PROTOKÓŁ Nr XIV/2011
z Sesji Rady Gminy Skąpe
z dnia 18 listopada 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak otworzył o godzinie 9^ obrady XIV Sesji
Rady Gminy. Przywitał zebranych radnych i sołtysów, Wójta Gminy Zbigniewa Wocha, Sekretarza
Gminy Alicję Hoppen-Anyszko, Skarbnika Gminy Jarosława Wisza oraz przybyłych mieszkańców.
Stwierdził, że na stan 15 radnych obecnych jest 14, więc podjęte uchwały będą miały moc
obowiązującą. Następnie zaproponował wprowadzić dodatkową uchwałę do przesłanego porządku
obrad w sprawie;
k) ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
związanej z budową urządzeń infrastruktury technicznej oraz wzrostu wartości nieruchomości
w wyniku jej podziału.
Porządek posiedzenia wraz z zaproponowanymi zmianami został przyjęty jednogłośnie i przedstawia
się następująco:
I. Otwarcie obrad sesji.
II.
Interpelacje i wnioski.
III.
Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
IV.
Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy i pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
V.
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) zmiany Uchwały nr XLII/250/2009 Rady Gminy Skąpe z dnia 27 listopada 2009r. w
sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień podatku od nieruchomości na terenie
Gminy Skąpe,
d) wysokości stawek od środków transportowych na terenie Gminy Skąpe,
e) określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych,
f) określenia wysokości dziennej stawki oraz zarządzenia poboru opłaty miejscowej na
terenie Gminy Skąpe,
g) obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego,
h) zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia
wysokości ich wynagrodzenia,
i) uchwalenia Programu Współpracy Gminy Skąpe z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami w roku 2012,
j) zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia
ścieków na 2012r. na terenie Gminy Skąpe,
k) ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
związanej z budową urządzeń infrastruktury technicznej oraz wzrostu wartości
nieruchomości w wyniku jej podziału.
VI.
Sprawy różne.
VII.
Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Gminy.
VIII.
Zamknięcie obrad.
Ad. II

___________________
Przybyła na posiedzenie mieszkanka m. Pałek
poprosiła
Przewódnjeżącego Rady o możliwość wypowiedzenia się. Po uzyskaniu zgody prowadzącego obrady
odczytała treść skargi, jaką złożyła w sekretariacie Urzędu dnia poprzedniego,
w sprawie utrudniania przez Wójta Gminy pozyskania jej rodzinie działki gminnej, znajdującej się
przy posesji jej brata w m. Pałek Nrflfc w którego imieniu występuje (kserokopia w załączeniu).
Stwierdziła że Wójt Gminy zatajając pewne fakty przed radnymi dąży do uniemożliwienia nabycia jej
rodzinie przedmiotowej działki.

