PROTOKÓŁ XXIX/2005
z Sesji Rady Gminy Skąpe
z dnia 26 kwietnia 2005 r.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Mirosław Olczak otworzył obrady XXIX Sesji
Rady Gminy. Przywitał Wójta Gminy Pana Zbigniewa Wocha, Z-cę Wójta Panią Alicję
Hoppen-Anyszko, Radcę Prawnego Panią Leontynę Przewłocką - Grzegorczyn, radnych oraz
sołtysów Gminy Skąpe. Dodał, iŜ na 15 radnych obecnych jest 14 i podjęte uchwały będą
miały moc obowiązującą. Poprosił zgromadzonych o powstanie i uczczenie minutą ciszy
pamięci zmarłego PapieŜa Jana Pawła II.
Przewodniczący Rady zapytał zebranych o ewentualne wnioski w sprawie zmiany
porządku obrad. Zaproponował poszerzenie porządku obrad o dodatkową uchwałę
w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót
budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru. Przeprowadzono głosowanie nad
zmienionym porządkiem obrad, w wyniku którego został jednogłośnie przyjęty.
Porządek posiedzenia po zmianie przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Interpelacje i wnioski.
3. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy i pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
4. Odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
5. Sprawozdanie z wykonania budŜetu Gminy Skąpe za 2004 r. i podjęcie uchwały w
sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Skąpe za 2004r.
1/ rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budŜetu Gminy Skąpe za 2004r.
a) wysłuchanie opinii Komisji Stałych i Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Skąpe
o wykonaniu budŜetu Gminy Skąpe za 2004r.
b) złoŜenie wniosku do Rady Gminy przez Komisję Rewizyjną w sprawie udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy.
c) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej
Górze o przedłoŜonym przez Wójta Gminy Skąpe sprawozdaniu z wykonania budŜetu
za 2004r.
d) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej
Górze o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Skąpe dotyczącym udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy.
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e) dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budŜetu Gminy Skąpe za 2004r.
2/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy.
6. Przedstawienie sprawozdania o umorzeniach i udzielonych ulgach w spłacaniu
wierzytelności wg stanu na dzień 31.12.2004r.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Uchwały Rady Gminy Skąpe Nr XIV/84/2004 w sprawie uchwalenia
budŜetu Gminy Skąpe na 2004r.;
b) zmiany uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta i przyznania limitu
kilometrów;
c) przyjęcia Planu rozwoju miejscowości Ołobok;
d) przyjęcia Planu rozwoju miejscowości Niekarzyn,
e) likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Węgrzynicach i reorganizacji
Publicznej Szkoły Podstawowej w Międzylesiu,
f) udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót
budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru.
7. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Gminy Skąpe.
8. Zamknięcie obrad.
Ad.2.
Następnym punktem posiedzenia były interpelacje i wnioski radnych.
1. Radna Pani Halina Staszyńska zapytała Wójta czy będą łatane dziury w drodze począwszy
od budynku poczty w miejscowości Ołobok w kierunku Niesulic;
2. Radny Pan Robert Krych zgłosił, iŜ w miejscowości Rokitnica przy budynku nr 22
powstał uskok na drodze powiatowej.
3. Sołtys miejscowości Kalinowo Pani Małgorzata Jarominiak powiedziała, iŜ w okolicach
„Złotego Potoku” powstały tzw. dzikie wysypiska śmieci.
Ad.3.
W okresie międzysesyjnym podejmowane były następujące prace:
1. ZłoŜono dwa wnioski dotyczące miejscowości Ołobok i Niekarzyn. Zajmują one obecnie
dwa pierwsze miejsca. Wójt dodał, iŜ w dniu dzisiejszym przypada dzień uzupełniania
dokumentacji do złoŜonych wniosków.
2. Odbyły się dwa spotkania w Urzędzie Marszałkowskim w sprawie złoŜonych wniosków
na inwestycje w Międzylesiu i Pałcku.
3. Wójt został powołany do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa jako przedstawiciel
Wójtów.
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4. Otrzymano zapewnienie, iŜ odnowiona zostanie elewacja budynku telekomunikacji w
miejscowości Skąpe.
5. Otrzymano pismo z telekomunikacji w sprawie zaistnienia moŜliwości podłączenia
internetu w miejscowościach Skąpe i Cibórz.
6. Wójt podziękował sołtysom Gminy Skąpe za czynny udział w akcji Sprzątanie Świata.
Ad.4.
