PROTOKÓŁ Nr IX/2011
z Sesji Rady Gminy Skąpe
z dnia 3 czerwca 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Mirosław Olczak otworzył o godzinie 9~ obrady IX Sesji Rady
Gminy. Przywitał zebranych radnych i sołtysów, zaproszonych gości z Komendy Powiatowej Policji
w Świebodzinie oraz z Publicznego Gimnazjum w Radoszynie, Wójta Gminy - Zbigniewa Wocha,
Sekretarza Gminy -Alicję Hoppen-Anyszko, Skarbnika Gminy - Jarosława Wisza, a także
Kierownika SZGK Honoratę Kuriatę i Kierownika OPS Artura Macula, Stwierdził, że na stan 15
radnych wszyscy są obecni. Następnie odczytał porządek posiedzenia i zaproponował zamianę
kolejności omawiania punktu II i III. W wyniku głosowania porządek posiedzenia wraz
z zaproponowaną zmianą został jednogłośnie przyjęty i przedstawia się następująco:
I.
Otwarcie obrad sesji.
II.
Informacja nt. funkcjonowania Publicznego Gimnazjum w Radoszynie.
III.
Informacja o bezpieczeństwie w Gminie Skąpe.
IV.
Interpelacje i wnioski.
V. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
VI.
Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy i pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
VII.
Informacja o przygotowaniu do sezonu letniego.
VIII.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Skąpe za 2010 rok i podjęcie uchwały w sprawie
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Skąpe za 2010 r.:
1) rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Skąpe za 2010 rok:
a) wysłuchanie opinii Komisji Stałych i Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Skąpe w sprawie
wykonania budżetu Gminy Skąpe za 2010 r.,
b) złożenie wniosku do Rady Gminy Skąpe przez Komisję Rewizyjnąw sprawie udzielenia
absolutorium dla Wójta Gminy,
c) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej
Górze o przedłożonym przez Wójta Gminy Skąpe sprawozdaniu z wykonania budżetu
Gminy za rok 2010 oraz o przedłożonej informacji o stanie mienia Gminy za rok 2010,
d) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej
Górze o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Skąpe dotyczącym udzielenia
absolutorium dla Wójta Gminy,
e) dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2010 r.;
2) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy.
IX.
Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały Nr IV/10/2010 Rady Gminy Skąpe z dnia 29 grudnia 2010 r, w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Skąpe na rok 2011,
b) zmiany uchwały Nr IV/11/2010 Rady Gminy Skąpe z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na lata 2011-2015,
c) nadania nazwy drodze wewnętrznej,
d) nieodpłatnego nabycia w trybie komunalizacji nieruchomości ud Skarbu Państwa na rzecz
Gminy Skąpe,
e) realizacji zadania związanego z zagospodarowaniem plaż nad jeziorem Niesłysz w formie
umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.
X.
Sprawy różne.
XI.
Przyjęcie protokołów za VII i VIII sesji Rady Gminy.
XII.
Zamknięcie obrad.
Ad. II
Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Radoszynie Andrzej Walach, wraz z nauczycielem
Leszkiem Zagdańskim i dwiema uczennicami Gimnazjum omówili projekt Stowarzyszenia
Oświatowców "Ganesa" działającego przy Publicznym Gimnazjum w Radoszynie „Cudze chwalicie,
swego nie znacie, czyli poznajemy oko lice jeziora Niesłysz” (informacje w załączeniu).

