PROTOKÓŁ Nr YI/2011
z Sesji Rady Gminy Skąpe
z dnia 4 marca 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Mirosław Olczak otworzył o godzinie 9™ obrady
VI Sesji Rady Gminy. Przywitał gości w osobach Pani Joanny Bagińskiej - Prezesa LGD, Pani
Marzeny Knop - Dyrektora Biura LGD, nauczycieli oraz dzieci ze szkół podstawowych z terenu
gminy, zebranych radnych, Wójta Gminy - Zbigniewa Wocha, Sekretarza Gminy -Alicję HoppenAnyszko, Skarbnika Gminy - Jarosława Wisza, sołtysów szczególnie tych ustępujących z funkcji
oraz nowo wybranych. Następnie stwierdził, że na stan 15 radnych obecnych jest 14. Zaproponował,
aby wprowadzić zmiany do przesłanego porządku posiedzenia polegające na:
- dodaniu punktu II - „Wręczenie nagród dzieciom wyróżnionym w konkursie plastycznym
organizowanym przez LGD’’’,
- zmiana tytułu uchwały z ppkt g)- nowe brzmienie: przyjęcia projektu uchwały Rady Gminy
Skąpe dotyczącej uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Skąpe na lata 2011-2032,
- wprowadzeniu uchwały w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Gmin Rzeczpospolitej Polskiej
Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr,
- wprowadzeniu uchwały w sprawie unieważnienia wyborów sołtysa sołectwa Podła Góra,
- wprowadzenia uchwały w sprawie wyboru sołtysa sołectwa Podła Góra w Gminie Skąpe.
Wobec braku innych propozycji zmian Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
przyjęcie porządku posiedzenia ze zmianami. W wyniku głosowania porządek został przyjęty
jednogłośnie i przedstawia się następująco:
I.
Otwarcie obrad sesji.
II.
Wręczenie nagród dzieciom wyróżnionym w konkursie plastycznym organizowanym przez
LGD.
III.
Podziękowanie za współpracę ustępującym Sołtysom oraz przedstawienie nowo wybranych.
IV.
Informacja o stanie zaległości podatkowych wg stanu na dzień 31.12.2010 r.
V.
Analiza kosztów funkcjonowania oświaty w Gminie Skąpe.
VI.
Interpelacje i wnioski.
VII.
Odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
VIII.
Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy i pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
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) nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Skąpe środków stanowiących
fundusz sołecki,
d) udzielenia pomocy finansowej miastu Zielona Góra na utrzymanie Izby Wytrzeźwień,
e) zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz
wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości ich wynagrodzenia,
f) zaliczenia dróg stanowiących własność Gminy Skąpe do kategorii dróg gminnych oraz
ustalenia ich przebiegu,
g) przyjęcia projektu uchwał)'’ Rady Gminy Skąpe dotyczącej uchwalenia Programu
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skąpe na lata 20112032,
h) wystąpienia ze Stowarzyszenia Gmin Rzeczpospolitej Polskiej Euroregion Sprewa-NysaBóbr,
i) unieważnienia wyborów sołtysa sołectwa Podła Góra,
j) wyboru sołtysa sołectwa Podła Góra w Gminie Skąpe.
X.
Sprawy różne.
XI.
Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Gminy Skąpe.
XII.
Zamknięcie obrad.
Ad. II

Pani Joanna Bagińska Prezes Stowarzyszenia LGD „Działaj z nami” poinformowała, że od
zeszłego roku został wdrożony nowy cykl konkursów plastycznych skierowany do szkół z 14 gmin.
Wystartowało 9 gmin i w każdej z nich postanowiono nagrodzić dzieci ze szkół podstawowych, za
wykonanie prac plastycznych, które ukazały się w kalendarzu, przygotowanym przez LGD na rok
2011.
Następnie Wójt Gminy i Pani Prezes pogratulowali i wręczyli nagrody dzieciom za zajęcie
trzech pierwszych miejsc, podziękowali za udział w konkursie nauczycielom, a także przekazali
nagrody pocieszenia dla wszystkich dzieci biorących udział w konkursie. W dalszej kolejności Pani
Joanna Bagińska poinformowała, że niebawem zostanie ogłoszony konkurs fotograficzny dla
dorosłych „Najpiękniejsze zakątki gmin”.
Ad. III

