PROTOKÓŁ NR VI/2003
z Sesji Rady Gminy Skąpe
odbytej w dniu 27 marca 2003 r.

Przewodniczący Rady – Mirosław Olczak otworzył obrady VI sesji Rady Gminy
Skąpe. Powitał zebranych radnych, przybyłych gości, Sołtysów oraz mieszkańców gminy.
Stwierdził, Ŝe na stan 15 radnych obecnych jest 14, więc podjęte uchwały będą miały moc
obowiązującą. Następnie odczyta 1 proponowany porządek obrad, który w wyniku
głosowania został przyjęty i przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Rozpoczęcie nowej kadencji Sołtysów.
3. Interpelacje i wnioski.
4. Informacja o realizacji uchwał Rady i pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwały w sprawie :
a) zmian w planach dochodów i wydatków budŜetowych na 2003 r.
b) udzielenia pracownikowi socjalnemu Ośrodka Pomocy społecznej w Skąpem
upowaŜnienia do wydawania decyzji administracyjnych,
c) zmiany uchwały Nr XXXIII/268/97 Rady Gminy Skąpe z dnia 26 sierpnia 1997 r.
w sprawie ustalenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia,
d) ustalenia wysokości diet dla sołtysów oraz zwrot kosztów podróŜy słuŜbowej,
e) wskazania W-ce Przewodniczącego Rady Gminy Skąpe do dokonywania czynności
w zakresie podróŜy słuŜbowych Przewodniczącego Rady Gminy Skąpe,
f) zmiany uchwały Nr XXXVII/207/2002 Rady Gminy Skąpe z dnia 30 września 2002 r.
w sprawie przystąpienia Gminy Skąpe do Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno –
Gospodarczych Powiatu Świebodzińskiego.
6. Przyjęcie planów pracy komisji i Rady na I półrocze 2003 r.
7. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy Skąpe.
8. Zamknięcie obrad.
Wobec wyczerpania pkt 1 porządku obrad przystąpiono do realizacji kolejnych.
Ad. 2
W związku z rozpoczęciem kadencji Sołtysów Przewodniczący Rady, Z-ca
Przewodniczącego oraz Wójt pogratulowali wyboru Sołtysom i na tę okoliczność wręczyli
odznaki Sołtysa.

Sołtys wsi Międzylesie – Józef Działo w imieniu wszystkich Sołtysów podziękował za
miłe słowa oraz za liczny udział władz samorządowych w zebraniach sprawozdawczo –
wyborczych. Powiedział, Ŝe buduje to autorytet Sołtysa na wsi . Oświadczył, Ŝe ,, my Sołtysi
jesteśmy przedłuŜeniem władzy we wsi, a wiemy najwięcej o problemach we wsi i będziemy
wspierać działania władzy w terenie.
Ad. 3
Radna – Halina Staszyńska zapytała czy została juŜ podpisana umowa na utylizację
padliny. Następnie wnioskowała o:
-

poprawienie chodników na terenie wsi (podobno jest to zawarte w umowie spisanej

z Telekomunikacją),
- poprawienie drogi w kierunku jeziora, która została zniszczona przez właściciela stawów,
- nawiezienie Ŝwiru na drogę przy ul. B. Chrobrego,
- ustawienie przystanku na ulicy Wojciechowskiego 1,
- spowodowanie odpływu wody deszczowej na drodze powiatowej (koło poczty),
- przeniesienie kanalizacji burzowej.
Radny – Wiesław Uszak poinformował, Ŝe budynek telekomunikacji jest w fatalnym
stanie i naleŜy podjąć działania w celu jego remontu (ta sprawa była juŜ poruszana
w poprzedniej kadencji i bez rezultatów).
Sołtys wsi Darnawa – Piotr Olszewski zapytał czy dla jego wsi został przeznaczony
deputat szlaki oraz czy były podjęte działania w celu zlikwidowania dziur na drodze
powiatowej koło przystanku?
Sołtys wsi Węgrzynice – Jolanta Władysiak wnioskowała o 4 zestawy szlaki na drogi
na rok 2003.
Radna – Ewa Romanik zgłosiła potrzebę naprawy drogi na wysokości przedszkola
oraz stworzenia przystanku autobusowego na drodze w kierunku do Darnawy (koło
Gimnazjum). Zapytała równieŜ co zostało zrobione w sprawie oświetlenia koło bloków?
Przewodniczący Rady Osiedla w Ciborzu – Andrzej Kołakowski zapytał kiedy
zastanie zrobione oświetlenie w Ciborzu?
Radny – Gerard Romanowski zgłosił potrzebę utwardzenia placu targowego
w Ciborzu.
Ad. 4
Wójt – Zbigniew Woch omówił sprawę zakończenia zebrań sprawozdawczo –
wyborczych na wsiach. Podziękował za liczny udział mieszkańców. Zaprosił Sołtysów na