Następnie Wójt Gminy Zbigniew Woch wspólnie z dyrektorem Gimnazjum Andrzejem
Wałachem omówili wyniki egzaminu gimnazjalnego (zestawienia w załączeniu). Wójt poinformował,
że w dużej mierze wpływ na pojawienie się w porządku obrad tego punktu miał ranking, który został
zamieszczony w Gazecie Lubuskiej, Stwierdził, że forma w jakiej dane zostały podane do publicznej
wiadomości, jest bardzo krzywdząca zarówno dla organów prowadzących, dla nauczycieli jak i dla
uczniów. Dane nie zostały w żaden sposób skomentowane. Podano tylko suche liczby, które nie
oddają rzeczywistości. Analizując wyniki egzaminu gimnazjalnego należy zauważyć, że wskaźnik
edukacyjnej wartości dodanej (wynik egzaminu gimnazjalnego w stosunku do wyniku sprawdzianu po
szkole podstawowej) wykazuje tendencję wzrostową, co oznacza, że gimnazjum podnosi wiedzę i
umiejętności uczniów. Ponadto bardzo ważnym elementem, wpływającym na końcowy wynik
egzaminu jest fakt, że na 51 uczniów zdających egzamin, dziewięciu to uczniowie oddziału
specjalnego w Ciborzu, kolejnych dziewięciu ma opinie poradni pedagogiczno-psychologicznej, a
troje posiada orzeczenia z poradni o potrzebie kształcenia specjalnego. Nie możemy mówić, że
gimnazjum w Rado szynie źle uczy. Podejmując się oceny, mus i my obiektywnie ocenić wszystkie
aspekty, rzutujące na wynik.
Dyrektor Gimnazjum Andrzej Walach poparł słowa Wójta i dodał, że nasze gimnazjum
posiada wspaniałą bazę dydaktyczną, klasy liczące dwudziestu uczniów, co świetnie wpływa na
warunki pracy i relacje między uczniami a pedagogami.
Radny Andrzeja Kałużny zapytał czy oddział specjalny z Ciborza musi funkcjonować na
zasadzie włączenia do gimnazjum.
Wójt Gminy wyjaśnił, że w roku 2003 w szpitalu Ciborzu na długotrwałym leczeniu, pojawiły
się dzieci w wieku gimnazjalnym, które obejmuje obowiązek szkolny. Należało znaleźć takie
rozwiązanie, dzięki któremu samorząd nie będzie dopłacał do kształcenia tych dzieci. Zamierzenia się
powiodły, gminie zwiększono subwencję oświatową. Jednak rozmowy prowadzone w OKE,
zmierzające do oddzielenia oddziału specjalnego nie przyniosły spodziewanego efektu. Dopiero około
2 miesiące temu udało się temat załatwić i najprawdopodobniej od przyszłego roku egzaminy zdawane
przez uczniów w Ciborzu, będą podawane w oddzielnej kolumnie.
Następnie Wójt odniósł się do wyników egzaminów w szkołach podstawowych.
W województwie lubuskim, gmina Skąpe zajęła 2 miejsce wśród szkół wiejskich, co wskazuje, że
nasze szkoły uczą bardzo dobrze. Najlepszym wynikiem mogą się pochwalić uczniowie ze szkoły
podstawowej w Ołoboku i to właśnie oni dostaną nagrodę w wysokości 5000 zł. Wójt ma nadzieję, że
będzie to stanowiło bodziec, mobilizujący do dalszej, jeszcze bardziej efektywnej pracy.
Na koniec swojej wypowiedzi dodał, że wielu zdolnych uczniów ze szkół podstawowych
kontynuuje naukę w świebodzińskich czy też sulechowskich gimnazjach a nie w gimnazjum
w Radoszynie, co też ma wpływ na średni wynik uzyskiwany na testach.
Ad. III

Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak przechodząc do punktu dotyczącego
informacji na temat bezpieczeństwa w Gminie Skąpe oddał głos Komendantowi Powiatowemu Policji
Sebastianowi Banaszakowi.
Komendant Powiatowy Policji mł.insp. Sebastian Banaszak na wstępie podziękował
Przewodniczącemu za zaproszenie i przedstawił wszystkim obecnego nu sesji Kierownika Rewiru
Dzielnicowych Jarosława Winiarza oraz informatyka Przemysława Dzienucia. Następnie przystąpił do
omawiania zagadnień związanych z bezpieczeństwem na terenie całego Powiatu Swiebodzińskiego w
2010 i w 1 kwartale 2011 r. Przedstawił priorytety działania policji oraz narzędzia służące restrykcji
i prewencji. Następnie przy użyciu slajdów zostały wyświetlone dane statystyczne dot. np. zdarzeń
drogowych, liczy udzielonych mandatów karnych, a także wielu innych zagadnień, którymi zajmuje
się policja (w załączeniu). Wszystkie dane przedstawione były w zestawieniu z innymi powiatami
z terenu województwa lubuskiego. Pan Komendant podkreślił, że bardzo ważnym narzędziem
służącym prewencji jest sama obecność policjantów na drogach. Zważywszy, że na terenie naszego
powiatu krzyżują się dwie bardzo niebezpieczne trasy A2 i A3. Właśnie obecność policjantów z wideo
rejestratorami i radarami przekłada się na liczbę zatrzymanych za przekraczanie prędkości czy
kierujących pod wpływem alkoholu, a to z kolei wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa na drogach
Ponadto duże niebezpieczeństwo stanowią kierujący samochodami, pracującymi przy budowach

