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Protokół Nr VII/26/2016 

z XXVI Sesji Rady Gminy Rakszawa 

z 28 lipca 2016 r. 
 

Obecni według załączonej listy obecności. 

Sesję otworzyła Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Izabela Cieślicka stwierdziła, 

że w sesji bierze udział 12 radnych, co stanowi quorum i Rada może podejmować wiążące 

uchwały. Pani Wiceprzewodnicząca powiedziała, iż sesję w trybie pilnym zwołała na wniosek 

Pani Wójt, po czym odczytała i poddała pod głosowanie zaproponowany porządek obrad. 

Radni przyjęli porządek obrad jednogłośnie (12 głosów „za”) 

Zatwierdzony porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej powiatowi Łańcuckiemu. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/82/15 Rady Gminy Rakszawa z dnia 

29 grudnia 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łańcuckiego                    

na realizację zadania publicznego. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok. 

5. Zakończenie obrad. 

 

Ad. 2 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy przeszła do realizacji punktu drugiego porządku obrad  

tj.  podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej powiatowi Łańcuckiemu,                                  

o przybliżenie projektu tej uchwały poprosiła Panią Wójt. 

Pani Wójt podziękowała za zwołanie sesji, powiedziała że dzisiejsza sesja jest związana ze zmianą 

decyzji dotyczącej udzielenia pomocy Powiatowi Łańcuckiemu na budowę chodnika przy drodze 

powiatowej Rakszawa – Wydrze. Prace związane z ogłoszeniem przetargu zostały przyśpieszone 

w związku z tym, że zmienia się ustawa o zamówieniach publicznych. Pani Wójt powiedziała,                     

iż wcześniej zmieniona z pomocy finansowej na rzeczową była tylko uchwała dotycząca projektu 

budowy tego chodnika, natomiast w tej chwili trzeba zmienić pomoc finansową na rzeczową                         

w zakresie budowy chodnika na Bieleckówce, gdyż na otwarciu ofert musi być podana kwota, 

jaką Gmina dysponuje w budżecie na realizację tego zadania. Pani Wójt powiedziała, iż wszystkie 

trzy uchwały przedstawione na dzisiejszą sesję dotyczą tylko tej jednej sprawy. Jeżeli chodzi                    

o uchwałę w sprawie zmiany uchwały o pomocy finansowej, to tam zostaje tylko zapis dotyczący 

chodnika od Ośrodka Zdrowia w kierunku Węglisk, usuwa się zapis dotyczący chodnika                      

na Bieleckówce. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy otworzyła dyskusję w temacie tej uchwały. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, że jeżeli dobrze zrozumiał, to na budowę 

chodnika na Rąbanym była zapisana pomoc finansowa, w związku z czym zapytał, czy tamta 

uchwała nie będzie unieważniona. 

Pani Wójt potwierdziła, że była zaplanowana pomoc finansowa, uchwała nie będzie unieważniona 

tylko zmieniona, gdyż tam były wpisane dwa zadania tj. budowa chodnika od Ośrodka Zdrowia 

w kierunku Węglisk oraz budowa chodnika na Bieleckówce, zostanie tylko budowa chodnika                    

od Ośrodka Zdrowia w kierunku Węglisk. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy zapytała, czy radni chcą jeszcze zabrać głos w temacie tej 

uchwały, w związku z tym, że radni nie zabrali głosu zamknęła dyskusję, a następnie poddała                

pod głosowanie uchwałę Nr XXVI/120/16 Rady Gminy Rakszawa z dnia 28 lipca 2016 roku                     

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Łańcuckiemu. 

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie (12 głosów „za”) 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy uznała punkt drugi porządku obrad za wyczerpany. 
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Ad. 3 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy przeszła do realizacji punktu trzeciego porządku obrad 

tj.  podjęcia uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/82/15 Rady Gminy Rakszawa z dnia 

29 grudnia 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łańcuckiego                             

na realizację zadania publicznego. Pani Wiceprzewodnicząca o przybliżenie projektu tej uchwały 

poprosiła Panią Wójt. 

Pani Wójt powiedziała, iż ta uchwała jest odpowiedzią na wcześniejsze pytanie Przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej. W § 1 była jeszcze zapisana dotacja na budowę chodnika na Bieleckówce                

w kierunku Wydrza w wysokości 95.000,00 zł, ale ten zapis zostaje usunięty, gdyż ten chodnik 

będzie budowała Gmina. W tej uchwale zostanie tylko zapis dotyczący budowy chodnika                          

od Ośrodka Zdrowia w kierunku Węglisk z kwotą 120.000,00 zł. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy otworzyła dyskusję w temacie tej uchwały, w związku z tym, 

że radni nie zabrali głosu zamknęła dyskusję, a następnie poddała pod głosowanie uchwałę                         

Nr XXVI/121/16 Rady Gminy Rakszawa z dnia 28 lipca 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały 

Nr XVII/82/15 Rady Gminy Rakszawa z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Powiatu Łańcuckiego na realizację zadania publicznego. 

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie (12 głosów „za”) 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy uznała punkt trzeci porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 4 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy przeszła do realizacji punktu czwartego porządku obrad 

tj. podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok, o przybliżenie projektu tej uchwały 

poprosiła Panią Wójt. 

Pani Wójt omówiła projekt uchwały zgodnie z objaśnieniami do uchwały (załącznik nr 1                             

do protokołu). Pani Wójt powiedziała, iż dotacja dla Powiatu Łańcuckiego w kwocie 95.000,00 zł 

zostaje usunięta, a środki te zostaję w budżecie zapisane jako wydatki inwestycyjne. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy otworzyła dyskusję w temacie tej uchwały. 

Pan F. Plis zapytał, czy w metrach się coś zmienia.  

Pan J. Szubart powiedział, iż nic się nie zmienia. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy zapytała, czy radni chcą zabrać głos w temacie tej uchwały,                    

w związku z tym, że radni nie zabrali głosu zamknęła dyskusję, a następnie poddała pod 

głosowanie uchwałę Nr XXVI/122/16 Rady Gminy Rakszawa z dnia 28 lipca 2016 roku w sprawie 

zmiany budżetu na 2016 rok. 

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie (12 głosów „za”) 

 

Ad. 5 

 

W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad Wiceprzewodnicząca Rady 

Gminy zamknęła XXVI sesję Rady Gminy. Obrady trwały od godz. 800 do godz. 812.  

 

Z nagrania spisała: Teresa Nowicka           Zatwierdziła:  
 

Izabela Cieślicka 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy 

 


