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Protokół Nr VII/35/2017 

z XXXV Sesji Rady Gminy Rakszawa 

z 31 stycznia 2017 r. 
 

Obecni według załączonej listy obecności. 

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Paweł Przybyło, powiedział iż sesja została 

zwołana na wniosek czterech radnych, a związana jest z doprecyzowaniem wniosków dotyczących 

uchwały budżetowej na rok 2017, ten temat był omawiany na poprzedniej sesji, Pani Wójt zwróciła 

się z pismem do RIO, na co RIO przysłało odpowiedź. Pan Przewodniczący odczyta odpowiedź RIO 

na pismo Pani Wójt (do wglądu w biurze Rady Gminy). Przewodniczący Rady Gminy poinformował 

radnych, iż z inicjatywy RIO odbyło się spotkanie mające na celu wyjaśnienie kwestii budżetu,                      

w którym uczestniczyły Pani Wójt, Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani I. Cieślicka oraz Pani                          

M. Siuda, następnie Pani Wiceprzewodnicząca oraz Pani Wójt odbyły spotkanie, którego efektem są 

wnioski doprecyzowujące do budżetu, jakie radni otrzymali wraz z zaproszeniem na sesję. 

Przewodniczący Rady Gminy, na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji bierze udział 14 

radnych, co stanowi quorum i Rada może podejmować wiążące uchwały. Pan Przewodniczący 

odczytał zaproponowany porządek obrad. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapytał, czy Rada Gminy w Rakszawie uchwaliła budżet na rok 

2017, czy też nie, gdyż z projektu uchwały jaki dzisiaj otrzymał wynika, że takiej uchwały nie ma,              

a Gmina działa na podstawie prowizorium. Pan Przewodniczący powiedział, iż budżet został 

uchwalony na wcześniejszej sesji, w związku z czym teraz Rada Gminy może podjąć tylko 

doprecyzowujące wnioski i na tym koniec. Rada nie może teraz podjąć uchwały w której w §15 jest 

zapis „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 1 stycznia 2017 roku i podlega 

ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego”, dodał iż uchwała została 

podjęta i Gmina nie może działać na podstawie prowizorium. 

Pani Wójt powiedziała, że Gmina działa na podstawie uchwały podjętej przez Radę Gminy w dniu 

29 grudnia 2016 r., dodała, iż ta sytuacja jest kuriozalna, nie ma precedensu i jest bardzo trudna                     

do wyjaśnienia. Pani Wójt powiedziała, że na spotkaniu w którym uczestniczyła Pani 

Wiceprzewodnicząca, przedstawiciele RIO stwierdzili, że jeżeli Rada do 31 stycznia 2017 r. uchwali 

budżet, czyli poprzez doprecyzowanie wniosków podejmie uchwałę budżetową najpóźniej w dniu   

31 stycznia 2017 r., to Gmina uniknie uchwalania budżetu przez RIO. Pani Wójt powiedziała, iż wraz 

z Wiceprzewodniczącą Rady Gminy obecną na spotkaniu w RIO doszły do wniosku, że z tej sytuacji 

jakoś trzeba wyjść. 

Pani I. Cieślicka powiedziała, iż z wypowiedzi Prezesa RIO na spotkaniu zrozumiała iż, regionalna 

Izba uznała, że tego budżetu nie ma, bo nie otrzymali tekstu uchwały podpisanego przez 

Przewodniczącego Rady Gminy, otrzymali natomiast pismo Pani Wójt, że nie da się tego budżetu 

opracować zgodnie z podjętymi wnioskami, gdyż są one nieprecyzyjne i Księgowa nie potrafi ich 

odpowiednio zakwalifikować. Pani radna powiedziała, iż Ona Pani Wójt oraz Pani mecenas wspólnie 

z Panem Witalec, usiedli i Pan Witalec wskazał w jaki sposób należy te wnioski doprecyzować. Pani 

I. Cieślicka w trakcie rozmowy w RIO mówiła, że budżet jest uchwalony, ale dla przedstawicieli RIO 

tego budżetu nie ma, gdyż nie mają go podpisanego przez Przewodniczącego Rady Gminy. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż jest zaniepokojony tym, co zaistniało na ostatniej 

sesji, powiedział iż podjęcie uchwały budżetowej na dzisiejszej sesji skutkuje tym, że wszystkie 

działania finansowe, które zostały podjęte przez Gminę muszą być uwzględnione, Rada budżet 

podjęła, tylko z tego co radni słyszą pracownicy Urzędu Gminy nie umieją wpisać do podjętej 

uchwały budżetowej przegłosowanych wniosków. Pan Przewodniczący nie uważa, żeby Rada Gminy 

miała dzisiaj podejmować uchwałę budżetową, Rada powinna dzisiaj doprecyzować to, co chciała 

powiedzieć i na tym koniec. Pracownik sam niech napisze to, co Rada podjęła w grudniu. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapytał nad czym radni głosowali w grudniu, skoro dzisiaj jest 
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przedstawiany projekt budżetu, tamtej uchwały nikt nie unieważniał. Pan Przewodniczący 

powiedział, iż później radni dowiedzą się, że wszystkie zadania, które przewidywał projekt, a zostały 

w styczniu wykonane będą musiały być zaakceptowane. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

powiedział, że skoro pracownicy nie potrafią napisać, radni doprecyzują i jeszcze raz przegłosują, 

budżet zostanie przesłany do RIO. Teraz Izba twierdzi, że budżetu nie ma, bo taki do niej nie dotarł. 

Pan Przewodniczący powiedział, iż podobnie radni nie mogą głosować nad WPF, gdyż WPF też 

został już przegłosowany. 

Pani T. Chajec poprosiła, aby w tej sprawie wypowiedziała się Pani mecenas. 

Pani M. Siuda powiedziała, iż stanowisko Jej, Pani Wójt i Pani Wiceprzewodniczącej podczas 

rozmów w RIO było takie, że uchwała została podjęta, próbowała to stanowisko podpierać 

orzecznictwem sądowym, niemniej jednak przedstawiciele RIO uznali, iż nie mają racji, dlatego                 

że tej uchwały nie ma w formie dokumentu, mimo że treść tej uchwały odzwierciedla protokół                                

i załączone do protokołu dokumenty, opinia i wnioski Komisji Rewizyjnej. Pani radca powiedziała, 

iż każda ze stron pozostała przy swoim stanowisku. Dzień w którym spotkanie się odbywało nie był 

dniem do walki na argumenty prawne, stanowisko obecnych na spotkaniu dwóch przedstawicieli 

RIO, to zaledwie stanowisko 2/17 składu Kolegium Regionalnej Izby, które liczy 17 osób, 

przedstawiciele obecni na spotkaniu nie mogli zagwarantować, jakie zdanie będzie miało całe 