dzień 03.04.2003 r. na spotkanie z Komendantem Powiatowym Policji. Zaproponował akcję
sprzątania Gminy.
Następnie poinformował o pracy w okresie międzysesyjnym. Podjęto decyzje o:
1)

rozpoczęciu wymiany okien w szkole w Międzylesiu – 17.000 zł.

2)

remoncie schodów w szkole w Ołoboku – 10.000 zł.

3)

dobudowaniu aneksu stołówkowo - świetlicowego w gimnazjum w Radoszynie –
50.000 zł.

4)

adaptacja na stołówkę pomieszczeń w szkole w Niekarzynie – 10.000 zł.

5)

w celu organizacji szkoleń dla rolników z terenu gminy dopłacono 1.000 zł.

6)

przedłuŜono poŜyczkę w Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu.

7)

odbyło się spotkanie w Lubrzy w celu wymiany doświadczeń w kwestii organizacji
festynu,

8)

16 marca br. w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie pszczelarzy,

9)

Wójt wziął udział w spotkaniu wójtów i burmistrzów w Łagowie

10)

Został rozstrzygnięty przetarg na WTZ w Ciborzu, wygrał wykonawca, który
zaproponował najniŜszą cenę około 111.000 zł. W związku z tym, Ŝe w budŜecie jest
na ten cel zabezpieczone 90.000 zł. – przetarg został uniewaŜniony zgodnie z art. 27 b
ust. 1 pkt 2 ustawy o zamówieniach publicznych. Przedmiot zamówienia zostanie
pomniejszony a następny przetarg odbędzie się około 10.04.br.

11)

Powołano nowego Komendanta OSP w osobie p. Stanisława Roszaka,

12)

Podjęto decyzję o odwodnieniu części Pałcka,

13)

Umorzono 6 rodzinom zaległości za pobór wody na kwotę 1.425 zł., a 7 rodzinom
odroczono termin płatności.

Udzielając odpowiedzi na pytania Wójt wyjaśnił:
1)

na dzień dzisiejszym nie mamy zabezpieczonych środków w budŜecie na zawarcie
umowy na utylizację padliny. NaleŜy się zorientować czy istnieje konieczność
zawarcia takiej umowy i jaki jest jej koszt,

2)

zobowiązał się wyjaśnić temat budynku telekomunikacji,

3)

wszystkie sprawy związane z drogami, oświetleniem, przystankami zostaną omówione
po spotkaniu z Sołtysami,

4)

decyzja w sprawie utwardzenia placu targowego w Ciborzu została juŜ podjęta, prace
zostaną wykonane ze środków z tegorocznego budŜetu,

5)

poinformował równieŜ o bardzo duŜych rachunkach za energię elektryczną w świetlicy
w Węgrzynicach (ostatni rachunek w wysokości 3.000 zł),