Przewodniczący Rady Mirosław Olczak poinformował radnych, że MMMMMMMMM
występowała już ze skargą na Wójta Gminy. Temat badany był przez Komisję Rewizyjną Rady
Gminy V kadencji. Odbyła się także wizja lokalna. Zapoznano się z opinią urbanistki a także radcy
prawnego i na sesji podjęto uchwałę w sprawie uznania skargi za bezzasadną.
Wójt Gminy Zbigniew Woch odniósł się do złożonej obecnie skargi, jednocześnie zapoznał
radnych ze sprawą. Temat pojawił się kilka lat temu w 2004 lub w 2005 r. Między domem Hf
MHHr a nowo wyremontowanym budynkiem MMHMMMMMMMMMB’ położona była działka
gminna o powierzchni około 2000 m2, Podczas budowy drogi wojewódzkiej w m. Pałek okazało się,
że konieczne będzie wydzielenie terenu z przeznaczeniem na zatoczkę autobusową. Wójt
zaproponował MMMMMM odkupienie części działki 71/2 o powierzchni około 80 m2 na tę właśnie
zatoczkę. Jednak MMMMMI w zamian chciała całą działkę gminną o powierzchni 2000 m.2. W tej
kwestii nie udało się dojść do porozumienia. Sąsiedzi MMMMMMMMMM MMMMMMMMMM
zainteresowani zakupem gminnej działki, wystąpili do Urzędu z sugestią podziału działki nr 73/11 na
dwie nieruchomości, umożliwiając tym samym, dwóm zainteresowanym stronom zaspokojenie
swoich oczekiwań, oczywiście przy założeniu, że w trakcie przetargu wylicytują najwyższą cenę.
Wójt dokonał podziału działki gminnej na dwie, przypisując jednej z nich służebności przejścia i
przejazdu i ogłosił przetarg nieograniczony. W związku z tym, że MMMMNMMMMb wniosła swoje
roszczenia do działki 73/25 została ona wycofana do wyjaśnienia z procedury przetargowej.
W kolejnych pismach kierowanych do urzędu MMMMMMMMM wnioskowała o sprzedaż działki
w trybie bezprzetargowym. A ponieważ warunkiem zbycia działki w tym trybie jest brak możliwości
zagospodarowania jej jako samodzielnej nieruchomości, Wójt wystąpił o opinię do planisty. Opinia ta
była jednoznaczna i wskazywała, że działka 71/25 może stanowić samodzielną działkę budowlaną
Ponadto Pani urbanistka zaleciła, aby z przedmiotowej działki wydzielić część z przeznaczeniem na
drogę i znieść wyznaczoną wcześniej służebność.. Po uzyskaniu tej opinii nie ma innej możliwości
prawnej niż zbycie działki w drodze przetargu nieograniczonego. MMMMMM kierowała pisma do Izb
Rolniczych, do Posła Józefa Zycha, ale nikt nie potrafił wskazać przepisu na podstawie którego
działka MMMMMM się należy. Jak wspomniał Przewodniczący Rady, także Komisja Rewizyjna
zajmowała się sprawcą i w najmniejszym zakresie nie potwierdziła zarzutów stawianych przezMMM

Radny Piotr Olszewski zapytał kiedy została wydzielona droga dojazdowa, o której
wspomniał Wójt.
Wójt odpowiedział, że wydzielenia drogi dokonał po uzyskaniu opinii urbanistycznej.
Następnie poinformował, że na dzień 5 grudnia 2011 r. został wyznaczony przetarg na sprzedaż
przedmiotowej działki. Po ogłoszeniu postępowania przetargowego nie pojawiły się żadne przesłanki
uniemożliwiające sprzedaż działki. Dodał także, że wiele instytucji zajmowało się tym tematem.
W prokuraturze MMMMMM zarzuciła Wójtowi wzięcie łapówki. Tak naprawdę dwie przesłanki
zdeterminowały sprawę: opinia pianistki i opinia radcy prawnego.
Po wysłuchaniu Wójta Sołtys wsi Niesulice Bożena Szczepańska podsumowała, że jeżeliMMI
MMMchce chodzić „na skróty” to jedynym wyjściem jest stanąć do przetargu.
Radny Andrzej Kałużny zgłosił wniosek, aby Przewodniczący Rady, aby skierował sprawę do
zbadania przez Komisję Rewizyjną i przerwał już dyskusję na ten temat.
Przewodniczący Rady poinformował, że skarga MMNMMMMMMM zostanie przekazana do
Komisji Rewizyjnej, która po jej ocenie przedstawi swoje stanowisko na najbliższej sesji Rady
Gminy.
Radny Piotr Olszewski kończąc temat podsumował, że Wójt gminy nie jest ani kłamcą ani
złodziejem. MMMMMM mogła na samym początku działkę kupić, a Wójt po ocenie urbanistycznej
nie miał innej możliwości niż sprzedaż działki w trybie przetargu nieograniczonego.
Przechodząc do tematu interpelacji i wniosków Przewodniczący poprosił radnych i sołtysów
o ich zgłaszanie:
Radny Robert Krych wyraził swoje niezadowolenie z wykonywania zadań przez pracowników
SZGK, albo robią niedokładnie, albo naprawiając jedną rzecz przy okazji zepsują coś innego.
Następnie zgłosił:
- potrzebę naprawy drogi gminnej w m, Rokitnica (przy sklepie);
- niedokończenie prac przy budowie ujęcia wody przy kościele w Rokitnicy;
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nienależyte wykonanie zlecenia dot. naprawy poibruku przy przystanku autobusowym
w Rokitnicy; przy wylocie drogi z Rokito i cy w kierunku Międzylesia, przez drogę brukową
wykonano przyłącze wody do posesji; wspomniana droga brukowa po realizacji zadania nie
została odtworzona, a kamienie pozostawiono pod płotem,
~ konieczność wyrównania uskoku pomiędzy pasem drogowym a poboczem na drodze powiatowej,
naprzeciw kościoła w m. Rokitnica,
- konieczność poprawienia widoczności na skrzyżowaniu dróg powiatowych Skąpe-RokitnicaOłobok w m. Rokitnica poprzez wycięcie drzew lub postawienie lustra,
~ potrzebę przycięcia suchych gałęzi wzdłuż drogi powiatowej Rokitnica-Ołobok.
Radny Krzysztof Szymczak zgłosił koniczność naprawienia zapadliska, dziury, powstałej
w drodze powiatowej w m. Podła Góra przy posesji Nr 4.
Radna Halina Staszyńska prosiła, aby zwrócić się z prośbą do Starostwa Powiatowego
o wymianę lub naprawę płytek chodnikowych przy ul. Wojciechowskiego w m. Ołobok. W obecnym
stanie stwarzają niebezpieczeństwo dla pieszych, szczególnie na odcinku, którym chodzą dzieci
z przystanku PKS do szkoły. Prosiła także o wizyty porządkowe w Ołoboku Strażnika Gminy.
Radna Ewa Kasprzak zgłosiła wniosek dot. możliwości likwidacji betonowego basenu p.poż.
w m. Radoszyn i zagospodarowania go na potrzeby mieszkańców.