Kolegium. Pani M. Siuda powiedziała, iż spotkanie zostało zakończone wsparciem merytorycznym 

przez jednego z przedstawicieli, który wraz z Panią Wiceprzewodniczącą na roboczo opracowali 

sposób doprecyzowania wniosków przegłosowanych przez Radę. Pani radca powiedziała, iż nie może 

zmienić swojego stanowiska i powiedzieć, że uchwały budżetowej nie ma, ta uchwała została 

przegłosowana i ma swój numer, dodała iż ta sytuacja to kuriozum, precedens w skali kraju, takie 

sytuacje się nie zdarzają. Przedstawiciele RIO stoją na stanowisku, że trzeba podjąć próbę 

naprawienia tej sytuacji, uznali że najwłaściwszym rozwiązaniem będzie doprecyzowanie wniosków 

już przez Radę przegłosowanych w taki sposób, aby można było stworzyć dokument uchwały,                     

ale nie dokument poprzez zmianę podjętego budżetu, tylko nowej uchwały budżetowej, nie później 

niż do 31 stycznia 2017 r. Pani M. Siuda powiedziała, że jeżeli uchwała budżetowa nie zostanie 

dzisiaj podjęta, to kompetencje przechodzą do RIO i to RIO uchwali budżet. Pani radca powiedziała, 

iż sytuacja jest wyjątkowa, można prowadzić spór „czysto akademicki na gruncie prawnym”, ale cel 

nie zostanie osiągnięty, chyba że radni chcą doprowadzić do tego, że budżet uchwali RIO,                                   

ale wówczas uchwalony budżet będzie zawierał tylko wydatki bieżące i obowiązkowe zadania 

ustawowe, nie będzie żadnych inwestycji.  

Pani I. Cieślicka zapytała, czy ta uchwała budżetowa będzie obowiązywała od 1 stycznia 2017 r. 

Pani M. Siuda potwierdziła.  

Pani I. Cieślicka zapytała, czy nie będzie dodatkowych skutków, że ta uchwała została uchwalona 

jeszcze raz. 

Pani M. Siuda powiedziała, „nie”, dlatego wcześniej powiedziała, jakie było stanowisko RIO,                     

nie może powiedzieć, że ta procedura jest prawidłowa pod względem prawnym. Takie rozwiązanie 

zaproponowali przedstawiciele RIO, w związku z czym warto się nad tym zastanowić. 

Pani I. Cieślicka powiedziała, że skoro taki sposób rozwiązania problemu podsuwa RIO, to trzeba 

tak zrobić, nie można się spierać, czy to jest zgodne z prawem, termin mija i nie będzie budżetu. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż Pani mecenas potwierdziła to, co mówił, że Rada 

Gminy 29 grudnia 2016 r. podjęła uchwałę budżetową z takimi poprawkami, których pracownicy                      

nie byli w stanie napisać, to co się dzisiaj proponuje nie ma odniesienia do tamtej uchwały. Pan 

Przewodniczący powiedział, iż RIO proponuje doprecyzowanie zgłoszonych wniosków i napisanie 

uchwały, powiedział „doprecyzujmy wnioski, uchwałę mamy podjętą”. 

Pani Wójt powiedziała, iż uchwała jest podjęta z innymi wnioskami.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż nie będzie tu ani jednej osoby, która będzie 

twierdziła, że 29 grudnia były podjęte inne wnioski. 
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Pani Wójt powiedziała, iż musi stwierdzić, że były przyjęte inne wnioski, niedoprecyzowane. Dla 

przykładu Pani Wójt podała wniosek: „Wykonania parkingu, zadaszenia oraz dróg asfaltowych,                        

w miejscowości Rakszawa, wokół boiska obok sklepu ABC”, RIO stwierdziła, że to nie może być ani 

w drogach, ani. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przerwał Pani Wójt powiedział, iż przeczy Ona sobie i Pani 

mecenas, gdyż wcześniej twierdziły, że RIO w ogóle się nie wypowiedziała, że żaden dokument                 

nie dotarł.  

Pani Wójt powiedziała, iż RIO wcześniej się wypowiedziała, teraz są ostateczne rozmowy, Pani Wójt 

wcześniej była w RIO. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przerwał Pani Wójt zapytał, co z tamta uchwałą.  

Pani M. Siuda powiedziała, że to co z tamtą uchwałą, to będzie rozstrzygało Kolegium Regionalnej 

Izby Obrachunkowej po przedłożeniu kolejnego dokumentu, jeszcze nie wiadomo jakiego. 

Pan F. Plis powiedział, iż są uchwały 156 i 157, budżet i WPF, zapytał jaki numer dostałaby bieżąca 

uchwała. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że 164. 

Pan F. Pliś powiedział, iż obie te uchwały byłyby w mocy. 

Pani M. Siuda powiedziała, iż nad tym powinna się pochylić RIO. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż będą dwie uchwały w tej samej sprawie i którąś 

RIO będzie musiało unieważnić. 

Pani M. Siuda powiedziała, iż nie wiadomo co RIO zrobi. 

Pani M. Janas – Piwińska powiedziała, iż w dużej części zgadza się z Przewodniczącym Komisji 

Rewizyjnej, uchwała budżetowa i WPF zostały podjęte 29 grudnia, zapytała jaki był konkretny 

powód, że podjęte wnioski nie zostały wpisane do budżetu nawet w sposób wadliwy i uchwała                         

w ustawowym terminie nie została podpisana i przesłana do RIO. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy Pani M. Janas – Piwińska uważa, że Rada zrobiła to,                      

co powinna zrobić. 

Pani M. Janas – Piwińska powiedziała, iż takie jest Jej zdaniem, ta uchwała została przyjęta 

większością głosów na prawomocnym posiedzeniu Rady Gminy, zdarza się że Rada nie zawsze ma 

rację i podejmuje uchwały niezgodne z prawem, ale wówczas są one uchylane. Pani radna nie 

rozumie, dlaczego nie została przygotowana uchwała, nawet wadliwa i niechby RIO rozstrzygnęło, 

czy ta uchwała jest zgodna z prawem, czy też nie. Pani M. Janas – Piwińska powiedziała, iż rozumie, 

gdyby uchwała była zanegowana i na dzisiejszej sesji byłaby ponownie podejmowana, nie rozumie 

dlaczego RIO i Wojewoda nie uchylają tamtej uchwały, a Rada Gminy dzisiaj podejmuje wnioski, 

które już raz były podejmowane. 

Pani M. Siuda powiedziała, iż sporządzenie dokumentu przez pracowników Urzędu musi odpowiadać 

treści przegłosowanych wniosków i treści podjętej uchwały. Przy technicznym, fizycznym 

wprowadzaniu treści tych wniosków i kwot do dokumentu edytowalnego okazało się, że nie jest            

to możliwe do zrobienia z uwagi na konstrukcję uchwały budżetowej. Radni przegłosowali wnioski 

na dużym poziomie ogólności, a budżet dzieli się na działy, rozdziały i paragrafy, radni we wnioskach 

nie przypisali konkretnego wydatku do konkretnego rozdziału i paragrafu i dlatego Skarbnik nie może 

doprecyzowywać, domyślać się, o co radnym chodziło, o zmniejszenie np. jakiego wydatku 

bieżącego radnym chodziło. Jeżeli Skarbnik przekonana, że radni tak myśleli doprecyzowywała to,  

a Pani Wójt by to zaakceptowała, to jedna i druga Pani naraziły by się na odpowiedzialność karną                 

z art. 231 KK, który mówi o przekroczeniu uprawnień, ani Wójt, ani pracownicy Urzędu nie są 

uprawnieni do tego, aby doprecyzowywać, domniemywać, co autor miał na myśli i wpisywać                       

w określone pozycje budżetu, to jest niedopuszczalne i być może dlatego RIO po zastanowieniu się, 

po wysłaniu pisma, które Pan Przewodniczący odczytał uznała, że warto się spotkać i doprowadzić 

do naprawienia tej sytuacji, z taką propozycją dwaj przedstawiciele RIO wystąpili, co dzisiaj 
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potwierdziły Pani Wiceprzewodnicząca i Pani Wójt, Pani mecenas również potwierdza. Dzisiaj jest 

