PROTOKÓŁ Nr XLIV/2014
Sesji Rady Gminy Skąpe
z dnia 30 kwietnia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak otworzył o godzinie 9— obrady XLIV Sesji
Rady Gminy Skąpe. Przywitał radnych, Wójta Gminy Zbigniewa Wocha, Sekretarza Gminy Alicję
Hoppen-Anyszko, Skarbnika Jarosława Wisza, Kierownika OPS Artura Macula, Strażnika Gminnego
Juliusza Tomaszewskiego oraz przybyłych sołtysów. Stwierdził, że na stan 15 radnych obecnych jest
12 osób. Nieobecni - Andrzej Kałuźny, Ewa Kasprzak, Krzysztof Szymczak. Następnie do
przesłanego porządku posiedzenia zaproponował wprowadzić zmianę, polegającą na wprowadzeniu
do pkt V uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów oraz zwrot
kosztów podróży służbowej.
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) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
4) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na czas nieokreślony w trybie
bezprzetargowym,
5) zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Skąpe na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia
ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,
6) przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Niesulice i terenów przyległych,
7) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów oraz zwrot kosztów
podróży służbowej.
VI.
Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2013 r.
VII.
Informacja z realizacji „Programu współpracy Gminy Skąpe z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami” w 2013 roku.
VIII.
Sprawy różne.
IX.
Przyjęcie protokołu XL1V sesji Rady Gminy Skąpe.
X.
Zamknięcie obrad.
Ad. II
Radny Andrzej Sworek:
ponowił interpelacje dot. załatania dziur w nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Błonie
oraz w drodze przy hydroforni w Węgrzyn i cach i zgłosił kwestię napowietrzenia wody
w Węgrzynicach.
~ zgłosił potrzebę naprawy pobocza drogi powiatowej Węgrzynice-Rokitnica.
Radna Halina Staszyńska zgłosiła potrzebę zabezpieczenia dachu budynku gospodarczego przy
posesji Nr 8 na ulicy Wojciechowskiego w Ołoboku.
Radny Robert Krych zasugerował zmianę operatora oświetlenia ulicznego, ponieważ zgłaszane
przez niego punkty do naprawy (5 lamp) stale są w awarii. Ponadto zasygnalizował konieczność
przeprowadzenia przeglądu hydrantów i zasuw.
Radny Mirosław Olczak wnioskował o naprawę nawierzchni drogi powiatowej NiekarzynKępsko.
Sołtys Niesulic Bożena Szczepańska:
- zapytała czy będą wywożone odpady gabarytowe,
-

zgłosiła potrzebę usunięcia zadrzewień przy ośrodku policyjnym w Niesulicach oraz ustawienia
słupków czy też szlabanu, uniemożliwiającego wjazd na plażę gminną (także przy ośrodku
policyjnym)
- poprosiła o rozważenie możliwości zlikwidowania zabytkowego cmentarza w Niesulicach,
w związku z dużymi kosztami związanymi z jego ogrodzeniem i ustawienia na tym terenie
tabl icy pam iątkowej,
- zgłosiła potrzebę zamontowania oświetlenia na ulicy Piaskowej w Niesulicach,
- wnioskowała o wyrównanie nawierzchni drogi na ul. Słoneczną,
- zapytała o temat Internetu w Niesulicach,
- poinformowała, że mieszkaniec Niesulic zajął I miejsce w tenisie stołowym w kategorii
niezrzeszonych.
Radny Andrzej Kałużny przybył na posiedzenie o godz. 925.
Sołtys Międzylesia Mirosław Kolber zapytał o wycinkę drzew na placu w Międzylesiu
i koszenie traw.
Sołtys Rokitnicy Wiesław Łajeczko zgłosił potrzebę naprawy zaciekających rynien na budynku
świetlicy wiejskiej w miejscowości Rokitnica.
Sołtys Pałcka Grzegorz Kacprzyk zwrócił uwagę, że droga gminna w Pałcku przy posesji Nr 42
jest zawężona i utrudniony jest wjazd na sąsiednią posesję. Ponadto odniósł się ogólnie do braku
miejsc parkingowych przy miejscach publicznych.
