PROTOKÓŁ Nr XVI/2011
z sesji Rady Gminy Skąpe
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy Skąpe Mirosław Olczak otworzył obrady XVI uroczystej,
świąteczno-noworocznej sesji Rady Gminy Skąpe. Przywitał zaproszonych gości: Wice Dziekana
Dekanatu Świebodzińskiego i Proboszcza Parafii w Ołoboku Księdza Tadeusza Wielgolaskiego,
Proboszcza Parafii w Skąpem Księdza Zbigniewa Dymitruka, Proboszcza Parafii w Kijach Księdza
Wacława Zaborowskiego, Proboszcza Parafii w Ciborzu Księdza Marka Olszańskiego, wszystkich
radnych, Wójta Gminy Zbigniewa Wocha, Sekretaiza Gminy Alicję Hoppen-Anyszko, Skarbnika
Gminy Jarosława Wisza, Kierownika SZGK Honoratę Kuriatę, Dyrektora Publicznego Gimnazjum
w Radoszynie Andrzeja Wałacha oraz przybyłych sołtysów i mieszkańców gminy. Dodał, że jest to
ostatnia sesja w 2011 roku, więc będzie miała oprawę świąteczną,
Proboszcz Parafii w Skąpem Ksiądz Zbigniew Dymitruk zaprosił wszystkich do
zaśpiewania kolędy, i złożył wszystkim życzenia świąteczno-noworoczne. Następnie Wójt Gminy
Zbigniew Woch w imieniu swoim i radnych także złożył życzenia wszystkim zebranym.
Przewodniczący Rady Mirosław Olczak ogłosił przerwę w obradach. W trakcie trwania
przerwy zaproszeni Księża opuścili salę posiedzeń.
Przewodniczący Rady Mirosław Olczak stwierdził, że na stan 15 radnych obecnych jest 13,
więc podejmowane uchwały będą miały moc obowiązującą. Następnie odczytał porządek posiedzenia
i zaproponował, aby z uwagi na obecność dyrektora gimnazjum, a także przedstawiciela rady
rodziców i samorządu uczniowskiego uchwałę w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum
w Radoszynie przesunąć jako pkt III. Ponieważ innych propozycji nie było, Przewodniczący poddał
pod głosowanie przyjęcie porządku posiedzenia. W wyniku głosowania porządek został przyjęty
jednogłośnie i przedstawia się następująco:
I.
Otwarcie obrad sesji.
II.
Spotkanie opłatkowe.
III.
Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Radoszynie.
IV.
Nadanie tytułu honorowego obywatela gminy Skąpe
1. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Skąpe’*
b) nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Skąpe”
c) nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Skąpe”
V.
Interpelacje i wnioski.
VI.
Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
VII.
Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy i pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
VIII.
Uchwalenie budżetu Gminy Skąpe na 2012 r.
a) odczytanie projektu uchwały budżetowej na rok 2012;
b) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej
Górze o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na rok 2012 Gminy Skąpe wraz
z uzasadnieniem;
c) odczytanie opinii komisji stałych dotyczących projektu uchwały budżetowej Gminy
Skąpe na 2012 rok;
d) wniesienie autopoprawek do projektu uchwały, dyskusja i ich przegłosowanie;
e) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na rok 2012 Gminy Skąpe.
IX.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na
lata 2012-2018
a) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej
Górze o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na lata 2012-2018,
b) wniesienie autopoprawek, dyskusja i ich przegłosowanie
c) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Skąpe na lata 2012-2018,

X.

XI.
XII.
XIII.

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) uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego zmieniającego
Rozporządzenie nr 4 Wojewody Zielonogórskiego z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie
utworzenia Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego,
d) ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń
w pasie drogowym dróg gminnych,
e) odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru górniczego Radoszyn,
f) zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Skąpe, trybu
postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
Sprawy różne.
Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Gminy.
Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Mirosław Olczak udzielił głosu przybyłej na sesję Pani MMI
MM mieszkance miejscowości Pałek.
MMMMMM^ po i uformowała wszystkich, że na dzień 30 grudnia br. jest umówiona na
spotkanie z Przewodniczącym Rady, podczas którego zapozna go z przepisami, na podstawie których
należy jej się nieruchomość w miejscowości Pałek. Podkreśliła, że nie żąda od nikogo żadnej
jałmużny, ani współczucia tylko sprawiedliwości. Następnie złożyła wszystkim życzenia noworoczne
i opuściła salę posiedzeń.

