PROTOKÓŁ NrXXVII/2017
Sesji Rady Gminy Skąpe
z dnia 24 lutego 2017 r.
Przewodnicząca Rady Gminy Halina Staszyńska otworzyła o godz. 1700 obrady XXVII sesji
Rady Gminy. Przywitała radnych, Wójta Gminy, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy,
Stwierdziła, że na stan 15 radnych obecnych jest 9 osób (lista obecności w załączeniu;
nieobecni: Mariusz Kuźmicz, Józef Roszczyk, Mateusz Zywert, Bożena Szczepańska,
Zdzisława Mikołajczak, Krzysztof Janowicz), więc podjęte uchwały będą miały moc
obowiązującą. Następnie zapytała czy do przesłanego porządku posiedzenia ktoś chciałby
wprowadzić zmiany. Ponieważ zmian nie zgłoszono, Przewodnicząca poddała porządek pod
głosowanie. W wyniku głosowania porządek został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się
następująco:
I.
Otwarcie obrad sesji.
II.
Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na rok 2017,
2) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Skąpe na lata 2017-2026.
III.
Zamknięcie obrad.

Ad. II
1) Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały
budżetowej Gminy Skąpe na rok 2017.
W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka
ściekowa i ochrona wód:
- paragraf 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono o kwotę
517.448,OOzł, dotyczy inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnetłocznej w m. Pałek wraz z przesyłem ścieków do m. Skąpe oraz zmiana sposobu
zasilania sieci wodociągowej w m. Radoszyn”,
- paragraf 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono o kwotę
482.552,OOzł, dotyczy inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnotłocznej w m. Pałek wraz z przesyłem ścieków do m. Skąpe oraz zmiana sposobu
zasilania sieci wodociągowej w m. Radoszyn".
W planie przychodów dokonuje się naslępujących zmian.
Zwiększa się planowane przychody z tytułu sprzedaży obligacji o kwotę 1.000.000,00 zł.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie uchwały. W wyniku głosowania
uchwała Nr XXVI1/252/2017 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
2) Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na lata 2017-2026.
1. Zaktualizowano załącznik nr 1 w związku ze zmianami w budżecie w roku 2017
oraz planami na kolejne lata.
2. Zaktualizowano załącznik nr 2 poprzez zmianę limitu wydatków na przedsięwzięcie pn.
"Budowa
sieci
kanalizacji
sanitarnej
grawitacyjno-tłocznej
w
m.
Pałek
wraz z przesyłem ścieków do m. Skąpe oraz zmiana sposobu zasilania sieci
wodociągowej w m. Radoszyn". Przewidziany limit wydatków na to zadanie wynosi
8.848.619,00 zł (w tym w 2017 roku 3.483.061,00 zł, w 2018 roku 5.365.558,00 zł).
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie uchwały. W wyniku głosowania
uchwała Nr XXVII/253/2017 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.

Ad. III
Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodnicząca Rady zamknęła obrady
XXVII sesji Rady Gminy Skąpe o godz, 1725.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
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