PROTOKÓŁ Nr III/2014
sesji Rady Gminy Skąpe
z dnia 23 grudnia 2014 r.
Przewodnicząca Rady Gminy Skąpe Halina Staszyńska przywitała gości zaproszonych na
uroczystą świąteczno-noworoczną III sesję Rady Gminy Skąpe w osobach: Proboszcza Parafii
w Ciborzu Księdza Marka Olszańskiego, Wice Dziekana Dekanatu Świebodzińskiego i Proboszcza
Parafii w Ołoboku Księdza Tadeusza Wielgolaskiego, Proboszcza Parafii w Kijach Księdza Wacława
Zaborowskiego wszystkich radnych, Wójta Gminy Zbigniewa Wocha, Sekretarza Gminy Alicję
Hoppen-Anyszko, Skarbnika Gminy Jarosława Wisza, kierowników jednostek organizacyjnych gminy
oraz przybyłych sołtysów i pracowników gminy. Następnie Proboszcz Parafii w Ciborzu Ksiądz
Marek Olszański złożył wszystkim życzenia świąteczno-noworoczne i zaprosił do zaśpiewania kolędy.
Następnie Wójt Zbigniew Woch także przyłączył się do życzeń.
Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska ogłosiła przerwę w obradach. W trakcie trwania
przerwy Księża opuścili salę posiedzeń.
Przewodnicząca Rady Gminy Halina Staszyńska otworzyła o godz. 1O00 obrady IV sesji Rady
Gminy Skąpe. Stwierdziła, że na stan 15 radnych, obecnych jest 14 osób. Nieobecny Józef Roszczyk.
Następnie zapytała czy do przesłanego porządku posiedzenia ktoś chciałby wprowadzić zmiany.
Ponieważ zmian nie zgłoszono, porządek posiedzenia w wyniku głosowania został jednogłośnie
przyjęty i przedstawia się następująco:
Godz. 900
I.
Spotkanie opłatkowe.
Godz. 1O00
II.
Otwarcie obrad sesji.
III.
Interpelacje i wnioski.
IV.
Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
V.
Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy i pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
VI.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na lata
2015-2018.
a) odczytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Skąpe na lata 2015-2018;
b) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze
o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Skąpe na lata 2015-2018,
c) odczytanie opinii komisji stałych,
d) wniesienie autopoprawek, dyskusja i ich przegłosowanie;
e) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Skąpe na lata 2015-2018,
VII.
Uchwalenie budżetu Gminy Skąpe na 2015 r,
a) odczytanie projektu uchwały budżetowej na rok 2015;
b) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze
o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na rok 2015 wraz
z uzasadnieniem;
c) odczytanie opinii komisji stałych,
d) wniesienie autopoprawek do projektu uchwały, dyskusja i ich przegłosowanie;
e) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej Gminy Skąpe na rok 2015.
VIII.
Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe
na lata 2014-2018,
2) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Skąpe na rok 2014,
3) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w miejscowości Niesulice,
4) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego
zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym,
5) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
6) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym,

7) stwierdzenia zgodności ustaleń projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Niesulice i terenów przyległych,
8) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Niesulice i terenów
przyległych,
9) ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Skąpe,
10) wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie
Skąpe,
11) przedmiotu i zakresu działania stałych komisji Rady Gminy Skąpe,
12) upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Gminy do dokonywania czynności
w zakresie podróży służbowych Przewodniczącego Rady Gminy Skąpe,
13) ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Gminy Skąpe,
14) zasad ustalania diet radnym Gminy Skąpe,
15) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Skąpe.
Sprawy różne.
Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Gminy Skąpe.
Zamknięcie obrad.

IX.
X.
XI.