autostrady i drogi S-3. Zwiększyła się także ilość interwencji dot. kradzieży paliwa czy też awantur na
tych budowach.
Następnie głos zabrał Kierownik Rewiru Dzielnicowych Jarosław Winiarz. Poinformował, że
policjanci do rewiru dzielnicowych nie przychodzą z przypadku. Są oni tak przeszkoleni, aby jak
najlepiej służyć obywatelom. Każdy z nich podczas pełnienia służby ma do dyspozycji telefon
służbowy, który obowiązkowo musi być włączony. Jeśli potrzebujemy pilnie skontaktować się
z dzielnicowym, wystarczy zadzwonić pod numer 997 lub 112, a oficer dyżurny zawsze służy pomocą.
W okresie letnim poza dotychczasowymi patrolami, policjanci będą pomagali w zabezpieczaniu
imprez, a także będą patrole wodne na jeziorze Niesłysz.
Radny Józef Roszczyk podziękował za udział policjantów w imprezach organizowanych na
terenie gminy i zaproponował, aby podczas tegorocznych festynów była możliwość znakowania
rowerów. Następnie zapytał jak gmina Skąpe wygląda pod względem włamań, kradzieży czy też
przestępstw gospodarczych.
Jarosław Winiarz stwierdził, że pod tym kątem w Gminie Skąpe jest dobrze. Bardzo wiele
zależy od samych obywateli. Tak więc bardzo prosi o namawianie do zgłaszania czy to kradzieży, czy
ataków wandalizmu.
Komendant Sebastian Banaszak dodał, że policjant dyżurny zawsze pyta o imię i nazwisko
zgłaszającego. W takim momencie można zaznaczyć, że chce się zostać anonimowym, a działania
i tak zostaną przez policjantów podjęte.
Radny Mariusz Kuźmicz poinformował, że w Ciborzu mają miejsce akty wandalizmu.
Ponieważ do wyceny strat nie wlicza się pracy ludzkiej, tylko samo zniszczone mienie, dochodzenia
są umarzane ze względu na małą szkodliwość społeczną czynu.
Komendant Sebastian Banaszak wyjaśnił, że policja nie ma na to wpływu, gdyż taka jest
polityka interpretacyjna prokuratury.
Radny Krzysztof Szymczak poprosił, aby uczulić służby ruchu drogowego, aby zwróciły
uwagę na przeładowane samochody wywożące drzewo z lasu i zapytał w ciągu jakiego czasu policja
może podjąć umorzone dochodzenie.
Komendant Sebastian Banaszak podziękował radnemu, gdyż tego o typu sygnały prosi. Aby
zwiększyć prawdopodobieństwo załatwienia sprawy, prosi o informacje kiedy i o jakiej porze takie
samochody można zatrzymać. Co do podjęcia umorzonego śledztwa, może to nastąpić w ciągu pięciu
lat.
Radna Ewa Kasprzak podziękowała Komendantowi za akcję „Lupo” i poprosiła, aby
w miesiącach maj, czerwiec organizować cykliczne pogadanki nt. zachowania i bezpieczeństwa na
drodze. Prośbę uzasadniła tym, że w okresie wiosennym wiele dzieci otrzymuje na komunię rowery,
a w tym wieku jest za wcześnie, aby mogły starać się o kartę rowerową a ich obecność na drogach
stwarza poważne zagrożenie.
Komendant Sebastian Banaszak poprosił o kontakt i przypomnienie tej sprawy.
Ponieważ nie było więcej pytań do gości Przewodniczący Rady podziękował im za przybycie
i ogłosił 5-cio minutową przerwę w obradach.

