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ust,1 usla

gminnym (j.t. OzU," 2073r. poz,594) z w o L

dniu 24 kwietnio 2O1.4r./czwartek/ o godz.

Na podstawie art. 20

Porzqdek obrod,
Otwarcie Sesji.
Przyjqcie porzqdku obrod.
Przyjqcie protokotu z sesji z dnio 24.O3.?O74r.
Zopytonio rodnych i sottys5w.
Sprowozdonie W6jto z dziotolno6ci.
Informocjo o oktuolnej sytuocji w rolnicfwie.
Podjgcie uchwql w sprawier
zmiany budzetu gminy na 2Ol4r;

przyznania dotacji na roboty budowlane przy kodcfele p,w, Matki Bo2ej Krdlowej Polski w

Zwanowicach,;

zmiany regulaminu utrzymania czystodci i porz4d$u na terenie Gminy Skarbimierz,;

wysoi<oCci i zasad ustalatria oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotdw prowadz4cych 2lobki lub

kluby dzieciqce, do ktdrych uczqszczaj4 dzieci z terJenu Gminy Skarbimierz.;

5/ stwierdzenia wygadniqcia mandatu radnego,

8. fnformocjo o dziotolnoSci Gminnego O5rddko Pomocy Spolecznej zo 20l3rok oroz
oceno zosob6w pomocy spotecznej zo rok 2013 dlo Gminy Skorbimierz.

9. Sprowozdanie z dzialalnoSci sportowej w gminie.
10. Informocjo sektoro bonkowego w zakrelie mo2liwo6ci finonsowonio w rolnictwie.
1 l.Odpowiedzi na zopytonio rodnych i sotfyg6w.
t?.Wolne wnioski, pismo do Rody 6miny.
l3.Zomkniqcie Sesji.

Zawiadomienie stanowi podstawg

do zwolnienia z pracy I art,25 ust,3

ustawy z dnia 8 marca 1990r: o samorzqdzie

gminnyn -j,t, Dz,U, z 2073t, poz,594 |

Skarbimierz- Osiedle -2014-0 4-I 6

z dnia B marca L99Oro samorzqdzie

Se:sjg Rady Gminy, ktdra odbEdzie sig w

w sali Nr 7 tut. Urzedu.
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Uchwala Nr "."
Rady GminY Skarbimierz

z dnia ,.'...kwietnia2014 r'

w sprawie: zmiany bud2etu gminy na 2014

Na podstawie art, I 8 ust,2 pkt 4 ustawy z dnia Slnarca I 990 r' o satttorzac

orazarL.2ll,2l2 tlstarvy zottia2T sierpnia 2009 t' o finansach nLrbliczr

R;t; GminY Skarbimierz uchw

$1

Wprowadza siq zmianq w planie budzetu gmitty

zwiQksza siQ dochody
bieLace

Dzial 010 - Rolnictwo i lowiectwo
- p;;;il; dochodv - zwt'ot zaliczki z ubieglego roku

Dziall56 -Doch. od os'praw', od os'fi2""
oraz wYdatki nv' z ich. Poborem

- podatek dochodowy od os6b prawnych

Dzial 758 - R6ine rozliczenia
- Jt.tti od wlasnych 5r'odk6w na rachunkach

lrrrintrynr - ( .i't. Dz U. z 2013 t' poz 594 )

- ( .i.t, Ot.U. 22013 r. Poz. 885 )

I a co nastqPuje:

wg wyszczeg6lnienia:

70.000,-zt

30.000,-zl

20.000,-zl

-----J------
o96leq\ zwigksza si9 120'000'-zl

n/2014 r

$2

Worowadza siq zmianq w planie wydatk6w budz{tu gminy na20l4 r' wg wyszczegoirueila:

w tym:-J 
zmnieisza siQ wYdatki

Dzial 010 - Rolnictwo i lowiectwo

Rozdzial 01008 - Melioracje wodne

1. wydatki bieLqce
wtym:

- wvdatki zw'z real,ich statut'zadah

Dziat 600 - TransPort i l4czno6i

FtitArlu+ 60014 - Drogi publiczne powiatowe

1. wydatki majatkowe
wtvm:
wvdatl<i inwestycyj ne j edn'budzet'

-'budo*u chodnik6lv u' PrEdocinie

Rozdzia\ 600 l7 - Drogi wewnqtrzne

1, wydatki bielqce
w tvln :