Odpowiedzi na wnioski, interpelacji i zapytania radnych;
1. Odpowiadając na interpelację związaną z łataniem dziur Wójt powiedział, iŜ Zarząd Dróg
Powiatowych wyłonił wykonawcę na powyŜsze działanie, który rozpocznie ich łatanie
korzystając z metody wstrzelinowej. Jeśli chodzi o nierówności powstałe w
nawierzchniach dróg wojewódzkich Wójt dodał, Ŝe Zarząd Dróg Wójewódzkich przystąpi
do wyłonienia wykonawcy na działania związane z poprawieniem stanu nawierzchni dróg
w dniu 28 kwietnia b.r.
2. Odnosząc się do interpelacji Pani Sołtys Małgorzaty Jarominiak Wójt powiedział, Ŝe
dzikie wysypiska śmieci zostaną zlikwidowane, zajmą się tym pracownicy Zakładu
Gospodarki Komunalnej.
3. Wójt poprosił sołtysów Gminy Skąpe o wykazy imienne osób, które posiadają lub nie
posiadają podpisanych umów z firmami zajmującymi się wywozem nieczystości.
Wyznaczył termin 10 dni na złoŜenie do Urzędu Gminy w/w wykazów. Jak zaznaczył w
miesiącu maju specjalna komisja w skład której wejdą wytypowane osoby z Policji i
Sanepidu zacznie egzekwować od mieszkańców umowy na wywóz nieczystości.
4. W związku z niskimi temperaturami, które występują nocami Wójt poprosił sołtysów
o przedstawianie strat, które w wyniku działania powyŜszego czynnika ponieśli rolnicy.
Ad.5
Sprawozdanie z wykonania budŜetu Gminy Skąpe za rok 2004 zostało szczegółowo
omówione przez Panią Alicję Hoppen - Anyszko – Z-cę Wójta Gminy Skąpe na
posiedzeniach Komisji Stałych Rady Gminy. Pan Wójt Gminy Skąpe – Zbigniew Woch
ograniczył się do przedstawienia ogólnej charakterystyki wykonania budŜetu, a mianowicie
głównych źródeł dochodów budŜetowych i % ich realizacji oraz kierunków wydatkowania
środków w budŜecie 2004 roku. Podczas omawiania zaprezentowano pokaz multimedialny
wykonania budŜetu oraz pokaz zdjęć z głównych remontów i inwestycji wykonanych w
trakcie roku 2004. Graficzny obraz dochodów i wydatków budŜetowych umoŜliwił
przedstawienie budŜetu w sposób jak najbardziej czytelny. Pokaz był komentowany przez
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Wójta Gminy.(sprawozdanie z wykonania budŜetu Gminy Skąpe

za rok 2004 stanowi

załącznik do protokołu)
Pkt 1/.
a) Przewodniczący Rady Gminy Skąpe Pan Mirosław Olczak poprosił przewodniczących
Komisji Stałych Rady Gminy i Komisji Rewizyjnej o przedstawienie opinii o wykonaniu
budŜetu Gminy Skąpe za 2004 rok.
Przewodniczący poszczególnych Komisji Stałych pozytywnie zaopiniowali wykonanie
budŜetu Gminy Skąpe za 2004 rok.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Ewa Romanik odczytała opinię Komisji
Rewizyjnej z dnia 11 kwietnia b.r. w sprawie wykonania budŜetu Gminy Skąpe za 2004
rok (Opinia Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik do protokołu).
b) Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Ewa Romanik złoŜyła wniosek do Rady Gminy
Skąpe w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy (Wniosek Komisji Rewizyjnej
stanowi załącznik do protokołu).
c) Przewodniczący Rady Gminy Pan Mirosław Olczak poprosił Pana Józefa Roszczyka –
Z-cę Przewodniczącego Rady Gminy o odczytanie opinii Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o przedłoŜonym przez Wójta Gminy
Skąpe sprawozdaniu z wykonania budŜetu za 2004 rok. (Opinia Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze stanowi załącznik do protokołu).
d) Pan Józef Roszczyk – Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy odczytał opinię Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o wniosku Komisji
Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy (Opinia Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze stanowi załącznik do
protokołu).
e) Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do Rady o podjęcie dyskusji nad
sprawozdaniem z wykonania budŜetu Gminy Skąpe za 2004, poniewaŜ pytań nie było
udzielił głosu Sołtysowi wsi Międzylesie. Pan Józef Działo – Sołtys miejscowości
Międzylesie podziękował w imieniu wszystkich Sołtysów Wójtowi oraz wszystkim
pracownikom Urzędu Gminy za cięŜką pracę, gratulował sukcesów i Ŝyczył wytrwałości.
