PROTOKÓŁ Nr XVII/2012
z Sesji Rady Gminy Skąpe
z dnia 27 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak otworzył o godzinie 9~ obrady XVII Sesji
Rady Gminy. Przywitał zebranych radnych i sołtysów, Wójta Gminy Zbigniewa Wocha, Sekretarza
Gminy Alicję Hoppen-Anyszko, Skarbnika Gminy Jarosława Wisza, Panią Wiesławę Stefanowską przedstawiciela PPH „Postęp’ S.A., Kierownika SZGK Honoratę Kuriatę, Kierownika OPS Artura
Macula oraz Strażnika Gminnego Juliusza Tomaszewskiego.. Stwierdził, że na stan 15 radnych
obecnych jest 13, więc podjęte uchwały będą miały moc obowiązującą. Następnie zaproponował, aby
z przesłanego porządku obrad wycofać dwie uchwały :
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenów zabudowy rekreacyjno- wypoczynkowej z usługami oraz infrastrukturą techniczną,
- odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wobec braku innych zmian porządek posiedzenia w wyniku głosowania został jednogłośnie przyjęty
i przedstawia się następująco:
I.
Otwarcie obrad sesji.
II.
Informacja o stanie zaległości podatkowych na dzień 31 grudnia 2011 r.
III.
Interpelacje i wnioski.
IV.
Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
V.
Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy i pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
VI.
Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały Nr XVI/109/2011 Rady Gminy Skąpe z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Skąpe na rok 2012,
b) zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz
wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości ich wynagrodzenia,
c) ustalenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków,
d) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu w trybie bezprzetargowym,
e) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych
zbywanych na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym,
f) zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej,
g) przystąpienia Gminy Skąpe do Stowarzyszenia „Aglomeracja Zielonogórska”,
h) planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 r.
VII.
Sprawy różne.
VIII.
Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Gminy.
IX.
Zamknięcie obrad.

Z uwagi na obecność na sesji Pani Wiesławy Stefanowskiej Kierownika Zakładu Usług
Medycznych w „Postępie” Przewodniczący Rady Mirosław Olczak oddał jej głos.
Wiesława Stefanowska po przedstawieniu się poinformowała, że w „Postępie” odpowiada
m.in. za funkcjonowanie przychodni w Ołoboku. Na dzień dzisiejszy przez trzy dni w tygodniu
przyjmują lekarze rodzinni: doktor Olesiak oraz doktor Żytyńska. Od kwietnia do pracy wraca doktor
Burzyńska i także będzie dostępna jednego dnia w Ołoboku. Po 6 miesiącach funkcjonowania
przychodni zaopcjowanych jest tylko 400 pacjentów. Prosi o pomoc w rozbudowaniu tej grupy,
Dodała że „Postęp” gwarantuje lekarzy z praktyką i doświadczeniem, dobiy poziom wyposażenia,
a także dzięki podpisaniu z NFZ na 2012 r. umowy na świadczenie wielu badań specjalistycznych.,
dostęp do lekarzy różnej specjalizacji a także dostęp do poradni rehabilitacyjnej (Jedynej
w Świebodzinie). Nadmieniła także, że od roku „Postęp” poszukuje na terenie całego kraju lekarza
podstawowej opieki zdrowotnej, gwarantując mu dobre warunki pracy, mieszkanie i jak do tej pory
działania te są bezskuteczne. Otwarta jest na pytania ewentualnie uwagi dotyczące funkcjonowania
Ośrodka.