Ad. IV
a) Radny Piotr Olszewski zgłosił interpelację dotyczącą wprowadzenia dodatkowego połączenia
autobusowego w m. Darnawa. Zgodnie z zapotrzebowaniem mieszkańców poprosił, aby autobus
wyjeżdżający ze Skąpego w kierunku Świebodzina o godz. 613 zajeżdżał także do Darnawy.
b) Sołtys wsi Pałek Marlena Dusza-Makowska zaprosiła wszystkich na festyn do Pałcka, który
odbędzie się 11 czerwca. Fundusze zebrane podczas festynu wspomogą remont kościoła w
Pałcku. W związku z festynem poprosiła, aby z zadania „Doposażenie placów zabaw w Gminie
Skąpe” wykonać w Pałcku plac z polbruku jak najszybciej. Ponadto porosiła, aby do zaproszeń na
sesję dla Sołtysów dołączać cały porządek obrad. Następnie zapytała na jakim etapie jest
szacowanie szkód i związana z tym wypłata odszkodowań przez firmę Geofizyka z Krakowa.
c) Radny Andrzej Kałużny zgłosił potrzebę doświetlenia ul. Bolesława Chrobrego w Ołoboku oraz
przeniesienia lampy ulicznej na przystanek autobusowy.
d) Sołtys wsi Niesulice Pani Bożena Szczepańska wyraziła swoje niezadowolenie z przygotowania
Niesulic do sezonu letniego. Zarówno pod względem oświetlenia, zabezpieczenia właściwej
ilości koszy na śmieci i częstotliwości ich opróżniania. Ponadto zapytała o budowę szlaku

spacerowego oraz o remont pomostu na plaży byłego ośrodka policyjnego. Zgłosiła także
konieczność dowiezienia tłucznia na dolny odcinek drogi prowadzącej na osiedle tzw.
południowe wNiesulicach oraz postawienia znaku drogowego zakazu wjazdu samochodów
ciężarowych na drogę z polbruku, prowadzącą w kierunku ośrodka policyjnego.
e) Sołtys wsi Skąpe Pani Adela Spierzak-Giecewicz zgłosiła potrzebę wykonania brakujących
według niektórych rolników wjazdów na pola z budowanej drogi powiatowej Skąpe-Łąkie oraz
fatalny stan drogi prowadzącej na boisko w m. Skąpe.
f) Sołtys wsi Międzylesie Pan Mirosław Kolber zgłosił potrzebę uporządkowania nielegalnego
wysypiska śmieci w m. Międzylesie zlokalizowanego na działkach nr 92/3 i 92/4 oraz naprawy
skrzyżowania dróg w obrębie posesji Nr 28. Zapytał także czy w związku z montażem nowych
urządzeń na placach zabaw, stare będą likwidowane lub remontowane.
g) Radny Pan Robert Krych zgłosił potrzebę:
- naprawy zapadniętej studzienki na drodze koło sklepu w m. Rokitnica;
- naprawy wyjazdu z remizy strażackiej na drogę gminną w m. Rokitnica (za salą wiejską);
- wyrównania uskoku pomiędzy pasem drogowym a poboczem na drodze powiatowej, naprzeciw
kościoła w m. Rokitnica,
~ poprawienia widoczności na skrzyżowaniu dróg powiatowych Skąpe-Rokitnica-Ołobok w m.
Rokitnica poprzez wycięcie drzew lub postawienie lustra,
- przycięcia suchych gałęzi na wzdłuż drogi powiatowej Rokitnica-Ołobok.
Ad. V