- wvdattci zw,z real'ich statut'zadah
RO Skarbimierz Os

30,000,-zl
3 0.000,-z'l

I 05.000,-zl
1 00.000,-zt

5.000,-zl



Dzial 900 - Gospodarka komun.i ochr.Sr|dowiska
Rozdziat 90003 - Oczyszczanie miast i wsi
l. wydatki biez4ce

wtym:
- wydatki zw,z real'ich statut,zadati

RO Skarbinrierz Os

Rozdzial 90095 - Pozostala dzialalno66

l, wydatki bieiqce
wrym:

- wydatki zw.z real.ich statut.zadafi
RO Skarbinrierz Os'

Dzial 921 - Kult. i ochr.dz.narodowego
Rozdzial 92 1 1 6 - B iblioteki
1. wydatki maj4tkowe

wtym:
- dotacja

zwieksza siQ wydatki

Dzial 754- Bezpiecz. publiczne i ochr.ppioiar'

20.500,-zl
12,000,-zl

8.500,-zl

60,000,-zt
60,000,-z+

12.000,-z+

12,000,-z+

38,500,-zl
37,000,-zl

1,500,-zl

285,000,-zl
65,000,-zl

220.000,-z+

Rozdzial 7 5495 - Pozostala dzialalno6i
l. wydatki rnaj4tkowe

wtym:
- wydatki inwestycyjne jedn'budzetowych

- r'ozbudorva monitoringu na Skarbimierzu Os.

Dzial 900 - Gospodarka komun.i ochr,Sfodowiska

Rozdziatr 90004 -IJttrynanie zieleni w rnipst'i gtn'

L wydatki biezqce 25'P00,-zI

wtym:
- wydatki zw.z real.ich statut.zadari

2, wydatkirnaj4tkowe
w tyln :

12,900,-zl

- wy a atf i na zakupy inwestycyj ne j edn'budZ$towych

Skarbimierz Os, - zakuP kosiarki

Rozdziat 90095 - Pozostata dzialalno$6

, wydatki maj4tkowe
w tynl :

- *yAutti na zakupy inwestycyjne jedn'budZptowych

Skarbimierz Os, - zw. zakupu urz4dzeri na plac pabaw

Dzial 92L - Kult. i ochr.dz,narodowego
Rozdzial 921 1 6 - Biblioteki
l, wydatki bie2qce

wtym:
- dotacia

Rozdziat 92120 - Ochrona zbyt,i opieka n{d zab'

1, wydatki bie2qce
wtym:

- dotacja

og6lem nvigksza sig 120.000,-zl



i $3

WplowadzasipzmiarrgdouchwatynrXXXlll/2Igl2o13z16,XII'Z}i3r.wsprawieuclrwalenia
r.riz"r- naloi4 r' wg t edcijak nizej:

w81
.^dstalasiqdochodybudZetunarok20l4wt4cznejlcwocie44'434'221'3121"
* q 

' ' ' --'- 'r^+t'irrud2etu ua rok 2014 w l4cznejkwocie 58'520'466'31 zl"

,, Ustala siq wYdatrt r

w$11
..UstalaSiSZaKreStr<wotydotacjizbudzetu:grninyol4cznejwysokodci2,979,370,.zlzgodnie

zzatqcznlkiem nr 8

$4

Wykonanie uchwaty powierza siq W6jtowi Gminy Skarbimierz'

$s

Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjqcia'



UZASADNIENIE

Do zmiany budietu Gminy na 2014r.

W bud2ecie Gminy na20t4r, wprowadza siq nastqpujqce zmiany:

1, Zwiqkszenie dochod6w o kwotq 120 000 w tym z tytulu:
- zwrotu z rozliczenia zaliczkina koszenie poboczy przez,,EKO-SKARBIMIERZ"- 7OO00zt,
- zwiqkszenia dochod6w z podatku dochodowego od osdb prawnych - 30 oo0 zf,

- zwiqkszenie dochoddw o odsetki od wtasnych Srodkdw - 20 000 zt,

2, Zmniejszenie wydatkdw o kwotq 220 500 zl w tym z tytutu:
- wydatkdw na inwentaryzacjq rowdw - 30 000 zt

- wydatkdw na budowq chodnik6w w Prqdocinie (oszczqdnodci przetargowe) - 100 000 zt,

