PROTOKÓŁ Nr XL/2013
sesji Rady Gminy Skąpe
z dnia 20 grudnia 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy Skąpe Mirosław Olczak przywitał gości zaproszonych na
uroczystą świąteczno-noworoczną XL sesję Rady Gminy Skąpe w osobach: Proboszcza Parafii
w Skąpem Księdza Zbigniewa Dymitruka, Proboszcza Parafii
w Ciborzu Księdza Marka
Olszańskiego, Wice Dziekana Dekanatu Swiebodzińskiego i Proboszcza Parafii w Ołoboku Księdza
Tadeusza Wielgolaskiego, wszystkich radnych, Wójta Gminy Zbigniewa Wocha, Sekretarza Gminy
Alicję Hoppen-Anyszko, Skarbnika Gminy Jarosława Wisza, Kierownika SZGK Krzysztofa Legiecia,
Strażnika Gminnego Juliusza Tomaszewskiego oraz przybyłych sołtysów, a także szczególnie
serdecznie przywitał pracowników i dzieci z Niepublicznego Przedszkola „Pod Muchomorkiem”
oddział Niekarzyn oraz PSP w Niekarzynie. Następnie zaprosił wszystkich do obejrzenia
przygotowanych przez dzieci jasełek oraz do wspólnego kolędowania.
Po pięknej części artystycznej, zaproszone dzieci opuściły salę, a Proboszcz Parafii w Skąpem
Ksiądz Zbigniew Dymitruk złożył wszystkim życzenia świąteczno-noworoczne.
Przewodniczący Rady Mirosław Olczak ogłosił przerwę w obradach. W trakcie trwania
przerwy Księża opuścili salę posiedzeń.
Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak otworzył o godz. 1100 obrady XL sesji Rady
Gminy Skąpe. Stwierdził, że na stan 15 radnych, obecnych jest 13 osób. Nieobecni Agnieszka ŻakGwizda, Robert Krych. Następnie zaproponował wprowadzić do przesłanego porządku posiedzenia
dodatkową uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Niesulice i terenów przyległych oraz zamienić kolejność
omawianych uchwał. Ponieważ więcej zmian nie zgłoszono, porządek posiedzenia w wyniku
głosowania został jednogłośnie przyjęty i przedstawia się następująco:
Godz. 1O00
I.
Spotkanie opłatkowe.
Godz. II00
II.
Otwarcie obrad sesji.
III.
Interpelacje i wnioski.
IV.
Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
V.
Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy i pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
VI.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na lata
2014-2018.
a) odczytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Skąpe na lata 2014-2018;
b) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze
o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Skąpe na lata 2014-2018,
c) odczytanie opinii komisji stałych,
d) wniesienie autopoprawek, dyskusja i ich przegłosowanie;
e) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Skąpe na lata 2014-2018,
VII.
Uchwalenie budżetu Gminy Skąpe na 2014 r.
a) odczytanie projektu uchwały budżetowej na rok 2014;
b) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze
o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na rok 2013 Gminy Skąpe wraz z
uzasadnieniem;
c) odczytanie opinii komisji stałych,
d) wniesienie autopoprawek do projektu uchwały, dyskusja i ich przegłosowanie;
e) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na rok 2014 Gminy Skąpe.
VIII.
Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na
lata 2013-2018,
2) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Skąpe na rok 2013,

3) zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania
inwestycyjnego pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w
miejscowości Łąkie oraz rurociągu tłocznego na odcinku Łąkie-Ołobok” w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
4) nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych na rzecz Gminy
Skąpe,
5) uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Skąpe na lata 2014-2019,
6) ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Samorządowego Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Skąpem na rok 2014,
7) upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Skąpem do załatwiania
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego
dodatku energetycznego,
8) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wsi Niesulice i terenów przyległych.
IX.
Sprawy różne.
X.
Przyjęcie protokołu XXXIX sesji Rady Gminy Skąpe.
XI.
Zamknięcie obrad.
Ad. III

Nie zgłoszono interpelacji, wniosków, zapytań, więc przystąpiono do realizacji pkt V.
Ad. V