Ad. III

Radny Andrzej Sworek zgłosił następujące interpelacje:
naprawa pobocza drogi powiatowej Rokitnica-Węgrzynice (szczególnie na odcinku ok. 1,5 km od
strony Rokitnicy);
- naprawa pobocza drogi powiatowej w m. Węgrzynice na odcinku od posesji nr 2a do 3 i od
posesji nr 54 do 52 (prawa strona),
™ naprawa pobocza drogi powiatowej asfaltowej w m. Węgrzyn ice,
- usunięcie piasku ze skrzyżowania dróg powiatowych (brukowej i asfaltowej),
- ponownie poruszył temat przepustu przy hydroforni w Węgrzynicach i załatania dziur
w nawierzchni drogi gminnej przy hydroforni, na której tworzą się zastoiska wody,
Radny poinformował też, że w Węgrzynicach reaktywowało się Koło Gospodyń Wiejskich,
w związku z tym po zdiagnozowaniu potrzeb, będą wnioskować o środki finansowe na doposażenie
świetlicy wiejskiej.
Radny Krzysztof Janowicz zgłosił potrzebę zmodernizowania odpływu wód opadowych
z drogi gminnej (zjazd z drogi powiatowej na tzw. Osiedle Leśne) w Ołoboku. Woda spływająca
z drogi brukowej zapycha kratkę odpływową i tworzy się tam duże zastoisko wody.
Sołtys wsi Rokitnica Wiesław bajeczko zgłosił problem pobocza drogi powiatowej
w m. Rokitnica (koło krzyża - wyjazd w kierunku Węgrzynie). W związku z obniżeniem się ziemi,
łamie się asfalt i tworzy się duża dziura w nawierzchni. Zawiadomił także o potrzebie wyrównania
nawierzchni drogi przy posesji Nr 12 w Rokitnicy. Jej zły stan spowodowany jest pracami
prowadzonymi przy budowie kanalizacji.
Radny Andrzej Sworek zgłosił interpelację, dot. interwencji Strażnika Gminnego w sprawie
niszczenia nawierzchni dróg gminnych przez samochody ciężarowe w m. Węgrzynice.
~

Ad. IV
Odpowiadając na zgłoszone interpelacje, wnioski i zapytania Wójt poinformował:
Odnośnie interpelacji związanej z niszczeniem nawierzchni dróg przez samochody ciężarowe
w Węgrzynicach, stwierdził, że Strażnik Gminny skontaktuje się z radnym w celu
uszczegółowienia zakresu szkód.
- Kwestia stanu nawierzchni drogi w Rokitnicy jest Wójtowi znana, gdyż do gminy wpłynęły
pisma od mieszkańców z zastrzeżeniami. Z wykonawcą inwestycji kanalizacyjnej jest umówiony,
że wszelkie prace w tym zakresie zostaną usunięte wiosną i ma nadzieję, że tak się stanie. Dodał,
że zasadniczo z pracy wykonawcy jest zadowolony.
- Temat zgłoszony przez sołtysa Rokitnicy odnośnie dziury w asfalcie przy krzyżu (wyjazd na
Rokitnicę) zostanie zdiagnozowany.
~ Odpowiadając na interpelację zgłoszoną przez radnego Krzysztofa Janowicza Wójt wyjaśnił, że
temat wjazdu na tzw. osiedle leśne jest mu znany. Instalacja odpływowa odtworzona była kilka
lat temu i jej funkcjonowanie niestety nie zadowala. Tłuczeń i żużel spływają i zapychają odpływ.

-
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Rozwiązaniem problemu może okazać wyłożenie zjazdu płytami betonowymi i zabudowanie
studzienki.
- Tematy zgłoszone przez radnego Andrzeja Sworka zostaną przekazane do Starostwa
Powiatowego w Świebodzinie.
- Kwestia przepustu w Węgrzynicach została zdiagnozowana i zgłoszono do Starostwa prośbę
o wyrażenie zgody na wrzucenie wód opadowych do rowu chłonnego, na co może potrzebna
będzie uproszczona dokumentacja. Do gminy złożony został wniosek o odszkodowanie za
przebieg sieci na prywatnej działce. Jeżeli będziemy przekładali sieć, przy okazji załatwimy
kwestie przepustu. Ma nadzieję, że do wiosny będzie już wiadomo.