Wójt Gminy Zbigniew Woch używając słów „klasę i wielkość widać wtedy kiedy ktoś
odchodzi” podziękował Paniom i Panom sołtysom ustępującym z funkcji. Stwierdził, że współpraca
przez tak wiele lat układała się różnie, ale zawsze każdy miał na celu dobro społeczności lokalnej.
Dodał, że wszyscy za lata służby zasłużyli na szacunek mieszkańców.
Następnie Wójt Gminy, Przewodniczący Rady, Wice Przewodniczący Rady i Sekretarz Gminy
wręczyli odchodzącym sołtysom kwiaty i podziękowania.
W dalszej kolejności Wójt Gminy przywitał nowo wybranych sołtysów i życzył im wszystkiego
najlepszego i wielu sukcesów, aby po jednej czy dwóch kadencjach mogli powiedzieć, że
doświadczyli ważnych chwil.
Pan Józef Działo dotychczasowy sołtys wsi Międzylesie w imieniu wszystkich odchodzących
także podziękował za miłą i owocną współpracę wszystkim radnym, Wójtowi Gminy, Pani Sekretarz,
Panu Skarbnikowi oraz wszystkim pracownikom urzędu, a nowym sołtysom życzył dużo zdrowia,
zaciętości i satysfakcji.
Do wszystkich podziękowań dołączył się Przewodniczący Rady a następnie ogłosił
10 minutową przerwę w obradach.

Ad. IV, V
Skarbnik Gminy Jarosław Wisz przedstawił multimedialną prezentację o stanie zaległości
podatkowych wg stanu na dzień 31.12.2010 r. (w załączeniu) oraz prezentację dot. analizy kosztów
funkcjonowania oświaty w Gminie Skąpe (w załączeniu).
Wójt Gminy Zbigniew Woch zabierając głos w sprawie zaległości podatkowych wyjaśnił, że
działania Urzędu polegające na konsekwentnym przesyłaniu upomnień w ustawowo określonych
terminach. Ponadto jesteśmy kontrolowani i opieszałość byłaby wytknięta na szkodę gminy. Często
w przypadku małych zadłużeń nie podejmujemy działań egzekucyjnych, gdyż koszty okazałyby się
wyższe niż wartość zobowiązania. Osoby niepłacące są wszędzie, wynika to często z dwóch
powodów: po pierwsze są niewydolni finansowo, po drugie zwyczajowo nie płacą. W przypadku
Radoszyna ściągalność byłaby fantastyczna, ale po Panu Woźniaku jest cały czas duża zaległość. Póki
co toczą się postępowania spadkowe, a my chociaż jesteśmy kolejnymi na liście do spłacenia
zobowiązań - czekamy. Regionalna Izba Obrachunkowa po kolejnych kontrolach prosi, abyśmy
umorzyli zaległość, gdyż zaśmieca nam budżet. Nie chcemy się na to zgodzić, gdyż takie działania za
dwa lata będą skutkowały zmniejszeniem subwencji. Kończąc temat podatków Wójt podsumował, że
życzyłby sobie, aby globalne wskaźniki ściągalności podatków były na poziomie co najmniej 90%.
Zabierając głos w kwestii analizy kosztów funkcjonowania oświaty, wyjaśnił, że sam fakt
pojawienia się tego tematu podczas sesji, w żądnym wypadku nie jest elementem zamierzeń likwidacji
czegokolwiek. Był on w planie pracy Rady Gminy i plan ten realizujemy. Obecnie jesteśmy w dobie
niżu demograficznego i do oświaty będziemy dokładać. Do klasy pierwszej na trzy szkoły
podstawowe w gminie przypadać będzie w tym roku 37 dzieci. Z przyczyn logistycznych, nie marny
możliwości innych uwarunkowań lokalowych szkół. Obecnie funkcjonujące są najbardziej optymalne.
Szkoła podstawowa w Ołoboku, do której obwodu należy dużo miejscowości, obsługuje mały odsetek
dzieci. Nadzieję na to, że sytuacja ta się zmieni, daje duża liczba nowobudowanych domów
i perspektywa wzbogacenia zaplecza szkoły o salę gimnastyczną
Jeśli chodzi o Publiczne Gimnazjum w Radoszynie to w 2002 r. obsługiwało 250 uczniów, dzisiaj jest
162, w tym uczniowie ze szpitala w Ciborzu.
Roku 2003 zapewniano nas, że w skutek porozumienia MEN i Ministerstwa Finansów subwencje na
szkoły nie będą malały. Stało się inaczej. Gdybyśmy w pewnym momencie nie podjęli, skądinąd