31, RIO czeka czy dostanie dokumenty, a jeżeli tak, to jakie. Pani M. Siuda powiedziała, że jeżeli 

okaże się, że Rada podejmie dzisiaj uchwałę budżetową uwzgledniającą doprecyzowane wnioski,                

to wątpliwości, które podniósł Przewodniczący Komisji Rewizyjnej będą przedmiotem obrad całego 

Kolegium. Pani radca nie potrafi powiedzieć, jaka będzie uchwała RIO, tego nie potrafili również 

powiedzieć przedstawiciele RIO, czy zalegalizują budżet z dnia dzisiejszego, jeżeli taka uchwała 

zostanie podjęta, czy też stwierdzą nieważność jednego i drugiego dokumentu, może też być tak,                 

że RIO zacznie procedować nad budżetem dla Rakszawy nie odnosząc się do żadnego dokumentu. 

Pani Wójt powiedziała, iż z rozmów wynikało, żeby tak zrobić. 

Pani M. Siuda powiedziała, iż jest duże prawdopodobieństwo, że w ten sposób będzie można 

naprawić. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że jeżeli dobrze zrozumiał wypowiedź Przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej i Pani M. Janas – Piwińskiej, to chodzi o to, żeby po przyjęciu w dniu dzisiejszym 

doprecyzowanych wniosków, do sesji budżetowej, która odbyła się 29 grudnia, żeby uchwała 

wówczas podjęta z doprecyzowanymi wnioskami była przesłana do RIO. 

Pani M. Siuda powiedziała „inaczej to przedstawili”. 

Pani M. Janas – Piwińska powiedziała, iż wszyscy mieszkają w Rakszawie, od uchwalenia uchwały 

do wysłania jest 7 dni, w związku z czym skoro nie można było tej uchwały przygotować do wysłania 

w sposób matematyczny, zapytała czy w ciągu tych 7 dni nie można było zwołać sesji w trybie pilnym 

i w sposób właściwy doprecyzować wnioski, które były przez Radę uchwalone, dziś jest 32 dni 

później, w związku z czym radni muszą „wybrać mniejsze zło”, bo z tego, co zrozumiała nie będzie 

budżetu. Pani radna powiedziała, iż uchwała nie została przygotowana w sposób papierowy i nie 

została podpisana, co jest warunkiem, aby została zalegalizowana przez organy nadzoru. 

Pani Wójt powiedziała, iż szkoda, że Pani M. Janas – Piwińska nie była na ostatniej sesji, gdyż 

wówczas Pani Wójt i Pani Księgowa wyjaśniały sytuację. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż na poprzedniej sesji Rada nowelizowała uchwałę 

budżetową z 29 grudnia, wówczas pytał, czy ta nowelizacja ma sens, skoro niektórzy twierdzą, że nie 

ma budżetu, „odpowiedź jest taka, budżet mamy, poprawnie uchwalony, tylko nie da się go napisać”. 

Pan Przewodniczący powiedział, iż 29 grudnia Pani Wójt zgłosiła szereg autopoprawek. 

Pani Wójt powiedziała, iż było ich kilka. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż nieco więcej. 

Pani Wójt powiedziała, iż była to poprawka w płacach wpisywana w kilku miejscach, a wynikająca 

z błędnych wyliczeń.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapytał w oparciu o jaki projekt budżetu teraz radni pracują, 

czy autopoprawki Pani Wójt były przegłosowane, czy nie były, czy są poprawne, czy też nie. Pan 

Przewodniczący powiedział, iż Jego zdanie jest takie i będzie przy nim obstawał „podjęliśmy 

prawidłową uchwałę budżetową, mówię to wyraźnie, Regionalna Izba Obrachunkowa stoi                                   

na stanowisku, że skoro Urząd nie potrafi bo nie wie, to niech Rada Gminy się zbierze w drodze 

głosowania doprecyzuje swoje poprawki złożone i proszę napisać uchwałę z 29 w sposób, tak jak 

zostało to doprecyzowane i przesłać nam my się tym zajmiemy, a to że nas się straszy, że RIO    

uchwali budżet, no i co że nam uchwali, nic. Będę stał na stanowisku, że powinniśmy zrobić tak,                   

jak tu mówię, ja osobiście, tylko i wyłącznie, a jeżeli RIO powie że to błędne i podejmie nam, uchwałę 

budżetową, to my ją będziemy dalej nowelizować i wszystko w temacie, a nie możemy dopuścić                 

do tego, aby dzisiaj podejmować uchwałę budżetową i twierdzić, że takiej nie było, więc pytam,                    

co z autopoprawkami Pani Wójt, przegłosowanymi, do których Izba nie wnosi zastrzeżeń”. 

Pani Wójt powiedziała, iż te autopoprawki są w tej uchwale. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, że skoro uchwała została podjęta prawidłowo,                       

a z uwagi na niedoprecyzowanie nie można jej napisać, „to ją doprecyzujmy i na tym koniec, a nie 

podejmujmy nową uchwałę”. 
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Przewodniczący Rady Gminy, żeby dobrze zrozumieć Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 

zapytał, czy chodziło Mu o to, żeby doprecyzować wnioski, aby uchwała z datą 29 grudnia 2016 r. 

napisana i podpisana przez Przewodniczącego Rady Gminy poszła do RIO. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej potwierdził, że stoi na tym stanowisku. 

Pani Wójt powiedziała, iż uchwała z 29 grudnia powinna być odzwierciedlać protokół z sesji                     

z 29 grudnia. 

Pani I. Cieślicka powiedziała, iż padło pytanie, czy ta uchwała będzie miała nowy numer, czy też nie, 

czy to będzie inna uchwała. 

Pani Wójt powiedziała, iż tak jak przekazywał Pan Witalec ma to być uchwała z 31 stycznia 2017 r. 

Pani I. Cieślicka powiedziała, iż trzeba dążyć do tego, żeby budżet uchwaliła Rada, a nie RIO,                           

bo są to dwa różne budżety. 

Pani T. Chajec zgłosiła wniosek o przeprowadzenie głosowania w sprawie punktu 3 porządku obrad 

tj. podjęcia uchwały budżetowej na 2017 r. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż Pani radna nie do końca słuchała, powiedział                                  

iż pierwszym krokiem do podjęcia uchwały jest przegłosowanie wniosków doprecyzowujących                    

tę uchwałę. 

Pan F. Pliś zasugerował, aby zmienić treść punktu 3. 