- Wójt pozytywnie odniósł się do informacji o reaktywacji KGW w Węgrzynicach. Jeśli będą
możliwości ubiegania się o dofinansowanie na zakup doposażenia kuchni, będziemy się starali
tak jak to miało miejsce w przypadku miejscowości Skąpe, Ołobok, Pałek czy Radoszyn.
Ad. V

Odnosząc się do informacji o realizacji uchwał Rady Gminy i pracy Wójta w okresie
międzysesyjnym, Wójt wspomniał o następujących kwestiach:
- 16 grudnia br. podpisana została umowa na dofinansowanie budowy kanalizacji w Niesulicach
(baza ZHP Świdnica). Wpłynął także wniosek od podmiotu prywatnego zarządzającego O W
„ADA” w Niesulicach o dokończenie budowy kanalizacji. Budowa kanalizacji szczególnie
w Niesulicach jest inwestycją wybitnie nastawioną na działanie ekologiczne. Wartość inwestycji
to kwota 658 tys. zł, przy dofinansowaniu w wysokości 350 tys. zł. Inwestycję musimy
zakończyć i rozliczyć do czerwca 2015 r. Przetarg zostanie ogłoszony w miesiącu styczniu.
- 18 grudnia br. zakończyliśmy proces związany z płatnością za budowę ścieżki z Niesulic do
Ołoboku. Otrzymaliśmy informację telefoniczną co oznacza, że płatność została skierowana do
instytucji, która przekaże środki do BGK. Koszt inwestycji 329 tys. zł dofinansowanie
w wysokości 211,5 tys. zł.
- 11 grudnia zakończyliśmy finansowo realizację umów z animatorami na boiskach Orlik. Ogólna
kwota wynagrodzenia wyniosła 18.500 zł z czego dofinansowanie z Ministerstwa Sportu to 9 tys.
zł. Wójt dodał, że warte rozważenia jest udostępnienie boisk zainteresowanym, poza godzinami
pracy animatorów.
- 18 grudnia rozliczyliśmy I etap budowy sali gimnastycznej w Ołoboku. Cena 1 min 650 tys. zł,
dofinansowanie w wysokości 531 tys. zł. Kolejny etap budowy ruszy od stycznia. Podpisana
została umowa na dofinansowanie w wysokości 33 % z Ministerstwem Sportu. Planowany termin
zakończenia budowy wrzesień 2015 r.
- Przygotowywany jest wniosek na zakup samochodu strażackiego dla OSP w Niekarzynie.
- Zakończono budowę placu z polbruku w m. Podła Góra - koszt 25 tys. zł.
“ Zakończono inwestycję budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rokitnicy. W dniu dzisiejszym
wymieniane zostaną pompy główne. Jeśli pogoda na to pozwoli włączanie się do sieci będzie
możliwe po świętach.
- Podpisana została umowa na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych
z jednostek pomocniczych gminy, szkół, parkingów, plaży itp. Trzy podmioty złożyły ofertę,
wygrał przedsiębiorca z Ołoboku za kwotę 5.200 zł/m-c.
- Trwają negocjacje z firmą EN EOS na konserwację oświetlenia ulicznego. Teraz jest właściwy
moment na refleksję czy w 2014 r. było lepiej czy gorzej niż wcześniej. Na pewno usługa
kosztowała mniej o kilkadziesiąt tysięcy złotych, a zdaniem Wójta jednak nie było gorzej.
W bieżącym miesiącu do konserwacji zostały zgłoszone dodatkowe punkty.
Sołtys wsi Ołobok Daniel Lisowski zauważył, że w gminie Lubrza zamontowane zostało
oświetlenie solarne.
