PROTOKÓŁ NR XI/2003
z sesji Rady Gminy Skąpe
z dnia 30 września 2003 r.
Przewodniczący Rady Gminy - Mirosław Olczak otworzył obrady XI sesji Rady
Gminy Skąpe. Przywitał Wójta Gminy - Zbigniewa Wocha, Z-cę Wójta - Alicję HoppenAnyszko, Radcę Prawnego - Leontynę Przewłocką-Grzegorczyn, Skarbnika Gminy Małgorzatę Bartczak, zaproszonych Panią Marię Wolniewicz - ODR Kalsk, Panią Helenę
Cichowską - ZGK Cibórz oraz Pana Eugeniusza Farafontowa - inspektora ds.oświaty i Pana
Andrzeja Walacha - radnego powiatu świebodzińskiego, radnych i sołtysów.
Stwierdził, Ŝe na stan 15 radnych obecnych jest 13 i wszystkie podjęte uchwały będą miały
moc obowiązującą.
Przewodniczący zaproponował zmianę porządku obrad, a mianowicie pkt. 5 -Funkcjonowanie
oświaty w roku szkolnym 2003/2004 przesunąć przed pkt.2, a

usunąć pkt. 6 - analiza

wyników nauczania w roku szkolnym 2003/2004, (poniewaŜ Komisja ds. Oświaty zajmowała
się tym tematem, ale nie został on jeszcze do końca omówiony i nie przygotowano
wniosków), oraz dodanie w punkcie 8 podpunktów "b", "c", i "d". Po przeprowadzeniu zmian
porządek posiedzenia przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Funkcjonowanie oświaty w roku szkolnym 2003/2004.
3. Interpelacje i wnioski.
4. Informacja z realizacji uchwał Rady i pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
6. Funkcjonowanie ZGK.
7. Akcja Ŝniwa, sytuacja finansowa gospodarstw rolnych.
8. Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w planach dochodów i wydatków budŜetu Gminy na 2003 rok,
b) zmiany uchwały Nr X/60/2003 w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu
inwestycyjnego Gminy Skąpe na lata 2003 - 2005,
c) wyboru ławników do Wydziału Pracy i pozostałych wydziałów Sadu Rejonowego
w Świebodzinie.
d) Wprowadzenie uchwały w sprawie przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną.
9. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Gminy Skąpe.
10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, Ŝe do Urzędu Gminy wpłynęła skarga dotycząca
działalności Wójta i w dalszej części obrad sprawa ta będzie szczegółowo przedstawiona.
Po tych zmianach przystąpiono do rozpoczęcia XI Sesji Rady Gminy.

Ad. 2
Pan Eugeniusz Farafontow - inspektor ds. oświaty, przedstawił informację z funkcjonowania
oświaty w roku szkolnym 2003/2004 (załącznik nr 1). Pan Eugeniusz Farafontow przekazał
radnym przygotowane przez niego materiały, po czym omówił najwaŜniejsze tematy m. in.:
poprzez dokonanie zmiany w uchwale Nr IX/54/2003 w sprawie ustalenia sieci obwodów
publicznych szkół podstawowych na terenie gminy Skąpe: 1) Skrócenie drogi dziecka do
szkoły. Zmiana ta spowodowała, Ŝe

w tym roku szkolnym powróciło 34 dzieci

zamieszkałych w Radoszynie, które uczęszczały do szkoły w innej gminie. Dzięki temu nie
zmniejszyła się subwencja dla szkół mimo niŜu demograficznego, 2) Gmina pokrywa koszty
doŜywiania dzieci w szkołach - na 148 uczniów OPS pokrywa koszty 110 dzieciom, 3) Do
szkół dowoŜonych jest

408 uczniów z tego Gmina zakupuje bilety dla 394 uczniów,

4) Nawiązując do przedszkoli naleŜy dodać, Ŝe liczba dzieci uczęszczających obecnie w
porównaniu do roku poprzedniego zmniejszyła się (jest 55 dzieci, a było 66), być moŜe ze
względów finansowych dzieci pozostają w domach. Na tym zakończono omawianie
funkcjonowania oświaty i przedszkoli.