bolesnych działań, dzisiaj oświata kosztowałaby nas 750 tys. zł. więcej z budżetu gminy a 90 %
kosztów funkcjonowania szkół to pensje nauczycieli.
Radny Mariusz Kuźmicz wspomniał, że rząd ma plany, aby obowiązkiem przedszkolnym objąć
4 i 5-latków.
Wójt Gminy odnosząc się do tego stwierdził, że pomysł nie jest zły, gdyż podjęcie wczesnej nauki
przedszkolnej rzutuje na przyszłość dzieci. Istnieje jednak obawa, że wsparcie finansowe ze strony
państwa będzie niezadowalające. W roku 2008 w funkcjonującym wówczas w naszej gminie
publicznym systemie przedszkoli, działały trzy placówki, obsługujące 50-60 dzieci przy 800 tys. zł.
dotacji z gminy. Dzisiaj w systemie niepublicznym do trzech przedszkoli w gminie uczęszcza 120-125
dzieci (czyli 75% populacji dzieci w wieku przedszkolnym) przy dofinansowaniu z budżetu gminy
w kwocie około 625 tys. zł.
Radny Krzysztof Szymczak zapytał skąd duża różnica w kosztach funkcjonowania PSP
w Międzylesiu w roku 2009 w stosunku do roku 2010.
Wójt Gminy wyjaśnił, że związane jest to z funkcjonowaniem sali gimnastycznej. Wpływ na
tę różnicę ma także podniesienie stopnia awansu zawodowego przez dyrektora. W symulacji kosztów
za 1 godzinę funkcjonowania, szkoły są na bardzo zbliżonym poziomie. Różnica może polegać na
utrzymaniu w PSP w Międzylesiu sali gimnastycznej, funkcjonowaniu tam siedmiu klas, natomiast
w przypadku PSP w Ołoboku na funkcjonowaniu kuchni i stołówki szkolnej.
Radny Andrzej Kałuźny poprosił o przygotowanie zestawienia rozszerzonego o kwestie
inwestycji w szkołach, awansów zawodowych nauczycieli i ich pensji, demografii dzieci urodzonych
do 2008 r., a także o kosztach funkcjonowania sal gimnastycznych, kuchni.
Wójt Zbigniew Woch stwierdził, że zestawienie takie zostanie przygotowane. Dodał, że chce
bardzo dokładnie przyjrzeć się kosztom funkcjonowania wszystkich jednostek organizacyjnych, pod
kątem możliwości ich zracjonalizowania. Podkreślił jeszcze raz, że dzisiejsza i każda następna
dyskusja na temat oświaty, nie przekłada się na zamiary likwidacji którejkolwiek szkoły.
Ad. VI
Bożena Szczepańska Sołtys wsi Niesulice:
- zapytała czy i kiedy będzie wysypany tłuczeń na drogę na osiedlu południowym
w Niesulicach,
- zapytała o realizację szlaku spacerowego oraz doświetlenie Niesulic,
- złożyła interpelację dot. zasypania rowu melioracyjnego przy działkach prowadzących na
ośrodek policyjny.
Adela Spierzak-Giecewicz Sołtys wsi Skąpe:
- zgłosiła interpelację dot. wykonania kanalizacji burzowej od posesji Nr 21 w kierunku stawku,
wzdłuż krawężnika przy drodze powiatowej; wody opadowe zamarzają tworząc tam
lodowisko;
- teren wokół pojemników na śmieci; Pani Ewa Kasprzak - właściciel działki, wyraziła zgodę
na to, aby go uporządkować układając polbruk;
- zgłosiła potrzebę budowy chodnika przy drodze powiatowej, przy której zlokalizowany jest
budynek poczty,
- zapytała o możliwość zainstalowania transformatora na słupie energetycznym przy placu
zabaw w Skąpem.
Ad. VII