Wójt stwierdził, że w dniu dzisiejszym nie chciałby otwierać dyskusji na ten temat, ale w jego
przekonaniu przy obecnie obowiązujących cenach, takie działanie jest nieekonomiczne. Jedyna
zasadność zastosowania takiego rozwiązania to ewentualnie miejsca, gdzie wymagałoby to
budowy nowego zasilania.
~~ W dniu dzisiejszym podpisana została umowa na opracowanie programu na usuwanie azbestu
z firmą WSG 84 z Milanówka na kwotę 22 tys. zł. Dokument powinien być gotowy na przełomie
kwietnia i maja 2015 r. Liczy na dofinansowanie z Ministerstwa Gospodarki w wysokości 80 %.
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W 2015 r. będziemy mieli możliwość zgłoszenia do WFOŚiGW przedsięwzięć dla mieszkańców
gminy. Gmina będzie zlecała zdjęcie azbestu, a mieszkaniec sam będzie musiał zadbać o nowe
poszycie dachowe.
Zakończyliśmy przegląd i wymianę hydrantów na terenie gminy zgodnie z decyzją Komendanta
Straży Pożarnej.
Na zakończenie Wójt złożył gratulacje dla KG W z Darnawy za zajęcie II miejsca w plebiscycie
zorganizowanym dla KGW. W Urzędzie Marszałkowskim odbyło się spotkanie, z wieloma
dostojnymi gośćmi i ludźmi przepełnionych pasją i chęcią działania.

Ad. VI
a) Przewodnicząca Rady Gminy Halina Staszyńska odczytała projekt uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na lata 2015-2018.
b) Skarbnik Gminy Jarosław Wisz odczytał pozytywną opinię Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na lata 2015-2018.
c) Przewodniczący stałych Komisji Rady Gminy Skąpe odczytali pozytywne opinie Komisji
o projekcie uchwały, nie wnosząc do niego uwag (w załączeniu).
d) Nie wniesiono autopoprawek do projektu uchwały.
e) Przewodnicząca Rady Gminy Halina Staszyńska poddała pod głosowanie przyjęcie uchwały
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na lata 2015-2018.
W wyniku głosowania uchwała Nr HI/12/2014 w sprawie jw. została jednogłośnie podjęta
(14 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.

Ad. VII
a) Przewodnicząca Rady Gminy Halina Staszyńska odczytała projekt uchwały w sprawie
uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Skąpe na rok 2015.
b) Skarbnik Gminy Jarosław Wisz odczytał treść opinii składu orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na rok 2015
wraz z uzasadnieniem (w załączeniu).
c) Przewodniczący stałych Komisji Rady Gminy Skąpe odczytali pozytywne opinie Komisji
o projekcie uchwały budżetowej na rok 2015 nie wnosząc do niego uwag (w załączeniu).
d) Nie wniesiono autopoprawek do projektu uchwały.
e) Wójt Zbigniew Woch przedstawił prezentację multimedialną, obrazującą projekt budżetu gminy
Skąpe na 2015 r. (w załączeniu). Wspomniał, że uchwała budżetowa jest mapą drogową dla
planowanych przedsięwzięć i inwestycji. Już dzisiaj ma świadomość, że uchwała będzie
zmieniana, w związku z pojawieniem się funduszy unijnych na cele, których dzisiaj nie jesteśmy
w stanie zaplanować. Będą także potrzeby związane z hydroforniami. Budżet na 2015 r. jest
kolejnym budżetem inwestycyjnym (20% - 30% dochodów). Większość samorządów nie ma
takiej możliwości. My owszem i jest to pochodna wcześniejszych decyzji np. związanych ze
szkołami czy przedszkolami. Dzisiaj mamy możliwość realizacji planów, co jest dowodem na to,
że gmina rozwija się. Zawsze gratulował samorządowcem, że pomimo iż nie zawsze wszystkich
udało się zadowolić, decyzje podejmowali w poczuciu zgody i odpowiedzialności. Już dzisiaj
życzył, aby przy uchwalaniu budżetu na 2016 r. tkwili w przekonaniu, że wykonali tak dużo jak
tylko się dało.
