PROTOKÓŁ Nr XXIII/2016
Sesji Rady Gminy Skąpe
z dnia 16 grudnia 2016 r.

Przewodnicząca Rady Gminy Halina Staszyńska otworzyła o godz. 900 obrady XXIII sesji
Rady Gminy. Przywitała radnych, Wójta Gminy, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy,
przybyłych na posiedzenie urbanistów z biura projektowego ARKOM z Zielonej Góry panią
Agnieszkę Nierzwicką-Mróz i pana Grzegorza Mroza sołtysów, mieszkańców gminy oraz
pracowników urzędu. Stwierdziła, że na stan 15 radnych obecnych jest 13 osób (lista
obecności w załączeniu; nieobecni: Mateusz Zywert, Andrzej Sworek), więc podjęte uchwały
będą miały moc obowiązującą. Następnie zaproponowała wprowadzić do przesłanego
porządku posiedzenia dwie dodatkowe uchwały w sprawie:
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla
osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub
całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania.
- odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia prawa.
Wobec braku propozycji innych zmian, Przewodnicząca poddała porządek pod głosowanie.
W wyniku głosowania porządek został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:

I.
II.

Otwarcie obrad sesji.
Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Skąpe na rok
2016,
2) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Skąpe na lata 2016-2020,
3) zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na
terenie Gminy Skąpe,
4) stwierdzenia
zgodności
ustaleń
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego - obręb Ołobok, gmina Skąpe,
5) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - obręb Ołobok,
gmina Skąpe,
6) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Skąpe,
7) ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od
domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjnowypoczynkowe na terenie Gminy Skąpe,
8) o zmianie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą
środków komunikacji elektronicznej,
9) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieokreślony w trybie
bezprzetargowym,
10) udzielenia odpowiedzi na skargę,
11) ustalenia liczby punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz zasad
usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miny
Skąpe,
12) szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków
częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania,
13) odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia prawa.

III.
IV.
V.

VI.
VII.

Interpelacje, wnioski i zapytania.
Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy i pracy Wójta
międzysesyjnym.
Informacja o funkcjonowaniu na terenie gminy świetlic wiejskich.
Sprawy różne.

w okresie

VIII.
IX.

Przyjęcie protokołu XXII sesji Rady Gminy Skąpe.
Zamknięcie obrad.

