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Rada Miejska  

w Rakoniewicach 
 
 

PROTOKÓŁ  Nr  IX/2007  
 
 
 
z IX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rakoniewicach, która odbyła się w dniu  

22 czerwca 2007r., w sali Wielkopolskiego Muzeum PoŜarnictwa w Rakoniewicach,  

ul. Kościelna 1. 

 

Obrady rozpoczęto w dniu 22 czerwca 2007r. o godz. 8:00, 

zakończono w dniu 22 czerwca  2007r. o godz. 8: 20. 

 

Na ogólną liczbę 15 radnych w Sesji wzięło udział 13 radnych, 

nieobecnych - 2 radnych. 

Radni nieobecni nieusprawiedliwieni : 

- Grzegorz Frąckowiak  

- Krzysztof Krawczyk 

Radni, którzy nadesłali usprawiedliwienia : 

- 0 

 

Spoza Rady udział w Sesji wzięli : 

1. Józef Jerzy Sieradzan – Burmistrz Rakoniewic, 

2. Krystyna Pietrzak – Zastępca Burmistrza Rakoniewic, 

3. Jarosław Marciniak – Sekretarz Gminy, 

4. Teresa Kmiecik - Skarbnik Gminy,  

5. Sołtysi. 
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Porządek obrad Sesji 

 
1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2.Ustalenie porządku obrad. 
3.Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Miejskiej w Rakoniewicach. 
4.Zapytania, interpelacje i wnioski radnych. 
5.Podjęcie Uchwały w sprawie : 
 

a) zmiany w budŜecie miasta i gminy Rakoniewice na rok 2007. 
 

6.Wolne wnioski i informacje. 
7.Zakończenie obrad. 
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Przebieg IX Sesji Rady Miejskiej w Rakoniewicach 

z dnia 22 czerwca 2007r. 
 
Pkt 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Otwarcia Sesji dokonał pan Gerard Tomiak – Przewodniczący Rady Miejskiej  

w Rakoniewicach. Powitał radnych, zaproszonych gości  i sołtysów. 

Stwierdzając prawomocność obrad Przewodniczący poinformował, Ŝe na ustawowy skład  

15 radnych w Sesji uczestniczy 13 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada moŜe 

obradować i podejmować Uchwały. 

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Ponadto Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe dzisiejsza Sesja została zwołana w 

nadzwyczajnym trybie na wniosek Burmistrza Rakoniewic, z uwagi na fakt wpłynięcia dwóch  

pism z Regionalnej Izby Obrachunkowej.  

Następnie poprosił Panią Teresę Kmiecik Skarbnika Gminy o wyjaśnienie czego dotyczyły owe 

pisma. (Pisma stanowią załącznik nr 2 i 3 do protokołu) 

Pani Skarbnik poinformowała zebranych, Ŝe pojawiły się niespójności w zapisach Uchwały  

budŜetowej i Uchwały Nr VIII/63/2007  Rady  Miejskiej  w Rakoniewicach z dnia 30 maja 

2007r. w sprawie zaciągnięcia poŜyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i 

Ewidencja uchwał przyjętych na sesji Ewidencja sprawozdań z wykonania uchwał Rady 

Przyjęto uchwały Sprawozdanie z wykonania uchwał 

Nr uchwały Na której stronie 

protokołu 

Nr uchwały, której 

dotyczy sprawa 

Na której stronie 

protokołu 

 

IX/73/2007 

 

 

 

str. 5-6 
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Gospodarki Wodnej. Niespójność polegała na róŜnym określeniu nazwy zadania, na jakie 

poŜyczka miała być zaciągnięta. Z uwagi na fakt, Ŝe 29 czerwca kończy się waŜność decyzji z 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznającej Gminie 

pomoc na termomodernizację budynku Domu Kultury w Rakoniewicach wraz z modernizacją 

kotłowni, zwołanie nadzwyczajnej Sesji było konieczne.  

 

Natomiast drugie z pism dotyczyło błędów rachunkowych w uchwale budŜetowej, które równieŜ 

zostały poprawione.  

 

Pkt 2. Ustalenie porządku obrad. 

Radni nie zgłosili Ŝadnych wniosków do proponowanego porządku obrad, w związku z czym  

Przewodniczący Rady odczytał obowiązujący porządek obrad. 

 

Pkt 3. Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Miejskiej w Rakoniewicach.  

Protokół Nr VIII/2007 z VIII Sesji V kadencji Rady Miejskiej wyłoŜony był do wglądu przed 

Sesją oraz wcześniej w biurze Rady. 

 

Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają uwagi do treści protokołu, jednocześnie wyraził 

nadzieję, Ŝe Radni zapoznali się z protokołem. 

  

Radni nie wnieśli uwag do protokołu, wobec tego Przewodniczący Rady poddał przyjęcie 

protokołu pod głosowanie.  

Nad przyjęciem protokołu głosowało 13 obecnych radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało – 

13 radnych; przeciwko – 0 radnych; wstrzymało się - 0 radnych. 

Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe Rada jednogłośnie przyjęła protokół z VIII Sesji Rady. 

 

Pkt 4. Zapytania, interpelacje i wnioski radnych. 

Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem, czy ktoś z obecnych radnych chciałby zgłosić 

zapytanie, wniosek lub interpelację.  

 

Radni nie zgłosili Ŝadnych pytań, wniosków ani interpelacji. 
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Pkt. 5 Podjęcie Uchwał: 

 

A) Projekt Uchwały w sprawie zmiany w budŜecie miasta i gminy Rakoniewice na rok 

2007 przedstawiła pani Teresa Kmiecik – Skarbnik Gminy, która najpierw szczegółowo 

omówiła proponowane zmiany w budŜecie. 