Następnie w obliczu informacji o rzekomej katastrofalnej sytuacji finansowej gminy, Wójt
odniósł się do zadłużenia gminy, które jak przewidywał jakiś czas temu na koniec 2014 r. będzie
wynosiło ok. 3 min 900 tys. zł. Podkreślił, że zobowiązania z BGK na prefinasnowanie zadań
z funduszy unijnych, traktuje tak jakby ich nie było. Najlepiej sytuację obrazuje zestawienie
zobowiązań i wykonanych inwestycji. Od 2007 w gminie Skąpe wykonano ich na kwotę ok.
40 min zł przy poziomie zobowiązań na koniec 2014 r. w wysokości 17 %. Jak liczby wskazują
sytuacja gminy jest fantastyczna, a gdyby nie sytuacja z drogami wewnętrznymi i subwencją
wyrównawczą byłaby jeszcze lepsza.
Wobec zakończenia dyskusji i nie zgłoszenia żadnych wniosków Przewodnicząca Rady Gminy
Halina Staszyńska poddała pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały
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budżetowej gminy Skąpe na rok 2015. W wyniku głosowania uchwała Nr III/13/2014 w sprawie
jw. została jednogłośnie podjęta (12 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”)
i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Radna Zdzisława Sikora opuściła obrady o godz. 1205.
Ad. VIII
1) Przewodnicząca Rady Gminy Halina Staszyńska odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na lata 2014 2018.
Przewodniczący stałych komisji przestawili pozytywne opinie nt. ww. uchwały.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie uchwały. W wyniku głosowania
uchwała Nr III/14/2014 została jednogłośnie podjęta (13 głosów „za”, 0 „przeciw”,
0 „wstrzymujący się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
2) Z-ca Przewodniczącej Rady Gminy Mariusz Kuźmicz odczytał projekt uchwały w sprawie
zmiany uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Skąpe na lata 2014-2018.
Przewodniczący stałych komisji przestawili pozytywne opinie nt. ww. uchwały.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie uchwały. W wyniku głosowania
uchwała Nr 111/15/2014 została jednogłośnie podjęta (13 głosów „za”, 0 „przeciw”,
0 „wstrzymujący się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
3) Z-ca Przewodniczącej Rady Gminy Mariusz Kuźmicz odczytał projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w miejscowości Niesulice.
Przewodniczący stałych komisji przestawili pozytywne opinie nt. ww. uchwały.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie uchwały. W wyniku głosowania
uchwała Nr III/16/2014 została jednogłośnie podjęta (13 głosów „za”, 0 „przeciw”,
0 „wstrzymujący się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
4) Z-ca Przewodniczącej Rady Gminy Mariusz Kuźmicz odczytał projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego na
rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym.
Przewodniczący stałych komisji przestawili pozytywne opinie nt. ww. uchwały.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie uchwały. W wyniku głosowania
uchwała Nr III/l 7/2014 została jednogłośnie podjęta (13 głosów „za”, 0 „przeciw”,
0 „wstrzymujący się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
5) Z-ca Przewodniczącej Rady Gminy Mariusz Kuźmicz odczytał projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w tiybie bezprzetargowym.
Przewodniczący stałych komisji przestawili pozytywne opinie nt. ww. uchwały.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie uchwały. W wyniku głosowania
uchwała Nr III/18/2014 została jednogłośnie podjęta (13 głosów „za”, 0 „przeciw”,
0 „wstrzymujący się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
6) Z-ca Przewodniczącej Rady Gminy Mariusz Kuźmicz odczytał projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym.