Ad. II
1) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
zmiany uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Skąpe na rok 2016 r.
Stałe Komisje przedstawiły pozytywne opinie na temat ww. projektu.
W wyniku głosowania uchwała Nr XXI11/223/2016 została podjęta jednogłośnie
(13 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się") i stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
2) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe
na lata 2016-2020.
Stałe Komisje przedstawiły pozytywne opinie na temat ww. projektu.
W wyniku głosowania uchwała Nr XXII1/224/2016 została podjęta jednogłośnie
(13 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
3) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na
terenie Gminy Skąpe.
Stałe Komisje przedstawiły pozytywne opinie na temat ww. projektu.
W wyniku głosowania uchwała Nr XXI11/225/2016 została podjęta (12 głosów „za”,
1 „przeciw", 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
4) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
stwierdzenia zgodności ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
- obręb Ołobok, gmina Skąpe.
Stałe Komisje przedstawiły pozytywne opinie na temat ww. projektu.
W wyniku głosowania uchwała Nr XXIII/226/2016 została podjęta jednogłośnie
(13 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się") i stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
5) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - obręb Ołobok,
gmina Skąpe.
Stałe Komisje przedstawiły pozytywne opinie na temat ww. projektu.
W wyniku głosowania uchwała Nr XXII1/227/2016 została podjęta jednogłośnie
(13 głosów „za”, 0 „przeciw", 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
6) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Skąpe.
Stałe Komisje przedstawiły pozytywne opinie na temat ww. projektu.
W wyniku głosowania uchwała Nr XXII1/228/2016 została podjęta jednogłośnie
(13 głosów „za”, 0 „przeciw", 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
7) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku
letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjnowypoczynkowe na terenie Gminy Skąpe.
Stałe Komisje przedstawiły pozytywne opinie na temat ww. projektu.
W wyniku głosowania uchwała Nr XXIII/229/2016 została podjęta jednogłośnie
(13 głosów „za", 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się") i stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
8) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
o zmianie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
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odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków
komunikacji elektronicznej.
Stałe Komisje przedstawiły pozytywne opinie na temat ww. projektu.
W wyniku głosowania uchwała Nr XXIII/230/2016 została podjęta jednogłośnie
(13 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
9) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieokreślony w trybie
bezprzetargowym.
Stałe Komisje przedstawiły pozytywne opinie na temat ww. projektu.
W wyniku głosowania uchwała Nr XXIII/231/2016 została podjęta jednogłośnie
(13 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się") i stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
10) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
udzielenia odpowiedzi na skargę.
Stałe Komisje przedstawiły pozytywne opinie na temat ww. projektu.
W wyniku głosowania uchwała Nr XXI11/232/2016 została podjęta jednogłośnie
(13 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się") i stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
11) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
ustalenia liczby punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz zasad
usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miny
Skąpe.