-

Radny Józef Roszczyk przypomniał, że już 6 lat temu do Starostwa Powiatowego zgłaszane
były uwagi dot. oznakowania dróg powiatowych. Wystarczy, aby wyznaczeni przez Starostę
pracownicy dokonali przeglądu oznakowania dróg powiatowych i uporządkowali kwestie do dzisiaj
nie załatwione m.in.:
- droga Rokitnica - Ołobok: z pięciu zakrętów tylko jeden jest oznakowany - brak oznakowania
pionowego,
- droga Ołobok-Łąkie: nieoznakowany zakręt na wysokości lasu,
- drogi w m. Zawiszę i Niekarzyn: rozpatrzenie celowości ograniczenia prędkości do 40 km/h, przy
obowiązującym w miejscach zabudowanych ograniczeniu do 50 km/h,
~ likwidacja znaków ostrzegawczych o zakrętach w m. Węgrzynice i Niekarzyn,
- przy wjeździe do Ołoboku od strony Borowa brak tablicy informującej o obszarze zabudowanym,
- przy wjeździe do miejscowości Łąkie od strony Radoszyna pod znakiem pionowym A-7 „ustąp
pierwszeństwa” brak dodatkowej tablicy, wskazującej przebieg drogi z pierwszeństwem pod
kątem.
Sołtys wsi Niesulice Bożena Szczepańska na ręce Wójta Gminy złożyła podziękowanie za
wykonanie szlaku spacerowego w Niesulicach. Zarówno mieszkańcy jak i turyści są zadowoleni
z efektu końcowego. Dodała także, że po zgłoszeniu do firmy ENEA nieświecących lamp, firma ta
przysłała ekipę, po wizycie której oświetlenie dalej nie jest naprawione.
Sołtys wsi Pałek Marlena Dusza-Makowska zgłosiła:
- potrzebę poprawienia widoczności na zakręcie drogi wojewódzkiej w m. Pałek, kierowcom
samochodów skręcających od strony Sulechowa w lewo w drogę gminną,
- konieczność wyznaczenia przejścia dla pieszych przez drogę wojewódzką na wysokości kościoła
w m. Pałek,
zwróciła uwagę na konieczność systematycznego i dokładnego sprzątania przystanków PKS
przez pracowników SZGK.
Przewodniczący Rady Mirosław Olczak także zawnioskował o ustawienie lustra drogowego
na skrzyżowaniu drogo wojewódzkiej z drogą powiatową w kierunku Niekarzyna w m. Pałek i zgłosił
nieprzejezdność dróg polnych z Niekarzyna w kierunku Kij i Rosina.
Radny Mariusz Kuźmicz poprosił, aby zgłosić do ENEA, że lampy ustawione wzdłuż drogi
do Międzylesia wyłączają się razem z lampami na osiedlu w Ciborzu, a powinny później, gdyż rano
gdy dzieci idą do szkoły jest tam jeszcze ciemno. Poprosił także o egzekwowanie od kierowników
jednostek (Kierownik SZGK, Kierownik OPS) a także Strażnika Gminnego obecności na sesjach.
Sołtys wsi Rokitnica Wiesław bajeczko:
~ poprosił o zabezpieczenie ruszających się cegłówek przy oknie nad salą wiejską w m. Rokitnica.
Okno usytuowane jest bezpośrednio nad wyjściem z mieszkania prywatnego, a ruchome wskutek
pęknięcia ściany budynku cegłówki stwarzają niebezpieczeństwo dla mieszkańców,
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zapytał czy została podpisana umowa na zimowe utrzymanie dróg,
zgłosił pilną potrzebę naprawy pobocza drogi powiatowej Rokitnica-Węgrzyn ice,
w związku z organizacją dożynek gminnych w 2012 r. w m. Rokitnica zgłosił potrzebę
doprowadzenia wody i ogrodzenia terenu przejętego pod boisko.
Sołtys wsi Skąpe Adela Spierzak-Giecewicz zapytała:
kiedy zostanie przeprowadzony remont Sali wiejskiej w Skąpem,
co z budynkiem, w którym mieścił się rewir dzielnicowych w Skąpem,
zgłosiła konieczność zamontowania lampy ulicznej przy posesji Sołtysa wsi Skąpe.