Przewodniczący stałych komisji przestawili pozytywne opinie nt. ww. uchwały.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie uchwały. W wyniku głosowania
uchwała Nr 111/19/2014 została jednogłośnie podjęta (13 głosów „za”, 0 „przeciw”,
0 „wstrzymujący się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
7) Z-ca Przewodniczącej Rady Gminy Mariusz Kuźmicz odczytał projekt uchwały w sprawie
stwierdzenia zgodności ustaleń projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Niesulice i terenów przyległych.
Przewodniczący stałych komisji przestawili pozytywne opinie nt. ww. uchwały.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie uchwały. W wyniku głosowania
uchwała Nr III/20/2014 została jednogłośnie podjęta (13 głosów „za”, 0 „przeciw”,
0 „wstrzymujący się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
8) Z-ca Przewodniczącej Rady Gminy Mariusz Kuźmicz odczytał projekt uchwały w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Niesulice i terenów
przyległych.
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Wójt Zbigniew Woch przedstawił mapy obrazujące zakres zmian , zgodnie z danymi
przedstawionymi na posiedzeniu komisji.
Przewodniczący stałych komisji przestawili pozytywne opinie nt. ww. uchwały.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie uchwały. W wyniku głosowania
uchwała Nr 111/21/2014 została jednogłośnie podjęta (13 głosów „za”, 0 „przeciw”,
0 „wstrzymujący się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
9) Z-ca Przewodniczącej Rady Gminy Mariusz Kuźmicz odczytał projekt uchwały w sprawie
ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Skąpe.
Wójt Zbigniew Woch wyjaśnił, że stawki obowiązujące w naszej gminie.za poszczególne usługi
pogrzebowe, odbiegały od standardów w gminach ościennych. Po wprowadzeniu proponowanych
zmian ceny będą porównywalne. Chcemy, aby cmentarze komunalne wyglądały jeszcze ładniej,
a to niestety kosztuje. Prawdę mówiąc nawet zmiany cen nie spowodują zbilansowania dochodów
i wydatków.
Przewodniczący stałych komisji przestawili pozytywne opinie nt. ww. uchwały.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie uchwały. W wyniku głosowania
uchwała Nr III/22/2014 została jednogłośnie podjęta (13 głosów „za”, 0 „przeciw”,
0 „wstrzymujący się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
10) Z-ca Przewodniczącej Rady Gminy Mariusz Kuźmicz odczytał projekt uchwały w sprawie
wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Skąpe.
Przewodniczący stałych komisji przestawili pozytywne opinie nt. ww. uchwały.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie uchwały. W wyniku głosowania
uchwała Nr 111/23/2014 została jednogłośnie podjęta (13 głosów „za”, 0 „przeciw”,
0 „wstrzymujący się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
11) Z-ca Przewodniczącej Rady Gminy Mariusz Kuźmicz odczytał projekt uchwały w sprawie
przedmiotu i zakresu działania stałych komisji Rady Gminy Skąpe.
Przewodniczący stałych komisji przestawili pozytywne opinie nt. ww. uchwały.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie uchwały. W wyniku głosowania
uchwała Nr III/24/2014 została jednogłośnie podjęta (13 głosów „za”, 0 „przeciw”,
0 „wstrzymujący się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
12) Z-ca Przewodniczącej Rady Gminy Mariusz Kuźmicz odczytał projekt uchwały w sprawie
upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Gminy do dokonywania czynności w zakresie
podróży służbowych Przewodniczącego Rady Gminy Skąpe.
Przewodniczący stałych komisji przestawili pozytywne opinie nt. ww. uchwały.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie uchwały. W wyniku głosowania
uchwała Nr III/25/2014 została jednogłośnie podjęta (13 głosów „za”, 0 „przeciw”,
0 „wstrzymujący się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
13) Z-ca Przewodniczącej Rady Gminy Mariusz Kuźmicz odczytał projekt uchwały w sprawie
ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Gminy Skąpe.