Pani T. Chajec powiedziała, iż rozumie, niemniej jednak zdania są podzielone, tu nie ma 

jednomyślności. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż obrady są w punkcie przyjęcie porządku obrad,                            

a Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zadał na samym początku pytanie, czy Rada Gminy                               

w Rakszawie uchwaliła budżet w dniu 29 grudnia, czy też nie uchwaliła i od początku dyskusji trudno 

na to pytanie odpowiedzieć. 

Pani T. Chajec powiedziała, iż to pytanie nie dotyczy przyjęcia porządku obrad. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż nie było jeszcze głosowania nad przyjęciem porządku 

obrad. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, że jeżeli odpowiedź na to pytanie będzie „tak”,                    

to ten punkt i następny są bezprzedmiotowe. 

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił kilka minut przerwy. 

Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady, powiedział iż sytuacja jest niecodzienna, 

zapytał Panią Wójt, na podstawie jakiego dokumentu funkcjonują finanse Gminy do tej pory. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej dopytał, na podstawie jakiego dokumentu funkcjonowały                      

w styczniu finanse Gminy. 

Pani Wójt powiedziała, iż uważała, że uchwała była podjęta 29 grudnia, wytworzenie jej w formie 

dokumentu było niemożliwe, w terminie 7 dni Pani Wójt nalegała, aby Pani Skarbnik przygotowała 

treść uchwały budżetowej na rok 2017. Księgowa twierdziła, że nie jest w stanie wykonać treści tego 

dokumentu, aby był spójny i zgodny z prawem, niemniej jednak Pani Wójt nalegała, aby Pani 

Skarbnik przygotowała dokument zgodny z tym, co przegłosowała Rada Gminy. Pani Skarbnik 

skorzystała wówczas z przysługującego Jej prawa i uznała, że przełożony zmusza Ją do przekroczenia 

prawa, w związku z czym wystosowała pismo, że nie jest w stanie takiego dokumentu przygotować, 

gdyż wnioski przyjęte, jako poprawki do projektu budżetu nie określają działów, rozdziałów                                  

do których Ona to może przypisać, a niektóre wnioski są tak sformułowane, że trudno znaleźć 

rozwiązanie, dla przykładu Pani Wójt podła wniosek dotyczący  zmniejszenia wydatków bieżących 

w rozdziale Urzędy Gmin o kwotę 350.000,00 zł, w tym rozdziale są dwa rodzaje wydatków 

bieżących, czyli płace i wydatki statutowe, Księgowa już w tym punkcie utknęła, gdyż nie wiedziała, 

z którego wydatku bieżącego ma tę kwotę zdjąć. Pani Wójt jako drugi przykład podała wniosek,                      

o którym wcześniej wspomniała, to zadanie w całości nie mieściło się ani w kulturze fizycznej,                      

ani w drogach, w związku z czym trzeba było ten wniosek doprecyzować, wypracować dwa wnioski, 
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kwotę podzielić i przydzielić ją do dwóch działów. Pani Wójt powiedziała, że Pani Skarbnik                          

nie mogła tego sama zrobić, ta decyzja poparta była przez przedstawiciela RIO, który stwierdził,                    

że przekroczenie uprawnień jest karalne i Pani Skarbnik nie może poprawiać wniosków 

przedstawionych przez Radę, nie może też umiejscowić tych wniosków w odpowiednich działach                   

i rozdziałach. Pani Wójt powiedziała, że póki co z ostrożności nie realizuje budżetu w tych 

kontrowersyjnych działach, czy rozdziałach, do których Rada zaproponowała poprawki, powiedziała 

iż nie zawiera żadnych umów, ani na inwestycje, ani na wydatki bieżące, również z uwagi na to,                   

że mija termin przygotowania uchwały. Pani Wójt poinformowała radnych, że również spotkała się 

z przedstawicielem RIO, który ostrzeżenie o przekroczeniu uprawnień oprócz Księgowej przekazał 

również Pani Wójt. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy Gmina w tej chwili funkcjonuje na podstawie 

prowizorium, czy na podstawie uchwały. 

Pani Wójt powiedziała, iż to nie ma znaczenia, na fakturach nie pisze na czym funkcjonuje. 

Pani I. Cieślicka powiedziała, iż powstał problem, że jeżeli budżet będzie podjęty z datą dzisiejszą,  

a tamten budżet będzie uchylony, to okaże się, że Gmina w styczniu działała na prowizorium. 

Pani Wójt zapytała, jakie to ma znaczenie. 

Pani I. Cieślicka zapytała, czy decyzje, które Pani Wójt podejmowała w styczniu dotyczyły tylko 

spraw bieżących, najważniejszych, czy zostały podjęte inne decyzje. 

Pani Wójt powiedziała, iż decyzje dotyczyły tylko tych spraw, które muszą być realizowane. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż Pani Wójt w swej rozległej wypowiedzi uniknęła 

odpowiedzi na pytanie, w oparciu o jaki dokument, czy o uchwałę z dnia 29, i z ostrożności, tam 

gdzie są niedoprecyzowane wpisy Pani Wójt nie zawiera żadnych umów, czy też Pani Wójt działa   

na podstawie prowizorium, które jest innym w treści dokumentem, niż uchwała Rady Gminy. 

Pani Wójt powiedziała, iż nie działa na podstawie prowizorium, bo gdyby chciała działać                                 

na podstawie prowizorium uznając, że dokumentu z grudnia nie ma, to mogłaby już zawierać różne 

umowy, związane choćby z promocją Gminy, czy bieżącym utrzymaniem dróg, Pani Wójt tego                    

nie robi, bardziej przychyla się do tego, co było w uchwalonym budżecie. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapytał, czy w całości. 

Pani Wójt potwierdziła. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż są poszczególne etapy, aby uchwała Rady Gminy 

weszła w życie, najpierw uchwala ją Rada Gminy, później podpisuje Przewodniczący Rady Gminy, 

a następnie jej publikacja, pod uchwałą z 29 grudnia Przewodniczący Rady Gminy nie złożył podpisu, 

ponieważ ta uchwała do chwili obecnej nie została napisana i do chwili obecnej nie została 

opublikowana. 

Pani Wójt powiedziała, iż ta uchwała podlega opublikowaniu, a nie wchodzi w życie                                           

po opublikowaniu, ta uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż w dniu dzisiejszym ma być podjęta uchwała                     

z numerem i datą dzisiejszą, w związku z czym śmie twierdzić, że uchwała z 29 nie uzyska podpisu 

Przewodniczącego Rady Gminy i późniejszej publikacji w dzienniku Urzędowym. Pan 

Przewodniczący zapytał któremu dokumentowi RIO przyzna moc obowiązującą mając przed sobą 

dokument kompletny i niekompletny, odpowiedź nasuwa się sama. Przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej powiedział, iż RIO uchyli uchwałę z 29 grudnia, gdyż nie zawiera podpisu 

Przewodniczącego, albo nie została sporządzona. Pan Przewodniczący nawiązując do wcześniejszej 

wypowiedzi zapytał Panią Wójt, czy żadne decyzje finansowe, czy umowy które zostały zawarte                

nie wykraczają poza to, co znajdowało się w uchwale budżetowej z 29 grudnia. 

Pani Wójt potwierdziła. 



7 
 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapytał, czy Pani Wójt o tym zapewnia i nie zaskoczy radnych. 