Ad. 3
Następnym punktem były interpelacje i wnioski w tej części obrad głos zabrali niŜej
wymienieni:
a) Radna Halina Staszyńska poprosiła o wprowadzenie praktyk pisemnych odpowiedzi na
wnioski i zapytania ujęte w protokołach z posiedzeń Rad Sołeckich;
b) Radny Kazimierz Cegliński odnośnie umorzenia długu dla Ciborza zapytał jak wygląda
bieŜąca płatność podatku dla Gminy, czy szpital spełnia wymogi procesu restrukturyzacji,
którym został objęty, szczególnie jeśli chodzi o terminowość wpłat podatków i
utrzymania stałego zatrudnienia, poniewaŜ takie wymogi narzuca umowa;
c) Radny Józef Roszczyk w związku z odwiedzaniem świetlic wiejskich przez Komisję
Oświaty poprosił Wójta, aby księgowość przygotowała dla tej komisji informację jak
były w latach 1999-2003 wykorzystane pieniądze przeznaczone na inwestycje na wsiach .
Komisja po wizytacji świetlic przygotuje protokół;
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d) Sołtys Zawisza powiedział, Ŝe świetlica wiejska jest wyremontowana ale nie ma pieniędzy
na wyposaŜenie jej, zwrócił się z prośbą o pomoc;
e) Pani Mirosława Tomczyk - sołtys Ołoboku zapytała jak długo będą leŜały śmieci po akcji
sprzątania świata;
f) Sołtys Darnawy - Piotr Olszewski poprosił o interwencję w sprawie wycięcia drzew przy
wjeździe do Darnawy;
g) Jolanta Władysiak - Sołtys Węgrzynic zapytała co z wysypiskiem śmieci, czy jest ono
zamknięte, poniewaŜ często wysypywane są tam śmieci, poprosiła o podjęcie czynności
aby temu zapobiec, zapytała takŜe co z doprowadzeniem prądu do sali wiejskiej;
h) Sołtys

Niekarzyna

-

Stanisław

Dolata

poprosił

o

zwrócenie

się

do

ZDP

o wyremontowanie mostku w Niekarzynie;
i) Pan Andrzej Kołakowski - Sołtys Ciborza zwrócił się z prośbą o poruszenie sprawy
dotyczącej wyłomów na asfalcie przy pierwszym skrzyŜowaniu w Ciborzu, poniewaŜ
często dochodzi tam do wypadków;
j) Sołtys Podłej Góry - Zdzisław Roszak poprosił o interwencję w ZDP w sprawie
wyremontowania drogi z Podłej Góry do Sycowic, oraz o usunięcie dziury przy
przystanku;
k) Pan Henryk Kosicki - sołtys wsi Łąkie zapytał, czy moŜliwe byłoby zawarcie umowy
uŜyczenia na lokal pana Stuenebecher, który mógłby być wykorzystywany na spotkania
wiejskie?
Na koniec tej części obrad Przewodniczący Rady Gminy pan Mirosław Olczak, powracając
do tematu mostku w Niekarzynie dodał, Ŝe jeŜeli jest wypadek na drodze Sulechów Świebodzin ruch "przechodzi" na Niekarzyn, który w tym momencie słuŜy jako
obwodnica, poprosić o interwencję w ZDP.
Wójt Gminy Skąpe po wysłuchaniu wszystkich interpelacji i wniosków powiedział, Ŝe na
bieŜąco odpowie na te pytania, które nie wymagają dokładniejszego sprawdzenia lub
interwencji na zewnątrz gminy. Nawiązując do propozycji

Radnej Pani Staszyńskiej,

dotyczącej załatwiania spraw zobowiązał się do wypełnienia tego obowiązku. Udzielenie
odpowiedzi Panu Kazimierzowi Ceglińskiemu wymaga dokładnego sprawdzenia, więc Wójt
odpowie pisemnie w terminie jak najszybszym. W sprawie podłączenia prądu w świetlicy
w Węgrzynicach, Wójt odpowiedział, Ŝe podjęte zostaną działania po sporządzeniu protokołu
z wizytacji świetlic wiejskich i przeanalizowania

przez Komisję Oświaty. W

sprawie

wysypiska śmieci w Węgrzynicach powiedział, Ŝe śmietnik będzie zabezpieczony a tablica
jest juŜ zamówiona. Sołtysowi wsi Zawisze Wójt zaproponował przejęcie stolików i krzeseł
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ze świetlicy przy Kaplicy w Ciborzu. W nawiązaniu do świetlic Pani Maria Wolniewicz Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dodała, Ŝe
wyasygnuje pieniądze na zatrudnienie opiekunów przy świetlicach. W odpowiedzi na pytanie
Pani Sołtys Ołoboku Wójt poinformował, Ŝe na akcję sprzątania świata był wynajęty TEW
i do

niego naleŜało zebranie śmieci. Natomiast w sprawie przycięcia drzew w Darnawie

decyzja zostanie podjęta. Wracając do sprawy mostku w Niekarzynie dodał, Ŝe inwestycja ta
oraz drogi z przystanku do szkoły być moŜe zostanie ujęta w budŜecie powiatu na 2004 rok.
Na tym Wójt Gminy zakończył odpowiedzi na interpelacje.

