PROTOKÓŁ Nr IX/2015
Sesji Rady Gminy Skąpe
z dnia 18 września 2015 r.

Przewodnicząca Rady Gminy Halina Staszyńska otworzyła o godzinie 9— obrady IX Sesji Rady
Gminy. Przywitała zebranych radnych i sołtysów, Wójta Zbigniewa Wocha, Sekretarz Alicję HoppenAnyszko, Skarbnika Annę Maniakowską oraz pracowników urzędu gminy i mieszkańców gminy.
Stwierdziła, że na stan 15 radnych obecnych jest 11 (nieobecni: Karol Dauksza, Andrzej Sworek,
Bożena Szczepańska, Mateusz Zywert), więc podjęte uchwały będą miały moc obowiązującą.
Następnie zapytała czy do przesłanego porządku posiedzenia radni chcą wprowadzić zmiany. Wobec
braku zmian porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:
I.
Otwarcie obrad sesji.
II.
Informacja o stanie zaległości podatkowych za I półrocze 2015 r.
III.
Informacja z zakończenia akcji żniwnej i obchodów święta plonów.
IV.
Interpelacje, wnioski i zapytania.
V.
Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
VI.
Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy i pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
VII.
Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na lata
2015-2018,
2) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Skąpe na rok 2015,
3) emisji obligacji Gminy Skąpe oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
4) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym,
5) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 10 lat w trybie
bezprzetargowym,
6) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego na
rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym,
7) pozbawienia kategorii dróg gminnych poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publiczne na
terenie gminy Skąpe,
8) Regulaminu porządkowego na cmentarzach komunalnych położonych na terenie Gminy Skąpe,
9) wyboru ławników,
10) utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze gminy w wyborach do sejmu
Rzeczpospolitej Polskiej i do senatu Rzeczpospolitej Polskiej.
VIII.
Sprawy różne.
IX.
Przyjęcie protokołu VIII sesji Rady Gminy Skąpe.
X.
Zamknięcie obrad.

Ad. II
Skarbnik Gminy Anna Maniakowska przedstawiała prezentację multimedialną, obrazującą
stan zaległości podatkowych za I półrocze 2015 r. (w załączeniu).
Wójt Zbigniew Woch zauważył, że zaległości w głównej mierze dotyczą minionych lat a nie
roku bieżącego. Dodał, że wobec dłużników podatkowych czynności egzekucyjne są podejmowane
począwszy od wysyłania upomnień na nakazach komorniczych kończąc.

Ad. III
Odnosząc się do punktu dotyczącego informacji z zakończenia akcji żniwnej i obchodów
święta plonów. Wójt poruszy'! temat suszy; która z pewnością dotknęła nasz region, w mniejszym
zakresie zboża w większym inne płody rolne. Wspomniał, że rząd wystąpił z propozycją rekompensat
dla rolników. Niestety w naszym przypadku pomoc ta będzie niezadowalająca, a być może nawet
żadna. Ministerstwo ogłaszając klęskę suszy, opierało się na danych meteorologicznych, na podstawie
których w naszym regionie ogłoszono suszę od 20 sierpnia, czyli w chwili kiedy na polach było już
praktycznie po żniwach. Jedenastu rolników złożyło do gminy wnioski o oszacowanie strat
związanych z suszą. Ale w związku z tym, że jednym z elementów szacowania strat jest badanie roślin
na polach, siedem wniosków wycofano. Ostatecznych wyników pracy komisji suszowej Wójt jeszcze
nie zna, ale przypuszcza, że może tylko jeden podmiot otrzyma rekompensatę, bo spełni kryterium
30 % strat. Odszkodowania będą w wysokości 400 zł od hektara.

