PROTOKÓŁ Nr XI/2011
z Sesji Rady Gminy Skąpe
z dnia 29 lipca 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak otworzył o godzinie 9~ obrady XI Sesji
Rady Gminy. Przywitał zebranych radnych, Wójta Gminy Zbigniewa Wocha i Sekretarza Gminy Alicję
Hoppen-Anyszko. Stwierdził, że na stan 15 radnych obecnych jest 13 osób. Następnie zaproponował
wprowadzić zmiany do przesłanego porządku posiedzenia, polegające na dodaniu do pkt II dwóch uchwał
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,
- emisji obligacji Gminy Skąpe oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
Porządek posiedzenia wraz z zaproponowanymi zmianami został jednogłośnie, przyjęty i przedstawia się
następująco:
I.
Otwarcie obrad sesji.
II. 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) emisji obligacji Gminy Skąpe oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
Zamknięcie obrad.
Ad. II
Skarbnik Gminy Jarosław Wisz przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr
IV/10/2010 Rady Gminy Skąpe z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Skąpe na rok 2011.
Wyjaśnił, że wprowadzone zmiany dotyczą:
- zwiększenia dochodów o kwotę 3.000,00 zł. w związku z ich wykonaniem,
- zwiększenia dochodów o kwotę 500,00 zł. z tytułu mandatów wystawionych przez Strażnika
Gminnego,
- zmniejszenia dochodów o kwotę 47.114,00 zł. w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na budowę
szlaku spacerowego w Niesulicach,
- zwiększenia wydatków o kwotę 1.740,00 zł. na zakup tablicy informacyjnej w m. Przetocznica,
- zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 52.002,00 zł. w związku z inwestycją Budowa kompleksu
sportowego ORLIK 2012 w Radoszynie,
- dodania w dziale 900 rozdział 90003 § 4110 i § 4120 w związku z opłaceniem składem ZUS
pracodawcy od umów zleceń,
- zmniejszeniem wydatków na budowę szlaku spacerowego w Niesulicach o kwotę 77.266,00 i
dodaniem § 6050 w kwocie 3.075,00 zł. za nadzór inwestorski nad ww. inwestycją,
- zwiększeniem wydatków o kwotę 80.430,00 zł. na realizację inwestycji Budowa kompleksu
sportowego ORLIK 2012 w Radoszynie.
W wyniku głosowania uchwała została jednogłośnie podjęta (13 głosów „za"’, 0 „przeciw”,
0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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 jednogłośnie podjęta (13 głosów „za”, 0 „przeciw”,
0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Mirosław Olczak odczytał projekt uchwały w sprawie emisji obligacji
Gminy Skąpe oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
Wójt Gminy Zbigniew Woch zabierając głos wyjaśnił, że przy inwestycji dot. skanalizowania
Niesulic i Kalinowa gmina wyemitowała obligacje na kwotę 4 min złotych z wykupem rozłożonym
na cztery lata. Pierwsza spłata nastąpiła w roku 2010. W bieżącym roku wykup obligacji miał być
sfinansowany ze środków, jakie gmina miała uzyskać ze sprzedaży działek w Niesulicach. Niestety
jak wszyscy wiemy, sprzedaż działek została wstrzymana, z uwagi na zbyt niskie ceny uzyskiwane
w przetargach. Lepiej poczekać na lepszą koniunkturę, a nie sprzedawać działki za grosze.

Proponuje, aby wyemitować w 2011 r. obligacje na kwotę 2mln 200 tys. zł. i z uzyskanych
środków spłacić wcześniej zaciągnięte zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych, a
także płatności wynikające z planowanych na ten rok trzech inwestycji: kompleks boisk w
Radoszynie (ok. 630 tys. zł.), szlak spacerowy w Niesulicach (ok. 240 tys. zł.) i kompleksowe
doposażenie placów zabaw w Gminie Skąpe (ok. 198 tys. zł.).
Następnie Wójt wyjaśnił, jak powyższe działania wpłyną na stan zadłużenia gminy. W bieżącym
roku gmina spłaci swoje zobowiązania na kwotę ok. 2,5 min zł. a zaciągnie nowe na kwotę ok. 2,2
min zł. co na koniec roku da 47 % zadłużenia globalnego i 31% zadłużenia nie powiązanego z
funduszami unijnymi.
Korzystając z możliwości spotkania z radnymi Wójt poinformował, że dofinansowanie do zadania
doposażenia placów zabaw stoi pod bardzo dużym znakiem zapytania, a właściwie jest prawie
pewien, że jego nie uzyskamy, z uwagi na wadliwie przeprowadzone postępowanie w trybie
zamówienia publicznego. Pocieszający może być jedynie fakt, że środki te są nijako przypisane w
LGD naszej gminie i będziemy mogli z nich korzystać przy okazji innej inwestycji np. remoncie
drogi w Radoszynie.
