PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2006
z Sesji Rady Gminy Skąpe
z dnia 13 marca 2006 r.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Mirosław Olczak otworzył obrady XXXVIII Sesji
Rady Gminy. Przywitał Wójta Gminy – Zbigniewa Wocha, Z-cę Wójta – Panią Alicję HoppenAnyszko, Głównego Księgowego – Jarosława Wisza oraz zebranych radnych Gminy Skąpe.
Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak odczytał porządek obrad. Porządek
posiedzenia poddano pod głosowanie wyniku, którego został jednogłośnie podjęty.
Porządek posiedzenia:
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. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świebodzińskiemu
b) zmiany Uchwały Nr XXXVI/213/2005 Rady Gminy Skąpe z dnia 21 grudnia 2005r. w
sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Skąpe na rok 2006
c) przystąpienia Gminy Skąpe do porozumienia międzygminnego.
6. Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Gminy Skąpe.
7. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Gminy dodał, iŜ obecnych jest 11 radnych i podjęte uchwały będą miały
moc obowiązującą.
Ad.2.
Następnym punktem posiedzenia były interpelacje i wnioski radnych.
Radny Pan Zbigniew Waśko poprosił o przybliŜenie dalszego postępowania w sprawie wypadku
śmiertelnego ucznia z Publicznego Gimnazjum w Radoszynie oraz zgłosił ponowne uszkodzenie
przystanku autobusowego w miejscowości Radoszyn.
Ad.3 i ad. 4.
Odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania radnych:
1. Odnosząc się do interpelacji Radnego Pana Zbigniewa Waśko Wójt – Zbigniew Woch
powiedział, iŜ zadanie związane z remontem przystanku w Radoszynie ma wykonać
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pracownik ZGK w Skąpem. JednakŜe ze względu na małą liczbę pracowników zakładu oraz
wieloma obecnie wykonywanymi zadaniami, remont wykonany zostanie w późniejszym
terminie.
2. Nawiązując do zapytania w sprawie zgonu ucznia z Publicznego Gimnazjum w Radoszynie
Wójt powiedział, Ŝe organ prowadzący szkołę – Gmina nie ma w tej sprawie Ŝadnych
kompetencji. Natomiast organ sprawujący nadzór pedagogiczny – Kuratorium Oświaty czeka
na zakończenie postępowania śledczego. Wójt dodał, iŜ dyskutował w przedmiotowej
sprawie z Kuratorem Oświaty Panem Maciejem Szykułą. Odbyła się równieŜ wizytacja
pracowników Kuratorium w Gimnazjum w Radoszynie. Nakazano wykonać pewne zadania.
Nastąpi rekontrola, aby sprawdzić czy zadania zostały wykonane. W szkole załoŜono
monitoring, zwiększono liczbę dyŜurujących nauczycieli. Trudna moŜe się okazać sprawa
związana z naborem wrześniowym do szkoły. Obecnie zaczyna się akcja przybliŜania
uczniom klas VI naszego gimnazjum.
Ad.5.
Punkt ten dotyczył przyjęcia projektów uchwał:
1. Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść projektu uchwały w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Świebodzińskiemu. Jak powiedział Wójt uchwała ta jest
wypadkową zapisów w uchwale budŜetowej na drogę w miejscowości Niekarzyn.
Przedmiotowa uchwała przeznacza 100.000 zł w roku 2006 na dofinansowanie
modernizacji drogi powiatowej w miejscowości Niekarzyn. Radny Pan Robert Krych
zapytał, czy ktoś będzie kontrolował z jakiego materiału zostanie wykonana droga. Wójt
powiedział, iŜ procedura jest zwyczajna, zamówienie publiczne, nadzór, biegły
niezaleŜny. Wpływu nie mamy na to z czego zostanie wykonana droga, wątpliwości nie
powinniśmy mieć Ŝadnych, poprzednio wykonana wspólnie z Powiatem droga w
miejscowości Skąpe funkcjonuje bez zarzutu. Komisje Rady Gminy wyraziły pozytywne
opinie. Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały
w/w. W wyniku głosowania projekt uchwały został jednogłośnie podjęty i stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
2. Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść projektu uchwały w sprawie zmiany
Uchwały Nr XXXVI/213/2005 Rady Gminy Skąpe z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie
uchwalenia budŜetu Gminy Skąpe na rok 2006. Wszystkie komisje wyraziły pozytywne
opinie. W wyniku głosowania projekt uchwały został jednogłośnie podjęty i stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
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3. Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść projektu uchwały w sprawie przystąpienia
Gminy Skąpe do porozumienia międzygminnego. Pani Alicja Hoppen-Anyszko
powiedziała, iŜ kilka miesięcy temu podjęliśmy decyzję o zakupie notebooka dla Policji.
Gminy Skąpe, Lubrza, Łagów i Szczaniec złoŜą się po 800 zł, natomiast gdy dołączy
Zbąszynek to będzie po 650 zł. Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod
głosowanie projekt uchwały w/w. W wyniku głosowania projekt uchwały został
jednogłośnie podjęty i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 6.
Przed przystąpieniem do tego punktu obrad sesji Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy są
jakiekolwiek zastrzeŜenia do protokołu XXXVII Sesji Rady Gminy Skąpe. PoniewaŜ zastrzeŜeń
nie było, poddał pod głosowanie treść protokołu, który został jednogłośnie przyjęty.
Ad. 7.
Przewodniczący Rady Gminy podziękował zebranym za udział w obradach XXXVIII Sesji Rady
Gminy. Zamknął obrady XXXVIII Sesji Rady Gminy.
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