Sołtys Skąpego Adela Spierzak-Giecewicz złożyła interpelację dot. ogrodzenia terenu przy
cmentarzu komunalnym w Skąpem (nieogrodzona część cmentarza) oraz wnioskowała o umieszczenie
na budynku sali wiejskiej i biblioteki w Skąpem tablicy informacyjnej. Ponadto poddała pod rozwagę
temat tablicy pamiątkowej dla Pani Barbary Silnej.
Radny Andrzej Kałużny zgłosił interpelację, dot. uszkodzenia chodnika przez samochody
ciężarowe, wjeżdżające na plac budowy w m. Ołobok (przejście do bloków od strony drogi
powiatowej).
Sołtys Darnawy Mirosław Faber zawiadomił o zbytnim napowietrzeniu i dużym ciśnieniu wody
w Darnawic, powodującym większe jej zużycie. Ponadto wnioskował o zadbanie o estetykę wokół
stacji uzdatniania wody w Darnawie i poinformował, że w budynku gospodarczym przy hydroforni
zerwany został szczyt i leje się woda. Ponadto zwrócił uwagę, aby żarówki w lampach ulicznych
wymienić na nowe, co prawda droższe ale energooszczędne.
Przewodniczący Rady Mirosław Olczak zaproponował, aby uzgodnić z operatorem oświetlenia
ulicznego, aby to sołtysi bezpośrednio do firmy zgłaszali awarie lamp.
-

Ad. III
Wójt Zbigniew Woch udzielił informacji na zgłoszone interpelacje, wnioski i zapytania.
- W kwestii oświetlenia wyjaśnił, że sołtysom rozdane zostały wnioski na zgłaszanie napraw do
15 dnia każdego miesiąca i zgodnie z ustaleniami z operatorem, gmina raz w miesiącu będzie
przekazywała zbiorcze zamówienie na wykonanie napraw. Jeśli chodzi o zmianę operatora nie
jest to możliwe, ponieważ lampy nie są nasze tylko Enei.
Radny Piotr Olszewski opuścił obrady o godz. 950.
Kontynuując temat oświetlenia Wójt przypomniał, że do 2013 r. płaciliśmy operatorowi pełną
stawkę za eksploatację punktów świetlnych, a zgłaszane awarie w dużej mierze nie były usuwane.
Od stycznia 2014 płacimy 30 % tamtej stawki, natomiast pozostałe koszty wynikają
z wykonanych napraw. Jedna naprawa się odbyła i objęła około 20 punktów, 16 kwietnia złożony
został kolejny wniosek, także na około 20 punktów (w tym około 3 w Niesulicach).
Otrzymaliśmy telefon od operatora, że naprawy te odbędą się po weekendzie majowym. Wtedy
też zostaną powieszone 3 lampy w Pałcku, Ołoboku i bąkiem. Także w maju odbędzie się
przegląd oświetlenia ścieżki w Niesulicach. Dodał też, że w Niekarzynie będzie nowa sieć
energetyczna. Ma nadzieję, że jak system zacznie funkcjonować, wszelkie uciążliwości zostaną
zlikwidowane.
- Napowietrzenie wody w Węgrzynicach i Darnawie - temat jest Wójtowi znany. Sytuacja
występuje od około 2 miesięcy, l emat zostanie przekazany Kierownikowi SZGK.
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Uporządkowanie terenu wokół stacji uzdatniania wody w Darnawie - zaniedbanie wynika z tego,
że SZGK ma do wykonania bardzo dużo zadań i brak jest mocy przerobowych. Wójt zapewnił, że
ząjmie się tą sprawą i być może do zadania zostaną zaangażowani ludzie z PUP, wykonujący na
terenie gminy porządki.
- Zerwany szczyt na budynku gospodarczym w Darnawie Wójt powiedział, że temat jest mu znany
i dodał, że dziwi, że sołtys wie o sprawie od kilku lat i dopiero teraz ją zgłasza.
- Uszkodzenia chodnika w Ołoboku - Wójt wyjaśnił, że właściwie jest to droga, która została
wydzielona jako dojazd do sprzedawanych działek i została zniszczona przez samochody
dowożące na budowy materiały. Strażnik ząjmie się tym tematem i zobowiąże właściwe osoby
do naprawy. Dodał też, że to że ludzie chcą się w naszej gminie budować, jest naszą siłą.