Radny Mariusz Kuźmicz. dziwi się, że do liczby zaopcjowanych nie wlicza się osób
zapisanych do lekarzy poz w „Postępie” ale w przychodniach w Świebodzinie. Dodał także, że
w skutek zamknięcia przychodni w Ciborzu, wielu mieszkańców ma kłopot z opieką lekarską.
Wójt Zbigniew Woch zabierając głos wyjaśnił, że obecność Pani Stefanowskiej na sesji nie
jest przypadkowa. Jest to pierwszy krok dla ocalenia ośrodka zdrowia w Ołoboku. Koszty jego
funkcjonowania są dużo wyższe niż zyski z zaopcjowanych pacjentów. Nie ma co ukrywać, że
w Polsce opieka zdrowotna osadzona jest na rachunku ekonomicznym i tam, gdzie nie ma zysku
usługodawca nie będzie świadczył usług w nieskończoność. Na ostateczne podjęcie decyzji co do
dalszego funkcjonowania „Postępu” w ośrodku w Ołoboku wyznaczyliśmy koniec lata. Nie ukrywa,
że powoli zaczął podpytywać innych świadczeniodawców i prawdę mówiąc dużego zainteresowania
nie ma. Apeluje do radnych i sołtysów, aby zachęcać mieszkańców do wypełniania deklaracji jak
najszybciej, bez zbędnej zwłoki. Możliwość ku temu będzie już podczas najbliższych zebrań
wiejskich. Aby zapewnić opiekę lekarską w ośrodku w Ołoboku musimy przekonać jak największą
liczbę pacjentów. Od kwietnia lekarze będą przyjmowali cztery dni w tygodniu, temat szczepień
zostanie załatwiony zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców. Pamiętajmy, że obecnie w Polsce jest
szalenie mało lekarzy poz.
Wiesława Stefanowska dodała, że doktor Olesiak w Świebodzinie ma zaopcjowanych tak
wielu pacjentów, że już większej liczby nie jest w stanie zaspokoić, natomiast w Ołoboku ma ten
komfort, że może sobie na to pozwolić. Opcja w Ołoboku skutkuje przyjęciem chorego także
w Świebodzinie.
Radny Andrzej Kałużny poinformował, że na spotkaniu we wsi z Panem Janickim, sołtysom
wręczane były deklaracje, z którymi obeszli całe wioski. W wyniku tej akcji dopisało się 150 osób.
Okazało się, że wielu zapisanych jest do lekarzy „Postępu” w Świebodzinie. Gdyby zsumować
wszystkie te opcje wyszłoby 1100 deklaracji. Uważa, że właściwie wszystko teraz zależy od
„Postępu”. Jeśli lekarze będą częściej dostępni lub zwiększy się jakość świadczonych usług to
pacjenci sami przyjdą. Naszym zadaniem jest zachęcanie, ale większego zaangażowania oczekuje od
„Postępu”.
Wiesława Stefanowska stwierdziła, że nie chcą rezygnować z prowadzenia ośrodka
w Ołoboku, gdyż ponieśli już duże koszty. Ze swojej strony zapewniają, zwiększenie świadomości
personelu pod kątem funkcjonowania ośrodka w Ołoboku, przygotowanie akcji reklamowej typu
plakaty, ulotki, czy także udział w zebraniach wiejskich.
Radny Mariusz Kuźmicz zauważył, że zamknięcie przychodni w Ciborzu, nie pomogło
„Postępowi”. Ponadto dojazd PKS-em do Ołoboku nie jest w żaden sposób dostosowany.
Radny Andrzej Sworek uważa, że dla ludzi ważne jest, aby przyjmował ich jeden lekarz. Jadąc
przez Skąpe mają pewność, że trafią do lekarza, który ich zna, natomiast w Ołoboku przyjmuje teraz
dwóch a docelowo trzech lekarzy.
Wójt Zbigniew Woch podkreślił, że ideą podstawowej opieki zdrowotnej jest jeden lekarz.
Przypomniał, że pierwszym pomysłem na wyłonienie usługodawcy było powołanie w tym celu
komisji. Komisja ta zapoznała się z ofertami przedstawionymi przez trzy podmioty. Od samego
początku miała świadomość, że był podmiot, który oferował jednego lekarza przez pięć dni
w tygodniu, podczas gdy „Postęp” gwarantował trzech lekarzy cztery dni tygodniowo. Sytuacja od
samego początku była klarowna i stąd była decyzja o konsultacjach społecznych. Jeśli chodzi
o przychodnię w Ciborzu, to na jej zamknięcie wpłynęło wiele czynników, Przede wszystkim odejście
doktor Mikszy, absencja innego lekarza z „Postępu”, otwarcie ośrodka w Ołoboku i związane z tym
wszystkim braki kadrowe lekarzy poz. Dzisiaj musimy wspólnie uczynić wszystko, aby zwiększyć
populację zaopcjowanych do lekarzy w Ołoboku i dostosować usługi do oczekiwań pacjentów.
Radny Michał Ligas zapytał czy istnieje możliwość przygotowania wykazu osób z Ołoboku
i okolic zaopcjowanych do lekarzy „Postępu” ale w Świebodzinie.
Radna Halina Staszyńska uważa, że sam lekarz przyjmując osobę naszego terenu
w Świebodzinie, powinien namawiać do korzystania z usług w Ołoboku i przepisania się tam.
Radny Andrzej Kałużny jest zdania, że spotkanie z mieszkańcami będzie mało skuteczne. Jego
zdaniem należy wyjść do ludzi z reklamą.
Wiesława Stefanowska odpowiadając na pytanie Radnego Michała Ligas obiecała
przygotować taki wykaz. Ponadto zapewniła, że „Postęp” przygotuje akcję marketingową.
Radny Mariusz Kuźmicz zapytał czy jest szansa, że „Postęp” wróci do przychodni w Ciborzu.