Ad. III
Wójt Gminy udzielił odpowiedzi na zadane pytania i zgłoszone interpelacje.
a) Odpowiadając na interpelacje radnego Roberta Krycha poinformował, że wszystkie zostaną
przekazane zgodnie z właściwością.
b) Interpelacja Radnego Krzysztofa Szymczaka zostanie zbadana.
c) Problem chodników zgłoszony przez Radną Halinę Staszyńską zostanie przekazany do Starostwa
Powiatowego. Wójt w tym miejscu dodał, że stara się namówić władze Powiatu do wspólnego
przedsięwzięcia, polegającego na budowie chodników w Niesu licach. W ramach LGD mamy do
dyspozycji 160 tys. zł. W tej chwili trwają negocjacje z Urzędem Marszałkowskim
i Ministerstwem, co do możliwości wykonania tego chodnika a także przedłużenia szlaku
spacerowego do plaży „lumelowskiej”. Jeśli udałoby się przeforsować temat, duża część wkładu
finansowego pochodziłaby ze środków unijnych. Byłby to kolejny etap podniesienia estetyki
i bezpieczeństwa w miejscowości. Przez zimę chcemy odsłonić widok ze ścieżki na jezioro,
wymagana jest do tego zgoda ze Starostwa na wycinkę drzew.
Strażnikowi Gminnemu przekaże, aby częściej pojawiał się w m. Ołobok.
d) Temat stawu p.poż. w Radoszynie zgłoszony przez RadnąEwę Kasprzak - wystąpimy z pismem
do Komendanta Gminnego OSP oraz Komendanta PSP o wydanie opinii na temat możliwości
likwidacji tego stawu.
e) Wszystkie uwagi dot. oznakowania dróg powiatowych zgłoszone przez Radnego Józefa Roszczyk
zostaną przekazane do Starostwa Powiatowego.
f) Odnosząc się do interpelacji Sołtysa wsi Pałek Marleny Duszy-Makowskiej - Wójt odpowiedział,
że zarówno temat ustawienia lustra drogowego jak i przejścia dla pieszych zostanie przekazany
do Zarządu Dróg Wojewódzkich. Jednak obawia się, że z tym drugim może być kłopot, gdyż
naprzeciw kościoła jest zatoczka autobusowa i ZD W może nie wyrazić zgody na przejście.
Co do tematu sprzątania przystanków PKS, to skontaktujemy się z właścicielem czyli PKS
i ustalimy sposób utrzymania porządku na przystankach.
g) Ustosunkowując się do interpelacji Radnego Mirosława Olczaka dot. ustawienia lustra
drogowego na drodze wojewódzkiej w m. Pałek - temat zostanie przekazany do ZDW.
h) Problem z oświetleniem na dradze z Ciborza do Międzylesia zostanie zgłoszony do firmy ENEA.
i) Odpowiadając na interpelacje Sołtysa wsi Rokitnica Wiesława Łajeczko, Wójt odpowiedział że*.
- sprawa okna nad świetlicą wiejską zostanie zgłoszona do SZKG,
-jesteśmy w trakcie przygotowywania zamówienia na zimowe odśnieżanie dróg; w naszej gminie
akcja nie wgląda najgorzej, w dużej mierze wykonujemy zadania za Powiat, a i tak jesteśmy
krytykowani. Mieszkańcy muszą pamiętać, że w wielu miejscach odśnieżanie należy do ich
obowiązków.
j) Zapytania zgłoszone przez Sołtysa wsi Skąpe Adelę Spierzak-Giecewicz:
- sala wiejska w Skąpem - czekamy na podpisanie umowy, co prawdopodobnie nastąpi
w styczniu 2012 r. Do budżetu Gminy na 2012 r. wpisane będąm.in, trzy inwestycje: dwie
sale wiejskie w Skąpem i w Pałcku oraz remont stadionu sportowego w Ciborzu. Przetarg na
remont sali w Pałcku być może zostanie ogłoszony na koniec 2011 r. Na remont stadionu
w Ciborzu przewidujemy pół miliona ze środków unijnych i chcemy aplikować o 300 tys. zł.
z Ministerstwa Sportu. Wszystko zależy od tego ile środków otrzyma Województwo
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Lubuskie. Przy optymistycznym wariancie dofinansowania wkład gminy wyniósłby około
140 tys. zł. i wtedy inwestycja ruszyłaby w 2012 r. W przeciwnym wypadku w 2013 r,
budynek po policji jest obecnie na etapie przejmowania.