Wójt Gminy odniósł się do interpelacji radnych i sołtysów.
a) Prośba radnego Piotra Olszewskiego zostanie przekazana do PKS Sp. z o.o. w Zielonej Górze.
b) Przyłączył się do zaproszenia Pani Sołtys na festyn i zapewnił, że plac z polbruku do festynu
będzie gotowy. Co do drogi w Skąpem i w Pałcku wyjaśnił, że z firmą Geofizyka Kraków został
podpisany protokół końcowy. W niedługim czasie zostanie wyłoniony wykonawca likwidujący
szkody. Gmina będzie miała za zadanie odebrać roboty i zrobi to, jeśli bezpośrednio
zainteresowani będą zadowoleni z jakości pracy. Temat jest monitorowany.
c) Kwestia przeniesienia lampy w Ołoboku jest zgłoszona. Natomiast ustawianie dodatkowych
punktów świetlnych z przyczyn finansowych zostało wstrzymane.
d) Odnosząc się do uwag Sołtys Niesulic Bożeny Szczepańskiej Wójt wyjaśnił:
- pomost na byłej plaży policyjnej ~ dopiero od 23 maja br. jesteśmy gospodarzem tego pomostu,
bardzo o to zabiegaliśmy, gdyż nie mogliśmy wydać złotówki na nie nasze mienie; podjęliśmy
decyzję o remoncie pomostu; został wyłoniony dostawca materiału, a wczoraj minął termin
zgłoszeń dla wykonawców; wpłynęła jedna oferta; termin zakończenia prac przewidujemy na
koniec czerwca;
- szlak spacerowy - bardzo dużo czasu zajęły działania, zmierzające do wykupu terenów, pod
planowaną inwestycję; dopiero od stycznia jesteśmy właścicielami gruntów; inne czynności
niezbędne dla przeprowadzenia prac już od dawna toczą się w innych instytucjach;
w poniedziałek lub we wtorek zostanie ogłoszony przetarg; w najlepszym wypadku inwestycja
rozpocznie się w lipcu;
- parking Nadleśnictwa - plac, na którym odbywały się festyny gminne został przez
Nadleśnictwo wydzierżawiony dla Pana Kotwickiego i Księdza Zawadzkiego; ponieważ jest to
teren Lasów Państwowych, gmina nie miała na to żadnego wpływu; poza parkingiem gminnym,
zlokalizowanym przed wjazdem do miejscowości nie mamy innego terenu nadającego się na
parking;
- w kwestii postawienia znaku ograniczającego wjazd samochodów ciężarowych na drogę
z polbruku, prowadzącą w kierunku ośrodka policyjnego Wójt jest zdania, że skoro kilka
kilometrów wcześniej samochód ten złamał przepis drogowy, to nie będzie stosował się do niego
i w tym miejscu;
- tłuczeń na drodze prowadzącej na osiedle południowe - jeśli są uwagi co do wykonania prac
prosi o interwencję najpierw w SZGK, a jeśli ta nie przyniesie oczekiwanego rezultatu to dopiero
do Wójta;

