PROTOKÓŁ NR XIV/2003
z sesji Rady Gminy Skąpe
z dnia 30 grudnia 2003 r.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył obrady XIV Sesji Rady Gminy, przywitał Wójta, Z-cę
wójta, Skarbnika Gminy, zaproszonych proboszczy, Przewodniczącego Rady Powiatu
Świebodzińskiego Pana Piotra Spychałę, radnego Powiatu Świebodzinskiego Pana Andrzeja
Walacha oraz radnego Sejmiku Województwa Lubuskiego Pana Stanisława Kierzkowskiego,
radnych i sołtysów.
Po przywitaniu wszystkich zebranych Przewodniczący Rady Gminy powiedział, Ŝe jest to
ostatnia sesja podsumowująca cały rok 2003. Przedstawił krótkie podsumowanie pracy rady,
dodał, Ŝe rok rozpoczynaliśmy remontami hydroforni tak teŜ go kończymy.
Wprowadzono zmiany do porządku obrad - (w punkcie 5 dodano podpunkt 1).
Po wprowadzeniu zmiany porządek obrad jest następujący:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Interpelacje i wnioski.
3. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy i pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
4. Odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
5. Przyjęcie projektów uchwał w sprawie:
1) zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub
rozkładania na raty spłat wierzytelności gminy i jednostek organizacyjnych gminy z tytułu
naleŜności pienięŜnych do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja
podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
2) uchwalenia budŜetu Gminy na rok 2004.
a) odczytanie projektu uchwały budŜetowej.
b) odczytanie opinii komisji stałych.
c) prezentacja stanowiska Wójta Gminy Skąpe w sprawie opinii i wniosków komisji.
d) dyskusja i głosowanie nad ewentualnymi poprawkami do projektu uchwały.
e) głosowanie nad całością projektu uchwały budŜetowej po ewentualnych poprawkach.
3) zmian w planach dochodów i wydatków budŜetu Gminy na 2003 r.
4) zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznawane w ramach zadań
własnych gminy w odniesieniu do doŜywiania dzieci.
6. Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Gminy Skąpe.
7. Zamknięcie obrad.

Ad. 2
PoniewaŜ interpelacji i wniosków nie było przystąpiono do omawiania następnego punktu
obrad.

Ad. 3
Wójt poinformował o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
1) Dzięki pomocy Radnego Sejmiku Wojewódzkiego Pana Stanisława Kierzkowskiego
doszło do wykupu posesji Państwa Grzyb w miejscowości Radoszyn.
2) Zakończono sprawę dotyczącą uzgodnienia

dokumentacji wodociągu we wsi Pałck.

Dokumentacja techniczna ma być zdana do końca kwietnia 2004 r.
3) Wykonano mapy geodezyjne Niesulic i zostały podjęte prace w celu wykonana
ekofizjografii.
4) Radny Pan Uszak zapytał czy otrzymaliśmy poinformowani o pozyskaniu funduszy na
wodociąg w Skąpym.
Wójt odpowiedział, Ŝe decyzja o zakwalifikowaniu miała zostać podjęta do 16 grudnia br.,
jednak z powodu zwiększenia liczby chętnych starających się o fundusze pomocowe, termin
przesunięto.

Ad. 4
PoniewaŜ odpowiedzi na zapytania i wnioski nie było, przystąpiono do omawiania
następnego punktu obrad.
Ad. 5
Przyjęcie projektów uchwał:
2) Uchwała Nr XIV/81/2003 Rady Gminy Skąpe z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie
zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub
rozkładania na raty spłat wierzytelności gminy i jednostek organizacyjnych gminy z tytułu
naleŜności pienięŜnych do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja
podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
Radca prawny Pani Leontyna Grzegorczyn - Przewłocka omówiła wprowadzoną
w projekcie uchwały zmianę (wykreślenie słowa "gmina"). Wyjaśniła, Ŝe czynności o
których mowa w w/w uchwale dokonują jednostki organizacyjne a nie gmina.
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku
głosowania w/w uchwała została podjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

3) Uchwała Nr XIV/84/2003 Rady Gminy Skąpe z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie
uchwalenia budŜetu Gminy Skąpe na rok 2004. Na wstępie Skarbnik gminy Pani
Małgorzata Bartczak odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat projektu
uchwały.
a) Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść projektu uchwały.
b) Przewodniczący Rady Gminy poprosił przewodniczących komisji o odczytanie opinii
w sprawie projektu w/w uchwały.
c) Wójt dodał, Ŝe w budŜecie Gminy Skąpe na 2004 r. są ujęte najwaŜniejsze inwestycje,
oraz omówił zmiany w sposobie udzielania pomocy gminom ze strony państwa. Od
stycznia zadania Opieki Pomocy Społecznej będą naleŜały do gminy (m. in. doŜywianie
dzieci w szkołach, dodatki mieszkaniowe). Pojawiło się wiele zadań, na które gminy nie
otrzymają dotacji.
Wójt wprowadził autopoprawki:
- W §2 pkt 2 ppkt 1 wydatki bieŜące mają wynosić 6.750.051 oraz wydatki majątkowe
mają wynosić 2.513.798,
- Dotacja podmiotowa wykazana w § 2 pkt 3 lit. b winna być dotacją przedmiotową.
d) PoniewaŜ pytań nie było przystąpiono do głosowania. W wyniku głosowania za
przyjęciem autopoprawek wszyscy radni wyrazili pozytywne opinie.
e) Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem projektu budŜetu gminy na 2004 r.
z poprawkami, w wyniku głosowania uchwała została podjęta i stanowi załącznik do
niniejszego protokołu..
4) Uchwała Nr XIV/82/2003 Rady Gminy Skąpe z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie zmian
w planach dochodów i wydatków budŜetu Gminy Skąpe na rok 2003. Pani Skarbnik
omówiła wprowadzone zmiany. Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały
pod głosowanie. W wyniku głosowania w/w uchwała została podjęta i stanowi załącznik
do niniejszego protokołu.
5) Uchwała Nr XIV/83/2003 Rady Gminy Skąpe z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie
zmiany uchwały Nr XXXIII/188/2002 Rady Gminy Skąpe

w sprawie zasad zwrotu

wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznawane w ramach zadań własnych
gminy w odniesieniu do doŜywiania dzieci. Uchwała była omawiana na posiedzeniach
komisji. Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania w/w uchwała została podjęta i stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.

Ad. 6
Przed przystąpieniem do tego punktu obrad sesji Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy są
zastrzeŜenia do protokołu XIII Sesji Rady Gminy Skąpe. PoniewaŜ zastrzeŜeń nie było,
poddał pod głosowanie treść protokołu, który został jednogłośnie przyjęty.

Ad. 7
Przewodniczący Rady Gminy podziękował wszystkim zebranym za przybycie. Obrady
zakończono o godzinie 1215.

