PROTOKÓŁ Nr XLIII/2014
Sesji Rady Gminy Skąpe
z dnia 31 marca 2014 r.
Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak otworzył o godzinie 10~ obrady XLIH Sesji
Rady Gminy Skąpe. Przywitał radnych, Wójta Gminy Zbigniewa Wocha, Sekretarza Gminy Alicję
Hoppen-Anyszko, Skarbnika Jarosława Wisza, Kierownika OPS Artura Macuła, Strażnika Gminnego
Juliusza Tomaszewskiego oraz przybyłych sołtysów. Stwierdził, że na stan 15 radnych obecnych jest
14 osób. Nieobecni - Ewa Kasprzak. Następnie do przesłanego porządku posiedzenia zaproponował
wprowadzić następujące zmiany:
1) w pkt V wycofać dwie uchwały z pkt 8 i 9 w sprawie:
- ustalenia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko - Orlik
2012" położonych na terenie Gminy Skąpe,
- określenia zasad korzystania z kompleksu sportowego w Ciborzu, Gmina Skąpe,
2) w pkt V wprowadzić uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Swiebodzińskiemu pomocy
finansowej.
Wobec braku propozycji innych zmian, Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku
posiedzenia. W wyniku głosowania porządek został jednogłośnie przyjęty i przedstawia się
następująco:
I.
Otwarcie obrad sesji.
II.
Interpelacje i wnioski.
III.
Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
IV.
Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy i pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
V.
Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na
lata 2014-2018,
2) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Skąpe na rok 2014,
3) zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą
„Przebudowa pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Ołoboku na zaplecze socjalne oraz jego
wyposażenie na potrzeby organizacji wydarzeń społeczno-kulturalnych” w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
4) zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą
„Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawiszę” w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich,
5) zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą
„Budowa pieszo-rowerowej ścieżki turystycznej wzdłuż kanału Ołobok w celu ułatwienia
dostępu do atrakcji przyrodniczej jaką jest jezioro Niesłysz” w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich,
6) zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą
„Zagospodarowanie stawów przeciwpożarowych w Skąpem, Węgrzynicach i Niekarzynie na
potrzeby poprawy estetyki miejscowości i ich turystycznego wykorzystania” w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
7) nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Skąpe środków stanowiących
fundusz sołecki,
8) utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach posłów do Parlamentu
Europejskiego,
9) programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt,
10) rozpatrzenia skargi na działalność Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Skąpe,
11) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Skąpe,
12) udzielenia Powiatowi Świebodzińskiemu pomocy finansowej.
VI.
Roczne sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Skąpe za 2013 r.
VII.
Informacja z działalności stałych Komisji Rady Gminy Skąpe w 2013 r.
VIII.
Sprawy różne.
IX.
Przyjęcie protokołu XLII sesji Rady Gminy Skąpe.
X.
Zamknięcie obrad.

Ad. II

Radny Robert Krych zgłosił dwie nieświecące lampy w miejscowości Rokitnica przy posesji nr
17 i koło sklepu oraz potrzebę załatania dziur w nawierzchni drogi powiatowej Rokitnica-Skąpe.
Radny Andrzej Sworek ponowił interpelacje dot. załatania dziur w nawierzchni drogi gminnej
w miejscowości Błonie oraz w drodze przy hydroforni w Węgrzynicach.
Radny Piotr Olszewski zgłosił interpelacje dot. załatania dziur w nawierzchni zatoczki
autobusowej w miejscowości Damawa.
Sołtys wsi Niesulice Bożena Szczepańska:
~ zgłosiła propozycję wykonania ogrodzenia cmentarza w miejscowości Niesulice z funduszy
tzw. „główkowego”,
- poinformowała o potrzebie utwardzenia drogi gminnej przy ulicy Słonecznej w Niesulicach,
- zgłosiła niszczenie nawierzchni drogi wykonanej z polbruku, prowadzącej do plaży gminnej
(tzw, policyjnej), przez samochody ciężarowej dojeżdżające do placu budowy,
- wnioskowała o zamontowanie szlabanu, uniemożliwiającego wjazd na plażę gminną (przy
ośrodku policyjnym),
- zapytała czy wykonana jest dokumentacja na lampę uliczną przy ulicy Chabrowej
w Niesulicach,
- zwróciła uwagę, że rzekomo naprawione lampy, następnego dnia po naprawie nie świeciły.