Pani Wójt powiedziała, iż nie zaskoczy radnych, zapytała czy radni mają inne informacje, gdyż Ona 

nie spotykała się z żadnym dokumentem, który wykraczałby poza budżet. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż Pani Wójt niejednokrotnie na tej sali dała                        

do zrozumienia, że nie do końca jest zorientowana w tym, co się dzieje w Urzędzie i Gminie, jako 

przykład podał sprawę procesu Tygryska z Gminą. Pan Przewodniczący powiedział, iż właśnie takie 

sytuacje powodują Jego dociekliwość, dodał iż za tydzień radni usłyszą, ze Pani Wójt była 

niedoinformowana, a dokument dopiero wpłynął.  

Pani Wójt powiedziała, że można rozmawiać „o tym, co by było gdyby”, można odstawić budżet                    

i rozmawiać o tym, co było pół roku temu, zapytała dlaczego nie rozmawiają o tym, że Pani Wójt 

prosiła na sesji budżetowej o kilkudniową przerwę, żeby Pani Skarbnik mogła przygotować 

dokument, do tego nie doszło, a już wtedy byłoby wiadomo, że tego dokumentu nie da się sporządzić. 

Pani Wójt powiedziała, iż umawiała się z radnymi, że się spotkają w sprawie rozwiązania tego 

problemu, Pan Przewodniczący stwierdził, że „Przewodniczący Komisji Rewizyjnej nie ma czasu                

w piątek, w tym tygodniu, Pan Przewodniczący wyjeżdża za granicę, czekamy aż Izba Obrachunkowa 

nam pismo jakieś przyśle, to doczekaliśmy się do Izby Obrachunkowej, Izba Obrachunkowa nam 

podsunęła na wspólnym spotkaniu, co należy zrobić, żeby z tego patu wyjść”. Pani Wójt dodała,                  

że dla Niej lepszym by pewnie było gdyby to RIO uchwaliła budżet, nie zabrałaby wówczas z płac. 

RIO ustala budżet na podstawie zawartych umów, na podstawie wydatków obligatoryjnych, które 

muszą być realizowane. Pani Wójt powiedziała, iż nie chodzi o to, co Jej się podoba, czy co dla Niej 

byłoby lepsze, wszyscy tu są po to, żeby działać na rzecz mieszkańców Gminy, a nie na rzecz tego, 

kto ma rację. Jeżeli dzisiaj budżet nie będzie uchwalony, to uchwali go RIO, gdyż tak mówi prawo. 

Pani Wójt powiedziała, iż przekazuje to, czego się dowiedziała będąc wraz z Wiceprzewodniczącą 

Rady Gminy w RIO, a Rada zrobi to, co uważa za stosowne. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż wnioski Komisji Rewizyjnej zostały złożone                     

do sekretariatu Urzędu Gminy 12 grudnia, zapytał dlaczego tych wątpliwości, o których jest mowa 

dzisiaj nikt nie podniósł 29 grudnia. 

Pani Wójt powiedziała, iż wówczas te wnioski nie były poprawkami do budżetu. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż były to poprawki do budżetu. 

Pani Wójt powiedziała, iż były to wnioski zawarte w opinii Komisji. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż ustalenia były takie, że wszystkie wątpliwości związane 

z doprecyzowaniem wniosków zostaną napisane w formie pisemnej i przekazane do wiadomości 

Rady, żeby Rada mogła się do tego ustosunkować i sprecyzować. 

Pani Wójt powiedziała, że Pan Przewodniczący był u Niej i powiedziała Mu, że nie może sama 

zmieniać i doprecyzowywać wniosków Rady, w związku z czym proponowała spotkanie robocze,                 

z radnymi, z księgową, która podpowie jak trzeba zrobić. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż zostało wyjaśnione, że do tej chwili Pani Wójt                             

nie podjęła żadnych działań wykraczających poza zaproponowany przez Radę Gminy budżet na rok 

2017. 

Pani Wójt powiedziała, iż powiedziała wszystko, co miała do powiedzenia. 

Pani T. Chajec zapytała, w jakim punkcie są obrady. 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do przyjęcia porządku obrad 

Przewodniczący poddał pod głosowanie zaproponowany porządek obrad. 

Radni przyjęli porządek obrad jednogłośnie (14 głosów „za”) 

 

Zatwierdzony porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 
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2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwały budżetowej na 2017 rok. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 - 2026. 

5. Zakończenie obrad. 

 

Ad. 3 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu trzeciego porządku obrad  

tj. podjęcia uchwały budżetowej na 2017 rok. Pan Przewodniczący powiedział, iż uchwała ta została 

przygotowana w formie papierowej, radni otrzymali ją dzisiaj, w związku z czym nie było czasu                   

na zapoznanie się z nią. Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że zanim rada będzie głosować 

nad przyjęciem uchwały, wcześniej zostaną podjęte wnioski, które doprecyzowują wnioski Komisji 

Rewizyjnej do budżetu na rok 2017. Pan Przewodniczący powiedział, iż wnioski radni otrzymali wraz 

z zaproszeniem na dzisiejszą sesję i każdy radny miał obowiązek się z tymi wnioskami zapoznać. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapytał, co jest punktem wyjściowym do tego projektu 

uchwały, kto jest jej autorem i kiedy został złożony do biura Rady, od którego momentu radni 

procedują nad nim. 

Pani Wójt powiedziała „no i właśnie, zaraz się tu wypowie Pani Teresa, bo ja absolutnie                                     

nie polecałam, miała sobie księgowa przygotować ten projekt i dopiero Państwu przedstawić, jeżeli 

te wnioski przedstawione na sesji przegłosujecie i będą Wam odpowiadały, czyli wyszła Pani 

Skarbnik trochę dalej i wpisała już do tej uchwały te wnioski, oczywiście jeżeli te wnioski będą 

inaczej wyglądać, zaraz tu notujemy, że trzeba to zmienić”. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapytał, co jest punktem wyjściowym, powiedział iż punktem 

wyjściowym jest projekt uchwały budżetowej, który w ubiegłym roku złożyła Pani Wójt. 

Pani Wójt powiedziała, iż w tym są autopoprawki przegłosowane, dodała iż ten dokument był 

tworzony kilka razy. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, „czyli co, w grudniu pracowaliśmy częściowo nad 

tym, tak żeby część poprawek przegłosować, teraz przegłosujemy następną część poprawek, chcę się 

dowiedzieć, w którym momencie i kto jest autorem, czy autor projektu tej uchwały jest  poprawny”. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy ta uchwała, która została radnym przekazana w dniu 

dzisiejszym została przygotowana na podstawie wniosków zawartych w opinii Komisji Rewizyjnej, 

ale już doprecyzowanych poprzez dokument, który jest dzisiaj. 

Pani Wójt potwierdziła. 

Przewodniczący Rady Gminy dopytał, czy w tej uchwale są zawarte wszystkie wnioski Komisji 

Rewizyjnej, wnioski nad którymi Rada głosowała w dniu 29 grudnia, czyli można powiedzieć tamte 

wnioski „przeszły awansem”, one były przegłosowane w sposób czytelny, natomiast wnioski które 

były nieczytelne zostały doprecyzowane i zostały umieszczone w projekcie tej uchwały, teraz czekają 

na przegłosowanie i powtórne przyjęcie uchwały. 