Ad. III.
Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak odczytał treść projektu uchwały
w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Radoszynie i oddał głos Panu Andrzejowi
Wałachowi Dyrektorowi Gimnazjum.
Andrzej Walach Dyrektor Gimnazjum poinformował wszystkich, że zgodnie z procedurą
wniosek do Rady Gminy o nadanie imienia szkole złożyły trzy podmioty: dyrektor gimnazjum, Rada
Pedagogiczna oraz Samorząd Uczniowski i przedstawiciele ich są tu dzisiaj obecni w osobach Pana
Andrzeja Kasprzyckiego oraz Pauliny Sieczkowskiej. Procedura wyboru patrona szkoły trwała dość
długo. Spośród zgłoszonych kandydatów wybrany został Arkady Fiedler - podróżnik, pisarz, postać
z którą młodzież może się utożsamiać, bohater i wzór do naśladowania. Następnie dyrektor przybliżył
postać Arkadego Fiedlera i dodał, że w miesiącach wiosennych maj-czerwiec, w szkole planowana jest
uroczystość z okazji wyboru patrona szkoły połączona z poświęceniem sztandaru.
Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak poddał pod głosowanie przyjęcie
projektu uchwały w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Radoszynie. W wyniku
głosowania uchwała została podjęta, jednogłośnie (13 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących
się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. IV
a) Przewodniczący Rady Mirosław Olczak oczytał wniosek złożony przez Wójta Gminy w sprawie
nadania tytułu Honorowy Obywatel Gminy Skąpe Panu Zdzisławowi Roszak. Następnie odczytał
opinię Kapituły a także projekt uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy
Skąpe”.
W wyniku głosowania uchwała została podjęta, jednogłośnie (13 głosów „za”, 0 „przeciw”,
0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
b) Przewodniczący Rady Mirosław Olczak oczytał wniosek złożony przez Wójta Gminy w sprawie
nadania tytułu Honorowy Obywatel Gminy Skąpe Panu Józefowi Działo. Następnie odczytał
opinię Kapituły a także projekt uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy
Skąpe”.
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W wyniku głosowania uchwała została podjęta, jednogłośnie (13 głosów „za”, 0 „przeciw”,
0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
c) Przewodniczący Rady Mirosław Olczak oczytał wniosek złożony przez pięciu radnych w sprawie
nadania tytułu Honorowy Obywatel Gminy Skąpe Pani Lucy Brugman. Następnie odczytał opinię
Kapituły a także projekt uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Skąpe”.
W wyniku głosowania uchwała została podjęta, jednogłośnie (13 głosów „za”, 0 „przeciw”,
0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Następnie głos zabrał Wójt Gminy. Poinformował, że myśl w sprawie honorowego
obywatelstwa gminy pojawiła się już kilka lat temu. W 2005 r. podjęta została uchwała wskazująca,
procedurę i sposób nadawania tegoż tytułu. Zamysł był taki, aby odbywało się to podczas świątecznonoworocznych sesji, gdyż posiadają one specjalną uroczystą oprawę. Tak też stało się w przypadku
nadawania pierwszy raz tego tytułu, dla niestety nieżyjącego już doktora Januarego Golona. Później
nastąpiła przerwa i pewnie stąd dzisiaj mamy aż troje kandydatów. Nadanie tytułu Honorowego
Obywatela Gminy jest swoistym podziękowaniem od mieszkańców, za służenie właśnie mieszkańcom
i gminie. W przypadku dwóch Panów Pana Józefa i Pana Zdzisława służba ta funkcjonowała w dwóch
płaszczyznach samorządowej i społecznościowej. Natomiast Pani Lucy w sposób szczególny ukochała
dzieci i otworzyła dla nich swoje serce i swój dom z tego też względu została również Honorowym
Obywatelem Świebodzina. Dziś przyszedł czas na wynagrodzenie jej zasług w Gminie Skąpe,
Następnie podziękował wszystkim radnym za jednomyślność i poinformował, że uroczystość z tej
okazji z udziałem wyróżnionych i osób im najbliższych odbędzie się w miesiącu styczniu.
Ad.V