Następnie Wójt poinformował, że z Lubuskiej Izby Rolniczej wpłynęło pismo dot. rozważenia
możliwości obniżenia ceny skupu żyta na 2015 r., w związku z ogłoszoną suszą. Tematem tym
będziemy się zajmować przy okazji uchwał okołobudżetowych.
Sezon żniw zakończony został Świętem Plonów. Po 10 latach dożynki ponownie odbyły się
w Skąpem. Z ich organizację Wójt w imieniu swoim, wszystkich rolników i mieszkańców gminy
podziękował sołtys wsi Alicji Ratajczak, radnemu Wiesławowi Zawiślakowi i mieszkańcom Skąpego
zaangażowanym w organizację. Bardzo spodobał mu się pomysł zorganizowania wspólnego stołu
dożynkowego dla gospodarzy i rolników. Ma nadzieję, że odtąd będzie to nowa tradycja dożynkowa
w Gminie Skąpe. Na zakończenie podziękował kołom gospodyń wiejskich i wszystkim osobom
zaangażowanym w prace nad wieńcami dożynkowymi. Poinformował, że następne dożynki odbędą się
w Podłej Górze, gdzie właśnie niedawno zawiązało się koło. Podziękował za chęć zorganizowania
święta.
Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska zapytała czy odszkodowania przysługują tylko dla
rolników ubezpieczonych.
Wójt odpowiedział, że ubezpieczenie nie ma w tym przypadku znaczenia.
Ad. IV
Radny Krzysztof Janowicz zapytał o kwestie własnościowe drogi dojazdowej do bloków tzw.
Leśnych. Mieszkańcy chcieliby podjąć kroki zmierzające do poprawy jej przejezdności. Ponadto
poinformował o konieczności interwencji w sprawie ścieżki rowerowej biegnącej wzdłuż Kanału
Ołobockiego. W trzech miejscach ścieżka wyraźnie się zapadła, co może stanowić zagrożenie dla osób
z niej korzystających.
Przewodnicząca rady Halina Staszyńska wnioskowała o wystąpienie do Agencji
Nieruchomości Rolnych z wnioskiem o przekazaniem gminie części nieruchomości gruntowej,
znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarza komunalnego w Ołoboku, z przeznaczeniem na
zwiększenie jego powierzchni. Zapytała także o remont dróg gminnych w Radoszynie i ul. Bolesława
Chrobrego w Ołoboku - czy wiadomo coś więcej o możliwościach pozyskania środków na te
remonty.
Sołtys Ołoboku Jarosław Ślizień:
- poprosił o systematyczne opróżnianie ulicznych koszy na śmieci w Ołobok,
- wnioskował o wycięcie suchego drzewa i przycięcie koron drzew (lip) rosnących na cmentarzu
komunalnym w Ołoboku,
- wnioskował o wyznaczenie przejścia dla pieszych na ulicy Wojciechowskiego w Ołoboku (za
skrzyżowaniem z ul. Bolesława Chrobrego - w kierunku Niesulic),
- zapytał o możliwość pobierania opłat za wjazd na teren cmentarza samochodów, należących do
firm pogrzebowych.
Sołtys wsi Rokitnica Wiesław Bajeczko poruszył temat oświetlenia ulicznego. Pomimo
zgłoszeń od trzech miesięcy awarie nie są usuwane. Ponadto zauważył, że w kwestii rekompensat za
suszę rolnicy ubezpieczeni mają otrzymać po 400 zł od hektara a nieubezpieczeni po 200 zł. Wini
także rząd oraz Lubuski Urząd Wojewódzki za termin ogłoszenia suszy. Zjawisko to wystąpiło
wcześniej niż ogłoszono.
Wójt wyjaśnił, że problem z oświetleniem leży po stronie operatora a nie złej informacji
w gminie i ma nadzieję, że uda mu się w końcu temat napraw wyjaśnić.
Sołtys Damawy Mirosław Faber poinformował, że 27 lipca br. złożył do Wójta pismo dot.
budowy kanalizacji w Darnawie, na które nie otrzymał jeszcze odpowiedzi (przytoczył treść pisma).
Następnie dodał, że radny sejmiku wojewódzkiego Zbigniew Kołodziej podczas jednej z sesji
w gminie, wspominał o karze dla Gminy Skąpe za nieskanalizowanic gminy, a na kolejnej sesji
mówił, że tej kary nie będzie. Prosi o wyjaśnienie tej kwestii.
Radny Krzysztof Szymczak ponownie poprosił o usunięcie z poboczy dróg powiatowych
drzew, powalonych podczas burz.
Radna Zdzisława Sikora zapytała, kiedy zostaną przeprowadzone prace, polegające na
umożliwieniu przejazdu pojazdom rolniczym drogami polnymi, prowadzącymi do m. Rosin, Głogusz
i Kije.
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Ad. V