Pani Wójt powiedziała, że jeżeli Rada tak zaakceptuje. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż należy przyjąć, że Rada pracuje nad budżetem 

od chwili wniesienia jego projektu, do dnia dzisiejszego, dodał iż chce dojść do tego, w którym 

momencie został złożony projekt. 

Pani M. Siuda powiedziała, iż wszystko jest od początku zepsute, nie da się naprawić czegoś, co jest 

zepsute od początku, spór może trwać do północy, czy jutra rana i do niczego może nie doprowadzić, 

dodała iż wszystko jest od początku źle zrobione przez to, że niedoprecyzowane są wnioski. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż wnioski były złożone 12 i do 29 nikt nie wykazał 

wątpliwości. 

Pani M. Siuda powiedziała, iż myślała, że ta sesja potrwa krótko, dodała iż Rada musi przyjąć jakiś 

kompromis, jeżeli coś nie dało się naprawić do tej pory, to jest jedyne rozwiązanie wskazane przez 

RIO, nie można prowadzić dysputy na temat procedur, czy poprawności, tego się nie da teraz tak 

naprawić. Pani radca powiedziała, iż Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zadaje pytania, na które 

przepisy prawa nie dają odpowiedzi. 
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Pani M. Janas – Piwińska powiedziała, iż wszyscy zawalili, został przygotowany projekt uchwały, 

Rada wprowadziła poprawki nie do końca sformułowane precyzyjnie, żeby można je było zapisać              

w budżecie, w związku z czym uchwała nie została przygotowana w wyznaczonym terminie. Pani 

radna powiedziała, że doprecyzowane wnioski, które radni otrzymali z zaproszeniem na sesję są                  

na czerwono zaznaczone w projekcie uchwały, który radni dzisiaj otrzymali, dziś jest ostatni dzień 

na uchwalenie budżetu, jeżeli radni chcą mieć taki budżet muszą go dzisiaj uchwalić, jest to jedyny 

sposób na naprawienie tej sytuacji. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż Rada będzie teraz głosować nad wnioskami, które 

doprecyzowują uchwałę budżetową, po czym przeszedł do głosowania poszczególnych wniosków: 

Wniosek 1 

W Dziale 600 Transport i łączność:  

 rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 190.000,00 zł 

do kwoty 247.096,75 zł w tym: z wydatków jednostek budżetowych z kwoty 437.096,75 zł 

odjąć 190.000,00 zł,  w tym: z litery b) wydatki związane z  realizacją ich zadań statutowych 

z kwoty 427.096,75 zł odjąć 190.000,00 zł. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy radni mają wątpliwości, w związku z tym, że radni nie 

mieli wątpliwości poddał pod głosowanie w/w wniosek. 

Radni przyjęli wniosek (12 głosów „za” 2 głosy „przeciw”) 

Wniosek 2 

W Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa: 

 rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejszyć wydatki bieżące                       

o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 221.259,00 zł w tym:  z wydatków bieżących, wydatków 

jednostek budżetowych,  z litery b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                        

z kwoty 311.259,00 zł odjąć 100.000,00 zł. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy radni mają wątpliwości, w związku z tym, że radni nie 

mieli wątpliwości poddał pod głosowanie w/w wniosek. 

Radni przyjęli wniosek (12 głosów „za” 2 głosy „wstrzymujące”) 

Wniosek 3 

W Dziale 750 Administracja publiczna: 

 rozdział 75023 Urzędy Gmin, zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 350.000,00 zł, do kwoty 

1.931.157,50 zł w tym: z wydatków jednostek budżetowych, z litery a) wynagrodzenia                        

i składki od nich naliczane z kwoty 1.884.957,50 zł odjąć 350.000,00 zł,  

 rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zmniejszyć wydatki bieżące                

o kwotę 55.000,00 zł do kwoty 5.000,00 zł. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy radni mają wątpliwości, w związku z tym, że radni nie 

mieli wątpliwości poddał pod głosowanie w/w wniosek. 

Radni przyjęli wniosek (11 głosów „za” 3 głosy „przeciw”) 

Wniosek 4 

W Dziale 757 Obsługa długu: 

 rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu 

terytorialnego, zmniejszyć wydatki o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 60.000,00 zł. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy radni mają wątpliwości, w związku z tym, że radni nie 

mieli wątpliwości poddał pod głosowanie w/w wniosek. 

Radni przyjęli wniosek (12 głosów „za” 2 głosy „wstrzymujące”) 

Wniosek 5 

W Dziale 758 Różne rozliczenia: 

 rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe, zmniejszyć rezerwę ogólną o kwotę 10.000,00 zł 

do kwoty 40.000,00 zł. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy radni mają wątpliwości, w związku z tym, że radni nie 

mieli wątpliwości poddał pod głosowanie w/w wniosek. 
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Radni przyjęli wniosek (12 głosów „za” 2 głosy „wstrzymujące”) 

Wniosek 6 

W Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 

 rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 

30.000,00 zł do kwoty 190.000,00 zł. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy radni mają wątpliwości, w związku z tym, że radni nie 

mieli wątpliwości poddał pod głosowanie w/w wniosek. 

Radni przyjęli wniosek (12 głosów „za” 2 głosy „przeciw”) 

Wniosek 7 

W Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:  

 rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg doprecyzować zapis – „Wykonanie 

oświetlenia na drogach gminnych (Fundusz sołecki Wydrze)” – 20.000,00 zł, poprzez 

dodanie, po słowie „gminnych”, złów „na terenie sołectwa Wydrze, przy drodze Wydrze                   

– Podbór”. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy radni mają wątpliwości, w związku z tym, że radni nie 

mieli wątpliwości poddał pod głosowanie w/w wniosek. 

Radni przyjęli wniosek jednogłośnie (14 głosów „za”) 

Wniosek 8 

W Dziale 926 Kultura fizyczna:  

 rozdział 92601 Obiekty sportowe, wydatki bieżące, kwotę 23.000,00 zł w całości przeznaczyć 

na bieżące utrzymanie boisk. Bez wynagrodzenia bezosobowego gospodarzy boisk i składek 

od nich naliczanych – kwota 8.000,00 zł. 

 rozdział 92601 Wydatki majątkowe, rezygnacja z inwestycji „Ogrodzenie boiska piłkarskiego 

w Wydrzu” – kwota 15.000,00 zł, przeniesienie w/w wydatku do Rozdziału 92605, wydatki 

bieżące. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy radni mają wątpliwości, w związku z tym, że radni nie 

mieli wątpliwości poddał pod głosowanie w/w wniosek. 

Radni przyjęli wniosek (10 głosów „za” 3 głosy „przeciw”  

1 głos „wstrzymujący”) 

Wniosek 9 

W dziale 600 Transport i łączność, w Rozdziale 60013 drogi publiczne wojewódzkie, w punkcie II 

wydatki majątkowe zwiększyć o kwotę 200.000,00 zł, na pomoc finansową dla Samorządu 

Województwa Podkarpackiego, na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 877 Naklik                       

– Leżajsk – Łańcut – Szklary w miejscowości Rakszawa – Potok, I etap. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy radni mają wątpliwości, w związku z tym, że radni nie 

mieli wątpliwości poddał pod głosowanie w/w wniosek. 