Wójt Zbigniew W och w pierwszej kolejności podziękował pomysłodawcom zaproszenia na
dzisiejsze spotkanie dzieci i ich występy. Cieszy się, że w tym okresie przedświątecznym wszyscy
mogli się spotkać, zasiąść wspólnie przy stole i złożyć sobie życzenia.
Następnie, odnosząc się do informacji o realizacji uchwał Rady Gminy i pracy Wójta
w okresie międzysesyjnym, Wójt wspomniał o następujących kwestiach:
- Zakończenie przebudowy kompleksu sportowego w Ciborzu. Aktualnie finalizowane są kwestie
płatności dla wykonawcy, a 24 grudnia inwestycja zostanie zamknięta pod względem
finansowym. Przygotowywane są dokumenty, do odzyskania podatku VAT z tej inwestycji
w wysokości ok. 247 tys. zł. Po ostatecznym rozliczeniu koszt własny inwestycji zamknie się
kwotą ok. 200 tys. zł.
- Kończą się formalności, związane z zamknięciem inwestycji remontu sali wiejskiej w Skąpem.
Pod względem funkcjonalności całego obiektu, przybudowa była wykonana najbardziej
optymalnie. Dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych to kwota ok. 255 tys. zł. Wnioski
o płatność zostały już złożone, a w miesiącach styczeń lub luty powinny wpłynąć na konto
gminy.
- Budowa chodnika w miejscowości Niesulice - być może jeszcze w 2013 r. uda się zamknąć
inwestycję pod względem finansowym.
- Zakup energii elektrycznej do budynków gminnych - na zlecenie gminy postępowanie
prowadziła firma zewnętrzna. W efekcie dokonaliśmy zakupu energii na giełdzie internetowej.
Na okres dwóch lat została podpisana umowa z firmą, która w mijającym okresie była dostawcą
energii. Dzięki takiej formie zakupu, udało się uzyskać bardzo korzystną cene.
- Zakończone zostało postępowanie przetargowe dotyczące usługi dowożenia uczniów do szkół usługa w 2014 r. będzie o 20 tys. zł. droższa.
- Trwają negocjacje z operatorem Enea dot. konserwacji oświetlenia ulicznego. Jedno spotkanie się
odbyło, w poniedziałek odbędą się dalsze negocjacje, a 30 grudnia nastąpi podpisanie umowy. Po
wstępnych ustaleniach Wójt jest zdania, że na 90 % uda się oddzielić koszty stałe od awarii, które
będą usuwane na zlecenie i opłacane dopiero po wykonaniu naprawy. Od 2004 r. do dzisiaj liczba
punktów świetlnych w gminie uległa prawie podwojeniu z ok. 350 do 650. Takiej ilości nowych
punktów nie ma w żadnej innej gminie. Około 120 punktów, dla których gmina jest właścicielem,
zostanie wyłączonych z negocjacji, a wykonawca konserwacji zostanie wyłoniony w procedurze
zapytania o cenę.

2

Na zakończenie swojego wystąpienia Wójt poinformował, że na Walnym Zebraniu Członków
Zrzeszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego, powołana została
reprezentacja Zrzeszenia w ramach Grupy Roboczej ds. RPO dla Województwa Lubuskiego na
lata 2014-2020 i Wójt został wybrany na przedstawiciela gmin wiejskich. Dzięki temu
wyróżnieniu będzie miał możliwość pozyskania kompletnej wiedzy na temat funduszy unijnych
i sposobów ich wydatkowania.
Ad. VI
a) Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na lata 2014-2018.
b) Skarbnik Gminy Jarosław Wisz odczytał pozytywną opinię Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na lata 2014-2018.
c) Przewodniczący stałych Komisji Rady Gminy Skąpe odczytali pozytywne opinie Komisji
o projekcie uchwały, nie wnosząc do niego uwag (w załączeniu).
d) Nie wniesiono autopoprawek do projektu uchwały.
e) Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na lata 2014-2018.
W wyniku głosowania uchwała została jednogłośnie podjęta (13 głosów „za”, 0 „przeciw”,
0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. VII
a) Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia
uchwały budżetowej Gminy Skąpe na rok 2014.
b) Skarbnik Gminy Jarosław Wisz odczytał treść opinii składu orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na rok 2014
wraz z uzasadnieniem (w załączeniu).
c) Przewodniczący stałych Komisji Rady Gminy Skąpe odczytali pozytywne opinie Komisji
o projekcie uchwały budżetowej na rok 2014 nie wnosząc do niego uwag (w załączeniu).
d) Nie wniesiono autopoprawek do projektu uchwały.
e) Wójt Zbigniew Woch przedstawił prezentację multimedialną, obrazującą projekt budżetu gminy
Skąpe na 2014 r. (w załączeniu).
- Poinformował, że planowane wydatki w wysokości 20.856.046 zł, ostatecznie mogą spaść
do kwoty ok. 19 min, na co wskazuje doświadczenie z lat ubiegłych, związane z obniżeniem
kwot po przetargowych wykonywanych inwestycji.
- Dochody podatkowe w przypadku podatku od nieruchomości przewiduje się wzrost
w wysokości 1,86 %, natomiast w przypadku podatku rolnego spadek o 1,31 %.
Subwencja oświatowa na 2014 r. jest niższa o 7,22 %. Na jej zmniejszenie o kwotę 240 tys.
zł. ma wpływy spadek liczby dzieci uczęszczających do szkół o 40. W związku z tym do
światy w 2014 r. będziemy musieli dołożyć z budżetu gminy więcej niż w 2013 r.
- Udział w Pit-ach - przewiduje się spadek w stosunku do 2013 r. o 2,37 %. W 2013 r.
wielkość udziału w Pit-ach, przekroczyła poziom z 2008 r. czyli sprzed kryzysu. Wskaźniki
pokazują ożywienie na rynku pracy. Można mieć nadzieję, że zaplanowane wpływy zostaną
wykonane.
- Dotacje na zadania zlecone - spadek w stosunku do 2013 r. o 21,13%, Ta wielkość pokazuje
w jakiej kondycji jest budżet państwa. W największym stopniu pomniejszeniu uległ udział
państwa w pomocy społecznej.
- Zadłużenie gminy na koniec 2013 r. wynosi ok. 40 %. Po wyłączeniu pożyczek
zaciągniętych na zadania finansowane ze środków z Unii Europejskiej, wielkość zadłużenia
spadnie do 24,24 %. Natomiast na 2014 r. prognozowane zadłużenie wyniesie 16,86 %.
- Następnie Wójt wymienił zadania inwestycyjne zapisane w budżecie gminy na 2014 r.:
> budowa sali wiejskiej w m. Zawiszę,
> budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rokitnica,
> budowa ścieżki pieszo-rowerowej Ołobok-Lubogóra - wspólna inwestycja Powiatu
Świebodzińskiego, Gminy Świebodzin i Gminy Skąpe,
> budowa ścieżki rowerowej wzdłuż kanału Ołobockiego z Nieś u lice do Ołoboku,