Ad. IV

W punkcie dotyczącym informacji o realizacji uchwał Rady Gminy i pracy Wójta w okresie
międzysesyjnym, Wójt Gminy wspomniał, że:
- Kanalizacja m. Łąkie - 16 listopada został złożony wniosek o dofinansowanie. Kwota
kosztorysowa inwestycji to około 6,3 min zł., a staramy się o dofinansowanie w wysokości około
2,7 min zł. Pula zabezpieczona na tego typu inwestycje powinna wystarczyć dla wszystkich
starających się o dofinansowanie.
- Temat szlaku spacerowego i ścieżki w Nieś u licach chcemy jak najszybciej wyjaśnić i wyłonić
wykonawcę dokumentacji.
~ Do kilku podmiotów zajmujących się odzyskiwaniem podatku VAT od zrealizowanych
inwestycji, zostało wysłane zapytanie dot współpracy. Być może uda się odzyskać podatek
z inwestycji zrealizowanych do pięciu lat wstecz.
~ Wójt odbył spotkanie z potencjalnym wykonawcą postępowania na dostawę energii elektrycznej.
Obecnie spółka z Warszawy analizuje nasze dane. Z wstępnych informacji wynika, że możemy
liczyć na koszty niższe o 6-7 % czyli około 30 tys. zł. Przetargi na dostawę energii są tak
konstruowane, że zaproponowana cena nie może ulec zmianie przez trzy lata. Postępowanie w tej
sprawie chcemy zakończyć jeszcze w tym roku.
- Budowa boiska Orlik w Radoszynie - temat jest bardzo trudny, gdyż wszystko osadzone jest na
złej współpracy wykonawcy z podwykonawcą. Dofinansowanie inwestycji wynosi 600 tys. zł,
i jeśli pieniądze nie zostaną wydatkowane do 30.11.2011 r. - przepadną. Po trzytygodniowej
próbie skontaktowania się z wykonawcą, poprzedniego dnia doszło do spotkania, zakończonego
nadzieją na wykonanie inwestycji.
- Oświetlenie uliczne - dzisiaj zostaną zamontowane dodatkowe punkty świetlne, o których
wspominał na poprzedniej sesji.
- Kościół w Rokitnicy - cztery dni temu do Ministerstwa Dziedzictwa i Kultury został wysłany
wniosek o dofinansowanie remontu w wysokości ok. 26-27 tys. zł. (na schody wewnętrzne).
Ad. V