Sołtys wsi Ołobok Daniel Lisowski zgłosił potrzebę:
- ustawienia słupków, uniemożliwiających wjazd samochodom na plac zabaw w Ołoboku (park
we wsi),
- wyrównania nawierzchni drogi ulicy Bolesława Chrobrego w Ołoboku, w kierunku ulicy
Leśnej,
- wyczyszczenia zapchanej studzienki kanalizacyjnej przy wjeździe na osiedle tzw. leśne od
strony ul. Wojciechowskiego w Ołobok,
- podziękował za uporządkowanie plaży nad jeziorem Czerniak w Ołobok,
- zapytał o możliwość powieszenia lampy na istniejącym słupie przy ulicy Strumykowej,
- zwrócił uwagę, że zgłoszone do naprawienia lampy, nie zostały naprawione.
Sołtys wsi Darnawa Mirosław Faber złożył na ręce Przewodniczącego Rady listę z podpisami
mieszkańców, popierającymi budowę we wsi placu rekreacyjnego. Poprosił, aby Rada Gminy i Wójt
zajęli stanowisko w tej sprawie. Dodał, że w najbliższych latach na tym terenie nic innego nie może
powstać.
Sołtys wsi Pałek Grzegorz Kacprzyk złożył interpelacje dotyczące:
- załatania dziury w nawierzchni drogi asfaltowej przy posesji Nr 2 w miejscowości Pałek (zjazd
z drogi wojewódzkiej na drogę gminną),
- naprawy zjazdu z drogi wojewódzkiej na drogę polną w miejscowości Pałek (pierwszy zjazd za
zabudowaniami z prawej strony przy wylocie na Sulechów).
Sołtys wsi Radoszyn Karol Dauksza wnioskował o ustawienie lustra drogowego
w miejscowości Radoszyn, przy drodze wojewódzkiej nr 276 naprzeciwko zjazdu z drogi gminnej
przy posesji Nr 60, ze względu na fakt, że włączający się do ruchu mają ograniczoną widoczność
z lewej strony (od miejscowości Skąpe). Poinformował też o potrzebie przycięcia gałęzi drzew
rosnących przy ruinach kościoła w Radoszynie, ponieważ stanowią one zagrożenie dla linii
energetycznych tam przebiegających.
Sołtys wsi Skąpe Adela Spierzak-Giecewicz poprosiła o uporządkowanie pasa drogowego drogi
wojewódzkiej, od skrzyżowania z drogą powiatową Skąpe-Darnawa w kierunku wylotu na
miejscowość Radoszyn i wnioskowała o załatanie dziur w drodze powiatowej w miejscowości Skąpe.
Ad. III
Wójt Zbigniew Woch udzielił informacji na zgłoszone interpelacje, wnioski i zapytania.
Odpowiadając na interpelacje sołtys wsi Skąpe poinformował, że sprawa załatania dziur
w drodze powiatowej zostanie przekazana do starostwa powiatowego. Natomiast w kwestii
uporządkowania pasa drogowego przy drodze wojewódzkiej w Skąpem, obawia się kolizji z interesem
mieszkańców, którzy najprawdopodobniej kopią sobie odwodnienie. Sprawa zostanie na pewno
zgłoszona i będziemy się wspólnie zastanawiaćjakjąrozwiązać.
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Interpelacje zgłoszone przez sołtysów Radoszyna i Pałcka zostaną przekazane właściwym
instytucjom.
Ustosunkowując się do wystąpienia sołtysa wsi Darnawa stwierdził, że nie przypomina sobie,
aby ktokolwiek w gminie był przeciwny budowie placu rekreacyjno-sportowego w Damawie.
