PROTOKÓŁ Nr XLV/2014
Sesji Rady Gminy Skąpe
z dnia 30 maja 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak otworzył o godzinie 9~ obrady XLV 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 Kołakowski, Agnieszka Żak-Gwizda, Krzysztof Szymczak. Następnie
do przesłanego porządku posiedzenia zaproponował wprowadzić zmianę, polegającą na
wprowadzeniu do pkt V uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Niekarzyn”
oraz przesunięcie realizacji pkt II Informacja nt. bezpieczeństwa w Gminie Skąpe, do czasu przybycia
Komendanta Powiatowego Policji w Świebodzinie.
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.
Informacja nt. bezpieczeństwa w Gminie Skąpe.
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 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) zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania
inwestycyjnego pod nazwą „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawiszę” w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
4) zmiany uchwały 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 społecznokulturalnych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
5) zmiany uchwały w sprawie 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
„Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Rokitnica” w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
7) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieokreślony w trybie
bezprzetargowym,
8) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas nieokreślony w trybie
bezprzetargowym,
9) wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz
prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok
zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Skąpe,
10) wyrażenia zgody na przystąpienie do Stowarzyszenia „Zrzeszenie Gmin Województwa
Lubuskiego”,
11) udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla Stowarzyszenia Oświatowców „GANESA”
w Radoszynie,
12) zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Niekarzyn”.
VII.
Sprawy różne.
VIII.
Przyjęcie protokołu XLIV sesji Rady Gminy Skąpe.
IX.
Zamknięcie obrad.