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że wszystkie uchwały otrzymały pozytywne
opinie stałych Komisji Rady Gminy Skąpe.
a) Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak 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. W wyniku głosowania uchwała została podjęta, jednogłośnie
(14 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
b) Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak 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 Gminy Mirosław Olczak przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany
Uchwały nr XLII/250/2009 Rady Gminy Skąpe z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia
wysokości stawek oraz zwolnień podatku od nieruchomości na terenie Gminy Skąpe.
Zabierając głos Wójt Gminy wyjaśnił, że choć każdy podatek jest obciążeniem dla podatnika, to
niestety mushny je płacić. Suma podwyżek na 2012 rok wynosi 4,8 %, natomiast stopa inflacyjna
wyliczona przez GUS 4,3 %. Zasadniczo o tyle o ile podniósł stawki Minister Finansów wzrosły
i nasze stawki.
W wyniku głosowania uchwała została podjęta, jednogłośnie (14 głosów „za”, 0 „przeciw”,
0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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d) Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak przedstawił projekt uchwały w sprawie
wysokości stawek od środków transportowych na terenie Gminy Skąpe. W wyniku głosowania
uchwała została podjęta, jednogłośnie (14 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”)
i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
e) Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak przedstawił projekt uchwały w sprawie
określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych. W wyniku głosowania uchwała została
podjęta, jednogłośnie (14 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik
do niniejszego protokołu.
f) Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak przedstawił projekt uchwały w sprawie
określenia wysokości dziennej stawki oraz zarządzenia poboru opłaty miejscowej na terenie
Gminy Skąpe. W wyniku głosowania uchwała została podjęta, jednogłośnie (14 głosów „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
g) Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak przedstawił projekt uchwały w sprawie obniżenia
średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego. W wyniku głosowania uchwała została
podjęta, przy 1 głosie wstrzymującym się (13 głosów „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”)
i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Wójt Gminy poinformował, że do Urzędu Gminy wpłynęła negatywna opinia Izby Rolniczej nt.
nieobniżania średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego. Zdaniem Wójta uzasadnienie
opinii polegające na uśrednieniu cen tylko tych gmin, które zastosowały zniżki - jest mało
profesjonalne. Zadaniem Wójta jest zaspokajanie potrzeb wszystkich mieszkańców, nie tylko
określonych środowisk. Dziękuje radnym za przyjęcie uchwały. Uchwalając stawkę 68 zł. został
osiągnięty kompromis.
Radny Andrzej Kałużny uważa, że podjęliśmy uchwałę, która „bije” w rolników. Jednak
stanowisko Izb Rolniczych czy też stanowisko przyjęte na spotkaniu Wójtów nie są w żaden
sposób wiążące dla radnych. Jak wiemy każda obniżka ma wpływ na zmniejszenie subwencji.
Musimy być świadomi, że konsekwencje tych decyzji usłyszymy na spotkaniach wiejskich.
Radny Piotr Olszewski wyjaśnił, że cena ustalona przez GUS wynika z tego, że w związku
z suszą zebraliśmy żyto paszowe, a policzono to jako konsumpcyjne.
h) Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak przedstawił projekt 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.
i) Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak przedstawił projekt uchwały w sprawie
uchwalenia Programu Współpracy Gminy Skąpe z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami w roku 2012. W wyniku głosowania uchwała została podjęta, jednogłośnie
(14 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
j) Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak przedstawił projekt uchwały w sprawie
zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na
2012 r. na terenie Gminy Skąpe. W wyniku głosowania uchwała została podjęta, jednogłośnie
(14 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Wójt Gminy zabierając głos wyjaśnił, że cena ścieków i wody 8,55 zł. brutto, to w niektórych
gminach cena samych ścieków. Z budżetu gminy na te zadania przekazujemy dotację
w wysokości ok. 190 tys. zł. Dodatkowo jeszcze przekazujemy środki na doposażenie istniejącej
sieci.
W wyniku głosowania uchwała została podjęta, jednogłośnie (14 głosów „za”, 0 „przeciw”,
0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
k) Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia
stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości związanej
z budową urządzeń infrastruktury technicznej oraz wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej
podziału. W wyniku głosowania uchwała została podjęta, jednogłośnie (14 głosów „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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Ad. VI

Wobec braku tematów przystąpiono do realizacji kolejnego punktu.
Ad. VII
Punkt ten dotyczył przyjęcia protokołu z XIII 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 został jednogłośnie przyjęty.

Ad. VIII
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący rady zamknął XIV sesję Rady Gminy
Skąpe o godz. 11 .

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała: Ilona Żalisz
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