Sołtys wsi Niesulice Pani Bożena Szczepańska zwróciła uwagę, że na osiedlu
„czerwonym” w Niesulicach o godzinie 2100 gasną lampy uliczne.
Sołtys wsi Rokitnica Wiesław bajeczko zgłosił pilną potrzebę załatania dziur w poboczu
drogi Rokitnica-Węgrzynice, w szczególności do pierwszego zakrętu w kierunku Węgrzynie.
Ad. VI
Udzielając odpowiedzi Wójt poinformował, że sytuacja z gasnącymi lampami może mieć
związek z oświetleniem szlaku spacerowego, przy którym oświetlenie wyłącza się właśnie o tej
godzinie. Komunikat dot. osiedla zostanie przekazany do energetyki. Ponadto zostanie zgłoszony
problem lamp nieświecących w m, Niesulice, Cibórz, Skąpe, Międzylesie.
Temat pobocza drogi Rokitnica-Węgrzynice zostanie zgłoszony do Powiatu,

Ad. VII

W punkcie dotyczącym informacji o realizacji uchwał Rady Gminy i pracy Wójta
w okresie międzysesyjnym, Wójt Gminy odniósł się do następujących tematów:
- wnioski o dofinansowanie inwestycji w ramach „odnowa wsi” uzyskały pozytywne oceny,
czekamy na podpisanie umów;
~ zabiegamy o możliwość wykorzystania 160 tys. zł. z LGD „Leader” na przedłużenie szlaku
spacerowego w Niesulicach do plaży „lumelowskiej” oraz budowę chodnika wzdłuż całej
miejscowości. Całkowity koszt około 250 tys. zł. Na dzień dzisiejszy interpretacja jest taka, że na
ścieżkę środki można przeznaczyć natomiast na chodnik już nie. Sprawy na razie nie
przesądzamy i próbujemy dalej analizować możliwości wykonania zadania ze środków
zewnętrznych;
- toczą się negocjacje dotyczące lokalizacji kopalni w Radoszynie i w sprawie złoża przy m, Łąkie.
W 2012 roku gotowa będzie dokumentacja z pozwoleniem na budowę. Jeżeli wszystko pójdzie
zgodnie z planem, to w 2013-2014 roku dojdzie do eksploatacji złóż, co wpłynie na wzrost
podatków dla naszej gminy;
- dużą część czasu zajęły prace związane z planowaniem budżetu gminy na 2012 r.;
Ad. VIII
a) Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy Józef Roszczyk odczytał projekt uchwały w sprawie
uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Skąpe na rok 2012.
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b) Skarbnik Gminy Jarosław Wisz odczytał treść opinii składu orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na rok 2012
wraz z uzasadnieniem.
c) Przewodniczący stałych Komisji Rady Gminy Skąpe odczytali pozytywne opinie Komisji
o projekcie uchwały budżetowej na rok 2012 nie wnosząc do niego uwag.
d) Wójt Gminy Zbigniew Woch poprosił o wprowadzenie do projektu uchwały autopoprawki
polegającej na wpisaniu - przeniesieniu z 2011 r. do realizacji na 2012 rok inwestycji w kwocie
630.430,00 zł. związanej z budową kompleksu boisk „Moje Boisko Orlik 2012” przy Publicznym
Gimnazjum w Radoszynie.
Autopoprawka wprowadzona przez Wójta Gminy została przyjęta jednogłośnie.
Radna Halina Staszynska zapytała czego dotyczy zapis w uchwale budżetowej mówiący o karach
w sprawie ochrony środowiska.
Skarbnik Gminy Jarosław Wisz wyjaśnił, że jest to należna gminie część środków, wnoszonych
przez jednostki do WFOŚiGW.
Radny Mariusz Kuźmicz zapytał co kryje w sobie określenie „mniejsze inwestycje” jakie zadania,
do wysokości jakich środków.
Radny Józef Roszczyk zapytał czy gdyby inwestycja skanalizowania miejscowości Łąkie nie
otrzymała dofinansowania z Unii, byłaby szansa na jej wykonanie.