Stałe Komisje przedstawiły pozytywne opinie na temat ww. projektu.
W wyniku głosowania uchwała Nr XXI11/233/2016 została podjęta jednogłośnie
(13 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się") i stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
12) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych
dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub
całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania.
Stałe Komisje przedstawiły pozytywne opinie na temat ww. projektu.
W wyniku głosowania uchwała Nr XXIII/234/2016 została podjęta jednogłośnie
(13 głosów „za", 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się") i stanowi załącznik do niniejszego
piolokołu.
13) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia prawa.
Stałe Komisje przedstawiły pozytywne opinie na temat ww. projektu.
W wyniku głosowania uchwała Nr XXII1/235/2016 została podjęta jednogłośnie
(11 głosów „za", 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się”) i stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Ad. III

Radna Bożena Szczepańska zapytała czy na lampie, o którą wnioskowała zostanie
powieszony nowy klosz. Z tego co się zorientowała, to lampa zawisła na innym słupie niż
wnioskowała.
Wójt Zbigniew Woch odpowiedział, ze musi wyjaśnić z panią sołtys Kalinowa, czy te
dwa miejsca są na tyle ważne, aby na obydwu słupach powiesić lampy. Jeśli okaże się, że
tak jest, to dodamy nowy punkt, bo jesteśmy właśnie w przede dniu podpisania nowej umowy
na dostawę energii i konserwację oświetlenia ulicznego.
Radna Bożena Szczepańska zapyta co z pozostałymi lampami, które nie świecą: od
rybakówki wzdłuż ścieżki, od ul. Liliowej, koło p. Półtorakowej i Na borowskich a koło
p. Potockiego ciągle mruga lampa.
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W tym roku zgłosimy te miejsca, a ma świadomość, że takich jest więcej.
W Niesulicach jest problem, ponieważ na słupach nie ma numerów i może zdarzyć się, że
awarie nie są usuwane, bo jest problem ze zlokalizowaniem lampy.
Radna Zdzisława Mikołajczak zgłosiła potrzebę załatania dziur w nawierzchni drogi
powiatowej Darnawa-Skąpe. Ponadto poprosiła o odpowiedź na piśmie w sprawie
utwardzenia pobocza drogi powiatowej w Niekarzynie (przy nowym chodniku). Zapytała
także o plany związane ze szkołą w Niekarzynie, ponieważ wśród mieszańców jest to dość
głośny temat.
Radny Krzysztof Janowicz zapytał kto będzie ponosił koszty dostawy gazu, jeśli
gmina wykupi kotłownię Radoszynie na współwłasność.
Radny Karol Dauksza zapytał na kiedy planowany jest odbiór remontowanej drogi
w Radoszynie. Poinformował, że przy jego nieruchomości zostało zniszczone ogrodzenie.
Jako sołtys próbował rozmawiać o ewentualnej rekompensacie z wykonawcą, ale otrzymał
odpowiedź, że poszkodowany może podać do sądu dostawcę materiałów, który uszkodził
ogrodzenie.
Sołtys Pałcka Grzegorz Kacprzyk zgłosił potrzebę podcięcia kasztanowców przy
posesji Nr 41 i przy placu zabaw w Pałcku. Poinformował także, że dąb rosnący przy stawie,
zahacza o linie energetyczne. Ponadto dodał, że na drodze gminnej prowadzącej do posesji
Nr 61 w Pałcku jest duża dziura, w której tworzy się zastoisko wody. Poprosił, aby zasypać ją
tłuczniem. Zgłosił także nieświecącą lampę przy posesji Nr 4.
Sołtys Rokitnicy Wiesław bajeczko poinformował o powstaniu trzech dziur
w nawierzchni drogi powiatowej z Rokitnicy do Skąpego.
Radny Karol Dauksza poprosił o zgodę na podjęcie przez mieszkańców działań,
zmierzających do usunięcia drzew i krzewów na drodze gminnej, prowadzącej do placu przy
boisku sportowym w Radoszynie. Po wykonaniu tych prac, wiosną potrzebny będzie sprzęt
do wyrównania nawierzchni tej drogi.
Sołtys Skąpego Alicja Ratajczak poprosiła o zamontowanie barierek, chroniących
nowo wybudowany chodnik w Skąpem, przed wjeżdżającymi przez niego samochodami.

