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Protokół Nr VII/36/2017 

z XXXVI Sesji Rady Gminy 

z dnia 6 lutego 2017 r. 
 

Obecni według załączonej listy obecności. 

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Paweł Przybyło, powiedział iż po wspólnych 

ustaleniach sesja została zwołana na wniosek Pani Wójt, ma ona na celu stuprocentowe naprawienie 

spraw związanych z budżetem na 2017 rok, radni otrzymali dokumenty jest w nich uchwała, która 

już raz była uchwalana w dniu 10 stycznia, natomiast biorąc pod uwagę to, że budżet został 

uchwalony w dniu 31 stycznia zaszła konieczność ponownego jej podjęcia. Przewodniczący Rady 

Gminy, na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji bierze udział 11 radnych, co stanowi 

quorum i Rada może podejmować wiążące uchwały. Pan Przewodniczący powiedział, iż wraz                         

z materiałami na dzisiejszą sesję radni otrzymali zaproponowany porządek obrad, odczytał jego treść, 

po czym poddał go pod głosowanie. 

Radni przyjęli porządek obrad jednogłośnie (11 głosów „za”) 

 

Zatwierdzony porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok. 

4. Zakończenie obrad. 

 

Ad. 3 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu trzeciego porządku obrad  

tj. podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok. Pan Przewodniczący zapytał, czy Pani 

Wójt chciałaby coś powiedzieć w kwestii tej uchwały. 

Pani Wójt powiedziała, iż ta uchwała niewiele różni się od tej podejmowanej w dniu 10 stycznia,                    

w §1 zostało dopisane: „w Uchwale XXXV/164/17 Rady Gminy Rakszawa z dnia 31.01.2017 roku 

wprowadza się następujące zmiany”, ponadto doszedł §3 o treści „traci moc uchwała                                           

Nr XXXIV/163/17 Rady Gminy Rakszawa z dnia 10 stycznia 2017 roku”. Pani Wójt powiedziała,                  

iż ta uchwała dotyczy projektu realizowanego przez ZSTG „Zawód szansą na rozwój…” oraz 

przesunięcia środków pomiędzy rozdziałami, czyli zwiększenie w rozdziale 900 05 o kwotę 

30.000,00 zł na program niskoemisyjny i zmniejszenie w rozdziale 900 01 o kwotę 30.000,00 zł                       

z dotacji na przydomowe oczyszczalnie ścieków. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Pani Wójt, po czym otworzył dyskusję w temacie tej 

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

głosowanie uchwałę Nr XXXVI/166/17 Rady Gminy Rakszawa z dnia 6 lutego 2017 roku w sprawie 

zmiany budżetu na 2017 rok 

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie (11 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy uznał punkt trzeci porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 4 

 

W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy 

zamknął XXXVI sesję Rady Gminy. Obrady trwały od godz. 900 do godz. 910.  

 

Sporządziła: Teresa Nowicka           Zatwierdził:  
 

Paweł Przybyło 

Przewodniczący rady Gminy 