W tym punkcie Wójt odniósł się do zgłoszonych interpelacji, wniosków i zapytań radnych
i sołtysów.
- Udrożnienie dróg polnych - w wyniku wizji lokalnej, w której brała udział także radna, ustalono,
że konieczne będzie usunięcie zadrzewień i zakrzewień, a będzie to możliwe dopiero po okresie
lęgowym. Wobec tego ustalono, że jesienią zostaną prace przeprowadzone. Czy to będzie
wrzesień czy październik dokładnie nie odpowie, ale zadanie jest wstępnie przygotowane
i zostanie wykonane.
- Usunięcie drzew z poboczy dróg powiatowych - Pani Alicja Hoppen-Anyszko radna powiatowa
przekaże temat do Starostwa Powiatowego.
- Odpowiadając na zapytania sołtysa Damawy Mirosława Fabera, Wójt przeprosił za brak
odpowiedzi na pismo. Wyjaśnił, że pracownik za to odpowiedzialny miał nieplanowany pobyt w
szpitalu i do dnia dzisiejszego jest na zwolnieniu lekarskim, wobec czego brak odpowiedzi nie
jest wynikiem lekceważenia kogokolwiek. Wstępnie udzieli odpowiedzi, a po powrocie
pracownika zostanie wystosowana odpowiedź.
Odnośnie zagadnienia związanego z radnym Kołodziejem, Wójt wyjaśnił, że w 2005 r. uchwałą
Rady Gminy Skąpe została stworzona aglomeracja. Do aglomeracji wpisane zostały
miejscowości, które spełniały warunek 120 osób na kilometr sieci kanalizacyjnej. Do końca 2015
r. każda gmina miała obowiązek skanalizowania tych miejscowości. Gdyby tego nie zrobiła
groziłyby jej sankcje. Jakie, tego jeszcze nikt nie wie, ponieważ rok 2015 jeszcze nie minął.
Założenia te wynikają ze zobowiązań Polski względem Unii Europejskiej. Udało się nam
skanalizować wszystkie miejscowości w aglomeracji oprócz Niekarzyna i Pałcka. W 2014 r.
rozporządzenie ministra środowiska zmieniło zasady i dofinansowanie mogły dostać te
miejscowości, które same wypełniają kryterium 120 osób na km sieci. Wobec tego zmuszeni
byliśmy wyłączyć z aglomeracji obie miejscowości, gdyż nie osiągały tego wskaźnika. Dla
Pałcka sytuacja ta jest korzystna, gdyż w ramach PROW na lata 2014-2020 możemy starać się o
środki do wysokości 2 min na skanalizowanie miejscowości, nie będących w aglomeracji. Istnieje
też możliwość ubiegania się o dodatkowe 2 min, przez spółki komunalne należące do gminy.
Daje to możliwość dyskutowania o problemach gospodarki ściekowej w miejscowościach, gdzie
nie spełnione są wskaźniki aglomeracyjne, a ze środków własnych gminy budowa jest
niemożliwa i nieracjonalna.
Sołtys Mirosław Faber zapytał dlaczego nie można zbudować kanalizacji ze środków własnych
gminy, a można było przebudować stadion sportowy w Ciborzu.
Wójt jeszcze raz podkreślił, że takich inwestycji gmina nie wykonuje ze środków własnych.
Boisko w Ciborzu kosztowało ok. 1 min 300 tys. zł , z czego 500 tys. zł to dofinansowanie
z funduszy unijnych, 400 tys. zł z Ministerstwa Sportu, część środków z odzyskanego podatku,
a wkład własny gminy wyniósł ok. 200 tys. zł.
Sołtys Damawy Mirosław Faber stwierdził, że warto zrezygnować z kilku inwestycji w gminie,
a kanalizacja w jednej z miejscowości byłaby zrobiona. Wygląda na to, że gdyby nie środki
unijne, to gmina „leżałaby na łopatkach”.
Wójt dodał, że gmina Skąpe jest w czołówce gmin wiejskich w Województwie Lubuskim jeśli
chodzi o liczbę skanalizowanych miejscowości. Według niego dobrze gospodarzyć, to
wykonywać inwestycje, mniej za nie płacąc, przede wszystkim z zasileniem ze środków z Unii.
Następnie wspomniał, że obiecał we wrześniu zorganizować spotkanie z przedstawicielami firmy
specjalizującej się w budowie przydomowych oczyszczalni ścieków. Nie będzie to dyskusja
kiedy i gdzie budujemy, tylko wykład i dyskusja na temat technologii budowy i eksploatacji,
które bardzo szybko się zmieniają. Uważa, żc warto spotkać się, posłuchać i wyciĄgn^ć wnioski
czy warto. Będzie to podstawa do dyskusji na temat ewentualnego zakupu wozu asenizacyjnego
lub rekompensat za wywóz nieczystości płynnych przez prywatnych przedsiębiorców.
Sołtys Mirosław Faber stwierdził, że Wójt nikogo nie pyta o zdanie, podobnie jak w przypadku
budowy farmy wiatrowej, Dobry gospodarz najpierw buduje to, co jest najbardziej potrzebne,
a nie sale wiejskie lub niewykorzystany ośrodek zdrowia.
- Temat opłat za wjazd na teren cmentarza zgłoszony przez sołtysa Jarosława Slizienia - opłata
taka jest wkalkulowana w opłatę za pochówek 150 zł, ale me może być dokładnego wskazania, że
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dotyczy wjazdu samochodów na teren cmentarza, bo zostało to zakwestionowane przez nadzór
prawny Wojewody Lubuskiego.
- Temat przejścia dla pieszych w Ołoboku - zostanie przekazany do Starostwa Powiatowego.
- Zadrzewienia na cmentarzu komunalnym w Ołoboku - potrzeby zostaną zinwentaryzowane
i podejmiemy decyzję.