e) Odpowiadając na zapytania Sołtys Skąpego Adeli Spierzak-Giecewicz Wójt wyjaśnił, że wjazdy na
pola z drogi powiatowej Skąpe-Łąkie ~ zainteresowani mieli możliwość wskazania miejsc wjazdu
na pola; inwestor (Powiat) wysłał zapytania do wykonawcy dlaczego wjazdy nie zostały ujęte.
Radny Wiesław Zawiślak zauważył, że każdy rolnik ma możliwość dojechania do swojego pola
z dróg gminnych, jednak chcą, aby umożliwić im wjazd z drogi powiatowej.
f) Odnosząc się do interpelacji Sołtysa wsi Międzylesie Mirosława Kolbera Wójt poinformował,
że:
- przetarg na place zabaw został rozstrzygnięty; wyłoniono podmiot do doposażenia placów oraz
do wykonania ogrodzenia niektórych placów; 5 czerwca rozpocznie się montowanie urządzeń,
sukcesywnie w każdej miejscowości; stare urządzenia zabawowe nie posiadają atestu, ale
wspólnie z poprzednim sołtysem ustalono, że do czasu zamontowania nowych, pozostaną one na
placu; ostateczną decyzję podejmiemy po zakończeniu inwestycji;
- ścinka asfaltowa zostanie nawieziona na skrzyżowanie w Międzylesiu w m-cu lipcu;
dokładnego terminu nie jest w stanie określić, gdyż zależy on od możliwości logistycznych OTL;
- nielegalne wysypisko śmieci w Międzylesiu - Wójt nie ukrywa, że zarówno to wysypisko jak
i to w Skąpem stanowią problem, z którym łatwiej będzie walczyć dzięki pracy Strażnika
Gminnego; dopóki ludzie nie dowiedzą się, że ktoś został złapany na gorącym uczynku i zapłacił
za to mandat - będą wyrzucali śmieci do lasów; sytuacja rozwiąże się z chwilą wejścia w życie
ustawy tzw. „śmieciowej”; gmina obligatoryjnie opodatkuje wszystkich mieszkańców i zaopatrzy
w pojemnik na odpady; w przypadku wysypiska w Skąpem, już dwukrotnie było porządkowane,
a po dwóch miesiącach sytuacja się powtarzała;
Sołtys wsi Pałek Marlena Dusza-Makowska zapytała czy w tym roku będzie przeprowadzona
akcja wywozu śmieci wielkogabarytowych.
Wójt Gminy wyjaśnił, że z uwagi na koszt (około 20 tys. zł.) akcję organizujemy co dwa lata
i następna przypadnie właśnie za rok.
g) Wójt poinformował, że interpelacje zgłoszone przez Radnego Roberta Krycha zostaną przekazane
wg właściwości.
Ad. VI
W punkcie dotyczącym informacji o realizacji uchwał Rady Gminy i pracy Wójta w okresie
międzysesyjnym, Wójt Gminy odniósł się do następujących tematów:
- dofinansowanie zadań ze środków PROW - złożyliśmy cztery wnioski: na remont świetlicy
w Pałcku, w Skąpem, remont stadionu sportowego w Ciborzu i budowę szlaku spacerowego
wNiesulicach; ponieważ wszystkie złożone wnioski (w sumie 114) opiewały na kwotę niższą niż była
do rozdysponowania, wszystkie inwestycje otrzymają dofinansowanie; umowy o dofinansowanie
zostaną podpisane najprawdopodobniej w miesiącu październiku a przetargi zostaną ogłoszone
jesienią lub wczesną zimą.; mimo iż nic mamy jeszcze pisemnego potwierdzenia otrzymania
dofinansowania na papierze, podjęliśmy procedurę przetargową na budowę ścieżki w Niesulicach koszt około 311 tys. zł.;
- kompleks boisk „Orlik - 2012” w Radoszynie - środki na inwestycję są już zabukowane,
uzyskaliśmy wstępną, telefoniczną zgodę na wprowadzenie zmian w projekcie dot. adaptacji
pomieszczeń nu szatnię i zmiany wymiarów boiska, czekamy jeszcze na pisemne potwierdzenie;
- upublicznienie dróg gminnych - w związku z podjęciem tej uchwały, niezbędne były spotkania
w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim, w Regionalnej Izbie Obrachunkowej; Wójt planuje także
spotkanie w tej sprawie z Panią Wojewodą;
- droga Skąpe-Łąkie - w dokumentacji dotyczącej budowy tej drogi widnieje zapis, że ruch na drodze
nie może się odbywać przed zamknięciem inwestycji; 6 czerwca o godz. 1230 odbędzie się spotkanie
inwestora, wykonawcy i inspektora nadzoru, podczas którego będzie dyskutowana sprawa otwarcia
drogi dla użytkowników;

Ad. VII
Ponieważ wiele kwestii dotyczących sezonu letniego zostało poruszonych przy interpelacjach
radnych i sołtysów Wójt Gminy dodał, że w dniu dzisiejszym podejmie decyzję o wyborze podmiotu
do obsługi plaż. Podkreślił, że temat jest bardzo poważny, bo umowa zostanie zawarta na okres 15 lat.

Ad. VIII
1)
a) Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej Halina
Staszyńska odczytała pozytywną opinię komisji w sprawie wykonania budżetu gminy Skąpe
za 2010 r. (w załączeniu).
Przewodniczący Komisji ds. Porządku Publicznego, Spraw Komunalnych, Mieszkaniowych
i Ochrony Środowiska Krzysztof Szymczak odczytał pozytywną opinię komisji w sprawie
wykonania budżetu gminy Skąpe za 2010 r. (w załączeniu).
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Mariusz Kuźmicz odczytał pozytywną opinię Komisji
w sprawie wykonania budżetu gminy Skąpe za 2010 r. (w załączeniu).
b) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Mariusz Kuźmicz złożył do Rady Gminy Skąpe wniosek
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Skąpe.
c) Skarbnik Gminy Jarosław Wisz odczytał opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze o przedłożonym przez Wójta Gminy Skąpe sprawozdaniu
z wykonania budżetu Gminy za rok 2010 oraz o przedłożonej informacji o stanie mienia
Gminy za rok 2010,
d) Skarbnik Gminy Jarosław Wisz odczytał opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Skąpe
dotyczącym udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy,
e) Wójt Gminy Zbigniew Woch w kontekście artykułu jaki ukazał się w Gazecie Lubuskiej
wyjaśnił zebranym, że funduszy unijnych nie wlicza się do wskaźnika zadłużenia gminy.
Stwierdził, że Gminą chcąc korzystać ze środków unijnych, musi mieć środki na wykonanie
inwestycji, gdyż zwroty następują po około 1,5 roku od zakończenia inwestycji. Przy braku
wolnych środków finansowych jedynym rozwiązaniem jest zaciągnięcie kredytu na
wykonanie zadania i jego spłata po otrzymaniu wkładu z unii.
Podziękował za budżet w 2010 r. radnym poprzedniej i obecnej kadencji a także urzędnikom.
Był to bardzo trudny rok - mniejsze dochody, wstrzymana sprzedaż działek z powodu małego
popytu i duże zadania inwestycyjne. Na koniec Wójt wyraził nadzieję, że rok 2011 będzie
lepszy.
Radny Andrzej Kałużny dodał, że trzeba się cieszyć z tego co jest. Uważa, że przed nami
trudne czasy i wydatkowanie każdej złotówki trzeba będzie dokładnie przemyśleć.
2) Przewodniczący Rady Mirosław Olczak odczytał treść projektu uchwały w sprawie udzielenia
absolutorium dla Wójta Gminy.
Następnie poprosił o przegłosowanie ww. projektu uchwały. W wyniku głosowania uchwała
została jednogłośnie pozytywnie podjęta (na 15 obecnych, 14 głosów „za”, „0” przeciw,
„0” wstrzymujących się) i stanowi załącznik do protokołu.