Ad. III

Radny Mirosław Olczak ponowił wniosek o załatanie dziur w nawierzchni drogi powiatowej
Niekarzyn-Kępsko oraz wykoszenie poboczy tej drogi i przekazał interpelacje, złożone w formie
pisemnej przez sołtysa Skąpego Adelę Spierzak-Giecewicz.
Radny Andrzej Sworek zwrócił uwagę na fakt, że nawierzchnia drogi w m. Błonie, pomimo
obietnic szybkiej naprawy, nie została jeszcze naprawiona. Prosi, aby o przesunięciach terminu
realizacji interpelacji informować sołtysa lub radnego. Następnie przekazał informację
o niezadowoleniu mieszkańców, z powodu braku we wsiach plakatów wyborczych.
Radny Piotr Olszewski zgłosił konieczność:
- naprawy drogi z płyt betonowych, prowadzącej do Publicznego Gimnazjum w Radoszynie,
- wykoszenia pobocza drogi powiatowej Darnawa-Radoszyn,
- naprawienia zapadniętych kostek w chodniku okalającym zatoczkę autobusową na przystanku na
żądanie w m. Radoszyn (wyjazd w kierunku Skąpego).
Radny Andrzej Kałużny w imieniu rodziców dzieci z m. Ołobok zgłosił interpelację, dot.
umożliwienia dzieciom korzystania z placu zabaw, zlokalizowanego na placu przedszkolnym. Jeżeli
takiej możliwości nie będzie wnioskuje o stworzenie nowego placu zabaw na działce gminnej lub
przejętej na ten cel od spółdzielni.
Radny Krzysztof Szymczak przybył o godz. 935.
Sołtys Niesulic Bożena Szczepańska zwróciła szczególną uwagę na konieczność
przekazywania mieszkańcom informacji i komunikatów gminnych dotyczących np. jakości wody.
Sołtys Ołoboku Daniel Lisowski:
- zwrócił uwagę na słabo wykonywaną usługę koszenia; wiele miejsc we wsi jest niewykoszonych,
- wnioskował o wyrównanie nawierzchni drogi ul. Bolesława Chrobrego w Ołoboku,
- wnioskował o przycięcie konarów drzew rosnących przy ulicy Bolesława Chrobrego (od
skrzyżowania w stronę jeziora Czerniak),
- zwrócił uwagę na potrzebę częstszego opróżniania pojemników na śmieci przy przystanku
autobusowym w Ołoboku,
- poinformował o awarii oświetlenia ulicznego w m. Ołobok od zakrętu w kierunku Niesulic.
Sołtys wsi Radoszyn Karol Dauksza:
- ponowił interpelację dotyczącą przycięcia gałęzi przy drodze wojewódzkiej Nr 276 z Radoszyna
do Chociul, ze szczególnym uwzględnieniem wjazdu do Miejsca Pamięci przed Radoszynem,
- zwrócił uwagę na konieczność wyrównania nawierzchni drogi gminnej przy posesji Nr 60A
w Radoszynie (droga prostopadła do drogi wojewódzkiej),
- wnioskował o dobudowanie części chodnika dla pieszych, od drogi gminnej do przejścia dla
pieszych wzdłuż drogi wojewódzkiej i połączenie go z istniejącym chodnikiem przy posesji Nr 60
A w Radoszynie,
- zgłosił potrzebę częstszego opróżniania pojemników na śmieci zlokalizowanych przy przystanku
autobusowym w Radoszynie,
- zapytał o możliwość zorganizowania dowozu uczniów Publicznego Gimnazjum w Radoszynie
tak, aby byli pod szkołę przywożeni i spod szkoły zabierani,
- zapytał kiedy zostanie wybudowany plac z kostki brukowej przy boisku w Radoszynie,
w związku z organizacją Gminnego Święta Plonów.
Sołtys Pałcka Grzegorz Kacprzyk zgłosił interpelację dot. zamontowania lustra drogowego przy
posesji Nr 36, ułatwiającego bezpieczny wjazd na drogę powiatową.
Ad. IV
- Wójt Zbigniew Woch udzielił informacji na zgłoszone interpelacje, wnioski i zapytania.
Odnośnie koszenia poboczy dróg powiatowych poinformował, że firma, z którą Starostwo miało
podpisaną umowę wycofała się. Musieli ogłosić nowy przetarg i w dniu wczorajszym umowa
z nowym wykonawcą została podpisana. Pobocza dróg wojewódzkich póki co też jeszcze nie są
koszone.
- Odpowiadając radnemu Andrzejowi Sworkowi wyjaśnił, że wyłoniony został podmiot do łatania
dziur w nawierzchni drogi w Niesulicach. Chcemy, aby później ten sam wykonawca połatał drogi
gminne. Pierwotnie chcieliśmy wykonać to zadanie sami, ale nie mamy takich mocy
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przerobowych, W przyszłym tygodniu spotka się z Kierownikiem SZGK odnośnie
harmonogramu prac i przepływu informacji z tym związanych.
W kwestiach zgłoszonych przez radnego Olszewskiego wyjaśnił, że być może uda się pozyskać
płyty z kopali, która budowana jest w Łąkach. Zużyto tam ponad 100 płyt, podczas gdy nam, na
drogę w Radoszynie potrzeba ok. 60 płyt.
Odnośnie zapytania radnego Andrzeja Kałużnego Wójt odpowiedział, że place zabaw przy
przedszkolach służą tylko przedszkolakom, ale nie zna genezy dlaczego zostały one zamknięte.
Natomiast w Ołoboku nie ma raczej możliwości wybudowania nowego placu.
Skażenie wody w wodociągu Ołobok, Niesulice, Kalinowo - obecne przepisy prawne w tym
zakresie stanowią, że pojawienie się skażenia o wartości 1 jednostki bakterii koli nakazuje
podejmować stosowne czynności. Zgodnie z obowiązującymi kiedyś przepisami taka wartość
skażenia nie zmuszała do podejmowania jakichkolwiek czynności zarządzającego siecią
wodociągową. W systemie stacji uzdatniania wody w Ołoboku wykryto skażenie najmniejsze
z możliwych czyli 1 jednostkę bakterii i to spowodowało konieczność przeprowadzenia
czynności odkażających instalację i zabieg ten był przeprowadzony przez okres 3 dni
(przypuszczalnie). Z informacji uzyskanych od pracowników SZGK działo się to w czasie
jednego weekendu. Badania po odkażeniu potwierdziły przydatność wody do spożycia.
W nawiązaniu do sugestii Pani Sołtys Wójt potwierdził, że musimy przywiązywać większą wagę
do przekazywania mieszkańcom informacji zarówno o wystąpieniu problemu jak i jego
usunięciu. Stwierdzenie przyczyny wystąpienia skażenia w tym przypadku wydaje się być rzeczą
niemożliwą. Najbardziej prawdopodobne wydaje się zainfekowanie bakterią miejsca podczas
podłączenia nowego przyłącza.
Koszenie - usługa koszenia w gminie odbywa się poprzez sołtysów, którzy wyrazili zgodę lub
poprzez podmioty prywatne. Prawdopodobnie osoba kosząca w Ołoboku nie znała dobrze terenu,
który ma wykosić. Od przyszłego tygodnia przyjmiemy osoby, które zajmą się koszeniem stref
i terenów przy strefach. Wójt dodał, że niepokojące jest to, że kosimy coraz więcej. Dzisiaj jest to
teren wielkości ok. 15 ha, podczas gdy zaczynaliśmy od 3 ha. Taki sposób postępowania zabija
postawy społeczne.
Temat koszenia poboczy dróg powiatowych zostanie przekazany do Starostwa Powiatowego.
Łatanie dziur w nawierzchniach dróg gminnych - inspektor urzędu gminy ds. budownictwa
i zamówień publicznych zrobił rozeznanie zapotrzebowania na tłuczeń. Ponieważ wyszła bardzo
duża ilość ok. 500 ton, będziemy musieli zweryfikować ilość dróg, aby ograniczyć tę ilość.
Oświetlenie uliczne - zlecenie naprawy zostało wysłane do operatora 16 kwietnia. Do tego czasu
wymieniono 3 pkt w Ołoboku, 1 w Radoszynie, 2 w Niekarzynie, 2 w Pałcku, 5 w Rokito icy,
1 w Węgrzynicach i 1 w Łąkiem. Nie wykonano napraw w Niesulicach, ponieważ operator nie
ma tego typu lamp, a w niektórych miejscach pracownicy nie sięgnęli z ulicy, a nie było
właścicieli nieruchomości i nie mogli wejść na posesje. Naprawy w Ciborzu też jeszcze nie
zostały wykonane.
Odpowiadając na interpelacje sołtysa Karola Daukszy Wójt poinformował, że przycięcie drzew
przy drodze wojewódzkiej zostanie przekazane do ZDW, podobnie jak budowa fragmentu
chodnika w Radoszynie. Nowe kosze na śmieci we wsiach miały być montowane, ale nastąpiła
zmiana planów z powodu przesunięcia zadań dla odpowiedzialnego za odpady pracownika.
Niestety w związku potrzebą ograniczenia kosztów funkcjonowania SZGK, dzisiaj mamy taki
a nie inny stan zatrudnienia.
Temat zamontowania lustra drogowego w Pałcku zostanie przekazany do Starostwa Powiatowego
w Świebodzinie.