- dotacja inwestycyjna dla GBP - 60 00021,

- zmiany dokonane przez Radq Osiedla Skarbimierz o kwotq - 25 500 zt,

- utrzymanie zieleniw sotectwie Prqdocin o kwotq 5 000 zt,

3, Zwiqkszenie wydatk6w o kwotq 340 500 zt wtym z tytufu:
- utrzymanie zieleni w sotectwach o kwotq 30 000 zl,

- dotacji na wydatki biezqce dla GBp o kwotQ 65 000 zt,

- dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiejw Kruszynie na prace budowlane przy kodciele

w Zwanowicach o kwotq 220 000 zl,
- zmiany dokonane przez Radq Osiedla Skarbimierz o kwotq 25 500 zf ( rozbudowa monitoringu -

12 000 zl, zakup kosiarki - 72 000 zl, urzqdzenia na plac zabaw - 1 500 zt),



l.\la iad lak zelinzan do sektora finans ublrczn

wyszczeg6lnienie Przeznaczenie

Plan
na2074 r,Dzial,

Rozdzial

DOTAC.IA CELOWA
- r.vsp6lna realizac.ia pr0gralntl pt, Wznlocntetlte

efekqu,ne.j wsp6lpracy i irrtegrac.ii .lST u'

obsza rze SLr bregio nLr B rzesk i ego poprzez rozr'v6'i

porvi qzarl firnkc.jonal nYclr,

4 050
15011509s Gmina Brzeg

8s 3/853 95 Stat'ostwo Powiatowe Brzeg - dofi nansolvanie Warsztatolv Terapii

Za.jgcior.vej z ty't,3'ch Ltczestltikolv z teretrtt

sr.n iny

s.000

921192116 Gminna Biblioteka w Skarbimierzu - rtututo*u dzialalnodi Glrrinrrej Biblioteki

w SkarbimierzLr - wrydatki nraj4tkolve
224,000

92119219s Starostwo Powiatowe Brzeg - dofi nansorvanie Polviatowego Konserwatora

Zabvtkor'v

2,800

- statutolva dzia]alnoSi Gnrinnei Biblioteki

u,Skarbintierztt - zadania bie2qce
1.004.200

921192116

DOT. PODMIOTOWA
Grnintta Biblioteka w Skarbimierzu

Razem dotacje
1.240.0s0

zal4cznik nr 8

Dotacje z budZetu GminY na 2014 r'

6w publicznych

s6w publicznych

,i,,

Ir I h dn cektora finan u czn

- zadanie lvlastre gntiny w zakresie opieki nad

dziecnri povrl'Ze.i lat 3

93s,120
80 r/80 I 04

DOT. PODMIOTOWA

Dofi nansowanie koszt6w przedszko Ia

ztyt, uczQszczania dzieci z terenu gtniny

ochrona plzyrody na terenie gminy 2.000010/01095 DOTACJA CELOWA
Dofinansowanie zadari z zakt'esu rolnictwa

lrog' u* pt zeciu'dzialalr ia nat konrani na

terenie gminl'
3 8,000

851/85153 Dofinansowanie fundacji w zaKfesle

pr zeciw dzialan i a narkom an i

;ada;e lvlasrle gi illly lv zaktesie opieki nad

dziecrri do lal 3

73.8 00
Bs3/8530s Dofinansowanie koszt6w ziobKow z r)rt'

uczqszczania dzieci z terenu gminy

- dofi natrsolvanie renlontdw clnentarzy

kontunaltrYch

3 0.8 00
900/90095 Parafie Rzymsko-Katolickie na'tel'en1e

gminy
- pro* to',tonto*e ltrb roboty btrdowlane

na obiektach zabl4korvYch 3s9,000921192120 Dofi nansowanie zabytk6w sakfa Lnych

znajduj4ce siq na terenie grninY

- llrogralll it'sp6lpracy z otgalltzac.lanll

pozarzqdorvym i'uv ranach realizac.i i

zadari ptrblicznych Gniiny w zakresie

rozrvo.iu ktrlttrry fizycznej i spottLl

300.000
92619260s Organiz

wylonio ustawa o

poa,tt u ie

2.979.370
Og6temdotacje (l+ll )
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Uchwala Nr ........
Rady Gminy sr.urni.i.r,
z dnia ,..,,2014 r,

w sprawie: przyznaniadotacji na roboty budowlane przy koSciele p,w, Matki Boskiej
Kr6lowei Polski w Zwanowicaoh