Ad. 4
W okresie międzysesyjnym podejmowane były następujące prace:
1) Przygotowanie dokumentów w związku z inwestycją dotyczącą zwodociągowania
miejscowości Skąpe, napisaliśmy wniosek do SAPARDu, który został juŜ dostarczony do
ARiMR w Gorzowie Wlkp.
2) Wyjaśniłem sprawę pionów gazowych w Ciborzu, zawarcie umowy nastąpiło przed
dwoma laty, do zapłaty miało być 26 tys., po dokładnej analizie dokumentów będzie do
zapłaty 21 tys.,
3) Wymiana

oświetlenia w całej gminie jesteśmy na etapie poszukiwania wykonawcy,

miałem juŜ spotkanie z energetyką, prawdopodobnie od 2004 r.

oświetlenie będzie

zadaniem własnym gminy, dlatego teŜ naleŜy zadbać o jego koszty.
Wójt podziękował dla KGW z Pałcka, Węgrzynic i Skąpego za reprezentowanie naszej
gminy na doŜynkach powiatowych 14 września w Kosieczynie. Dodał, Ŝe w konkursie na
najpiękniejszy wieniec doŜynkowy I miejsce zdobył wieniec z Pałcka,
Sołtys Ciborza Pan Andrzej Kołakowski poinformował, Ŝe z uwagi na fakt, iŜ w Ciborzu
brakuje śmietników otrzymuje od mieszkańców osiedla skargi dotyczące zaśmiecania terenu
przy sklepie Pani Romualdy Markiewicz,
Radny Pan Józef Roszczyk przypomniał o braku świetlicy w Łąkach, co uniemoŜliwia
organizację zebrań wiejskich. Sołtys Łąk dodał, Ŝe problem pojawił się w momencie
zlikwidowania świetlicy wiejskiej na cele sklepu. Zapytał, czy moŜliwe byłoby zawarcie
umowy uŜyczenia na lokal Pana Stuenebechera, aby tam organizować spotkania.
Wójt odpowiedział, Ŝe nie ma takiej moŜliwości, poniewaŜ jest problem w kwestii własności
lokalu.
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Ad.6
W celu omówienia tego punktu, którego tematem było funkcjonowanie ZGK w Ciborzu
zaproszono Panią Helenę Cichowską. Pani Kierownik wspomniała, Ŝe temat ten szczegółowo
omówiła na Komisji ds. Porządku, więc przedstawi sytuację ZGK w formie skróconej.
Obecnie funkcjonuje 20 wspólnot, które obejmują 108 lokali oraz 70 lokali

najemców

(załącznik nr 2). Przez 9 miesięcy działalności ZGK "otrzymało wynik dodatni". Wspólnoty
utrzymują się same, opłacają czynsz oraz fundusz remontowy. Rozpoczęto remonty dachów,
klatek blokowych, wymiana rynien. Przeprowadzona analiza zuŜycia energii elektrycznej
wykazała, Ŝe są oszczędności (wymianie liczników). Dzięki tej analizie i pomocy Pana
Gerarda Romanowskiego, nie ponosimy strat jak w latach poprzednich. Od 1 października
2003 obsługę przejmuje Rejon Energetyczny w Świebodzinie. Pani Kierownik ZGK
poinformowała, Ŝe dotychczas naleŜności za energię, ścieki były pobierane z dołu, więc ZGK
musiało angaŜować swoje pieniądze. Obecnie zostało to zmienione opłaty są pobierane z góry
i nie ma problemów z płatnościami.
Następnie głos zabrał Wójt Gminy, który podziękował Pani Kierownik ZGK za udzielenie
informacji o funkcjonowaniu ZGK w Ciborzu. Dodał, Ŝe ZGK od 2002 roku funkcjonuje
same i z płatnościami mieszkańców były problemy, od momentu wprowadzenia opłat z góry,
sytuacja znacznie poprawiła się, duŜa zasługa jest tutaj Pani Cichowskiej.

Ad. 7
Do omówienia tego punktu obrad została zaproszona Pani Maria Wolniewicz z ODR Kalsk.
Tematem przedstawionym przez Panią Wolniewicz była akcja Ŝniwna i sytuacja finansowa
gospodarstw rolnych.