Ad. V
W punkcie dot. informacji o realizacji uchwał Rady Gminy i pracy Wójta w okresie
międzysesyjnym, Wójt wspomniał o następujących kwestiach:
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Rokitnicy - czekaliśmy na komunikat potwierdzający uzyskanie
dofinansowania z PROW dla tej inwestycji. Ku naszemu zadowoleniu w ubiegłym tygodniu
podpisana została umowa na dofinansowanie inwestycji na kwotę 1.377.000 zł. Po przetargu
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wartość robót spadła do kwoty 1.620.000 zł., więc wysokość faktycznego dofinansowania
wyniesie 1.027818,88 zł.
~ Budowa sali gimnastycznej w Ołoboku - podpisaliśmy umowę z firmą Exalo Drilling S.A
Oddział "Diament" w Zielonej Górze. Od 1 czerwca powoli rozpoczną się prace budowlane,
które w wakacje nabiorą tempa.
~ Ścieżka rowerowa Lubogóra-Ołobok - planujemy, że w przyszłym tygodniu gotowa będzie
umowna tę inwestycję. Zadanie współfinansowane jest w 50 % przez Powiat Świebodziński (dot.
wkładu własnego).
- Finalizuje się projekt dotyczący upiększenia boiska ORLIK, w Radoszynie.
- Przedmiotem jednej z uchwał jest zmiana Planu Odnowy Miejscowości Niekarzyn. Zaistniała
możliwość aplikowania jeszcze z programu Odnowy wsi na infrastrukturę zw. Z obiektami
zabytkowymi. Chcemy złożyć wniosek na budowę chodnika prowadzącego do budynku szkoły,
mieszczącej się w zabytkowym pałacu.
- 19 lipca odbędzie się Festyn integracyjny w Ciborzu z polskimi gwiazdami piłki nożnej.
- Gmina Skąpe otrzymała nominację Fundacji Klub Sportowa Polska w związku z budową boiska
sportowego w Ciborzu.
- Trwają intensywne prace przy budowie świetlicy wiejskiej w Zawiszy.
- Trwa budowa ścieżki w Niesulicach wzdłuż Kanału Ołobockiego.
Sołtys Niesulice Bożena Szczepańska zapytała kto wycina drzewa przy drodze w stronę kalinowa.
Wójt odpowiedział, że prawdopodobnie Nadleśnictwo.
- Złożyliśmy wniosek na rozliczenie zakupu komputerów do świetlic w Ciborzu i Podłej Górze.
Koszt inwestycji wyniósł 18 tys. zł. z czego dofinansowanie było w kwocie 12 tys. zł.
- Trwa budowa sieci wodociągowej Cibórz-Międzylesie (ogródki działkowe).
Radny Andrzej Sworek zapytał czy jak będzie tłuczeń, to można będzie wysypać go koło budynku
hydroforni w Węgrzyn i cach.
Wójt wyjaśnił, że w tamtym miejscu w pierwszej kolejności do wykonania jest kwestia odwodnienia.
Ad. II

