
Streszczenie z Sesji Rady Gminy z 22 listopada 2013 r.

W dniu 22 listopada 2013 r. odbyła się Sesja rady Gminy Dębowiec na której podjęte  zostały 
uchwały w sprawach:

- rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy  w przedmiocie zwrotu przez Wójta 
Gminy Dębowiec kwoty 650 zł jako połowy poniesionych kosztów postępowania 
rozgraniczającego  ( sprawa prywatna )

Pani  Mika  Janina  w  dniu  7.05.2013r.  zwróciła  się  z  wnioskiem  o  rozgraniczenie  
nieruchomości nr 3899 położonej w Cieklinie, będącej w jej władaniu z działką nr 3900/3.  
będącą własnością Państwa Światek Mariusza i Magdaleny, w związku ze sporną granicą  
pomiędzy nimi. Postanowieniem z dnia  2013-05-15 znak: RG.6830.1.2013 zostało wszczęte  
postępowanie rozgraniczeniowe pomiędzy działką nr ew.  3899. a działkami nr ew. 3900/3,  
3900/4 i 3720/1.
Do  przeprowadzenia  postępowania  rozgraniczeniowego  został  upoważniony  uprawniony  
geodeta  Pan  Jacek  Hap. Upoważniony  geodeta  przeprowadził  postępowanie  
rozgraniczeniowe  w  terenie,  a  następnie  przekazał  dokumentację  do  Urzędu  Gminy  w  
Dębowcu w dniu  23.08.2013r.. w celu przekazania jej do oceny prawidłowości wykonania  
czynności  ustalenia  przebiegu  granic  przez  innego  upoważnionego  geodetę  .  który  po  
dokonaniu  oceny  stwierdził  zgodność wykonania  czynności  ustalenia  przebiegu  granic  
przedmiotowych  nieruchomości  oraz  zgodność  sporządzonych  dokumentów z  przepisami  
i zwrócił ją do  tut. Urzędu w dniu  10.10.2013r. W dniu  2013-10-11 dokumentacja została  
przekazana do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jaśle,  
celem  włączenia  jej  do  Państwowego  Zasobu  Geodezyjnego.  W  dniu  8.11.2013r. 
przedmiotowa  dokumentacja  została  zwrócona  do  Urzędu  Gminy  z  adnotacją,  iż  w  dniu  
23.10.2013r. została wpisana do ewidencji Zasobu Powiatowego.
Postępowanie rozgraniczeniowe kończy się wydaniem decyzji administracyjnej . która w toku  
niniejszego postępowania nie została jeszcze wydana, albowiem organ uprawniony jest do  
wydania decyzji rozgraniczeniowej po otrzymaniu dokumentacji ze Starostwa Powiatowego.  
Zgodnie  z  treścią  art.264 §  1  kpa jednocześnie  z  wydaniem decyzji  organ administracji  
publicznej  ustali  w  drodze  postanowienia  wysokość  kosztów  postępowania,  osoby  
zobowiązane do ich poniesienia oraz termin i sposób ich uiszczenia.
Na powyższe postanowienie organu w sprawie kosztów postępowania osobie zobowiązanej  
do ich poniesienia służyć będzie zażalenie .

Z  uwagi  na  fakt.  iż  w  niniejszej  sprawie  nie  została  jeszcze  wydana  decyzja  
rozgraniczeniowa,  nie  zostało  również  wydane  postanowienie  w  przedmiocie  kosztów  
postępowania, przedmiotowa skarga na działalność Wójta Gminy Dębowiec jest bezzasadna . 

- obniżki ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

Rada Gminy obniżyła cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego z kwoty 69.28 zł 
za 1 dt do kwoty 55.00 zł za 1 dt. Dzięki temu stawki podatków w 2014 roku nie ulegają 
zmianie w stosunku do roku 2013.

- zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie 
ścieków



- Ustalenia dopłaty do 1 m3 wody w 2014 r.

Cena za wodę dla odbiorcy nie ulega zmianie w stosunku do roku 2013 i wynosi 3.50 zł brutto  
za 1 m3
Dopłata do wody z budżetu gminy na 2014 rok wynosi 153 678 zł

- ustalenia dopłaty do 1m3 ścieków w 2014 r. – kanalizacji spławnej

Cena za ścieki dla odbiorcy nie ulega zmianie w stosunku do roku 2013 i wynosi 6,50 zł 
brutto za 1m3

Dopłata z budżetu gminy wynosi   328 449 zł

- zmiany uchwały budżetowej Gminy Dębowiec na 2013 rok 

Zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 839 139,33 zł

- przystąpienia Gminy Dębowiec do realizacji projektu partnerskiego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 9,1 Poddziałanie 9.1.2
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z gmin o utrudnionym dostępie 
do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych finansowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zadania zawarte w projekcie będą realizowane w Szkole Podstawowej w Dębowcu 
im. prof. dr. Stanisława Pawłowskiego.