Przybliżając obecnym temat poinformował, że w 2012 r., latem sołtys zaprosił Wójta do wsi
i przedstawił plan zagospodarowania działki we wsi na plac rekreacyjno-sportowy, prosząc o zgodna
wykorzystanie mienia gminnego. Poinformował, że realizując plan mieszkańcy sami nawiozą ziemi
iją rozplantują. Ostatecznie to pracownicy SZGK wykonali te zadania. Sołtys w miesiącach
jesiennych wystąpił do wójta o zgodę na zbudowanie ogrodzenia. Wniosek w tej sprawie został
przesłany do starostwa powiatowego, jako organu właściwego do wyrażenia zgody i rozpatrzono go
pozytywnie. Wiosną Wójt udał się na spotkanie wiejskie do Darnawy, podczas którego dowiedział się,
że władze wsi planują wybudowanie boiska. Część mieszkańców zaprotestowała. Dla dopełnienia
formalności wójt poinformował, że będzie musiał wystąpić o wydanie decyzji lokalizacji celu
publicznego. W dalszej kolejności do urzędu wpłynęło pismo, podpisane przez kilkudziesięciu
mieszkańców wsi Darnawa, sprzeciwiających się budowie boisk. Wobec powyższego Sekretarz
Gminy wystąpiła do wójta z wnioskiem o wydanie decyzji lokalizacji celu publicznego,
powiadamiając tym samym konserwatora zabytków, jako stronę postępowania administracyjnego,
ponieważ wieś objęta jest opieką konserwatorską. Konserwator nie wyraził zgody na budowę w tym
miejscu boiska. Na ostatnim spotkaniu w Darnawie wójt dowiedział się, że sam napisał
w dokumentach o budowie boiska. Sprawdzając w dokumentacji znajdującej się w urzędzie, odnalazł
pismo sołtysa informujące o planach zbudowania 3 boisk. Gdyby od samego początku do końca była
mowa o budowie placu rekreacyjno-sportowego - nie byłoby żadnego problemu. Po wystosowaniu
pisma do Starostwa o budowie ogrodzenia, urzędniczka mówiła sołtysowi, aby wstrzymał się
z pracami do czasu uzyskania decyzji lokalizacji celu publicznego. Sołtys nie zastosował się do
wskazówek, a dzisiaj usiłuje wmanipulować Wójta. Pisanie apelu, żeby gmina zgodziła się na plac,
jest kuriozalną sytuacją.
Sołtys wsi Darnawa Mirosław Faber wyjaśnił, że placu, o którym mowa planował
zorganizować małe boisko dla małych dzieci, teren do gry w badbingtona, bo nic innego nie może tam
być.
Wójt kończąc temat poinformował sołtysa, aby złożył wniosek o wydanie decyzji lokalizacji
celu publicznego, na taką inwestycję jakiej wioska oczekuje. Ustalone zostanie spotkanie z Panią
Konserwator i będzie wiadomo czy na plany mieszkańców wyrazi zgodę.
Odnosząc się do interpelacji złożonych przez sołtysa wsi Ołobok Wójt odpowiedział:
- Szlaban przy wjeździe na plac zabaw w parku - zastanawia się czy znak z zakazem wjazdu nie
byłby lepszy, a temat zostanie przekazany właściwej komórce do załatwienia.
- Oświetlenie uliczne - Wójt podkreślił, że nowy system działa od dwóch miesięcy i z całą
pewnością niesie ze sobą lepsze rozwiązania niż dotychczasowy, choć póki co można mieć
zastrzeżenia. Do 10-15 dnia każdego miesiąca, sołtysi mogą zgłaszać do urzędu na piśmie
informacje o nieświecących lampach, a także o tych które już były zgłoszone ale nie naprawione
lub ponownie się zepsuły, a na podstawie zbiorczego zgłoszenia z gminy, naprawa powinna
nastąpić do końca miesiąca. Zawiadomienie zgłoszone na piśmie, umożliwia zweryfikowanie
tego zakresu wykonanych napraw. W miesiącu lutym wysłane zostało zgłoszenie na naprawę
około 30 lamp. Wójt ma nadzieję, że system się dotrze i będzie funkcjonował prawidłowo.
- Powieszenie lampy na istniejącym słupie przy ulicy Strumykowej - Wójt ma nadzieję, że Enea na
to przystanie. W tym miejscu stoją dwa słupy ale nie ma powieszonych lamp. Jeśli właściciel
nieruchomości położonej obok, w dalszym ciągu deklaruje chęć rozwiązania problemu, to ma
nadzieję, że zadanie zostanie wykonane.
- Nawierzchnia ulicy Bolesława Chrobrego - problem tej drogi polega na tym, że nie ma ona
odwodnienia i tworzą się zastoiska wody. Temat zostanie zgłoszony do wykonawcy i może uda
się naprawić drogę w ramach robót pogwarancyjnych.