- Systematyczne opróżnianie pojemników na śmieci w Ołoboku - temat przekażemy do Referatu
Gospodarki Komunalnej.
- Do ANR wystąpimy z pismem o przekazanie działki z przeznaczeniem na powiększenie
cmentarza komunalnego w Ołoboku.
- Temat remontów dróg gminnych - kosztorysy na drogę gminną w Radoszynie i ulicę Bolesława
Chrobrego w Ołoboku są sprzed trzech lat. Koszt wykonania remontów to kwota ok. 2 min zł.
Jedyną szansą na ich przeprowadzenie jest pozyskanie środków zewnętrznych. Przymierzaliśmy
się do „schetynówek”, gdzie wysokość dofinansowania wynosiła 50 %. Niestety przy obliczaniu
wskaźników, które są od nas niezależne np. alternatywa dla drogi wyższej kategorii, zwykle
znajdowaliśmy się na końcu listy. W PROW na lata 2014-2020 także mamy niewielkie szanse, na
dostanie się na listę inwestycji, które dostaną dofinansowanie na drogi. Ostatecznie jednak mimo
wszystko upatrujemy swoje szanse w „schetynówkach”, uzależniając wszystko od liczy
podmiotów składających wnioski.
Radny Andrzej Sworek przybył na posiedzenie o godz. 1O20.
Radny Krzysztof Janowicz zauważył, że drogą do „osiedla leśnego” w Ołoboku, jest drogą
alternatywną dla samochodów o większej ładowności, omijających mosty na kanale Ołobok.
Wójt odpowiedział, że nie wyobraża sobie, aby gmina budowała drogi z przeznaczeniem dla
taborów o ładowności powyżej 10 ton, a nie dla mieszkańców, którzy na drogi czekają. Ponadto
zauważył, że kryteria związane z funduszami unijnymi są jasno sprecyzowane. W kwestii dróg
gminnych jest otwarty na dyskusję do budżetu na 2016 r.
Odnośnie drogi dojazdowej do „osiedla leśnego” w Ołoboku wie, że trwała procedura
geodezyjna, ale czy już się zakończyła nie jest teraz w stanie odpowiedzieć. Nie ma akurat
urzędnika, zajmującego się tym tematem, wobec tego zaprasza do rozmów w tym temacie.
Sołtys Ołoboku Jarosław Ślizień zapytał o szanse wyremontowania mostu na Kanale Ołobockim
przy czarny bunkrze.
Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko potwierdziła, że most jest od kilku lat w dramatycznym
stanie. Wykonywane są prace remontowe doraźne, zakupiono deski i wprowadzono doraźny
monitoring w związku z kradzieżą kątowników. Starostwo Powiatowe przygotowało plan
remontów mostów, ale aktualnie dodatkowych środków na to zadanie nie ma. Zarówno ten most
jak i cała droga Ołobok-Borów wymaga remontu. Jeśli zostaną zamknięte, będzie kłopot
z alternatywą dojazdu do Ołoboku.
- Radny Krzysztof Szymczak zaprosił radnych i sołtysów na spotkanie w sprawie technologii
budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Spotkanie odbędzie się 28 lub 29 września br.
w godzinach popołudniowych.
- Interpelacja dot. ścieżki pieszo-rowerowej z Ołoboku do Niesulic zostanie przekazana do
Referatu Gospodarki Komunalnej.
Ad. VI
Radny Andrzej Sworek opuścił posiedzenie o godz. 1033
W punkcie dot. realizacji uchwał i pracy Wójta w okresie międzysesyjnym Wójt odniósł się do
następujących tematów:
- Potwierdził, że zgodnie z obietnicą odbędzie się spotkanie w sprawie budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków. Poinformował, że aktualnie inwestycje te są realizowane w gminie
Przytoczna. Jeśli ze strony radnych i sołtysów po spotkaniu będzie w dalszym ciągu
zainteresowanie tym tematem, nawet powiązane z wyjazdami, jest otwarty na działanie. Dla
gminy wiązałoby to się z nie lada wyzwaniem i koniecznością założenia spółki komunalnej, która
mogłaby starać się o dofinansowanie.
Zamknęliśmy część inwestycji skanalizowania ośrodka ZHP w Niesulicach. Zwrot środków
powinien nastąpić we wrześniu lub październiku.
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11 września odbyło się otwarcie sali gimnastycznej w Ołoboku. Jest to obiekt wyczekiwany,
porządny i ważny zarówno dla szkoły, jak i mieszkańców.
- 10 września zakończyliśmy proces utylizacji azbestu. Złożono 46 wniosków. Założenia
szacunkowe do przetargu wskazywały na 9300 m3 azbestu, a ostatecznie zebrano około 17 tys.
mJ, co daje 237 ton czyli ok. 32 % zinwentaryzowanego azbestu. Koszt zadania 126.595,00 zł.
w całości został pokryty z dofinansowania. Proces przebiegł sprawie. Ma nadzieję, że w kolejnym
roku uda się pozbyć połowy zinwentaiyzowanego w gminie azbestu.
- Zleciliśmy wykonanie dokumentacji na budowę 2 punktów świetlnych w Skąpem (koło
cmentarza) oraz na dwa punkty w Niesulicach.
- Zleciliśmy wykonanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej do ośrodków
wypoczynkowych w Niesulicach.
- Trwa przygotowywanie dokumentacji technicznych na budowę sieci kanalizacji sanitarnej
w Pałcku i Niekarzynie. W związku z kłopotami w uzgodnieniach mamy opóźnienie. Niestety
czasami mieszkańcy nie chcą się zgodzić, aby sieć przebiegała przez ich nieruchomości. Ma
nadzieję, że temat szybko się sfinalizuje.