Poinformowała, Ŝe "sytuacja rolników jest bardzo trudna wręcz

beznadziejna. W tym roku rolnikom towarzyszyły 2 klęski - wymarznięcia i susza (załącznik
nr 3). W tym celu na wniosek Wójta powołano Komisję ds. oszacowania strat. Z uzyskaniem
kredytów na tzw. odtworzenie produkcji są problemy, nie wszyscy mogli z nich korzystać.
Susza spowodowała słabsze plony. W czasie zbiorów średnia strat wszystkich upraw
wyniosła około 48%, po zbiorach około 90% - w plonach 60-70%. Klęski, gradobicia
występowały na przełomie 4 lat, lecz nie tylko pogoda jest przyczyną słabych plonów.
Sytuacja finansowa rolników jest trudna, z tego powodu nie wszyscy nawoŜą uprawy, których
następstwem czego są słabsze plony. Pomoc państwa dla rolników poszkodowanych jest
niewielka, mogą korzystać z umorzeń lub przesunięć czynszów". Pani Wolniewicz poprosiła
sołtysów i radnych, aby informowali rolników o moŜliwości zgłaszania potrzeby korzystania
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z kredytów. Przekazała przygotowaną przez siebie informację radnym gminy. Informacja ta
stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Wójt dodał, Ŝe został złoŜony wniosek do rządu, aby te klęski nie skutkowały obcięciem z
subwencji, lecz odpowiedzi jeszcze nie ma.

Ad. 8
a) Przewodniczący Rady Gminy przeczytał projekt uchwały w sprawie zmian w planach
dochodów i wydatków budŜetu gminy na 2003 r. Następnie poprosił Przewodniczących
Stałych Komisji Rady o przedstawienie opinii.
Przewodniczący poszczególnych komisji wyrazili pozytywne opinie na temat ww.
uchwały.
Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie zmian w planach
dochodów i wydatków budŜetu gminy na 2003 r.
W wyniku głosowania uchwała Nr XI/62/2003 w sprawie jw. została podjęta i stanowi
załącznik do niniejszego protokołu
b) Przewodniczący Rady Gminy przeczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia
wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy Skąpe na lata 2003 - 2005.
Następnie przewodniczący poprosił o przegłosowanie projektu uchwały w sprawie
przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy Skąpe na lata 2003 - 2005.
W wyniku głosowania uchwała Nr XI/63/2003 w sprawie jw. została podjęta i stanowi
załącznik do niniejszego protokołu
c) Przewodniczący Rady Gminy przeczytał projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do
Wydziału Pracy i

pozostałych wydziałów Sadu Rejonowego w Świebodzinie.

Przewodniczący poprosił o przedstawienie kandydatów

do Komisji skrótacyjnej na

ławników. Podano kandydatury: Panią Ewę Romanik, Panią Halinę Piwecką i Pana
Roberta Krycha. Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę. Radni w głosowaniu zwykłym
przegłosowali skład komisji. Pani Ewa Romanik przedstawiła procedurę głosowania,
następnie rozpoczęto tajne głosowanie na ławników do Wydziału Pracy i do pozostałych
wydziałów Sądu Rejonowego. Po przeliczeniu głosów pani Ewa Romanik przeczytała
protokół dotyczący wyboru ławników sporządzony przez Komisję Skrótacyjną (załącznik
nr 4).
Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników
do Wydziału Pracy i pozostałych wydziałów Sadu Rejonowego w Świebodzinie
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W wyniku głosowania uchwała Nr XI/63/2003 w sprawie jw. została podjęta i stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
d) Wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie przeprowadzenia kontroli przez
Komisję Rewizyjną dotyczącej skargi złoŜonej w dniu 17 września 2003 r. Pismo zostało
skierowane do Urzędu Wojewódzkiego oraz Prokuratury w Świebodzinie przez
mieszkańca Niesulic Pana Marka Smykowskiego. Treść skargi została przeczytana przez
Radnego Pana Roszczyka. Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt
uchwały w sprawie przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną. Po poddaniu
pod głosowanie projektu uchwały, został jednogłośnie przyjęty.

Ad. 9
Przed przystąpieniem do realizacji tego punktu porządku obrad przewodniczący Rady Gminy
zapytał, czy są jakiekolwiek zastrzeŜenia do treści protokołu z X Sesji Rady Gminy Skąpe.
PoniewaŜ zastrzeŜeń nie było, poddał pod głosowanie treść protokołu, który został
jednogłośnie przyjęty.

Ad. 10
Przewodniczący Rady Gminy podziękował wszystkim zebranym za udział w XI Sesji Rady
Gminy. Posiedzenie zakończono o godz. 1250.
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