Odpowiadając na zapytania sołtys wsi Niesulice Bożeny Szczepańskiej, Wójt wyjaśnił:
~ Cmentarz w Niesulicach - na wykonanie ogrodzenia została stworzona dokumentacja do
funduszy unijnych, niestety wniosek o dofinansowanie został dwukrotnie odrzucony i prawdę
mówiąc znowu jesteśmy w punkcie wyjścia. Jeżeli Pani Sołtys w dalszym ciągu deklaruje
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Przewodniczącego Rady Gminy Józefa Roszczyka, udało się przekonać władze województwa
i pozyskać dla zadania dofinansowanie w wysokości 1.039 zł. czyli ok. 30 % wartości inwestycji,
która rozliczana będzie w cyklu dwuletnim - na 2014 r. do rozliczenia kwota 556 tys zł, a w 2015
r. kwota 483 tys zł. Do zimy tego roku chcielibyśmy zamknąć stan surowy. W kwietniu
rozpoczniemy procedurę wyłaniania wykonawcy.
Przewodniczący ogłosił 10 minut przerwy.
Ad. V
1) Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak odczytał uchwałę w sprawie zmiany uchwały
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na lata 2014 ™ 2018.
Przewodniczący stałych komisji przestawili pozytywne opinie nt. ww. uchwały.
Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały. W wyniku głosowania uchwała
została jednogłośnie podjęta bez (14 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujący się”) i stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
2) Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak odczytał uchwałę w sprawie zmiany uchwały
w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Skąpe na rok 2014 r..
Przewodniczący stałych komisji przestawili pozytywne opinie nt, ww. uchwały.
Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały. W wyniku głosowania uchwała
została jednogłośnie podjęta bez (14 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujący się”) i stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
3) Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak odczytał uchwałę w sprawie zaciągnięcia
pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa
pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Ołoboku na zaplecze socjalne oraz jego wyposażenie na
potrzeby organizacji wydarzeń społeczno-kulturalnych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich.
Przewodniczący stałych komisji przestawili pozytywne opinie nt. ww. uchwały.
Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały. W wyniku głosowania uchwała
została jednogłośnie podjęta bez (14 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujący się”) i stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
4) Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak odczytał uchwałę w sprawie zaciągnięcia
pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa świetlicy
wiejskiej w miejscowości Zawiszę” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Przewodniczący stałych komisji przestawili pozytywne opinie nt. ww. uchwały.
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5) Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak odczytał uchwałę w sprawie zaciągnięcia
pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa pieszorowerowej ścieżki turystycznej wzdłuż kanału Ołobok w celu ułatwienia dostępu do atrakcji
przyrodniczej jakąjest jezioro Niesłysz” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Przewodniczący stałych komisji przestawili pozytywne opinie nt. ww. uchwały.
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załącznik do niniejszego protokołu.
6) Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak odczytał uchwałę w sprawie zaciągnięcia
pożyczki
na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą
„Zagospodarowanie stawów przeciwpożarowych w Skąpem, Węgrzynicach i Niekarzynie na
potrzeby poprawy estetyki miejscowości i ich turystycznego wykorzystania” w ramach Programu
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załącznik do niniejszego protokołu.
Wójt Gminy zabierając głos wyjaśnił, że pożyczki, na zaciągnięcie których radni wyrazili zgodę,
są nijako zaliczkami z Banku Gospodarstwa Krajowego na inwestycje, na których
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Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały. W wyniku głosowania uchwała
została jednogłośnie podjęta bez (14 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujący się”) i stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
Sołtys wsi Niesulice Bożena Szczepańska zapytała czy nauczyciele pisali tę skargę.
Przewodniczący odpowiedział, że skarga wpłynęła od stowarzyszenia PER PEDES i nie wie czy
jacyś nauczyciele są członkami.
Sołtys Niesulic dodała, że będąc na sesji w styczniu lub w lutym słyszała od Wójta, że sprawa
z nauczycielami została załatwiona w bardzo elegancki sposób i osobiście słyszała od
nauczycieli, że nikt nie rościł żadnych pretensji.
Wójt zabierając głos odniósł się w pierwszej kolejności do interpelacji sołtysa Darnawy dot.
budowy we wsi placu rekreacyjno-sportowego. Przyniósł protokół ze spotkania wiejskiego
w Darnawie i przytoczył zapisy, potwierdzające że Wójt wyraża zgodę na budowę placu
rekreacyjnego dla dzieci ale swoją decyzję uzależnia od stanowiska konserwatora zabytków.