Radni przyjęli wniosek jednogłośnie (14 głosów „za”) 

Wniosek 10 

W dziale 600 Transport i łączność, w Rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe, w punkcie II 

wydatki majątkowe zwiększyć o kwotę 200.000,00 zł, na pomoc rzeczową dla powiatu Łańcuckiego, 

na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1512 R Medynia Głogowska - Rakszawa,                               

w miejscowości Rakszawa, od Ośrodka Zdrowia w kierunku Węglisk, I etap. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy radni mają wątpliwości, w związku z tym, że radni nie 

mieli wątpliwości poddał pod głosowanie w/w wniosek. 

Radni przyjęli wniosek jednogłośnie (14 głosów „za”) 

 

Wniosek 11 

W Dziale 600 Transport i łączność, w Rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, w punkcie II 

wydatki majątkowe zwiększyć o kwotę 30.000,00 zł na przebudowę dróg o nr 4995/4 i 4995/2 

(położenie asfaltu). 
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Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy radni mają wątpliwości, w związku z tym, że radni nie 

mieli wątpliwości poddał pod głosowanie w/w wniosek. 

Radni przyjęli wniosek jednogłośnie (14 głosów „za”) 

Wniosek 12 

W Dziale 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 obiekty sportowe, w punkcie II wydatki 

majątkowe zwiększyć o kwotę 70.000,00 zł na budowę parkingu oraz wiaty przy obiekcie sportowym 

na działce nr 4995/3. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy radni mają wątpliwości, w związku z tym, że radni nie 

mieli wątpliwości poddał pod głosowanie w/w wniosek. 

Radni przyjęli wniosek jednogłośnie (14 głosów „za”) 

Wniosek 13 

W Dziale 600 Transport i łączność, w Rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, w punkcie II 

wydatki majątkowe zwiększyć o kwotę 15.000,00 zł na przebudowę drogi na działkach nr 4995/5, 

4993. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy radni mają wątpliwości, w związku z tym, że radni nie 

mieli wątpliwości poddał pod głosowanie w/w wniosek. 

Radni przyjęli wniosek jednogłośnie (14 głosów „za”) 

Wniosek 14 

W Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w Rozdziale 90015 Oświetlenie ulic 

placów i dróg, w punkcie II wydatki majątkowe zwiększyć o kwotę 25.000,00 zł na wykonanie 

projektu oświetlenia przy drodze powiatowej 1368 R Trzeboś – Rakszawa Basakówka od strony 

granicy z Trzebosią na odcinku 1km (okolice przystanku autobusowego Rakszawa Mościny). 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy radni mają wątpliwości, w związku z tym, że radni nie 

mieli wątpliwości poddał pod głosowanie w/w wniosek. 

Radni przyjęli wniosek jednogłośnie (14 głosów „za”) 

Wniosek 15 

W Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w Rozdziale 90015 Oświetlenie ulic 

placów i dróg, w punkcie II wydatki majątkowe zwiększyć o kwotę 5.000,00 zł na wykonanie 

projektu oświetlenia w miejscowości Rakszawa przy drodze powiatowej 1512 R Medynia Głogowska 

– Rakszawa (od skrzyżowania z drogą gminną 9959 R Rakszawa Urząd Gminy – Węgliska)                           

na długości 300m w kierunku Węglisk. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy radni mają wątpliwości, w związku z tym, że radni nie 

mieli wątpliwości poddał pod głosowanie w/w wniosek. 

Radni przyjęli wniosek jednogłośnie (14 głosów „za”) 

Wniosek 16 

W Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w Rozdziale 90015 Oświetlenie ulic 

placów i dróg, w punkcie II wydatki majątkowe zwiększyć o kwotę 5.000,0 zł na wykonanie projektu 

oświetlenia przy drodze gminnej publicznej nr 9958 R Rakszawa stadion K.S. Włókniarz. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy radni mają wątpliwości, w związku z tym, że radni nie 

mieli wątpliwości poddał pod głosowanie w/w wniosek. 

Radni przyjęli wniosek jednogłośnie (14 głosów „za”) 

Wniosek 17 

W dziale 600 Transport i łączność, w Rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, w punkcie II 

wydatki majątkowe zwiększyć o kwotę 5.000,00 zł na wykonanie projektu chodnika przy drodze 

powiatowej nr działki  835/7 od zatoczki autobusowej Rakszawa Rąbane (obok sklepu GS) na 

odcinku 200m w kierunku Wydrza. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy radni mają wątpliwości, w związku z tym, że radni nie 

mieli wątpliwości poddał pod głosowanie w/w wniosek. 

Radni przyjęli wniosek jednogłośnie (14 głosów „za”) 
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Wniosek 18 

W dziale 600 Transport i łączność, w Rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, w punkcie II wydatki 

majątkowe zwiększyć o kwotę 130.000,00 zł na przebudowę drogi publicznej nr 9961 R Rakszawa 

Wołochy – Rakszawa Kościelne. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy radni mają wątpliwości, w związku z tym, że radni nie 

mieli wątpliwości poddał pod głosowanie w/w wniosek. 

Radni przyjęli wniosek jednogłośnie (14 głosów „za”) 

Wniosek 19 

W dziale 600 Transport i łączność, w Rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, w punkcie II wydatki 

majątkowe zwiększyć o kwotę 30.000,00 zł na wykonanie projektu budowy drogi w miejscowości 

Rakszawa (nr działek 7573, 7579/5, 7579/6). 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy radni mają wątpliwości, w związku z tym, że radni nie 

mieli wątpliwości poddał pod głosowanie w/w wniosek. 

Radni przyjęli wniosek jednogłośnie (14 głosów „za”) 

Wniosek 20 

W dziale 600 Transport i łączność, w Rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, w punkcie I wydatki 

bieżące zwiększyć o kwotę 30.000,00 zł na wykonanie regulacji prawnej drogi tzw. „Grobli”                        

(nr działek 6386/3, 6386/4, 6386/1,6392). 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy radni mają wątpliwości, w związku z tym, że radni nie 

mieli wątpliwości poddał pod głosowanie w/w wniosek. 

Radni przyjęli wniosek jednogłośnie (14 głosów „za”) 

Wniosek 21 

Rada Gminy wnioskuje o wykreślenie z projektu uchwały budżetowej na 2017 rok, pkt 1, 2, 3 i 4                

z §13 oraz o to, aby w chwili pojawienia się wolnych środków, uwzględnić pieniądze na renowację 

sztandaru Gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy radni mają wątpliwości. 

Pan S. Piersiak poprosił Przewodniczącego Rady Gminy o odczytanie punktów §13 wymienionych 

we wniosku. 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał brzmienie §13 projektu uchwały.  

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, co w tym wniosku było niezrozumiałe, został on zapisany tak, 

jak był zapisany 29 grudnia. 

Pani Wójt powiedziała, iż Ona nie precyzowała wniosków. 

Pani M. Janas – Piwińska powiedziała, iż wniosek 21 zawiera w sobie dwa wnioski, w związku                       

z czym powinien być rozdzielony na dwa odrębne, pierwszy: „wykreślenie z projektu uchwały 

budżetowej na 2017 rok, pkt 1, 2, 3 i 4 z §13”, a drugi: „aby w chwili pojawienia się wolnych środków, 

uwzględnić pieniądze na renowację sztandaru Gminy”. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż ten wniosek zostanie rozdzielony. 