Wobec przybycia na posiedzenie Komendanta Powiatowego Policji mł. insp. Eugeniusza
Ostapczuka oraz p.o. Kierownika Rewiru Dzielnicowych - asp. Pawła Walaszka, Przewodniczący
Rady przystąpił do realizacji punktu II i oddał gościom głos.
Komendant przedstawił zabranym w formie prezentacji multimedialnej informacje dot.
struktury zatrudnienia w komendzie, obecności policjantów podczas imprez masowych odbywających
się na terenie powiatu, funkcjonowania pionu kryminalnego oraz pionu prewencji w 2014 r.
Następnie odniósł się do informacji nt. rodzaju i ilości interwencji na terenie gminy Skąpe w okresie
od 01 stycznia do 30 kwietnia 2014 r. (informacje w załączeniu).
Przewodniczący Rady Podziękował przedstawicielom Komendy Powiatowej Policji
w Świebodzinie za przybycie i ogłosił 10 minutową przerwę w obradach.
Ad. VI
Po przerwie obrady opuścili radni: Andrzej Stańczak, Krzysztof Szymczak oraz Piotr Olszewski
(godz. 1206). Pozostało na sali 9 radnych.
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.
Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały. W wyniku głosowania uchwała
została jednogłośnie podjęta (9 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujący się”) i stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
Radny Andrzej Stańczak powrócił na salę o godz. 1213'
2) Skarbnik Gminy Jarosław Wisz wprowadził do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały
w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Skąpe na rok 2014 r. następujące
autopoprawki:
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w § 1 w zakresie dochodów budżetu gminy zmniejsza się plan do kwoty 23.033.606,68 zł, jak
w tabeli Nr 1 do niniejszej uchwały,
“ w § 1 pkt 1) otrzymuje brzmienie: „dochody bieżące w kwocie 17.353.126,68 zł”,
- w § 2 ust. 1 w zakresie wydatków budżetu gminy zmniejsza się plan do kwoty 21.514.012,68
zł, jak w tabeli Nr 2 do niniejszej uchwały,
- w § 2 ust. 2 w zakresie wydatków bieżących zwiększa się plan do kwoty 15.215.767,68 zł,
- w § 2 ust. 2 pkt 1) w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych zwiększa się plan
do kwoty 11.214.579,68 zł,
~ w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. b) w zakresie wydatków związanych z realizacją ich zadań statutowych
zmniejsza się plan do kwoty 5.125.323,18 zł,
- w § 2 ust. 2 pkt 4 w zakresie wydatków na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zwiększa się plan do
kwoty 250.158,00 zł.
Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Skąpe na rok 2014 r. wraz ze
zmianami wprowadzonymi przez Pana Skarbnika.
Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały. W wyniku głosowania uchwała
została jednogłośnie podjęta (10 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 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.
Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały. W wyniku głosowania uchwała
została jednogłośnie podjęta (10 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 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 społecznokulturalnych” 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 (10 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 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.
Przewodniczący stałych komisji przestawili pozytywne opinie nt, ww. uchwały.
Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały. W wyniku głosowania uchwała
została jednogłośnie podjęta (10 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujący się”) i stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak odczytał projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia
pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa
kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Rokitnica” 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 (10 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujący się”) i stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
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7) Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie umowy 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 (10 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujący się”) i stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
8) Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie kolejnej umowy 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 (10 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujący się”) i stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
9) Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak odczytał projekt uchwały w sprawie wymagań
jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie
działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla
bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie
Gminy Skąpe.
Przewodniczący stałych komisji przestawili pozytywne opinie nt. ww. uchwały.
Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały. W wyniku głosowania uchwała
została jednogłośnie podjęta (10 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujący się”) i stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
10) Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na przystąpienie do Stowarzyszenia „Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego”.
Przewodniczący stałych komisji przestawili pozytywne opinie nt. w w. uchwały.
Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały. W wyniku głosowania uchwała
została jednogłośnie podjęta (10 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujący się”) i stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
11) Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia
pożyczki krótkoterminowej dla Stowarzyszenia Oświatowców „GAN ES A” w Radoszynie.
Przewodniczący stałych komisji przestawili pozytywne opinie nt. ww. uchwały.
Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały. W wyniku głosowania uchwała
została jednogłośnie podjęta (9 głosów „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”) i stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
12) Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia
pożyczki krótkoterminowej dla Stowarzyszenia Oświatowców „GANESA” w Radoszynie.
Przewodniczący stałych komisji przestawili pozytywne opinie nt. ww. uchwały.
Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały. W wyniku głosowania uchwała
została podjęta (9 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujący się”) i stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
13) Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak odczytał projekt uchwały w sprawie
zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Niekarzyn”.
Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały. W wyniku głosowania uchwała
została podjęta (10 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujący się”) i stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
Ad. VII
Wobec braku spraw różnych, przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad. VIII
Punkt ten dotyczył przyjęcia protokołu XLIV 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.
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Ad. X

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodniczący Rady Mirosław Olczak zamknął
obrady XLV sesji Rady Gminy Skąpe o godz. 1255.

Przewodniczący Rady

Protokołowała: Alicja Hoppen-Anyszko
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