-
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> budowa Sali gimnastycznej przy PSP w Ołoboku - zadanie rozłożone na 2 lata (być
może uda się zwiększyć dofinansowanie do wysokości 50%, o środki z budżetu
unijnego na lata 2014-2020 nie będzie można wnioskować,
> remont świetlicy wiejskiej w Ołoboku,
> zagospodarowanie stawów p.poż.,
> wymiana rynien, opierzenia i zakup pieca c.o. do PSP w Niekarzynie,
> dodatkowe punkty świetlne.
Na zakończenie Wójt podkreślił, iż wierzy, że wiele mniejszych inwestycji także uda się
zrealizować, a duże nadzieje pokłada w sprzedaży sieci gazowej Skąpe-Cibórz-Międzylesie
i spadku po przetargowych cen inwestycji.
Radny Andrzej Kałużny opuścił obrady o godz. 1300.
Wobec zakończenia dyskusji i nie zgłoszenia żadnych wniosków Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Olczak poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały
budżetowej gminy Skąpe na rok 2014. W wyniku głosowania uchwała została jednogłośnie podjęta
(12 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady poprosił o dalsze prowadzenie obrad swojego Zastępcę Józefa Roszczyka
i opuścił obrady o godz. I315.
Ad. VIII
1) Z-ca Przewodniczącego Józef Roszczyk przedstawił uchwałę w sprawie zmiany uchwały
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na lata 2013-2018.
Następnie poprosił przewodniczących stałych komisji o przedstawienie opinii.
Przewodniczący stałych komisji przestawili pozytywne opinie nt. w w. uchwały.
Z-ca Przewodniczącego Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały. W wyniku głosowania
uchwała została jednogłośnie podjęta (11 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujący się”)
i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
2) Z-ca Przewodniczącego Józef Roszczyk przedstawił uchwałę w sprawie zmiany uchwały
w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Skąpe na rok 2013.
Następnie poprosił przewodniczących stałych komisji o przedstawienie opinii.
Przewodniczący stałych komisji przestawili pozytywne opinie nt. ww. uchwały.
Z-ca Przewodniczącego poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały. W wyniku głosowania
uchwała została jednogłośnie podjęta (11 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujący się”)
i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
3) Z-ca Przewodniczącego Józef Roszczyk przedstawił uchwałę w sprawie zmiany uchwały w
sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pod
nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Łąkie oraz
rurociągu tłocznego na odcinku Łąkie-Ołobok” w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich. Następnie poprosił przewodniczących stałych komisji o przedstawienie opinii.
Przewodniczący stałych komisji przestawili pozytywne opinie nt. ww. uchwały.
Z-ca Przewodniczącego poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały. W wyniku głosowania
uchwała została jednogłośnie podjęta (11 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujący się”)
i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
4) Z-ca Przewodniczącego Józef Roszczyk przedstawił uchwałę w sprawie nieodpłatnego nabycia
nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych na rzecz Gminy Skąpe. Następnie poprosił
przewodniczących stałych komisji o przedstawienie opinii.
Przewodniczący stałych komisji przestawili pozytywne opinie nt. ww. uchwały.
Z-ca Przewodniczącego poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały. W wyniku głosowania
uchwała została jednogłośnie podjęta (11 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujący się”)
i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
5) Z-ca Przewodniczącego Józef Roszczyk przedstawił uchwałę w sprawie uchwalenia
wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Skąpe na lata 2014 2019. Następnie poprosił przewodniczących stałych komisji o przedstawienie opinii.
Przewodniczący stałych komisji przestawili pozytywne opinie nt. ww. uchwały.
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Z-ca Przewodniczącego poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały. W wyniku głosowania
uchwała została jednogłośnie podjęta (11 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujący się”)
i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
6) Z-ca Przewodniczącego Józef Roszczyk przedstawił uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji
przedmiotowych dla Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Skąpem na rok 2014.
Następnie poprosił przewodniczących stałych komisji o przedstawienie opinii.
Przewodniczący stałych komisji przestawili pozytywne opinie nt. ww. uchwały.
Z-ca Przewodniczącego poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały. W wyniku głosowania
uchwała została jednogłośnie podjęta (11 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujący się”)
i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
7) Z-ca Przewodniczącego Józef Roszczyk przedstawił uchwałę w sprawie upoważnienia
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Skąpem do załatwiania indywidualnych spraw
z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego.
Następnie poprosił przewodniczących stałych komisji o przedstawienie opinii.
Przewodniczący stałych komisji przestawili pozytywne opinie nt. ww. uchwały.
Z-ca Przewodniczącego poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały. W wyniku głosowania
uchwała została jednogłośnie podjęta (11 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujący się”)
i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
8) Z-ca Przewodniczącego Józef Roszczyk przedstawił uchwałę w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Niesulice
i terenów przyległych. Następnie poprosił przewodniczących stałych komisji o przedstawienie
opinii.
Przewodniczący stałych komisji przestawili pozytywne opinie nt. w w. uchwały.
Z-ca Przewodniczącego poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały. W wyniku głosowania
uchwała została jednogłośnie podjęta (11 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujący się”)
i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. IX