Napodstawie art. 18 ust, 2 pkt 15 ustawy zdnia B malca 1990 roku o samorz4dzie gminnym

Q.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) w zwi4zku z art. Sl ust. 1 ustawy z dma 23 ltpca 2003 r.

o ochronie zabytk6w i opiece nad zabT'lkami ( Dz.U, Nr 162, poz. 7568 zpoLn. zm.) oraz

Uchwaly Nr XVII/14I/2008 z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie okredlenia zasadudzielania
rlnrqnii z]"'..',lfsfsgminy Skarbimierznaptaoe konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabylku wpisanym do rejestru zabylk6w (Dz.Urz,Woj. Opolskiego 22008r.
Nr 43, poz,l544), R.ada Gminy Skarbimierz uchwala, co nastgpuje:

$1

Pnyznaje sig dotacjg na dofinansowanier rob6t budowlanych przy zabylku wpisanym
do rejestru zabytk6w dla Parafii Rzymskokatolickiej w Kruszynie na prace zwi4zarre z

renowacj4 zabykowego koSciola p,w. Matki Boskiej Kr6lowej Polski w Zwanowicach w
zakresie wykonania odbudowy helmu wieZy budynku ko$ciola.

$2

Kwota dotacji wynosi 220 000,00 zl.

$3

Wykonanie uchwaly powierua sig W6jtowi (iminy Skarbimierz.

Uchwala wchodzi w Lycie z dniem podjEcia.

$4



UZASADNTE:NtE

dotacji na roboty budowrane w kosciere w Zwanowicachw Kruszynie, Srodki finansowe na rearizaciq zadaniaminy Skarbimierz.

;iT:,:fr#ifll,,loo.,,*u o' illi3,3,3'i"iffi'E'd;ifl:f.,f,?,,#ilH,:1,'',iffiX1,il:
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Proiekt

z dnia 16 kwietnia 2014 r.
7 qtiltiorAzartt nrzaz

ucHwAI-A NR .,..............,...
RADY GMII{Y SKARBIMIERZ

z dnia 16 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystoSci i porz4dku na terenie Gminy Skarbimierz

Na podstawie ar1. 18 ust, 2pkt 15, at1.40 ust, 1i aft,41 ust. l ustawy zdnia 8 mafca 1990 r, o sarnolz4dzie
grninnyrn Q. t.Dz.U,22013 r. poz.594 zp6Lniejsz)/mi zmianami) onz art, 4ustawy zdnia13 wrze(nia 1996 t'.
outt'zymaniu czystoSci iporz4dkr.r wgrninach (1, t, Dz, U,22013 r. poz, 1399 zp62niejszyni zmianarni), po
zasiEgnigcir-r opinii Pafstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzegu, Rada Gminy Skalbimierz
uchrvala, co nastgpuje:

$ 1.W Uchwale Nr XXV/17712013 Rady Grniny Skalbimierz zdnia 18 malca 2013 r'. w sprawie uchwalenia
legulaminu utt'zymania czysto6ci iporz4dku na teLenie Grniny SkaLbimierz (Dz.Urz, Woj, Opolskiego 22013 r.
poz, 947), wplowadza sig nastgpuj4ce zmiany:

1. $ 5 ust. 4 otrzyniuje brzmienie:,,Nieruchomodi musi byi wyposazona w pojemniki o pojernno$ci
dostosowanej do iloSci os6b korzystaj4cych z tych pojemnik6w i czgstotliwoSci wywozu odpad6w w taki spos6b,
aby uniemozliwic przepelnienie onzprzeci4zenie pojemnika (na 1i 2 osoby przypadajeden pojemnik 110 I lub
I20l;na3,4i5 os6bprzypadajedenpojemnik240llubdwal20l;na6,Ti8os6bprrypadajedenpojemnik240l
i jeden I20l; na 9 i wigcej os6b przypadaj4 dwa pojernniki 240 I)".

$ 2. Wykonanie uchwaly powielza siq W6jtowi Gnriny Skarbimielz.