-

Przewodnicząca Rady Gminy Halina Staszyńska ogłosiła 5 minutową przerwę w obradach.
Radny Piotr Olszewski opuścił posiedzenie o godz. 1100.
Ad. VII
1) Przewodnicząca Rady Gminy Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na lata 20152018.
Przewodniczący Komisji stałych przedstawili pozytywne opinie na temat ww. projektu.
Skarbnik Anna Maniakowska poprosiła o przyjęcie zmian, polegających na zwiększeniu
wydatków majątkowych i zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 60 tys. zł na modernizację
stadionu sportowego w Radoszynie i wykonanie dokumentacji termomodemizacji obiektów
gminnych. Przesunięcia występują między wydatkami.
W wyniku głosowania uchwała Nr IX/87/2015 została jednogłośnie podjęta (10 głosów „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
2) Przewodnicząca Rady Gminy Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Skąpe na rok 2015.
Skarbnik poinformowała, że proponuje wprowadzić analogiczne zmiany jak powyżej.
W wyniku głosowania uchwała Nr IX/88/2015 została jednogłośnie podjęta (10 głosów „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
3) Przewodnicząca Rady Gminy Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie emisji
obligacji Gminy Skąpe oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
Przewodniczący Komisji stałych odczytali pozytywne opinie na temat ww. projektu.
W wyniku głosowania uchwała Nr IX/89/2015 została jednogłośnie podjęta (10 głosów „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
4) Przewodnicząca Rady Gminy Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym.
Przewodniczący Komisji stałych odczytali pozytywne opinie na temat ww. projektu.
W wyniku głosowania uchwała Nr IX/90/2015 została jednogłośnie podjęta (10 głosów „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
5) Przewodnicząca Rady Gminy Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 10 lat w trybie
b ozp rzotargowy m.
Przewodniczący Komisji stałych odczytali pozytywne opinie na temat ww. projektu.
W wyniku głosowania uchwała Nr IX/91/2015 została jednogłośnie podjęta (10 głosów „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
6) Przewodnicząca Rady Gminy Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwał}' w sprawie
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego na
rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym.
Przewodniczący Komisji stałych odczytali pozytywne opinie na temat ww. projektu.
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7)

