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Protokół Nr VII/45/2017 

z XLV Sesji Rady Gminy 

z dnia 9 października 2017 r. 
 

Obecni według załączonej listy obecności. 

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

została zwołana w trybie pilnym na wniosek Pani Wójt. Pan Przewodniczący na podstawie listy 

obecności stwierdził, że w sesji bierze udział 14 radnych, co stanowi quorum i Rada może 

podejmować wiążące uchwały. Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż wraz  z materiałami                    

na dzisiejszą sesję radni otrzymali zaproponowany porządek obrad, przypomniał iż radni mogą 

wprowadzić zmiany do porządku za zgodą wnioskodawcy dzisiejszej sesji, czyli Pani Wójt, po czym 

zapytał, czy radni chcą zaproponować zmiany, w związku z tym, że radni nie zgłosili zmian odczytał 

porządek obrad, po czym poddał go pod głosowanie. 

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

Zatwierdzony porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rakszawa na rok 2017. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi 

i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej tych organizacji. 

4. Zakończenie obrad. 

 

Ad. 2 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu drugiego porządku obrad  

tj. podjęcia uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rakszawa na rok 2017. Pan 

Przewodniczący o przybliżenie projektu tej uchwały poprosił Panią Wójt. 

Pani Wójt powiedziała, iż zmiany uchwały budżetowej podyktowane są wynikami przetargów 

przeprowadzonych na budowę i remont dróg gminnych, po czym oddała głos Panu J. Szubart. 

Pan J. Szubart powiedział, iż tak jak informował na wspólnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej                        

i Komisji Gospodarczej, po rozstrzygnięciu przetargów zachodzi konieczność dokonania                          

przesunięć w budżecie, przypomniał że na wcześniejszym posiedzeniu Komisji Gospodarczej                 

zostało uzgodnione, że zostanie przeprowadzony przetarg na dwa docinki drogi Rakszawa                   

Wołochy – Rakszawa Kościelne, w budżecie na ten cel było 105.000,00 zł, a kosztorys na sam II 

odcinek był na 290.000,00 zł, w związku z czym z góry było wiadomo, że przesunięcia będą 

konieczne. Najtańsza oferta na oba odcinki 245.000,00 zł, druga oferta 314.000,00 zł, na pozostałe 

drogi odbył się już drugi przetarg, w dalszym ciągu była tylko jedna oferta na kwotę 292.406,00 zł. 

Pan Kierownik powiedział, iż ze względu na pogodę terminy „gonią”, w drugim przetargu jest 

również droga FOGR-owska, która jest dofinansowana z Urzędu Marszałkowskiego, dodał iż dobrze 

by było, aby ta uchwała zastała podjęta, pozwoliłoby to na dokończenie procedury przetargowej, 

podpisanie umowy i zrealizowanie tych zadań. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował panu J. Szubart, po czym otworzył dyskusję w temacie 

tej uchwały. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż przewodniczył wspólnemu posiedzeniu Komisji 

Rewizyjnej i Gospodarczej, na którym szczegółowo zostały omówione wszystkie przetargi, wspólnie 

szukane były środki na realizację tych zadań. Wcześniej sytuacja była taka, że to samorządy 

dyktowały warunki przy przetargach, w tej chwili te warunki dyktują przedsiębiorcy, dlatego też                     

w tej chwili mniejsza ilość przedsiębiorców startuje do przetargów, a kwoty jakie zapadają są 

znacznie wyższe. Pan Przewodniczący powiedział, iż obie Komisje wypracowały pozytywne opinie 

w kwestii sposobu sfinansowania tych zadań, a ma to przełożenie na dzisiejszą uchwałę 

przedstawioną przez Panią Wójt. 
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Pan P. Frączek powiedział, iż osobiście jest za przyjęciem tej uchwały, niemniej jednak obserwując 

rynek ubolewa nad tym, że ceny usług idą w górę, ubolewa też nad tym, ze doprowadzono                                

do odnowienia przetargu, gdyż teraz jest drożej niż na pierwszym przetargu, a zakres robót jest 

mniejszy. Pan radny powiedział, „pewnie powodem była droga na Kątach i droga koło Pana Żaby”, 

wyraził nadzieję, że w przyszłości bardziej racjonalnie radni będą dysponować gminnymi pieniędzmi. 

Jeżeli chodzi o drogę koło Pana Żaby, to ubolewa nad tym, że utwardzenie nie jest do granicy 

sołectwa, gdyż droga ta jest przygotowana i w tej chwili się niszczy. Pan P. Frączek powiedział,                    

że jeżeli będzie to możliwe, to mieszkańcy liczą na to, że pomogą zrobić pobocza, a w zamian za to 

wykonawca zrobi więcej utwardzenia. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy radni chcą jeszcze zabrać głos, w związku z tym, że radni                         

nie zabrali głosu zamknął dyskusję, po czym poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie 

wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rakszawa na rok 2017.  

Radni przyjęli uchwałę (13 głosów „za” 1 głos „wstrzymujący”) 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż podjęta uchwała będzie miała Nr XLV/206/17 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 9 października 2017 roku, po czym uznał punkt trzeci porządku obrad                             

za wyczerpany. 

 

Ad. 3 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu trzeciego porządku obrad  

tj. podjęcia uchwały w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi               

i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej tych organizacji. Pan Przewodniczący o przybliżenie projektu tej uchwały 

poprosił Panią Wójt. 

Pani Wójt oddała głos Pani Sekretarz.  

Pani Sekretarz powiedziała, iż poprzednia uchwała w tej sprawie była podjęta w 2010 roku, 

nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nałożyła na organ 

stanowiący JST ustalenia w drodze uchwały szczegółowego konsultowania z organizacjami 

pozarządowymi i uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej tych organizacji. Pani Sekretarz powiedziała, iż konsultacji w taki sam sposób 

podlega zarówno roczny, jak i wieloletni program współpracy, dodała iż uchwała ta nie rodzi skutków 

finansowych dla budżetu Gminy, jest aktem prawa miejscowego, w związku z czym podlega 

publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Pani Sekretarz, po czym otworzył dyskusje w temacie               

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

pod głosowanie uchwałę w sprawie w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami 

pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawnych w dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej tych organizacji.  

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie (14 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż podjęta uchwała będzie miała Nr XLV/207/17 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 9 października 2017 roku, po czym uznał punkt trzeci porządku obrad                             

za wyczerpany.  

 

Ad. 4 

 

W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy 

zamknął XLV sesję Rady Gminy. Obrady trwały od godz. 800 do godz. 820.  

 

Sporządziła: Teresa Nowicka           Zatwierdził:  
 

Paweł Przybyło 

Przewodniczący rady Gminy 