$ 3. Uchwala wchodzi w ?ycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku UrzEdowym
Wojew6dawa Opolskiego,

Id: VQUBN-PAFYG-XOAKA-OUOUG-ATBAN. Proiekt Strona I



AZASADNIENIE

'wprowadzone 
zmiany maiqna celu poprawg warunk6w gromadzenia odpad6w

pnez mieszkaric6w gminy oraz dopracowanie funlccjonowania systemu jako
calo$ci na terenie Gminy Skarbirnier.z,
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UCFIWAI.A NR
Rady GrninY Skarbimier:z

z dnia

projekt

2

I

i)
,\
1l

4)
5)

2,

3

w sprawie: wysokoSci i zasad ustalania ot:azrczhczania dotacji celowej dla podmiotow

prowadz4cych Ztobki r"u r.r"t,fa ziecigce do kt6rych ttczgszczajq dzieci z teLenu

GminY Skarbimierz'

Napodstawieatt'l8ust.2.pktl5ustawyzdniaSmarcalgg0r.osatnorz4dzie
gmirurym ( j,t, Dz,U. z20I3t'poz'5942 p62n' zryt' ."iYul\' U0 ust'2 ustawy zdnta 04 lutego

2011r, o opiece nad dziecmi w wiekui. rJ 3 (J,t,Dz.\).22013 poz'r457) Rada Gminy

Skalbimierz uchwala , co nastqpuje:

01

ie Skarbimierz dIa

ci zczajq dzieci

3 (slownie: tl'zysta

stgpuje w uzgodnieniu z W6jtern Gminy

Skarbimierz. 
$ 2

osoby frzyczne lub osoby plawne i jednostki or:ganizacyjne nieposiadaj4ce

osobowosci prawnej plowadz4ce zlobki tuuiiuuy dzieciEce' przedstawiaj4 w terrninie

do 30 wrzesnia roku popt'z edzalqcegorok udzieleni'a dotacji wniosek zawreraJEcy:

nazwQ lub irniE i nazli'ko pod"' i:?:Ilub 
klub dz\eciqcv'

iur*E,siedzibE i numer telefonu eclEcego'

numer i datE wpisu do rejestrn dziecigcych onz nazwQ olganu

rej estruj 4cego,
liLzbE azi"a,kt6re maj4 byi objrTte opiek4 zLobka

iut*'qi numer lachunku bankowego' na kt6ry ma

Do wniosku, o ktorym mowa *-- tt i'i'' n anie do

informowania organu dotuj4cego o zmlanacni
PrzekazYwana dotacja

wadzqcego ltobek lub klub dziecrqcy'

enru budzetu ( w trakcie roku

w sPlawie ztnian w budzecie'



Dotacji celowej udziela sig pod
w $ 2 opieki nad dzieckiem
wyrmarze 5 godzin dziemie.

$3

warunl<iem zapewnienia pnez podmiot, o kt6rym lnowa
w formie zlobl<a i klubu dziecigcego w minimalnym

$4

l, Dotacja, o kt6r'ej mowa w $ 1 bpdzie przekazywana z dolu, w transzach miesiEcznycli
w zale2no6ci od liczby dzieci faktycznie uczEszczaj4cych w miesi4cu poptzedzajqcym
przekazame tlanszy - do 30 dnia nastgpnego miesi4ca.
Podnriot, o kt6rym rnowa w $ 1 przedl<Iada wniosek o wyplatg miesigcznej transzy
dotacji wraz z list4 obecnoSci dzieci podpisan4 przez rodzic6w (opiekun6w piawnych)
za dany miesi4c,

3' Dotacja bEdzte pomniejszona o Il25 zaka\dy dziefi nieobecnoSci dziecka w zlobku

4,

lub klubie dziecigcyrn,
Dotacja za kolejny miesi4c zostanie wstrzymana w przypadku, gdy podmiot, opisaly
w ust.2 nie przediozy wniosku o wyplatg miesigcznej tlanszy dotacji wraz z yst-.E

o becno s ci dzieci po dpisa'4 przez r o dzic6w (opiekun6w pr.awnych),
Dotacja moze byc udzielona z g(try w formie zahczkr d,o 50d/o p,tzyznanej dotacjt za
rniesi4c poprzedni,
Dotacj4 powinna byi wykolzystana do dnia 31 gludnia kazdego roku kalendarzowego,
Rozliczenie dotacji bgdzie nastripowalo miesigcznie na podstawie przedlozonego
wniosku o wyplatg miesigcznej transzy wraz z zatryczoiy list4 obecloSci dzieci,
podpis an4 ptzez lo dzi c6w (opiekundw prawnych).
Olgan dotuj4cy zastzega sobie plawo kontroli wykonywanego zad.ania poprzez
Z4danie informacji o realizacji zadama, WZy czym 