8)

9)

10)

W wyniku głosowania uchwała Nr IX/92/2015 została jednogłośnie podjęta (10 głosów „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodnicząca Rady Gminy Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
pozbawienia kategorii dróg gminnych poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publiczne na
terenie gminy Skąpe.
Przewodniczący Komisji stałych odczytali pozytywne opinie na temat ww. projektu.
W wyniku głosowania uchwała Nr IX/93/2015 została jednogłośnie podjęta (10 głosów „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodnicząca Rady Gminy Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
Regulaminu porządkowego na cmentarzach komunalnych położonych na terenie Gminy Skąpe.
Przewodniczący Komisji stałych odczytali pozytywne opinie na temat ww. projektu.
W wyniku głosowania uchwała Nr IX/94/2015 została jednogłośnie podjęta (10 głosów „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko poinformowała, że wyboru kandydata na ławnika
należy dokonać w głosowaniu tajnym. Wobec powyższego powołana zostanie komisja
skrutacyjna, która przeprowadzi głosowanie. Dodała jeszcze, że wpłynęło jedno zgłoszenie
i zespół opiniujący zgłoszenia kandydatów na ławników dopuścił kandydaturę, zgłoszoną przez
Prezesa Sądu Rejonowego w Świebodzinie.
Na członków Komisji Skrutacyjnej zgłosiły się radne: Ewa Kasprzak, Zdzisława Sikora
i Agnieszka Żak-Gwizda. W wyniku głosowania Komisja Skrutacyjna została powołana
w składzie jw. Następnie Komisja spośród siebie wybrała przewodniczącą w osobie Ewy
Kasprzak. Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej zapoznała radnych z zasadami głosowania
i przeprowadzono głosowanie. Następnie Przewodnicząca odczytała protokół Komisji
Skrutacyjnej z ustalenia wyników głosowania (w załączeniu) ogłaszając wybór Bożeny Lis na
ławnika do Sądu Rejonowego w Świebodzinie IV Wydział Pracy.
Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska odczytała projekt uchwały w sprawie wyboru
ławników.
W wyniku głosowania uchwała Nr IX/95/2015 została jednogłośnie podjęta (10 głosów „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodnicząca Rady Gminy Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze gminy w wyborach do sejmu
Rzeczpospolitej Polskiej i do senatu Rzeczpospolitej Polskiej.
Przewodniczący Komisji stałych odczytali pozytywne opinie na temat ww. projektu.
W wyniku głosowania uchwała Nr IX/96/2015 została jednogłośnie podjęta (10 głosów „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. VIII
Wójt Zbigniew Woch poinformował, że spotkanie w sprawie przydomowych oczyszczalni
ścieków odbędzie się 28 września o godz. 1700 w sali sesyjnej Urzędu Gminy. Zaprasza wszystkich
chętnych, także radnych, którzy ostatecznie będą podejmowali decyzje o ewentualnym wydatkowaniu
środków.
Ad. IX
Punkt ten dotyczył przyjęcia protokołu VIII 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. X

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodnicząca Rady zamknęła obrady IX sesji
Rady Gminy Skąpe o godz. 1125.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Przewodni ^ząca Rady

Halin:

'ńska

Protokół sporządziła: Ilona Żalisz
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