Ad. IV
W tym punkcie Wójt odniósł się do zgłoszonych interpelacji, wniosków i zapytań.
1. Odnosząc się do uwagi sołtys Skąpego, odnośnie zamontowania barierek na nowo
wybudowanym chodniku, Wójt na tę chwilę nie wie, czy istnieją przesłanki prawne,
zezwalające na takie działanie.
2. Temat zgłoszony przez sołtysa Rokitnicy zostanie przekazany do Starostwa
Powiatowego w Świebodzinie.
3. Dziura w grodze gminnej w m. Pałek - mamy tłuczeń, więc w miarę możliwości dziura
zostanie zasypana.
4. Zakończenie remontu drogi gminnej w Radoszynie przewidziane jest na 20 grudnia.
Dobrze, że zgłoszenie o jakiejś nieprawidłowości, wpłynęło jeszcze w trakcie trwania
inwestycji. Jest zdziwiony postawą wykonawcy i na spotkaniu z nim poruszy ten temat.
5. Odpowiadając na zapytanie radnego Janowicza, Wójt powiedział, że koszty dostawy
gazu do mieszkań w blokach 74 i 75 w Radoszynie poniosą odbiorcy. Następnie dodał,
że w dniu wczorajszym odbyło się zebranie wspólnot, podczas którego nie doszło do
porozumienia w jednej wspólnocie, w którego efekcie, gmina miała wydzierżawić
kotłownię od spółdzielni, a następnie poddzierżawić ją wspólnotom. Docelowo wkład
finansowy gminy byłby neutralny. Spółdzielnia ma zobowiązania finansowe wobec
gminy, których nio możemy wyegzekwować, a dzierżawa mogłaby te zaległości
zrekompensować. Wtedy wpłaty mieszkańców byłyby dla gminy. Póki co zgody we
wspólnotach nie ma i chyba nie będzie, nawet jeśli koszty ogrzewania, mieliby ponosić
tylko ci, którzy z niego by korzystali. Wójt tego nie ocenia, ale wychodzi z założenia, że
jeśli można pomóc ludziom i zapewnić im ciepło, to trzeba to zrobić.
6. Odnosząc się do zapytania radnej Zdzisławy Mikołajczak, dotyczącego funkcjonowania
oświaty w nowym systemie Wójt wyjaśnił, że temat nie był podejmowany, ponieważ
czekaliśmy na oficjalne informacje z MEN. W najbliższym czasie spotka się najpierw
z dyrektorami, a następnie z radnymi, W gminie mamy niekomfortową sytuację,
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ponieważ nasze gimnazjum jest samodzielną jednostką, a nie w zespole szkół, a szkoły
podstawowe nie są bardzo liczebne. W gminach w których kiedyś zdecydowano się na
zespoły szkół zmian pewnie nie będzie u nas niestety sieć szkół na pewno będzie inna.
Szczegółowych informacji nie przekaże ponieważ żadne decyzje w tym zakresie nie
zapadły.
7. W sprawie utwardzenia pobocza w m. Niekarzyn wyjaśnił, że gmina wystąpiła
z wnioskiem do ZDW o przekazanie 1500 m2 kostki betonowej. Mamy informację, że
także inne gminy zgłosiły takie zapotrzebowanie. Ma jednak nadzieję, że w kwietniu
otrzymamy chociaż 1000 m2 kostki.
8. Odpowiadając na interpelację radnego Krzysztofa Szymczaka w sprawie niszczenia
drogi przez samochody wywożące drzewo z lasu, którą radny zgłosił na poprzedniej
sesji, Wójt wyjaśnił, że jest umówiony z nadleśniczym na rozmowę telefoniczną, podczas
której ustalą termin spotkania.
Ad. V
Inspektor Urzędu Gminy Anna Cieplicka przedstawiła informację o funkcjonowaniu
na terenie gminy świetlic wiejskich (informacja w załączeniu).
Radna Bożena Szczepańska zastanawia się czy jest sens budować świetlice,
skoro w małych miejscowościach tak mało osób z nich korzysta.
Sekretarz Alicja Hoppen-Anyszko wyjaśniła, że oprócz zajęć cyklicznych świetlice są
wykorzystywane także na imprezy wiejskie i prywatne.
Radny Karol Dauksza nie wyobraża sobie funkcjonowania wsi bez świetlicy,
ponieważ jest to miejsce spotkań mieszkańców i dlatego będzie popierał jej budowę bąkiem.
Radny Józef Roszczyk dodał, że mieszkańcy Łąkiego przez parę lat wynajmowali
pomieszczenie od osoby prywatnej i to wystarczało. Jednak umowa wygasła a osoba, która
dysponowała tym pomieszczeniem nie chce jej dalej kontynuować. Teraz ludzie nie mają się
gdzie spotkać. A od kiedy sołtysem został pan Rowiński, na zebrania przychodzi nawet po
30 osób. Spotkania odbywają się w parku wiejskim. Nie ma możliwości zorganizowania
jakiejkolwiek imprezy okolicznościowej dla mieszkańców wsi.
Radna Zdzisław Mikołajczak dodała, że w niektórych miejscowościach są świetlice,
jak np. w Niekarzynie, są nawet dwa komputery, jest osoba która prowadzi zajęcia z dziećmi
ale świetlica wymaga pilnego remontu, chociażby z powodu cieknącego dachu
w przybudówce czy złego oświetlenia.
Radny Mariusz Kużmicz jest zdania, że funkcjonowanie świetlicy w dużej mierze
zależy od sołtysa.
Radna Ewa Kasprzak stwierdziła, że świetlice w gminie są zadbane i widać, że
mieszkańcy z nich korzystają.
Inspektor Urzędu Anna Cieplicka dodała, że w funkcjonowaniu świetlicy dużą rolę
odgrywa także osoba prowadząca zajęcia.
Radny Piotr Olszewski przypomniał, że od początku funkcjonowania pana Wójta,
wszystkie świetlice na terenie gminy zostały wyremontowane a nawet w Zawiszu
wybudowana nowa.
Wójt Zbigniew Woch potwierdził, że gmina inwestowała w świetlice, ale też dlatego,
że byłą możliwości uzyskania dofinansowania z Unii Europejskiej. Świetlice są bardzo ważne
dla wsi i jej mieszkańców.
Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska zapytała jak jest z bibliotekami.
Wójt Zbigniew Woch odpowiedział, że teraz w bibliotekach zatrudniona jest tylko
jedna osoba p. Monika Malinowska ale są one czynne tak samo jak kiedyś.