Ad. IX
a) Skarbnik Gminy Jarosław Wisz przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały
NrIV/10/2010 Rady Gminy Skąpe z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Skąpe na rok 2011. W wyniku głosowania uchwała została podjęta, jednogłośnie
(15 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
b) Skarbnik Gminy Jarosław Wisz przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały
Nr 1V/11/2010 Rady Gminy Skąpe z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na lata 2011-2015.
W wyniku głosowania uchwała została podjęta, jednogłośnie (15 głosów „za”, 0 „przeciw”,
0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
c) Przewodniczący Rady Mirosław Olczak przedstawił projekt uchwały w sprawie nadania nazwy
drodze wewnętrznej.
W wyniku głosowania uchwała została podjęta, jednogłośnie (15 głosów „za”, 0 „przeciw”,
0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
d) Przewodniczący Rady Mirosław Olczak przedstawił projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego
nabycia w trybie komunalizacji nieruchomości od Skarbu Państwa na rzecz Gminy Skąpe. Dodał,

że uchwała dotyczy drogi leśnej prowadzącej do ośrodków wypoczynkowych - po kilkunastu
miesiącach finalizuje się kwestia jej skomunalizowania.
W wyniku głosowania uchwała została podjęta, jednogłośnie (15 głosów „za”, 0 „przeciw”,
0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
e) Przewodniczący Rady Mirosław Olczak przedstawił projekt uchwały w sprawie realizacji zadania
związanego z zagospodarowaniem plaż nad jeziorem Niesłysz w formie umowy o partnerstwie
publiczno-prywatnym.
Wójt Gminy Zbigniew Woch dodał, że uchwała ta jest delegacją co do sposobu wykonywania
zadań na dwóch przejętych przez gminę plażach. Na byłej plaży „lumelowskiej” wstęp będzie
płatny - dla osoby dorosłej 5 zł., a dla dziecka 3 zł., natomiast plaża przy ośrodku policyjnym
będzie bezpłatna. Na podstawie umowy, wybrany podmiot w ciągu 15 lat zobligowany będzie do
wybudowania pomostu na plaży „lumelowskiej”.
W wyniku głosowania uchwała została podjęta, jednogłośnie (15 głosów „za”, 0 „przeciw”,
0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. X
Wobec braku tematów do omówienia w tym punkcie przystąpiono do realizacji kolejnego.

Ad. XI

Punkt ten dotyczył przyjęcia protokołów z VII i VIII Sesji Rady Gminy Skąpe.
Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy są do nich jakiekolwiek zastrzeżenia. Ponieważ uwag nie
było, poddał pod głosowanie przyjęcie treści protokołów. W wyniku głosowania protokoły zostały
jednogłośnie przyjęte.
Ad. XI

Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak podziękował zebranym za udział w IX sesji
Rady Gminy Skąpe i zamknął obrady o godz. 1315.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodniczący Rady

M irosłaW/O,leżak

Protokołowała: Ilona Żalisz