Udzielając odpowiedzi Wójt Gminy Zbigniew Woch odniósł się do interpelacji Pani Bożeny
Szczepańskiej:
- odnośnie drogi na osiedlu południowym w Niesulicach wyjaśnił, że wiosną zamierzamy
zakupić tłuczeń; w gminie jest wiele miejsc, w których należy go wysypać;
- kwestia oświetlenia ulicznego
Wójt wyjaśnił, że w ciągu 2-3 lat w Niesulicach zostało
zamontowanych 30-40 punktów świetlnych. Dokumentacje techniczne są już gotowe w Niesulicach przewiduje pięć nowych punktów wzdłuż budowanej ścieżki;
- w kwestii szlaku spacerowego stwierdził, że zostanie on wykonany przed sezonem letnim, ale
na tą chwilę nie wiadomo czy uda się do tego czasu wykonać też oświetlenie;

odnośnie zasypania rowu melioracyjnego Wójt wyjaśnił, że zostało to zrobione na wniosek
mieszkańców, w celu ułatwienia im dojazdu do nieruchomości; jednak przedtem zgodnie
z opracowaniem technicznym wkopana została instalacja, umożliwiająca przepływ wody.
Odpowiadając na zapytania Pani Adeli Spierzak - Giecewicz Wójt Gminy wyjaśnił:
- lód na drodze powiatowej od posesji Nr 21, jest spowodowany wodami opadowymi;
zagospodarowanie wód opadowych należy do właściciela posesji, a odprowadzenie ich na
drogę jest złamaniem przepisów;
~ pomysł z zagospodarowaniem terenów pod pojemnikami na śmieci jest dobry; można by było
dogadać się z mieszkańcami i finansując część z główkowego wykonać to we wszystkich
miejscowościach;
- temat budowy chodnika przy poczcie zostanie przekazany do Starostwa Powiatowego;
- zainstalowanie transformatora na słupie energetycznym jest zadaniem bardzo kosztownym,
ale dla pewności zasięgnie informacji;
-

Ad. VIII

W punkcie dotyczącym informacji o realizacji uchwał Rady Gminy i pracy Wójta w okresie
międzysesyjnym, Wójt Gminy odniósł się do następujących tematów:
- ścieżka spacerowa w Niesulicach - finalizujemy przygotowanie dokumentacji, aby przed
sezonem zadanie wykonać;
- boisko „Orlik-2012” w Radoszynie - dokumentacja adaptacyjna ma być gotowa do końca
miesiąca;
- remont kościołów w Rokitnicy i w Pałcku - złożyliśmy wnioski o dofinansowanie w Urzędzie
Marszałkowskim, u Konserwatora Zabytków i w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa
Narodowego; natomiast w ze środkami z PRO W jest pewien kłopot - przy inwestycjach
wykonywanych przez parafie najpierw należały wykonać zadanie, a później koszty są
refundowane. Inwestycja w Rokitnicy wyceniona jest na 370 tys. zł., BGK przygotował
możliwość zaliczkowania, ale oferta skierowana jest tylko do gmin i parafie nie mogą z niej
korzystać;
~ działania telekomunikacyjne - Urząd Marszałkowski otrzymał dofinansowanie na sieć
światłowodową dla wypełnienia tzw. białych plam (brak internetu) - łącznie 281
miejscowości. W gminie Skąpe, we wszystkich miejscowościach spełniających kryteria sieć
zostanie wykonana w 2012 r.;
- kanalizacja w m. Łąkie - przygotowane jest studium wykonalności;
- spotkania wiejskie - jak obiecał na spotkaniach wyborczych, weźmie udział w zebraniach
wiejskich na które zostanie zaproszony.
Ad. IX