 

Zmiany dotyczą: 

 

 

W Uchwale Nr VIII/63/2007  Rady  Miejskiej  w Rakoniewicach z dnia 30 maja 2007r. w § 1 

uchwały - zapis dotyczył sfinansowania inwestycji pod nazwą „ Termomodernizacja budynku 

Domu Kultury w Rakoniewicach wraz z modernizacją kotłowni” natomiast zapisy w budŜecie 

miasta i gminy Rakoniewice na rok 2007 w załączniku „ Przychody i rozchody budŜetu gminy 

Rakoniewice na rok 2007 ” i w załączniku  „ Wykaz wydatków majątkowych na rok 2007 ” 

dotyczyły sfinansowania zadania pn. nazwą  „ Termomodernizacja budynku Domu Kultury w 

Rakoniewicach ” w związku z powyŜszym naleŜy skorygować zapisy w załącznikach budŜetu 
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miasta i gminy Rakoniewice na rok 2007. Prawidłowa nazwa zadania to :  „ Termomodernizacja 

budynku Domu Kultury w Rakoniewicach wraz z modernizacją kotłowni ” .  

 

Ponadto w Uchwale Nr VIII/72/2007 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 30 maja 2007r. w 

sprawie zmiany w budŜecie miasta i gminy Rakoniewice na rok 2007 wystąpiły  w załączniku Nr 

2 ( wydatki budŜetu ) oczywiste błędy rachunkowe polegające na tym, Ŝe w dz. 750 rozdz. 75095 

§ 4300 zwiększono wydatki o kwotę : 14.000 zł . W § 4300 wyszczególniono pozycje „ sołtysi” 

oraz „ współpraca z zagranicą”  błąd polegał na tym, iŜ w kolumnie  „ współpraca z zagranicą” 

naleŜało wpisać kwotę : 14.000 zł a wykazano 0  zł wówczas stan na dzień 30.05.2007 powinien 

wynosić : 35.500 zł a wykazano 21.500 zł.  

 

Na koniec pani Skarbnik odczytała postanowienia Uchwały. 

 

Przewodniczący Rady zapytał radnych, czy mają jakieś pytania do przedstawionego Projektu 

Uchwały. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt Uchwały. Nad projektem Uchwały 

głosowało 13 obecnych radnych. Za przyjęciem projektu Uchwały głosowało 13 radnych; 

przeciwko – 0 radnych; wstrzymało się – 0 radnych. 

Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe projekt Uchwały został przyjęty jednogłośnie. 

Uchwała Nr IX/73/2007 w sprawie zmiany w budŜecie miasta i gminy Rakoniewice na rok 2007 

stanowi załącznik nr 4 do Protokołu. 

Pkt 9. Wolne wnioski i informacje. 

Jako pierwszy głos zabrał Burmistrz Rakoniewic informując zebranych, Ŝe kolejna Sesja Rady 

planowana jest na dzień 11 lipca br. Na tej Sesji prawdopodobnie pojawi się projekt Uchwały w 

sprawie podniesienia odpłatności za wywóz odpadów. Od 1 stycznia stawka moŜe wzrosnąć 

nawet o 300% - teraz będzie to duŜo mniejsza podwyŜka. Jedynym wyjściem z tej sytuacji jest 

segregacja śmieci. 
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Burmistrz poinformował, Ŝe wpłynęła takŜe do niego decyzja z Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego dotycząca budowy kolejnego Marketu w Rakoniewicach, z której wynika, iŜ 

władze gminne nie mogą skutecznie blokować takich inwestycji, o ile spełniają one wszyskie 

warunki zgodnie z prawem. 

Dalej głos zabrała Zastępca Burmistrza Pani Krystyna Pietrzak powiadomiła zebranych, Ŝe w 

dniu 28 czerwca br. zawita w Gminie TVP2 – program „Pytanie na śniadanie”. Będzie to relacja 

na Ŝywo z Muzeum PoŜarnictwa. Podczas realizacji zaprezentuje się Orkiestra z Rostarzewa oraz 

swoje wyroby regionalne przedstawią panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Tarnowie.   

 

Pan Burmistrz dodał, Ŝe wraz ze straŜakami wrócił właśnie z Holandii, gdzie brał udział w 

uroczystościach 275-lecia miejscowej jednostki straŜy poŜarnej. Odbyły się tam zawody 

poŜarnicze, w których straŜacy z Rakoniewic zajęli pierwsze miejsce.  

 

Na koniec Przewodniczący Rady zachęcił Radnych do wzięcia udziału w uroczystościach 

organizowanych przez szkoły z okazji zakończenia roku szkolnego. 

 

 

Pkt 15. Zakończenie obrad.  

Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe porządek obrad został wyczerpany, w związku z czym 

ogłosił zakończenie obrad IX Sesji V kadencji Rady.    
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Na tym protokół zakończono i podpisano 

Rakoniewice, dnia 29 czerwca 2007r. 

 

Przewodniczący Rady - Gerard Tomiak -  .......................................... 

 

Protokolant – Karolina Gos – Gołąbek - .......................................... 

 

Wykaz dokumentacji protokołu : 

1. Lista obecności radnych. 

2. Pismo z Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr WA-0903/157/5/2007 

3. Pismo z Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr WA-0903/157/2/2007 

4. Uchwała Nr IX/73/2007 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 22 czerwca 2007 r. w 

sprawie zmiany w budŜecie miasta i gminy Rakoniewice na 2007r 

 