Radny Krzysztof Szymczak zapytał kiedy będziemy ogłaszali przetargi na działki.
Wójt wyjaśnił, że aktualnie nie ma dobrego klimatu na zakup działek budowlanych, choć
pojedyncze telefony się zdarzają. Jest jedna osoba wyraźnie zainteresowana zakupem działki i być
może ogłosimy na nią przetarg. Sprzedaż pozostałych, póki co, mija się z celem.
Następnie Wójt nadmienił, że nie chciałby, aby ktokolwiek myślał, że gmina nie ma już środków,
żeby cokolwiek robić i emituje obligacje.
Obecnie trwają inwestycje związane ze
zwodociągowaniem i skanalizowaniem pola golfowego za około 200 tys. zł., czy też wymiana
przepompowni w Skąpem za około 100 tys. zł.
Radny Andrzej Sworek zapytał czy jest jakaś alternatywa na wypadek, gdyby działki za 2 lub 3
lata w dalszym ciągu źle się sprzedawały.
Udzielając odpowiedzi Wójt stwierdził, że alternatywą jest niewykonywanie inwestycji. Następnie
wrócił do tematu bieżących inwestycji i wyjaśnił, że przetarg na wykonanie szlaku spacerowego w
Niesulicach podobnie jak doposażenie placów zabaw był obciążony wadami proceduralnymi i
zmuszeni byliśmy ogłosić go od nowa, co spowodowało około 2 tygodniowe opóźnienie. Zarówno
ten przetarg jak i na kompleks boisk przygotowała Pani Sekretarz. W dalszej kolejności Wójt
poinformował, że dwóch pracowników odeszło z pracy i zamówienia publiczne na razie prowadzi
Pani Sekretarz a obowiązku z-cy głównego księgowego przejął Pan Skarbnik.
Radny Józef Roszczyk zapytał o inwestycję dot. skanalizowania m. Łąkie.
Wójt Gminy wyjaśnił, że cały czas przesuwany był termin składania wniosków w LRPO, co
podyktowane jest rozpatrywaniem tych złożonych wcześniej w innym naborze. Nasza gmina także
aplikowała o środki na cztery zadania: szlak spacerowy, remont świetlicy w Pałcku i w Skąpem
oraz remont stadionu w Ciborzu. Najprawdopodobniej po podpisaniu umów na te inwestycje,
kolejny nabór zostanie ogłoszony. Nastąpi to najprawdopodobniej we wrześniu lub w
październiku. W PROW do wykorzystania mamy 2,5 ml zł także inwestycja kanalizacyjna w m.
Łąkie będzie wykonywana w 2012 r.
Radny Andrzej Kałużny zapytał jaką kwotę odsetek od kredytów rocznie płaci gmina. Ponadto
obawia się, że skoro remonty sal wiejskich planowane do wykonania w bieżącym roku, zostaną
przełożone na rok 2012, to zagrożą realizacji inwestycji planowanych na rok 2012.
Skarbnik Gminy poinformował, że kwota odsetek to około 430 tys. zł.
Wójt Gminy stwierdził, że remonty Sali planowane były na bieżący rok, ale tylko w przypadku,
gdyby umowy zostały podpisane do wiosny. Ponieważ proces ten się przesuwa i świetlice i boisko
wykonamy w 2012 r. Jeśli chodzi o obawy dot. niewykonania pewnych inwestycji z racji
przesunięć terminów, uważa, że inwestycjom bardziej zagrozi brak środków na dofinansowanie
niż przesunięcia terminów.
Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w
sprawie emisji obligacji Gminy Skąpe oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. W wyniku
głosowania uchwała została jednogłośnie podjęta (13 głosów „za”, 0 „przeciw”,
0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 111
Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko poinformowała, że co 4 lata odbywają się wybory
ławników do sądu powszechnego. Na trzy miejsca zgłosiło się dwoje chętnych. W związku z tym, na

następnej sesji powołany zostanie zespół, który dokona wyboru, a w październiku odbędą się wybory, prosi
o zadeklarowanie radnych do pracy we wspomnianym zespole.
Następnie Pani Sekretarz zaprosiła wszystkich na dożynki gminne do m. Łąkie, które odbędą się
dnia 28 sierpnia. Poprosiła o zaangażowanie i mobilizację wszystkich miejscowości w kwestii wieńców
dożynkowych, a także stoisk gastronomicznych.
Radny Józef Roszczyk także zaprosił na dożynki gminne i podziękował wszystkim, którzy
zaangażowali się podczas festynu „Bezpieczne lato” w m. Łąkie.
Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak podziękował zebranym za udział
w XI sesji Rady Gminy Skąpe i zamknął obrady o godz. 1020.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
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