- Ogrodzenie terenu przy cmentarzu w Skąpem -ogrodzenia zostanie wykonane.
- Tablice informacyjne na budynku sali wiejskiej i biblioteki - Wójt poprosił, aby sołtys zgłosiła
się w tej sprawie do inspektora urzędu gminy Pani Marty Kincel-Olejnik.
Radny Mariusz Kuźmicz zauważył, że w przypadku budowy nowych obiektów użyteczności
publicznej, tablice informacyjne powinny być od razu zawieszane.
- W kwestii tablicy upamiętniającej osobę Pani Barbary Silnej, Wójt odpowiedział, że podniesie
temat zamontowania takiej tablicy na budynku klubu „Eskulap” w Ciborzu z dyrekcją szpitala.
- Temat zaciekających rynien na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Rokitnica, zostanie
przekazany Kierownikowi SZGK.
- Odnośnie koszenia w poszczególnych miejscowościach Wójt wypowiedział się, że pozytywnie
ocenia firmę zewnętrzną wykonującą usługę ubiegłym roku.
Radny Mariusz Kuźmicz zauważył, że w sezonie miały być trzy koszenia, a w Ciborzu koszono
tylko raz.
Wójt poinformował, że przeprowadził sondaż w gminie i udało się wyłonić czterech
wykonawców do usługi koszenia:
> jeden podmiot na terenie miejscowości: Błonie, Węgrzynice, Zawiszę, Podła Góra,
Międzylesie, Skąpe;
> drugi podmiot na terenie miejscowości: Pałek, Niekarzyn, Damawa;
> trzeci podmiot na terenie miejscowości: Radoszyn;
> czwarty podmiot na terenie miejscowości: Cibórz.
Nie udało się jeszcze znaleźć chętnych do koszenia w Niesulicach, Ołoboku i Kalinowie. Wójt
przypomniał, że w ubiegłym roku o tej porze leżał jeszcze śnieg, natomiast w tym roku w wyniku
przyspieszonej wegetacji roślin, trzeba już kosić.
- Wycinka drzew na placu w Międzylesiu - dwa podmioty są chętne do wykonania wycinki,
wyłonimy tylko wykonawcę i temat będzie załatwiony.
- Sprawa internetu w Niesulicach - przedstawiciele potencjalnych usługodawców muszą zrobić
rozeznanie ile osób będzie chciało podpisać umowę na usługę internetową. Temat zostanie przez
Wójta podjęty.
Tłuczeń na drogi gminne w m. Łąkie, Niesulice, Ołobok - temat zostanie podjęty po weekendzie
majowym.
- Sprawa zabytkowego cmentarza w Niesulicach zostanie przekazana do konserwatora zabytków.
- Drzewa przy ośrodku policyjnym - Wójt zleci zbadanie tej sprawy.
- Wywóz odpadów gabarytowych w gminie planowany jest na miesiąc czerwiec.
Radny Robert Krych ponownie wnioskował o zmianę operatora doświetlenia ulicznego.
Wójt jeszcze raz wyjaśnił, że lampy nie są własnością gminy tylko właśnie operatora. Tak naprawdę
potrzeba tylko, aby firma stosunkowo szybko reagowała na zgłoszenia naprawy.
- Budynek gospodarczy przy posesji Nr 8 na ul. Wojciechowskiego w Ołoboku - Wójt przyznał, że
sprawa jest skomplikowana, ponieważ konserwator zabytków nakazał odbudowę w takim samym
stylu, a na to niestety nie mamy pieniędzy. Wobec tego teren zostanie tylko zabezpieczony.
- Naprawa drogi Węgrzynice..Rokitnica - zgłoszenie zostanie przekazane do starostwa.
- Droga w m. Pałek - temat był już zgłoszony i na tę drogę zostały zamówione mapy. Zgodziliśmy
się tę drogę przejąć m.in. po to, żeby móc ją wyremontować (położyć asfalt). Jednak liczyliśmy
na to, że do czasu przejęcia Starostwo Powiatowe uporządkuje sytuację z jej granicami. Niestety

-
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stało się inaczej i to my musimy podjąć dzisiaj działania porządkujące, niekoniecznie przyjazne
dla części właścicieli posesji, którzy naruszyli granice, przejętej przez nas drogi.