Z-ca Przewodniczącego Rady Józef Roszczyk podziękował za wykonanie w m. Łąkie
inwestycji kanalizacyjnej.
Radny Andrzej Sworek zapytał kto finansuje naprawę mostków na drogach powiatowych i czy
gmina partycypuje w kosztach.
Wójt odpowiedział, że właściciel drogi jest adresatem oczekiwań. Gmina w przypadku
jednego mostku zadeklarowała partycypację, ale remont nie został jeszcze wykonany. Zdaje sobie
sprawę, że inne mostki także wymagają napraw. Jeżeli Powiat wystąpiłby do gminy o partycypację,
rozważylibyśmy taką możliwość.
Radny Andrzej Sworek zauważył, że samochody ciężarowe wywożące drewno z lasu,
nagminnie łamią przepisy i pomimo dużego tonażu wjeżdżają na mostki. Proceder ten dotyczy
szczególnie samochodów z obcą rejestracją. Może Strażnik Gminny mógłby zareagować na tę
sytuację.
Strażnik Gminny Juliusz Tomaszewski wyjaśnił, że nie rzadko brał udział w akcjach
organizowanych przez policję. Niestety bywa tak, żc kierowcy kontaktują się ze sobą i ostrzegają
o patrolu lub wysyłają samochody osobowe na zwiady. Sam strażnik nie ma uprawnień, aby taki
pojazd zatrzymać, może to uczynić jedynie policja.
Wójt Zbigniew Woch obiecał wystosować do Starostwa pismo informujące o przewoźnikach
łamiących przepisy.
Sołtys wsi Rokitnica Wiesław Łajeczko odniósł się do nowego systemu gromadzenia
i wywozu odpadów komunalnych. Stwierdził, że do pojemników do segregacji wrzucane są odpady
różnego pochodzenia.
Wójt Zbigniew Woch stwierdził, że w najbliższych miesiącach zostanie przygotowana
informacja o funkcjonowaniu nowej ustawy i odbędą się spotkania edukacyjne z mieszkańcami.
Radny Krzysztof Szymczak zgłosił, że na poboczu drogi Zawiszc-Podła Góra, leżą konary
powalonego drzewa.
Ad. X
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Punkt ten dotyczył przyjęcia protokołu XXXIX sesji Rady Gminy Skąpe. Z-ca
Przewodniczącego 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 posiedzenia Z-ca Przewodniczącego Rady Józef Roszczyk
zamknął obrady XL sesji Rady Gminy Skąpe o godz. 1340.

Protokołowała: Ilona Żalisz
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