że do tej pory nie było radnego z tamtego 

rejonu. 

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 regulaminów korzystania z placów zabaw, 

regulaminu korzystania z siłowni plenerowych, regulaminu korzystania z toru przeszkód na 

terenie 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 XII/92/19 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 18 października 2019 roku w sprawie przyjęcia regulaminów 

korzystania z placów zabaw, regulaminu korzystania z siłowni plenerowych, regulaminu 

korzystania z toru przeszkód na terenie Gminy Rakszawa, po czym odczytał jej treść,                                  

a następnie uznał punkt trzynasty porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 14 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu czternastego porządku obrad 

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

Pan Przewodniczący powiedział, iż Pani Skarbnik przybliżyła już projekt uchwały, a następnie 

oddał głos Panu Wójtowi. 

Pan Wójt powiedział, iż ten rok cechuje się dużą dynamiką, zmian jest bardzo dużo,                                

w większości na korzyść naszej Gminy. pan Wójt przeprosił, za pracownika, który 

protokołował wcześniejsze zebranie wiejskie i w protokole nie ujął uchwały dotyczącej zmiany 

przeznaczenia funduszu sołeckiego, w związku z czym pani Skarbnik nie była w stanie 

wcześniej przygotować dokumentów. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował panu Wójtowi, po czym otworzył dyskusję                             

w temacie teju uchwały. 

Pani M. Janas – Piwińska powiedziała, iż z uwagi na to, że ta uchwała była wprowadzana 

dopiero w dniu dzisiejszym Komisja Rewizyjna się nie spotkała, członkowie Komisji 
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Rewizyjnej na temat tej uchwały porozmawiali w międzyczasie, wprowadzane w tej uchwale 

środki są dotacją Nadleśnictwa Leżajsk,  a przesunięcia są związane z funduszami sołeckimi, 

czyli decyzja jest podejmowana na zebraniach wiejskich przez mieszkańców, w związku                         

z czym członkowie Komisji Rewizyjnej nie wnoszą uwag, co do zaproponowanych zmian.  

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

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

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

2019. 

W głosowaniu wzięło udział 15 radnych, którzy głosowali 

„za” – 15  

„przeciw” – 0  

„wstrzymało się” – 0 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż  podjęta uchwała będzie miała Nr XII/93/19 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 18 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 

Gminy Rakszawa na rok 2019, 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 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady 

Gminy Rakszawa przeprowadzenia kontroli. Pan Przewodniczący otworzył dyskusję w temacie 

tej uchwały. 

Pani M. Janas – Piwińska powiedziała, iż zgodnie ze Statutem członkowie Komisji Rewizyjnej, 

na zlecenie Rady Gminy powołali zespół kontrolny, w skład którego wchodzą wszyscy 

członkowie Komisji Rewizyjnej, prace tego zespołu są bezpłatne, z drugiej strony zespół 

kontrolny jest zobligowany terminami, biorąc pod uwagę złożoność przeprowadzanej kontroli 

zespół prosi Radę Gminy o przedłużenie terminu zakończenia kontroli.  

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

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

głosowanie uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady 

Gminy Rakszawa przeprowadzenia kontroli. 

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 XII/94/19 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 18 października 2019 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rakszawa przeprowadzenia kontroli, odczytał jej 

treść, a następnie uznał punkt piętnasty porządku obrad wyczerpany. 

 

Ad. 16 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu szesnastego 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 szesnasty porządku obrad za 

wyczerpany. 

Ad. 17 
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Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu dwunastego porządku obrad 

tj. sprawy różne. 