Przewodniczący stałych komisji przestawili pozytywne opinie nt. ww. uchwały.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie uchwały. W wyniku głosowania
uchwała Nr III/26/2014 została jednogłośnie podjęta (13 głosów „za”, 0 „przeciw”,
0 „wstrzymujący się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
14) Z-ca Przewodniczącej Rady Gminy Mariusz Kuźmicz odczytał projekt uchwały w sprawie zasad
ustalania diet radnym Gminy Skąpe.
Przewodniczący stałych komisji przestawili pozytywne opinie nt. ww. uchwały.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie uchwały. W wyniku głosowania
uchwała Nr 111/27/2014 została jednogłośnie podjęta (13 głosów „za”, 0 „przeciw”,
0 „wstrzymujący się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
15) Z-ca Przewodniczącej Rady Gminy Mariusz Kuźmicz odczytał projekt uchwały w sprawie zasad
ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Skąpe.
Następnie Z-ca Przewodniczącej Rady Mariusz Kuźmicz przypomniał, że kilka lat temu po
uchwaleniu przez radnych dodatku specjalnego do wynagrodzenia dla Wójta, na kolejnej sesji
sam Wójt przedłożył projekt uchwały o jego obniżenie. Zdaniem radnego Kuźmicza Wójt swoje
obowiązki wykonuje bardzo dobrze i w pełni zasługuje na podwyżkę, dlatego też wnioskuje
o podwyższenie pensji zasadniczej o 500 zł a nie o 300 zł jak jest w uchwale.
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Wójt zabierając głos stwierdził, że został postawiony w bardzo niekomfortowej sytuacji. Przez
dwie poprzednie kadencje miał najniższe wynagrodzenie, ponieważ byliśmy na etapie budowania
gminy, a w jego mniemaniu zmiany należy zaczynać od siebie. Wspominaną przez radnego
Kuźmicza podwyżkę, wynagrodzenia w ubiegłej kadencji, zmienił dla samego siebie i nie miało
to żadnego związku z szukaniem poklasku u kogokolwiek. Taką ma konstrukcję osobowości
i przemyślenia życiowe. Pozwala mu to podejmować decyzje z podniesioną głową. Podziękował
za docenienie wysiłku jaki wkłada w pracę. Ocenajego osoby jest także elementem oceny pracy
całego urzędu i urzędników. Czułby się niekomfortowo, gdyby wniosek radnego został
przegłosowany, dlatego też prosi o jego wycofanie.
Z-ca Przewodniczącego Rady wycofał wniosek.
Przewodniczący stałych komisji przestawili pozytywne opinie nt. ww. uchwały.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie uchwały. W wyniku głosowania
uchwała Nr III/28/2014 została jednogłośnie podjęta (13 głosów „za”, 0 „przeciw”,
0 „wstrzymujący się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. IX

Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przypomniała o obowiązku złożenia oświadczeń
majątkowych do 31 grudnia br.
Wójt zabierając głos podziękował radnemu Krzysztofowi Szymczakowi za przyjęcie radnych
i zorganizowanie sesji w nowo wybudowanej świetlicy w Zawiszy. Obiekt bardzo cieszy i pokazuje,
że gmina potrafi dzielić swoje bogactwo także wśród mieszkańców mniejszych miejscowości.
Zaproponował zorganizować spotkanie dla sołtysów, którzy ostatnio rzadko goszczą na sesjach, aby
zintegrować ich środowisko.
Radny Andrzej Sworek poprosił, aby projekty protokołów z sesji przesyłać mu wraz
z zaproszeniem na sesję na adres e-mail. Następnie zapytał czy interpelacje składane przez radnych
gminy a kierowane do Starostwa Powiatowego, są przez radnych powiatowych ponawiane i czy
„walczą” oni o ich realizację. Zapytał też czy w związku ze złą sytuacją finansową powiatu, żadne
inwestycje nie będą wykonywane.