Radny – Alfred KałuŜny zawnioskował, aby Wójt wysłał pracownika Urzędu celem
zbadania stanu technicznego drogi Węgrzynice – GryŜyna.
Z-ca Przewodniczącego Rady – Józef Roszczyk odczytał stanowisko Sejmiku
Województwa Lubuskiego o przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Pismo w tej sprawie
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5
a) Przewodniczący Rady – Mirosław Olczak odczytał projekt uchwały w sprawie zmian
w planach dochodów i wydatków budŜetu Gminy na 2003 rok.
Skarbnik Gminy – Irena CzyŜ poinformowała, Ŝe zmiana subwencji oświatowej związana
jest m.in. z wypłatą podwyŜek dla nauczycieli oraz zadań niesubwencjonowanych.
Dodała, Ŝe podwyŜka płac nauczycieli w przedszkolu w skali roku to kwota 6.163 zł.,
a w oddziałach ,,0” 3.174 zł.
Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących stałych komisji o wyraŜenie opinii na
temat projektu tej uchwały.
Przewodniczący poszczególnych komisji wyrazili pozytywne opinie na temat ww.
uchwały.
Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały. W wyniku
głosowania uchwała Nr VI/39/2003 w sprawie jw. została przyjęta jednogłośnie stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
b) Przewodniczący Rady – Mirosław Olczak odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia
pracownikowi socjalnemu Ośrodka Pomocy Społecznej w Skąpem upowaŜnienia do
wydawania decyzji administracyjnych.
Następnie poprosił przewodniczących stałych komisji o wyraŜenie opinii na te temat
projektu tej uchwały.
Przewodniczący poszczególnych komisji wyrazili pozytywne opinie na temat ww.
uchwały.
Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.
W wyniku głosowania uchwała Nr VI/40/2003 w sprawie jw. została przyjęta przy
jednym głosie wstrzymujący się i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
c) Przewodniczący Rady – Mirosław Olczak odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały Nr XXXIII/268/97 Rady Gminy Skąpe z dnia 26 sierpnia 1997 r. w sprawie
ustalenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia.

Następnie poprosił przewodniczących stałych komisji o wyraŜenie opinii na temat
projektu tej uchwały.
Przewodniczący poszczególnych komisji wyrazili pozytywne opinie na temat ww.
uchwały.
Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały. W wyniku
głosowania uchwała Nr VI/41/2003 w sprawie jw. została przyjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
d) Przewodniczący Rady – Mirosław Olczak odczytał projekt uchwały w sprawie . ustalenia
wysokości diet dla sołtysów oraz zwrot kosztów podróŜy słuŜbowej. Następnie poprosił
przewodniczących stałych komisji o wyraŜenie opinii na temat projektu tej uchwały.
Przewodniczący poszczególnych komisji wyrazili pozytywne opinie na temat ww.
uchwały.
Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.
W wyniku głosowania uchwała Nr VI/42/2003 w sprawie jw. została przyjęta przy
2 głosach wstrzymujących się i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
e) Przewodniczący Rady – Mirosław Olczak odczytał projekt uchwały w sprawie wskazania
W-ce Przewodniczącego Rady Gminy Skąpe do dokonywania czynności w zakresie
podróŜy słuŜbowych Przewodniczącego Rady Gminy Skąpe.
Następnie poprosił przewodniczących stałych komisji o wyraŜenie opinii na temat
projektu tej uchwały.
Przewodniczący poszczególnych komisji wyrazili pozytywne opinie na temat ww.
uchwały. Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.
W wyniku głosowania uchwała Nr VI/43/2003 w sprawie jw. została przyjęta
Jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
f) Przewodniczący Rady – Mirosław Olczak odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały Rady Gminy Skąpe z dnia 30 września 2002 r. w sprawie przystąpienia Gminy
Skąpe

do

Stowarzyszenia

Inicjatyw

Społeczno

–

Gospodarczych

Powiatu

Świebodzińskiego.
Następnie poprosił przewodniczących stałych komisji o wyraŜenie opinii na temat
projektu tej uchwały.
Przewodniczący poszczególnych komisji wyrazili pozytywne opinie na temat ww.
uchwały.
Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

W wyniku głosowania uchwała Nr VI/44/2003 w sprawie jw. została przyjęta
jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 6
Przewodniczący Rady – Mirosław Olczak poprosił o przyjęcie planów pracy
poszczególnych komisji i Rady na I półrocze 2003 r. W wyniku głosowania plany zostały
przyjęte jednogłośnie.

Ad. 7
Przewodniczący Rady – Mirosław Olczak poprosił o przegłosowanie przyjęcia
wyłoŜonego do wglądu protokołu z V sesji Rady Gminy Skąpe.
W wyniku głosowania protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 8
O godz. 1400 Przewodniczący Rady – Mirosław Olczak zamknął Obrady VI sesji
Rady Gminy Skąpe.

Przewodniczący Rady
Mirosław Olczak