poinformował, że wszystkie uchwały, z wyjątkiem nowo wprowadzonych, uzyskały
pozytywne opinie stałych Komisji Rady Gminy Skąpe.
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
(14 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 IV/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 (14 głosów „za”, 0 „przeciw”,
0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
c) Przewodniczący Rady Mirosław Olczak odczytał projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody
na wyodrębnienie w budżecie Gminy Skąpe środków stanowiących fundusz sołecki. Dodał, że
w Gminie Skąpe zamiast funduszu sołeckiego funkcjonuje tzw. „główkowe”. W wyniku
głosowania uchwała została podjęta, jednogłośnie (14 głosów „za”, 0 „przeciw”,
0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
d) Przewodniczący Rady Mirosław Olczak odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy
finansowej miastu Zielona Góra na utrzymanie Izby Wytrzeźwień. W wyniku głosowania

e)

f)

g)

h)

i)

j)

uchwała została podjęta, jednogłośnie (14 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”)
i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Mirosław Olczak odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały
w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów
i określenia wysokości ich wynagrodzenia. W wyniku głosowania uchwała została podjęta,
jednogłośnie (14 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Mirosław Olczak odczytał projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg
stanowiących własność Gminy Skąpe do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.
W wyniku głosowania uchwała została podjęta, jednogłośnie (14 głosów „za”, 0 „przeciw”,
0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Mirosław Olczak odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu
uchwały Rady Gminy Skąpe dotyczącej uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Skąpe na lata 2011-2032.
Wójt Gminy Zbigniew Woch poinformował, że w WFOSiGW są środki na dofinansowanie
utylizacji azbestu w wysokości 85 %, jednak zadanie musi być wykonywane przez
specjalistyczną firmę W tym momencie Wójt podziękował wszystkim sołtysom za pomoc
w zinwentaryzowaniu budynków zawierających azbest.
W wyniku głosowania uchwała została podjęta, jednogłośnie (14 głosów „za”, 0 „przeciw”,
0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Mirosław Olczak odczytał projekt uchwały w sprawie wystąpienia ze
Stowarzyszenia Gmin Rzeczpospolitej Polskiej Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr. W wyniku
głosowania uchwała została podjęta, jednogłośnie (14 głosów „za”, 0 „przeciw”,
0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Mirosław Olczak odczytał projekt uchwały w sprawie unieważnienia
wyborów sołtysa sołectwa Podła Góra. W wyniku głosowania uchwała została podjęta,
jednogłośnie (14 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Mirosław Olczak odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru sołtysa
sołectwa Podła Góra w Gminie Skąpe. W wyniku głosowania uchwała została podjęta,
jednogłośnie (14 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.

Ad. X

Punkt ten dotyczył przyjęcia protokołu z V Sesji Rady Gminy Skąpe. Przewodniczący
Rady Gminy zapytał czy są do niego jakiekolwiek zastrzeżenia. Ponieważ uwag nie było, poddał pod
głosowanie przyjęcie treści protokołu. W wyniku głosowania protokół zostałjednogłośnie przyjęty.

Ad. XI
Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak podziękował zebranym za udział w VI sesji
Rady Gminy Skąpe i zamknął obrady o godz. 12',5I
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewód n i czący Rady

Protokołowała: Ilona Żalisz