Przewodniczący ogłosił 10 minutową przerwę w obradach.
Radny Robert Krych opuścił obrady o godz. 1035.
Kierownik SZGK Krzysztof Legieć odnośnie naprawy nawierzchni drogi w m. Błonie
poinformował, że w związku z koniecznością przeniesienia wodociągu w Błoniach i pilnymi do
wykonania pracami w Niesulicach, temat drogi będzie podjęty po weekendzie majowym (czwartek,
piątek).

Przewodniczący Rady Mirosław Olczak zapytał Kierownika o problem zapowietrzania
wodociągu wiejskiego w Węgrzynicach.
Kierownik SZGK Krzysztof Legieć wyjaśnił, że zapowietrzenie wody spowodowane jest
spadkiem wydajności pomp głębinowych, który powoduje drastyczne obniżenie poziomu wody
w zbiornikach hydroforowych i przedostanie się powietrza do sieci wodociągowej. W związku z tą
sytuacją przeprowadzona zostanie wymiana pomp głębinowych. Gdyby nie przyniosło to
spodziewanego efektu, zostanie przeprowadzona ekspertyza poprawności działania filtrów drutowych
w odwiertach studni głębinowych.
Zamykając punkt dotyczący odpowiedzi na interpelacje i zapytania, Wójt odniósł się do
wniosku sołtysa Wiesława Łajeczki. Stwierdził, że poprzednia akcja związana z wymianą hydrantów
miała miejsce w 2012 r. Dodał, że akcja taka zostanie przeprowadzona, a hydranty będą wymieniane
na bieżąco.
Ad. IV
W punkcie dot. informacji o realizacji uchwał Rady Gminy i pracy Wójta w okresie
międzysesyjnym, Wójt wspomniał o następujących kwestiach:
- Ścieżka pieszo-rowerowa Niesulice-Ołobok - dzisiaj o godz. 10w miało miejsce podpisanie
umowy z wykonawcą firmą „TOMBUD” z Międzyrzecza.
- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rokifnica - dzisiaj o godz. 1100 zostanie podpisana umowa na
tę inwestycję, a od maja rozpoczną się wykopy.
- Budowa świetlicy wiejskiej w m. Zawiszę - w ubiegłym tygodniu podpisana została umowa,
prace przy inwestycji już trwają (wylane zostały fundamenty).
~ Sala gimnastyczna przy PSP w Ołoboku ~ ogłoszony został przetarg na budowę Sali, składanie
ofert w terminie do 12 maja.
- Zagospodarowanie stawów p.poż...w maju ogłoszony zostanie przetarg.
- Budowa rowerowej ścieżki turystycznej Lubogóra-Ołobok -- przetarg będzie ogłaszany.
- Wnioski o naprawy lamp - przypomnienie dla Sołtysów o 1 5 dnia każdego miesiąca.
- 13 maja w Sali wiejskiej w Skąpem odbędzie się spotkanie Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego.
- Po długim weekendzie odbędzie się spotkanie dot. Niesulic i jeziora Niesłysz.
~ 16 kwietnia odbyło się ostatnie z zebrań wiejskich (w Ołoboku) - na spotkaniach składane były
wnioski m.in. o postawienie radaru w Radoszynie.
- Droga leśna, dojazdowa do ośrodków wypoczynkowych w Niesulicach - w maju zostanie
rozpatrzona propozycja Nadleśnictwa dot. pętli objazdowej do ośrodków.
~ W Niesulicach trwa budowa chodnika.
- Odbyło się spotkanie z min. Zychem i Sawickim w sprawie odkupienia przez PGNiG sieci
gazowych.
- Odbyło się spotkanie z Wojewodą, posłem Sługockim, prof. Miłkiem na temat energetyki
i zwiększenia poziomu energii pozyskiwanej z oze do 2020 r. o 20%.
Ad. V
1) Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak odczytał projekt uchwały 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.