- 
ptzedstawicielom or.ganu

dotuj4cego sluzy r6wniez prawo wizylacji-plac6wki, na ktor.ei prowadzone jest
zadanre objgte dotacj4 celow4 oraz splawdzeni a ptzedlozony.fu dokument6w
rozliczeniowych,
Podrniot dotLrj4cy zwraca tE czE{;(, dotacji, kt6r'a zostala wykoruystana liezgodnte z
ptzeznaczeniem lub pobrana w nadmielnej wysokosci w ci4gu 15 dni od dniu
stwieldzenia tych okoiicznorjci wraz z odsetkarni w wysokoSci lat< dla zalegtoScipodatkowych. 

6 5

Tlaci moc Uchwala Nr VIII/4812011 Ra.dy Gminy Skarbimierz z dnja Ij czet-wca 20llr, w
sprawie: w)'soko5ci i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiot6w pr.owad z4cychzlobki lub
kluby dziecigce, do kt6r'ych wzEszczajq dzjeci zterentcminv Skar.birnierz,

$6

wykonanie uchwaly powie'za sig w6jtowi Gmi'y Ska'bimierz.

$7

Y,,*::,-:y:T*,: y Zvcie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku urzsdowym
woJ ewodztwa OpoJ skiego,

2

5

6

7

9.

8,



Uzasad nien ie

Dotychczasowe brzmienie art, 60 ust,2 ustawy Ztobkowej wskazywalo, ze nalezy
wskazai wysokodi i zasady ustalania dotacji celowej, jaka przystuguje prowadzqcemu 2iobek
lub klub dzieciqcy. obecnie zakres delegacji ustawowej przewiduje, ze trzeba okre6lii tak2e
zasady rozliczan ia tego dofinansowania.

Niniejsza uchwaia zawiera wymagane przepisamiprawa zapisy izastqpuje uchwatq nr
vlll/48/201'L Rady Gminy skarbimierz z !7 czerwca 20Ll- roku.
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PROJEKT

UCHWALA Nr ....{.......

Rady Gminy Skarbinrierz

z dnia

w sprawie stwierdzenia wygaSnigcia mandatu radnego

Na podstawie art,190 ust.l pkt,3 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. - Ordynacja

vtyborcza do rad gmin, rad powiat6w i sejmik6w wojew6dztw c.t. I)2,u,22010r,
Nr 176, poz,l190) w zwrqzku z art.I6 ust.Ztt ustawy z dnia 5 stycznia 201h. -
Przepisy wprowadz ai4ce ustawq - Kodeks wyborczy (Dz.tJ. z 20I1r. Nr 2I, poz'lI3

zpo1n2m,) oraz art.18, ust.2 pkt,15 ustawy 2,. dnia 8 marca 1990r. o samoruqdzie

gminnym Q.t, OzJJ. z 2013r., poz,594 z poLn,z;n.) Rada Gminy Skarbimietz uchwala

co nastgpuje:

$1

Sfwierdza sig wyga$nigcie mandatu radnego Rady Gminy SkarbimietzPana lerzego

P awla D emb irisk re go z p owodu utr aty pt aw a wyb ieralno S ci.

$2

Zobowiqzuje sig Przewodniczqcego Rady Gminy do nrezwlocznego ptzeslanra

niniejszej uchwaty wojewodzie opolskiemu, Komisarzowi wyborczemu w opolu

or az dor E czenia j ej radnemu I eruemu P awlow i D emb iriski emu'

$3

wykonanie uchwaty powierza sig w6jtowi Gminy skarbimierz.

$

Uchwala wchodzi w zycie z dntempodjgcia'

,lt
,'i!l.z] L:f,



Uzasadnien,ie

W zwiqzkn z przeslanym przez S4d olaggowy we Wroclawiu zawiad.omieniem
o wydanym otzeczeniu sygn.akt III K 29i\ll2 w sprawie pozbawienia prawa
wybieralnodci radnego Jerzego Pawla Derntririskiego, Rada Gminy Skarbimierz
podejmuje uchwalg o stwierdzeniu wyga6nigcia mandatu na podstawie art. 190 ust.1
pkt.3 ustawy ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiat6w i sejmik6w
wojew6dztw.