Ad. VI

Radna Bożena Szczepańska poprosiła o uwzględnienie w budżecie na 2017 r
remontu drugiej części pomostu na plaży gminnej w Niesulicach. Dodatkowo wnioskowała
o wycinkę zakrzaczeń przy brzegu jeziora Niesłysz.
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Wójt poinformował, że czyszczenie brzegu jeziora z zakrzaczeń będzie
kontynuowane, jak tylko nadejdą mrozy. Co do remontu drugiej części pomostu wyjaśnił, że
działania były na nim podejmowane około trzy lata temu i jeśli nie będzie nic złego się z tą
częścią działo to nie będziemy tego remontować.
Radny Józef Roszczyk zgłosił, że pomost w bąkiem także wymaga remontu.
Radny Krzysztof Szymczak poinformował, że w ubiegłym tygodniu na terenie gminy
byli pracownicy firmy, która stawiała szafy do światłowodów. Prawdopodobnie przygotowują
je do podłączeń dla odbiorców indywidualnych. Zapytał czy coś na ten temat wiadomo.
Poprosił także o interwencję w sprawie wieży telefonii komórkowej w Podłej Górze. Po
remoncie coś zostało przestawione i jest bardzo słaby sygnał T-mobile.
Wójt poinformował, że otrzymał zapytanie w sprawie światłowodów od mieszkańca
Rokitnicy. Wyjaśnił, że w poprzednim budżecie unijnym, duzi operatorzy nie mieli możliwości
na dofinansowanie budowy indywidualnych przyłączeń, a poziom zwrotu środków z małych
inwestycji jest niewielki, wobec czego nie wchodzili tam z inwestycjami. W obecnej alokacji
istnieje możliwość dofinansowania, wobec czego umówi się na spotkanie i dopyta
o szczegóły. Wie, że firma Orange jest zainteresowana inwestycją
Sołtys Pałcka Grzegorz Kacprzyk zapytał czy wiadomo coś na temat udrożnienia dróg
polnych. Szczególnie chodzi o drogę do Niekarzyna, Rosina i Głogusza.
Wójt odpowiedział, że należy tam dokonać wznowienia granic i wyciąć zakrzaczenia.
Sołtys Rokitnicy Wiesław bajeczko zapytał czy stawy p.poż. na terenie gminy będą
czyszczone.
Wójt odpowiedział, że faktycznie były z jego strony deklaracje o kontynuowaniu
inwestycji w tym zakresie. Cały czas był przekonany, że będą na to fundusze UE. Jednak
okazało się, że w obecnym okresie programowania w ogóle nie ma możliwości
sfinansowania takich przedsięwzięć. Budżet na 2017 rok jest bardzo inwestycyjny. Musimy
wykonać priorytetowe zadania m.in. związane z kanalizacją, na którą jeszcze można
pozyskać środki zew. Skupiliśmy się na razie na inwestycjach na które pozyskujemy
dofinansowanie z zewnątrz. W dalszej kolejności wykonamy te, które trzeba finansować już
tylko ze środków własnych.
Radny Andrzej Stańczak zgłasza pilną potrzebę przycinki zakrzaczeń przy drodze
Pałek - Niekarzyn, Pałek - Kępsko.
Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przekazała życzenia świąteczne
skierowane do Rady Gminy oraz zaproszenie na jasełka.
Wójt zapytał radnych jakie było stanowisko radnych w sprawie podatku rolnego
w kontekście pisma skierowanego do Rady Gminy z Izby Rolniczej ponieważ nie
uczestniczył w komisji podczas gdy było to przedstawiane.
Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska poinformowała, że rada odrzuciła postulat
Izb Rolniczych o obniżeniu podatku.
Radny Piotr Olszewski dodał, że ceny zbóż są na podobnym poziomie jak w roku
poprzednim dlatego też jako rolnik nie widzi powodów dla obniżki poniżej stawek GUS i takie
też stanowisko przedstawił na komisji.
Ad. VIII

Punkt ten dotyczył przyjęcia protokołu XXIII 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. IX
Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodnicząca Rady zamknęła obrady
XXII sesji Rady Gminy Skąpe o godz. 1115.
|
Na tym protokół zakończono i podpisano.
aj
Przewodnicząca Rady
HaiinąjŚUszyńska
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