Zaproponował złożenie nowego wniosku o wydanie decyzji lokalizacji celu publicznego na
zadanie budowy placu rekreacyjno-sportowego.
W dalszej części wypowiedzi Wójt odniósł się do skargi. Podkreślił, że usiłuje się przekazać
społeczeństwu, że gmina jest w katastrofalnej sytuacji finansowej. Obrazując aktualną sytuację
finansową Wójt przedstawił slajd, prezentujący stan konta gminy na dzień 31 marca br. na kwotę
537.903 zł. Wszystkie zobowiązania, z wyjątkiem jednego na kwotę 52 tys zł.(kanalizacja Łąkie w związku z ogłoszoną upadłością firmy nastąpił spór prawny i nie wiemy komu należność
wypłacić), są na dzień dzisiejszy zapłacone. W 2002 r. kiedy został Wójtem, jedynie w m. Skąpe
była budowana kanalizacja i w całości finansowana za pieniądze z kredytu. Zadłużenie wynosiło
od 1800 tys zł do 2 min zł. Tak jak mówił, do 2007 r., czyli do czasu nowej alokacji, nie był to
okres bardzo inwestycyjny. Od 2003 do 2007 r. wydatkowano na inwestycje ok. 6 min zł, a jeden
budżet po stronie dochodów oscylował wtedy w granicach 5,5 min zł. Takie założenie było i do
tego celu dążyliśmy, aby w latach 2007-2008 nie mieć żadnego zadłużenia i z pełną ofensywą
sięgnąć po środki unijne. To się udało, a w latach 2008-2013 wykonaliśmy inwestycji na
niespełna 31 min zł. W całym województwie nie ma wielu takich gmin, gdzie w ciągu pięciu, czy
sześciu lat wykonano inwestycji na kwotę, przewyższającą dwa budżety dochodów, a zadłużenie
jest na poziomie ok. 5 min zł. Mamy płynność finansową. Na 2014 r. zaplanowanych mamy
inwestycji na 6 min zł. przy budżecie 15 min. Skarżący chcą wmówić ludziom, że sytuacja gminy
jest dramatyczna i liczą na to, że ktoś się nabierze.
Odnosząc się do zarzutów stwierdził, że żyjemy w rzeczywistości opisanej normami prawnymi,
a ich złamanie wiąże się z sankcjami. Podziękował radnym za ich decyzję, poprzedzoną długą
debatą. Zadał kłam temu, co niektórzy opowiadają o samorządowcach, że nie mają własnego
zdania i dają sobą manewrować. Przeprosił radnych za to, że czasem takie opinie do nich
docierają bo na pewno na nie nie zasługują.
Sołtys wsi Niesulice Bożena Szczepańska nie może zrozumieć takiej nienawiści. Przecież
mieszkamy wszyscy w jednej gminie, w jednym kraju, jesteśmy sąsiadami. Życie jest takie
krótkie, ludzie powinni się szanować.
Radny Mariusz Kuźmicz odniósł się jeszcze do skargi na Komisję Rewizyjną w której prezes
stowarzyszenia napisał, że w radnego świadczeniu majątkowym z 2006 r., ujęta jest umowa żony
na prowadzenie świetlicy. W jego oświadczeniu nie ma mowy o takiej umowie, więc zastanawia
się skąd takie dane i obawia się, że może zostały pozyskane od kogoś z urzędu skarbowego.
Radny Józef Roszczyk zabierając głos podkreślił, że przyjechał do Łąkicgo spoza gminy 12 lat
temu. Został wybrany radnym. Przez cały ten czas stara się pomagać gminie, pochwala
działalność stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich i dziwi się temu, że powstało stowarzyszenie,
które cały czas jest przeciwko ludziom, radnym i całemu społeczeństwu. Jeśli członkowie
stowarzyszenia mają wątpliwości, niejasności, niech przyjdą do Wójta czy do Pani Sekretarz po
wyjaśnienia. Rozpatiywanie skarg zajmuje dużo czasu, a ostatecznie nic z tego nie wynika.
