PROTOKÓŁ Nr XIX/2004
z Sesji Rady Gminy Skąpe
z dnia 28 maja 2004 r.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Mirosław Olczak otworzył obrady XIX Sesji Rady
Gminy. Przywitał Wójta Gminy- Pana Zbigniewa Wocha, Z-cę Wójta - Panią Alicję HoppenAnyszko, Skarbnika gminy-Panią Małgorzatę Bartczak, Panią Helenę Cichowską –Kierownika
ZGK oraz zebranych radnych. Dodał, iŜ na sesji obecnych jest 11 radnych i podjęte uchwały będą
miały moc obowiązującą.
Następnie przedstawił porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Skąpe Nr XIV/84/2004
w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Skąpe na 2004 r.
3. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Gminy Skąpe.
4. Zamknięcie obrad.
Poddał porządek pod głosowanie, w wyniku którego wszyscy radni opowiedzieli się za
przyjęciem w/w porządku obrad.
Ad.2 Punkt ten dotyczył przyjęcia projektu uchwały:
1. Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały
Rady Gminy Skąpe Nr XIV/84/2004 w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Skąpe na 2004 r.
Oddał głos Panu Wójtowi, który wyjaśnił przyczynę wprowadzenia zmiany. Sprawa dotyczy
pośrednio wodociągu w miejscowości Skąpe, na wykonanie którego zdecydowanie obniŜyła
się zaplanowana kwota inwestycji. W związku z powyŜszym pojawiła się moŜliwość
wykorzystania pozostałych własnych środków i złoŜenia wniosku o dofinansowanie do
Kontraktu Wojewódzkiego na wykonanie wodociągu w miejscowości Pałck. Sprawa jest
pilna, poniewaŜ termin składania wniosku to dzień 31 maja b.r. W dniu dzisiejszym
otrzymano kwotę kosztorysową wykonania w/w inwestycji, którą naleŜało zapisać w
budŜecie. Pani Małgorzata Bartczak wyjaśniła, iŜ zapisano w budŜecie Gminy kwotę
kosztorysową na zrealizowanie zadania, co znalazło swoje odzwierciedlenie po stronie
dochodów. Dokonano korekty do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy.
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Radny Pan Robert Krych zapytał czy istnieje moŜliwość połoŜenia równolegle z wodociągiem
kanalizacji. Wójt powiedział, Ŝe jest to niemoŜliwe, poniewaŜ dokumentację przygotowano na
wykonanie wodociągu. PoniewaŜ wiecej pytań nie było Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie projekt uchwały w/w. Wszystkie komisje wyraziły pozytywne opinie. W wyniku
głosowania projekt uchwały został jednogłośnie podjęty i stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Ad. 3.
Przed przystąpieniem do tego punktu obrad sesji Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy są
jakiekolwiek zastrzeŜenia do protokołu XVIII Sesji Rady Gminy Skąpe. PoniewaŜ zastrzeŜeń nie
było, poddał pod głosowanie treść protokołu, który został jednogłośnie przyjęty.

Ad. 4.
Przewodniczący Rady Gminy podziękował zebranym radnym, sołtysom oraz mieszkańcom
Gminy Skąpe za udział w XIX Sesji Rady Gminy. Zamknął obrady XIX Sesji Rady Gminy.
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