Wójt Gminy podkreślił, że większość inwestycji w naszej gminie wykonywanych jest
z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych. Gmin w szczególności wiejskich po prostu nie
stać na realizację dużych inwestycji ze środków własnych. Dla budowy kanalizacji w Łąkach jest
szansa na uzyskanie dofinansowania, a dopóki nie będą podpisane umowy, nie zostanie
ogłoszony przetarg.
Odpowiadając na zapytanie Radnego Mariusza Kużmicza w kwestii małych funduszy
inwestycyjnych, Wójt stwierdził, że zdaje sobie sprawę z faktu, że niewielkie inwestycje
w miejscowościach dla ich mieszkańców są bardzo ważne, ale priorytetowo musimy traktować
duże inwestycje, dopóki jest możliwość uzyskania dla nich dofinansowania w wysokości nawet
do 80 %. Kondycja finansowa samorządów wiejskich z budżetu na budżet jest coraz gorsza i jest
to wypadkowa wielu czynników.
Sołtys wsi Pałek Marlena Dusza-Makowska zapytała czy w projekcie budżetu na 2012 r. zostało
zwiększone tzw. „główkowe”.
Wójt Gminy odpowiedział, że „główkowe” nie zostało ani zwiększone ani zmniejszone. Podczas
prac nad konstruowaniem budżetu został przekonany, że nie ma potrzeby go zwiększać, gdyż
dotychczas w większości miejscowości środki te nie były wydatkowane, co jak sądzi świadczy
o analizowaniu sensowności ich wydatkowania.
Sołtys wsi Pałek Marlena Dusza-Makowska poprosiła, aby w przyszłości organizować spotkania
z sołtysami na temat środków finansowych przyznawanych miejscowościom. Na dzień dzisiejszy
z budżetem w wysokości 2 tys. zł. za wiele nie da się zrobić.
Wójt Gminy przyznał rację pani Sołtys i zaproponował, aby Sołtysi ze swojego grona wybrali
przedstawiciela , aby przy jego pomocy można było organizować spotkania, A wracając do
„główkowego” podkreślił, że kiedy miejscowość wykazywała inicjatywę, obliczoną na
wykorzystanie tych środków, a faktyczna wysokość kosztów była wyższa, różnica była
pokrywana z budżetu gminy i jest wola, aby tą zasadę podtrzymywać.
Radny Mariusz Kużmicz podkreślił, że plany wydatkowania „główkowego” są ustalane na
zebraniach wiejskich, ale najwyraźniej jest problem z ich realizacją.
Sołtys wsi Rokitnica Wiesław Łajeczko poinformował, że wystosował pismo do Skarbnika
Gminy z propozycjami do budżetu i otrzymał odpowiedź odmowną.
e) Po dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak poddał pod głosowanie przyjęcie
uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Skąpe na rok 2012. W wyniku
głosowania uchwała została jednogłośnie podjęta (13 głosów „za”, 0 „przeciw”,
0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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Ad. IX
a) 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 2012-2018.
b) Wójt Gminy Zbigniew Woch analogicznie do uchwały budżetowej poprosił o wprowadzenie do
projektu uchwały autopoprawki polegającej na wpisaniu - przeniesieniu z 2011 r. do realizacji na
2012 rok inwestycji w kwocie 630.430,00 zł. związanej z budową kompleksu boisk „Moje
Boisko Orlik 2012” przy Publicznym Gimnazjum w Radoszynie.
Autopoprawka wprowadzona przez Wójta Gminy została przyjęta jednogłośnie.
c) Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na lata 2012-2018.
W wyniku głosowania uchwała została jednogłośnie podjęta (13 głosów „za”, 0 „przeciw”,
0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. X

Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak poinformował, że wszystkie uchwały
uzyskały pozytywne opinie stałych Komisji Rady Gminy.
a) Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały Nr 1V/1O/2O1O Rady Gminy Skąpe z dnia 29 grudnia 2010 r, w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Skąpe na rok 2011. W wyniku głosowania uchwała została jednogłośnie podjęta
(13 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
b) Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak odczytał 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 jednogłośnie podjęta (13 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”)
i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
c) Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak odczytał projekt uchwały w sprawie uzgodnienia
projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego zmieniającego Rozporządzenie
nr 4 Wojewody Zielonogórskiego z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie utworzenia Gryżyńskiego
Parku Krajobrazowego. W wyniku głosowania uchwała została jednogłośnie podjęta (13 głosów
„za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
d) Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń w pasie
drogowym dróg gminnych. W wyniku głosowania uchwała została jednogłośnie podjęta
(13 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
e) Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak odczytał projekt uchwały w sprawie odstąpienia
od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru górniczego
Radoszyn. W wyniku głosowania uchwała została jednogłośnie podjęta (13 głosów „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
f) Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak odczytał projekt uchwały w sprawie zasad
udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Skąpe, trybu postępowania
w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania. W wyniku głosowania uchwała została
jednogłośnie podjęta (13 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik
do niniejszego protokołu.
Ad. XI
Radny Krzysztof Szymczak zapytał Wójta o zadania gminy wynikające ze zmiany ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Wójt Gminy Zbigniew Woch wyjaśnił, że ustawa ta obowiązuje od 01.01.2012 r. jednak
ostateczny termin jej wejścia w życie określono na 30.06.2013 r. Wstępnie przygotowujemy się, aby
w naszej gminie nowe zasady funkcjonowały od 01.01.2013 r. Z informacji uzyskanych podczas
szkoleń wynika, że rada gminy podejmie uchwałę i określi stawkę za wywóz śmieci dla
1 mieszkańca. Aby zorientować się co do wysokości obsługi 1 mieszkańca, wcześniej będzie można
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ogłosić przetarg na usługę kompleksową, czyli my wyłonimy wykonawcę, a w jego kwestii będzie to,
gdzie śmieci będą składowane. Znowelizowana ustawa zobowiązuje nas do zwiększenia dbałości
o segregację śmieci. Spowoduje też, że wszyscy będą mieli pojemniki na śmieci, a opłata za ich
wywóz będzie nosiła znamiona podatku. Ostatecznie usługa wywozu nieczystości będzie dla
mieszkańca tańsza.
Radny Andrzej Sworek zapytał czy każdy będzie przypisany do jednego podmiotu
obsługującego, czy można będzie samemu wybrać.
Wójt Gminy udzielając odpowiedzi wyjaśnił, że podmiotem zobowiązanym do wyboru
świadczeniodawcy jest gmina. W ustawie istnieje zapis, że w gminach do 10 tys. mieszkańców będzie
jeden podmiot.
Radny Mariusz Kuźmicz uważa , że skoro opłata będzie wyliczana od ilości śmieci, to
nikt nie będzie dbał o ich segregację, kontenery będą się zapełniały, częstotliwość wywozu wzrośnie,
a wraz z nią wzrośnie też opłata.
Wójt Gminy uważa, że pomysł jest dobry, jest wypadkową rozwiązań wdrożonych
w państwach, należących teraz do najczystszych w Europie,
Radna Ewa Kasprzak zapytała o możliwość zabezpieczenia skrzynek na zakręcie drogi
w Radoszynie przy posesji Nr 1. W ciągu 6 miesięcy, zdarzyły się tam trzy wypadki i dwa razy
skrzynki zostały zniszczone.
Wójt Gminy wyjaśnił, że ze strony Zarządu Dróg Wojewódzkich jest deklaracja na
zabezpieczenie łuku drogi, poprzez ustawienie band.
Następnie Wójt Gminy poinformował, że zostały podjęte czynności związane z pomiarami prędkości
na terenie gminy. Otrzymaliśmy ofertę od potencjalnego wykonawcy usługi. Będziemy wyłaniali
wykonawcę na wykonanie dokumentacji zmiany organizacji ruchu, tak aby w miesiącu marcu
wszystko już funkcjonowało.
Radny Andrzej Sworek zapytał jaki będzie udział gminy w dochodach z mandatów
i dodał, że w miejscowości Węgrzynice także dobrze byłoby wyznaczyć miejsce do pomiaru
prędkości.
Wójt Gminy wyjaśnił, że jeśli okaże się, że na terenie gminy są miejsca , które należy
włączyć do pomiaru to uczynimy to. Koszt wynajęcia firmy na kilka godzin to około 500 zł. Na
wielkie zyski nie należy się nastawiać tym bardziej, że trzeba będzie zatrudnić osobę do pomocy
strażnikowi przy wypisywaniu mandatów. Główne przesłanie tych działań, to nie ściąganie mandatów
tylko działania prewencyjne.
Radny Mariusz Kuźmicz zwrócił uwagę, że statuty sołectw nie są dostosowane do
wymogów podpisania umów z Agencją Rynku Rolnego w sprawie dostaw żywności z Banku
Żywności.

Ad. XII
Punkt ten dotyczył przyjęcia protokołu z XV 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. XIII
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął XVI sesję Rady Gminy
Skąpeogodz. 13 .

Na tym protokół zakończono i podpisano.
Przewodniczący Rady

irosław Olczak

Protokołowała: 11 o na Za I i sz
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