Następnie przytoc2ył zdarzenie z zebrania sołeckiego w ni. Łąkie, jak jeden z mieszkańców
powiedział, że radni w gminie głosują tak, jak życzy sobie Wójt. Człowiek ten wie jaka jest
struktura organizacyjna w samorządzie, że są komisje, podczas których się dyskutuje a nieraz
nawet sprzecza i kłóci, ale w końcu dla dobra społeczeństwa dochodzi do konsensusu. Takie
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przedstawili informacje z działalności komisji w 2013 r. Ww. zostały przyjęte poprzez aklamację
i stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Ad. VIII
Radny Andrzej Kałużny zauważył, że organizacja sesji na godz. 1O00 nie ma sensu, bo
spotkanie się przedłuża, a sołtysi wychodzą z obrad. Prosiłby, aby sesje organizowane były o jak
najwcześniejszej godzinie.
Sekretarz Alicja Hoppen-Anyszko poinformowała, że za zgodą Przewodniczącego sesja
została zwołana na godz. 1O00 z uwagi, że przypadła w poniedziałek, a Wójt pod koniec tygodnia nie
przebywała w urzędzie, bo był na konwencie.
Radny Mariusz Kuźmicz zapytał czy obowiązkowo trzeba czytać treści podejmowanych
uchwał.
Sekretarz wyjaśniła, że taki zapis jest w statucie gminy i musimy go przestrzegać. Dodała też,
że na kolejną kadencję postara się przygotować zmiany w statucie, ale do tego niezbędna jest
współpraca z radcą prawnym, a nasza Pani mecenas aktualnie zaabsorbowana jest mnóstwem nie
rozstrzygniętych jeszcze spraw.
Następnie Sekretarz jeszcze raz poprosiła radnych o rozważenie interpelacji sołtys wsi Skąpe,
dotyczącej diet dla sołtysów.
Radny Andrzej Kołakowski jako radny i sołtys nie ma nic przeciwko potrąceniom z diety za
nieobecność na sesji.
Radna Halina Staszyńska zauważyła, że sołtys, aby być na bieżąco poinformowanym,
powinien brać udział w sesjach.
Radny Andrzej Kałużny zwrócił uwagę na fakt, że sołtysi mają bardzo dużo obowiązków.
Przewodniczący Rady na zakończenie przypomniał radnym, że do złożenia oświadczeń
majątkowych pozostał tylko 1 miesiąc.
Ad. IX

Punkt ten dotyczył przyjęcia protokołu XLII 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. X
Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodniczący Rady Mirosław Olczak zamknął
obrady XLIII sesji Rady Gminy Skąpe o godz. 1350.
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przedstawili informacje z działalności komisji w 2013 r. Ww. zostały przyjęte poprzez aklamację
i stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Ad. VIII
Radny Andrzej Kałużny zauważył, że organizacja sesji na godz. 1O00 nie ma sensu, bo
spotkanie się przedłuża, a sołtysi wychodzą z obrad. Prosiłby, aby sesje organizowane były o jak
najwcześniejszej godzinie.
Sekretarz Alicja Hoppen-Anyszko poinformowała, że za zgodą Przewodniczącego sesja
została zwołana na godz. 1O00 z uwagi, że przypadła w poniedziałek, a Wójt pod koniec tygodnia nie
przebywała w urzędzie, bo był na konwencie.
Radny Mariusz Kuźmicz zapytał czy obowiązkowo trzeba czytać treści podejmowanych
uchwał.
Sekretarz wyjaśniła, że taki zapis jest w statucie gminy i musimy go przestrzegać. Dodała też,
że na kolejną kadencję postara się przygotować zmiany w statucie, ale do tego niezbędna jest
współpraca z radcą prawnym, a nasza Pani mecenas aktualnie zaabsorbowana jest mnóstwem nie
rozstrzygniętych jeszcze spraw.
Następnie Sekretarz jeszcze raz poprosiła radnych o rozważenie interpelacji sołtys wsi Skąpe,
dotyczącej diet dla sołtysów.
Radny Andrzej Kołakowski jako radny i sołtys nie ma nic przeciwko potrąceniom z diety za
nieobecność na sesji.
Radna Halina Staszyńska zauważyła, że sołtys, aby być na bieżąco poinformowanym,
powinien brać udział w sesjach.
Radny Andrzej Kałużny zwrócił uwagę na fakt, że sołtysi mają bardzo dużo obowiązków.
Przewodniczący Rady na zakończenie przypomniał radnym, że do złożenia oświadczeń
majątkowych pozostał tylko 1 miesiąc.
Ad. IX

Punkt ten dotyczył przyjęcia protokołu XLII 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. X

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodniczący Rady Mirosław Olczak zamknął
obrady XLIII sesji Rady Gminy Skąpe o godz. 1350.
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