Pan Wójt powiedział, iż w dniu wczorajszym został podpisany akt notarialny związany                             

z zamianą gruntów, wraz ze stadionem Gmina przejęła drogę dojazdową, o którą wnioskowali 

mieszkańcy, jest to kontynuacja drogi, która w ubiegłym roku na części gminnej była częściowo 

wyasfaltowana, druga część była nieruchomością parafialną, ale od wczoraj jest 

nieruchomością gminną. Jeżeli chodzi o stadion, to od teraz Gmina, jako pełnoprawny 

właściciel będzie mogła nim dysponować, wykorzystując go do celów sportowych, 

kulturalnych i rekreacyjnych. Przy tej zamianie Gmina dopłaciła kwotę niespełna 500,00 zł                 

do różnicy między wartościami nieruchomości, ponadto pokryła koszt aktu notarialnego 

1.680,00 zł, na tym rozliczenia zostały zakończone, ze środków zaplanowanych na ten cel 

pozostała kwotę w wysokości 7.000,00 zł, Pan Wójt proponuje, aby przeznaczyć ją na zakup 

nieruchomości, która została wybrana do zakupu pod plac zabaw Rakszawa Basakówka, na 

zamianę stadionu poszły działki z Basakówki. Pan Wójt podziękował Ks. Proboszczowi za 

udaną transakcję, podziękował również radnym tej i poprzedniej kadencji oraz Wójtowi 

poprzedniej kadencji, gdyż proces związany z przejęciem stadionu trwał kilka lat.  

Przewodniczący Komisji Społecznej podziękował Panu Wójtowi za to, że w Gminie się tak 

dużo dzieje, szczególnie za długo oczekiwany chodnik w Potoku oraz za stadion który był 

przejmowany pewnie cztery kadencje. Pan Przewodniczący wyraził nadzieję, że ta dynamika 

będzie trwała nadal.  

Pan S. Piersiak powiedział, iż w ostatnich dniach, wspólnie z Nadleśnictwem Leżajsk                            

w Wydrzu została wykonana droga asfaltowa w kierunku Leśnictwa, za co serdecznie 

podziękował. 

Pan P. Rozwód podziękował Panu Wójtowi za szybką reakcję w sprawie podłączenia internetu, 

15 osób już jest chętnych, przedwstępne umowy są podpisywane, dodał iż „mieszkańcy 

Basakówki mogli się przekonać, jakich mają sąsiadów”.  

Pani Z. Modłkowska powiedziała, iż przez długi okres na Kątach nie było radnego, w związku 

z czym nazbierało się dużo spraw, na Kątach od strony Wydrza jest problem z internetem, 

zapytała co z drogą w stronę Cegielni, czy coś już wiadomo, gdyż na zebraniu wiejskim na ten 

temat nic nie było mówione. 

Pan Wójt powiedział, że jeżeli chodzi o dostęp do internetu, to nie jest to zadanie własne 

Gminy, tu trzeba się zwracać do firm zajmujących się dostawą internetu, dodał że jest już po 

rozmowach z firmą, która rozbudowuje sieć światłowodową, jeżeli chodzi o odcinek biegnący  

od Kątów Wydrzańskich wzdłuż drogi koło cegielni, to w przypadku gdy ta firma poradzi sobie 

z przejściem odcinka, gdzie nie ma gminnego oświetlenia, gdyż tam gdzie jest nie ma problemu 

z podwieszeniem kabli, natomiast na pozostałym odcinku muszą uzyskać zgody właścicieli,                

a z tym, jak wszyscy wiedzą czasem bywa trudno, jak uda się uzyskać zgody właścicieli, to 

firma będzie podłączać do sieci światłowodowej również mieszkańców tamtej części Gminy. 

