PROTOKÓŁ Nr 11/2018
z sesji Rady Gminy Skąpe
z dnia 30 listopada 2018 r.

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Kuźmicz otworzył o godzinie 9~ obrady II sesji
Rady Gminy Skąpe. Przywitał zebranych radnych, Wójta Zbigniewa Wocha, Skarbnika
Gminy Brygidę Sewohl. Stwierdził, że na stan 15 radnych obecnych jest 13 osób (nieobecni:
Urszula Bronisz, Grażyna Świątczak- lista obecności w załączeniu), więc podjęte uchwały
będą miały moc obowiązującą. Następnie zapytał, czy ktoś chciałby zaproponować zmiany
do porządku obrad. Ponieważ zmian nie zgłoszono porządek przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na lata 2018-2030.
3. Zapytania sołtysów i mieszkańców oraz odpowiedzi na nie.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Wolne wnioski i informacje.
6. Przyjęcie protokołu I sesji Rady Gminy Skąpe.
7. Zamknięcie obrad.
Ad. 2
Przewodniczący Rady Mariusz Kuźmicz zarządził głosowanie nad projektem uchwały
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Skąpe na lata 2018-2030. W wyniku głosowania uchwała Nr 11/6/2018 została podjęta
jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu (protokół z głosowania stanowi
załącznik do niniejszego protokołu).
Ad. 3

Brak zapytań.

Ad. 4
Wójt Gminy Zbigniew Woch poprosił o zwolnienie go z przedstawienia sprawozdania
z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. Od ostatniej sesji minął zaledwie tydzień, a
dzisiejsze posiedzenie nie było wcześniej planowanym. Sprawozdanie przedstawi na
kolejnym posiedzeniu, które odbędzie się już za tydzień.
Ponieważ uwag nie zgłoszono, Przewodniczący Rady Mariusz Kuźmicz przez
aklamację zwolnił Wójta z realizacji tego punktu.
Ad. 5

Brak wolnych wniosków i informacji.
Ad. 6

Punkt ten dotyczył przyjęcia protokołu I sesji Rady Gminy Skąpe. Ponieważ uwag nie
zgłoszono, Przewodniczący Rady Mariusz Kuźmicz zarządził głosowanie nad przyjęciem
protokołu z I sesji Rady Gminy Skąpe. W wyniku głosowania protokół został jednogłośnie
przyjęty (protokół z głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Ad. 7
Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodniczący Rady Mariusz Kuźmicz
zamknął obrady II sesji Rady Gminy Skąpe o godz. 10°°.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodniczący RadP.Gminy

^ Mariusz Kuzmicz x

Protokół sporządziłą: lionaZa[i§z