Pan S. Piersiak powiedział „jeżeli mogę skwitować, to po prostu wiążecie ręce Pani Wójt już 

definitywnie tym zapisem”. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie rozdzielony wniosek 21:  

Wniosek 21 

Rada Gminy wnioskuje o wykreślenie z projektu uchwały budżetowej na 2017 rok, pkt 1, 2, 3 i 4                

z §13. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy radni mają wątpliwości, w związku z tym, że radni nie 

mieli wątpliwości poddał pod głosowanie w/w wniosek. 

Radni przyjęli wniosek (10 głosów „za” 4 głosy „przeciw”) 

Wniosek 22 

Rada Gminy wnioskuje o to, aby w chwili pojawienia się wolnych środków, uwzględnić środki                    

na renowację sztandaru Gminy 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy radni mają wątpliwości, w związku z tym, że radni nie 

mieli wątpliwości poddał pod głosowanie w/w wniosek. 

Radni przyjęli wniosek jednogłośnie (14 głosów „za”) 



13 
 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż wszystkie wnioski zostały przegłosowane tak,                             

aby można było napisać uchwałę w sposób poprawny. Pan Przewodniczący zapytał, czy radni                       

chcą jeszcze zabrać głos w temacie budżetu na 2017 rok, w związku z tym, ze radni nie zabrali                     

głosu zamknął dyskusję, po czym przeszedł do głosowania uchwały budżetowej na 2017 rok                         

Nr XXXV/164/17 Rady Gminy Rakszawa z dnia 31 stycznia 2017 roku z wcześniej przyjętymi 

wnioskami i autopoprawkami 

Radni przyjęli uchwałę (10 głosów „za” 2 głosy „przeciw”  

2 głosy „wstrzymujące”) 

Przewodniczący Rady Gminy uznał punkt trzeci porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 4 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu czwartego porządku obrad 

tj. podjęcia uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 – 2026. Pan 

Przewodniczący zapytał, czy Pani Wójt chciałaby cos powiedzieć w temacie tej uchwały. 

Pani Wójt powiedziała, iż jest to uchwała odzwierciedlająca budżet. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż jest to uchwała odzwierciedlająca budżet, ale budząca 

pewne wątpliwości, na ostatniej sesji przyjmowana była zmiana do budżetu na rok 2017 

uwzględniająca projekt w ZSTG, a tu jest to skreślone. Pan Przewodniczący zapytał, co się teraz 

dzieje ze zmianą do budżetu z ostatniej sesji, z obecnej uchwały w sprawie WPF ten projekt jest 

wykreślony. 

Pani Wójt powiedziała, że projektu nie ma w budżecie. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż projekt jest w zmianie do budżetu. 

Pani Wójt powiedziała, iż te zmiany trzeba będzie zrobić na następnej sesji. 

Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję w temacie tej uchwały. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż to jest nonsens, Rada Gminy przyjęła poprawkę 

do budżetu przyjętego w dniu 29, teraz przyjęty budżet „udaje”, że tej poprawki nie ma i nie ma 

następnej nowelizacji, dziś Rada przegłosowała budżet bez autopoprawek Pani Wójt do projektu „jak 

udajemy, że tamtego wcale nie było, to tych autopoprawek też nie ma”. Pan Przewodniczący 

zwracając się do Pani Wójt powiedział, że wtedy zgłosiła autopoprawki, których dziś Rada nie 

przegłosowała, Rada przegłosowała dziś poprawki, które były już przegłosowane w identycznym 

brzmieniu. 

Pani I. Cieślicka powiedziała, iż na spotkaniu Pan Witalec proponował, aby zmianę do budżetu też 

uchylić i przegłosować tę samą uchwałę jako następną. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż to by miało sens, gdyby w tej uchwale był zapis 

że się uchyla. 

P. Janas – Piwińska zapytała, co z projektem, który jest realizowany, bądź będzie realizowany                         

w ZSTG.  

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż projekt jest realizowany. 

Pani M. janas Piwińska powiedziała, iż uchwała, która była podjęta na ostatniej sesji jest w mocy. 

Pani Wójt powiedziała, iż ta uchwała do dzisiaj jest w mocy, dodała „zobaczymy co Regionalna Izba 

zrobi, niestety taka jest prawda. Regionalna Izba, tak jak tutaj Pani Wiceprzewodnicząca wspomniała, 

proponowała, żeby po podjęciu uchwały budżetowej przyjąć zmiany do budżetu, nie możemy tego 

zrobić, bo jest to w sprzeczności, czyli już wiemy że jeden argument Regionalnej Izby był nie                            

do końca zgodny z prawem, bo w naszym Statucie jest zapis”, Pani Wójt poprosiła Panią M. Siuda      

o odczytanie właściwego zapisu w Statucie. 

Pani M. Siuda odczytała zapis Statutu: „Uchylenie lub zmiana podjętej uchwały może nastąpić tylko 

w drodze odrębnej uchwały podjętej nie wcześniej niż na następnej sesji”. Pani radca powiedział,                   

iż zmianę do uchwały będzie można uchwalić dopiero na następnej sesji. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż w dzisiejszej uchwale Rada powinna uchylić 

uchwałę z 29. 

Pani Wójt powiedziała, iż budżetu na 2017 rok nie można uchylić, bo jest to pierwotna uchwała. 
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Pani M. Janas – Piwińska powiedziała, iż Statut mówi, że uchwała, która została podjęta dwa tygodnie 

temu, czyli 15 stycznia, była zmianą uchwały budżetowej z poprzedniej sesji, z 29 grudnia, skoro 

Gmina nie miała tego budżetu, więc siłą rzeczy nie można było przyjąć tej uchwały. Pani                             

radna powiedziała, iż uchwała podjęta dwa tygodnie temu, po uchwaleniu dzisiejszego budżetu                    

nie ma mocy prawnej, jeżeli radni chcą żeby ta uchwała miała moc prawną, to po dzisiejszej                          

sesji powinna być zaraz zwołana druga sesja, która będzie legalizować te uchwały, jest na to czas. 

Pani M. Janas – Piwińska powiedziała, żeby nie zamykać drogi szkole, która ten projekt realizuje,                

w Statucie nie jest powiedziane, że to nie może być w tym samym dniu. 

Pani Wójt zasugerowała, aby to zostawić Regionalnej Izbie. 

Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję, po czym przeszedł do głosowania uchwały                             

Nr XXXV/165/17 Rady Gminy Rakszawa z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie wieloletniej 

prognozy finansowej na lata 2017 – 2026. 

Radni przyjęli uchwałę (10 głosów „za” 4 głosy „wstrzymujące”) 

Przewodniczący Rady Gminy uznał punkt czwarty porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 5 

 

W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy 

zamknął XXXV sesję Rady Gminy. Obrady trwały od godz. 1700 do godz. 1920.  

 

Sporządziła: Teresa Nowicka           Zatwierdził:  
 

Paweł Przybyło 

Przewodniczący Rady Gminy 