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały. W wyniku głosowania uchwała
została jednogłośnie podjęta (II głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujący się”) i stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak odczytał projekt uchwały 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 (11 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujący się”) i stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy w trybie bezprzetargowym.
Przewodniczący stałych komisji przestawili pozytywne opinie nt. ww. uchwały.
Przewodniczący 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.
Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym.
Przewodniczący stałych komisji przestawili pozytywne opinie nt. ww. uchwały.
Przewodniczący 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.
Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak odczytał projekt uchwały w sprawie zmieniająca
uchwałę w sprawie podziału Gminy Skąpe na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic,
numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
Przewodniczący stałych komisji przestawili pozytywne opinie nt. ww. uchwały.
Przewodniczący 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.
Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak odczytał projekt uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Niesulice i terenów przyległych.
Przewodniczący stałych komisji przestawili pozytywne opinie nt. ww. uchwały.
Przewodniczący 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.
Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak odczytał projekt uchwały wprowadzonej do
porządku posiedzenia zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów oraz
zwrot kosztów podróży służbowej. W wyniku głosowania uchwała została podjęta (8 głosów
„za”, I „przeciw”, 2 „wstrzymujące się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. VI
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Skąpem Artur Macul zapoznał zebranych ze
sprawozdaniem z działalności kierowanej przez niego jednostki za 2013 r. (w załączeniu).
Wójt zapytał o środki wydatkowane na dzieci z teren gminy umieszczone w domu dziecka.
Kierownik powiedział, że wydatkowano na ten cel środki w wysokości ok. 26 tys zł.
W pierwszym roku pobytu dziecka gmina ponosi 10 % kosztów utrzymania w placówce, w kolejnym
roku 30 %, w trzecim roku będzie to 50 %.
Ad. VII
Sekretarz Gminy Alicja Hoppcn-Anyszko przedstawiła Informacja z realizacji „Programu
współpracy Gminy Skąpe z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami” w 2013 roku.

Ad. VIII
Radny Andrzej Sworek zapytał dlaczego biegający po Węgrzynicach piec, jest dożywiany przez
gminę.
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Wójt odpowiedział, że co do zasady nie ma zgody na to, aby dożywiać psy, tylko po adopcji
bezdomnego psa gmina dofinansowuje zakup kojców, karmy, finansuje odrobaczenie i przekazuje psa.
Ten konkretny przypadek wyjaśni z panem Strażnikiem. Dodał też, że gmina nasza doposaży o dwa
kojce stowarzyszenie „Azyl na Koziej” działające w Świebodzinie, do którego trafiają także psy
z naszej gminy.
Sołtys Międzylesia Mirosław Kolber podniósł sprawę „rozpieszczania” mieszkańców gminy
w tym zakresie. Sam przygarnął bezdomnego psa i sam wszystko dla niego kupił.
Wójt odniósł się do tematu sprzątania u jednego z mieszkańców Ciborza. Ponieważ lokal przez
mieszkańca zajmowany jest komunalny, SZGK jest za niego odpowiedzialny i pracownicy muszą
w nim posprzątać. W obecnym stanie stwarza zagrożenie bezpieczeństwa p.poż. Zdaje sobie sprawę,
że ludziom nie podoba się to, ale niestety tak musi być. Mieszkańcy budynku, o którym mowa, to
ludzie nieporadni życiowo i najczęściej z marginesu społecznego.
Radny Andrzej Sworek poruszył temat posprzątania terenu przy nieruchomości Nr 5
w Węgrzynicach.
Wójt wyjaśnił, że zaproponował najemcom wykup mieszkania i temat ma być rozpatrywany po
weekendzie majowym. Ma nadzieję, że zacznie się tam zmieniać.
Radny Andrzej Sworek zapytał też o możliwe konsekwencje wobec osób, które nie dbają
o estetykę ogrodzeń.
Wójt odpowiedział, że dwukrotnie były przeprowadzane akcje sprawdzające.
Ad. IX

Punkt ten dotyczył przyjęcia protokołu XLII1 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 XLIV sesji Rady Gminy Skąpe o godz. 1204.

Protokołowała: Dorota Kuriata

6