Pan Wójt w kwestii przebudowy drogi koło cegielni powiedział, że były rozmowy                                     

z mieszkańcami, zgodzili się oni na regulację tej drogi, na część od Rąbanego do ostrego 

zakrętu została wydane decyzja celu publicznego, wyraził nadzieję, że jeżeli będzie 

dokumentacja, to może uda się ten odcinek zrobić jeszcze w tym roku, dodał iż Gmina pomaga 

mieszkańcom w zmianie użytku, gdyż droga ta biegnie w terenach leśnych. Pan Wójt 

powiedział, iż Gmina ma zagwarantowane z firmą, że jeżeli nie uda się tego odcinka zrobić 

teraz przed zimą, to będzie zrobiony wczesną wiosną, jeżeli tylko pogoda na to pozwoli. Pan 

Wójt powiedział, iż na Kątach jest realizowana jedna z największych inwestycji, jeżeli chodzi 

o sieci gazowe, wykonywane jest 8,5km sieci gazowej, udało się zaktywizować mieszkańców, 
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zebrać wnioski, które teraz są rozpatrywane, Pan Wójt wyraził nadzieję, że sprawa zostanie 

pozytywnie rozpatrzona, a inwestycja zostanie zrealizowana. Gmina nie musi partycypować             

w kosztach tej inwestycji. Pan Wójt powiedział iż trwają prace związane z uregulowaniem 

przebiegu drogi od Domu Ludowego do drogi powiatowej, zgody mieszkańców udało się 

uzyskać, będzie chciał zgłosić ten odcinek do programu dróg samorządowych, dofinansowanie 

jest 80%. Pan Wójt powiedział, iż wprawdzie radnego na Kątach nie było, ale był sołtys i coś 

się tam dzieje, po czym zaprosił Panią radną do współpracy. 

Pan C. Babiarz powiedział, że jeżeli chodzi o internet na Kątach, to on jest tylko nie sieciowy, 

a radiowy i w przypadku złej pogody nie działa tak, jak powinien. Pan sołtys powiedział, iż 

rozmawiał z właścicielem firmy dostarczającej internet i on powiedział, że dla niego budowanie 

tam sieci liniowej jest nieopłacalne, był tam również inny Pan zajmujący się sieciami 

liniowymi, rozmawiał z mieszkańcami, ale na jakim to jest etapie, jaka jest decyzja tego Pan 

sołtys nie wie, dodał że postara się nawiązać z nim kontakt w tej sprawie. Pan C. Babiarz 

powiedział, iż Jego współpraca z Wójtem i urzędnikami układa się dobrze, jeżeli chodzi o plac 

zabaw, to miał zgłoszenie, od osoby mieszkającej w pobliżu świetlicy, żeby zagospodarować 

teren tzw. parkingu, przypomniał że pomysł budowy placu zabaw na Kątach pojawił się jeszcze 

jak Pan Wójt był Kierownikiem, a teraz jako Wójt doprowadził do realizacji tego zadania za co 

Pan sołtys w imieniu swoim i mieszkańców podziękował. Pan C. Babiarz zapytał, kiedy ten 

plac zabaw będzie dostępny do użytku, a także kiedy można się spodziewać zainstalowania 

kamer, o których również była mowa. 

Pan Wójt powiedział, iż regulamin został przyjęty na dzisiejszej sesji, w związku z czym                      

z placu zabaw będzie można korzystać, jeżeli chodzi o monitoring, to trwają prace nad 

systemem monitoringu obejmującym całą Gminę, wszystkie newralgiczne miejsca, jak place 

zabaw, boiska, jeżeli chodzi o parking, to będzie wykonywany w ramach prac bieżących. 

Pan P. Frączek w kwestii ostatnio wydanego „Kuriera Rakszawskiego” podziękował w imieniu 

mieszkańców z którymi na ten temat rozmawiał, powiedział iż poziom merytoryczny tego 

kwartalnika jest „mega wysoki”, zostały tam poruszone bardzo ważne dla mieszkańców 

kwestie, zaproponował aby w przyszłości poruszyć również aspekt możliwości uzyskiwania 

dofinansowań unijnych przez młodych przedsiębiorców. 

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 siedemnasty 

porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 18 

 

W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady 

Gminy zamknął XII sesję Rady Gminy. Obrady trwały od godz. 1200 do godz. 1345.   

 

Protokołowała: Teresa Nowicka   

Zatwierdził: 

 

 