Pkt 2/.
Pan Mirosław Olczak – Przewodniczący Rady zaproponował głosowanie nad przyjęciem
projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy. W wyniku
głosowania projekt uchwały został jednogłośnie podjęty i stanowi załącznik do protokołu.
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Ad.6. Sprawozdanie o umorzeniach i udzielonych ulgach w spłacaniu wierzytelności wg
stanu na dzień 31.12.2004r. odczytała Pani Alicja Hoppen-Anyszko – Z-ca Wójta Gminy
Skąpe. (Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.7. Punkt ten dotyczył przyjęcia projektów uchwał:
1. Przewodniczący Rady Gminy przeczytał treść projektu uchwały w sprawie zmiany
Uchwały Rady Gminy Skąpe Nr XIV/84/2004 w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Skąpe
na 2004r. Wszystkie komisje wyraziły pozytywne opinie. Projekt uchwały poddano pod
głosowanie, w wyniku którego został jednogłośnie podjęty i stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
2. Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta i przyznania limitu kilometrów. Przewodniczący
dodał, iŜ wynagrodzenie Wójta naleŜało zmienić, poniewaŜ było ono niŜsze niŜ przewiduje
znowelizowane rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych
pracowników samorządowych. Następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały w/w.
Wszystkie komisje wyraziły pozytywne opinie. W wyniku głosowania projekt uchwały został
jednogłośnie podjęty i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
3. Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu
rozwoju miejscowości Ołobok. Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod
głosowanie projekt uchwały w/w. Wszystkie komisje wyraziły pozytywne opinie. W wyniku
głosowania projekt uchwały został jednogłośnie podjęty i stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
4. Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść projektu uchwały w sprawie przyjęcia
Planu rozwoju miejscowości Niekarzyn .Wszystkie komisje wyraziły pozytywne opinie. W
wyniku głosowania projekt uchwały został jednogłośnie podjęty i stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
5. Przewodniczący Rady Gminy przeczytał treść projektu uchwały w sprawie likwidacji
Publicznej Szkoły Podstawowej w Węgrzynicach i reorganizacji Publicznej szkoły
Podstawowej w Międzylesiu. Wójt powiedział, iŜ w miesiącu lutym podjęto uchwałę w
sprawie zamiaru przystąpienia do likwidacji PSP w Węgrzynicach. W chwili obecnej po
otrzymaniu pozytywnej opinii Kuratora Oświaty w Gorzowie Wlkp. Rada Gminy podejmuje
juŜ uchwałę w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Węgrzynicach i
reorganizacji Publicznej szkoły Podstawowej w Międzylesiu. Wszystkie komisje wyraziły
pozytywne opinie. Projekt uchwały poddano pod głosowanie, w wyniku którego 12 radnych
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głosowało za przyjęciem w/w uchwały a 2 wstrzymało się od głosu. Uchwała stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
6.

Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść projektu uchwały w udzielenia dotacji na

wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowanych przy zabytkach
wpisanych do rejestru. Wójt powiedział, iŜ chciał stworzyć moŜliwość zapisywania w
budŜecie kwoty przeznaczonej na wykonywanie w/w prac. JednakŜe zaistniała konieczność
wcześniejszego podjęcia stosownej uchwały. Podmiotem, który ubiega się o udzielenie
dotacji jest parafia w miejscowości Ołobok. Prace remontowe pochłonęły tam ogromne sumy.
W związku z powyŜszym Proboszcz Parafii zgłosił się do Gminy o udzielenie wsparcia
finansowego. Następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały w/w. Wszystkie komisje
wyraziły pozytywne opinie. W wyniku głosowania projekt uchwały został jednogłośnie
podjęty i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 8.
Przed przystąpieniem do tego punktu obrad sesji Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy są
jakiekolwiek zastrzeŜenia do protokołu XXVIII Sesji Rady Gminy Skąpe. PoniewaŜ
zastrzeŜeń nie było, poddał pod głosowanie treść protokołu, który został jednogłośnie
przyjęty.
Ad. 9.
Przewodniczący Rady Gminy podziękował zebranym radnym, sołtysom Gminy Skąpe za
udział w XXIX Sesji Rady Gminy. Zamknął obrady XXIX Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady
Mirosław Olczak
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