Sekretarz gminy a zarazem radna powiatowa Alicja Hoppen-Anyszko wyjaśniła, że
interpelacje zgłaszane przez radnych z gminy są zawsze przekazywane do Powiatu w formie pisemnej,
ponieważ takie są procedury. Oczywiście, że radny reprezentujący dany teren stara się wzmacniać
argumenty przemawiające za wykonaniem określonego zadania. Odnośnie realizacji inwestycji
powiatowych wyjaśniła, że nie będą wykonywane te wymagające zaciągania kredytów, natomiast
inwestycje współfinansowane będą realizowane. Dodała, że powiat nie będzie mógł udzielać pomocy
finansowej gminom na realizacje inwestycji ale na przykład może być inicjatorem zadań i wspólnie z
gminą inwestycje wykonywać.
Radny Andrzej Sworek poinformował, że z komunikatu jakie przekazało Ministerstwo
Infrastruktury wynika, że Polska z Unii Europejskiej otrzyma 105 mld euro i duży udział tej kwoty
otrzymają samorządy lokalne. Czy wiadomo już jak środki zostaną rozdysponowane.
Sekretarz Alicja Hoppen-Anyszko wyjaśniła, że oficjalne pisma do gminy nie wpłynęły i póki
co informacje czerpiemy z mediów.
Wójt stwierdził, że faktycznie w telewizji mówią, że ma być fantastycznie. Niestety są to
prawdy nie mające nic wspólnego z nami. Polska może dostać środki a ile my z nich otrzymamy na
dzień dzisiejszy wiemy. Na drogi lokalne gminy będą mogły wnioskować do 3 min zł, natomiast na
drogi powiatowe jedyna możliwość to wnioski złożone poprzez obszary funkcjonalne. Szanse na
dotknięcie tych środków są raczej nikłe, poza obszarem związanym z gminą Skąpe a dotyczącym
drogi powiatowej Rokitnica-Węgrzynice-Toporów, która to droga wpisana jest do TNT. Na budowę
czegokolwiek w szkołach, na budowę bazy sportowej, czy kanalizacji w miejscowościach, w których
niespełniony jest wskaźnik 120 osób/km2 - nie ma szans na uzyskanie dofinansowania.
Z regionalnych funduszy inwestycyjnych jedyną nadzieją jest pozyskanie środków na budowę ścieżek
rowerowych. Wójt nadmienił, że nie jest przeciwny przekazywaniu środków finansowych na
tworzenie nowych miejsc pracy, ale życzyłby sobie, aby głośno mówiono o tym, że na poprawę życia
mieszkańców wsi środków nie będzie. Aby nie kończyć tak pesymistycznie dodał, że każda alokacja
rozpoczynała się niezbyt optymistycznie, a w trakcie jej trwania środki były przesuwane na inne
działania i ogłaszane były nowe konkursy. Ma nadzieję, że i tym razem tak będzie.

7

Radny Krzysztof Szymczak podziękował za umożliwienie mu zorganizowania sesji w jego
miejscowości. Podziękował za realizację inwestycji we wsi, z których najważniejsze to budowa wieży
sieci komórkowej w 2010 r. i świetlicy wiejskiej.
Ad. X
Punkt ten dotyczył przyjęcia protokołu II sesji Rady Gminy Skąpe. Przewodnicząca Rady
Gminy zapytała czy są do niego jakiekolwiek zastrzeżenia. Ponieważ uwag nie było, poddała pod
głosowanie przyjęcie treści protokołu. W wyniku głosowania protokół został jednogłośnie przyjęty.

Ad. XI

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła obrady
III sesji Rady Gminy Skąpe o godz. 1324.
/
Na tym protokół zakończono i podpisano.
|
/
Przewodmźtący Rady
Halin^sfesXńska
Protokołowała: Ilona Żalisz
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