Wójt Zbigniew Woch poinformował, że na spotkaniu z Prezesem Mieczysławem Janickim
zadał mu takie pytanie. Uzyskał odpowiedź była, że jest to możliwe, ale Wójt jest innego zdania.
Doktor Barski także nie jest zainteresowany przyjęciami w Ciborzu, podobnie jak inne podmioty.
Oferta byłaby dla nich atrakcyjna przy liczbie opcji w granicach 2000 co jest niemożliwe do
osiągnięcia.
Radny Andrzej Kałużny zapytał czy po zmianie lekarza w ślad za pacjentem idzie jego
historia choroby.
Wiesława Stefanowska wyjaśniła, że na wniosek pacjenta w ciągu 7 dni musi być wydana
kserokopia historii choroby.
Wobec wyczerpania pytań Przewodniczący Rady Mirosław Olczak podziękował Pani
Wiesławie Stefanowskiej i ogłosił przerwę w obradach.
Ad. II
Skarbnik Gminy Jarosław Wisz przedstawił prezentację multimedialną nt. zaległości
podatkowych osób fizycznych i osób prawnych według stanu na dzień 31.12.2011 r. (w załączeniu).
Wójt Gminy Zbigniew Woch odnosząc się do informacji przedstawionych przez Skarbnika
stwierdził, że jest populacja obywateli ok. 10%, którzy nie płacą podatków. W tej grupie są tacy,
którzy nie płacą bo najzwyczajniej zapominają, ale są też tacy, którzy nie płacą, bo nie chcą i oni są
objęci tytułami wykonawczymi. Mimo ciężkich czasów należy naszym podatnikom podziękować
i pogratulować, że regulują należności podatkowe z mniejszym lub większym wyrzeczeniem.
Następnie Skarbnik Gminy Jarosław Wisz przedstawił sprawozdanie z wysokości średnich
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego (w załączeniu).
Wójt Gminy Zbigniew Woch dodał, że podane kwoty są kwotami brutto i do nauczycieli
w stopniu „dyplomowany” należy jeszcze dodać dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy. Czyli
przeciętne miesięczne wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego to kwota 5.100 zł. brutto. W 2011
r. subwencja z budżetu państwa wyniosła ok. 3 min 300 tys. zł. a pensje nauczycieli
ok. 3 min 900 tys. zł. , natomiast w bieżącym roku będzie to kwota odpowiednio 3 min 500 tys. zł.
i 4 min 100 tys. zł.

Ad. III

Radny Mariusz Kuźmicz poprosił o ponaglenie Enei w sprawie nieświecących lamp
w Ciborzu - szczególnie przy przystanku PKS oraz zgłosił konieczność uzupełnienia na istniejącym
słupku, znaku drogowego E-17a oznaczającego wjazd do miejscowości Cibórz od strony Skąpego
i załatania dużej wyrwy w drodze Cibórz-Skąpe.
Radny Andrzej Kałużny poprosił o opracowanie harmonogramu uzupełnienia na terenie
Gminy oświetlenia ulicznego, dla którego przygotowana jest dokumentacja, z przybliżonym terminem
wykonania. Ponadto zasugerował, aby zapoznać się z tematem oświetlenia solarowego, na które
niewymagana jest dokumentacja, nie trzeba instalacji, a koszt oscyluje w granicach 5-6 tys. zł. za
punkt świetlny. Następnie zgłosił interpelację w sprawie fatalnego stanu nawierzchni ulicy Bolesława
Chrobrego w Ołoboku. Nowa nawierzchnia miała być wykonana w ramach tzw. „schetynówki”, co
niestety się nie udało. Prosi przynajmniej o załatanie dziur w drodze szczególnie w kierunku
ul. Kościelnej.
Przewodniczący Rady Mirosław Olczak zgłosił interpelację dot. fatalnego stanu drogi
szutrowej, stanowiącej objazd drogi dojazdowej z m. Kępsko do drogi krajowej Nr E 65, w związku
z budową wiaduktu drogi S3. Poprosił o wyegzekwowanie od inwestora tego przedsięwzięcia,
doprowadzenia drogi do stanu przejezdności.
Sołtys wsi Rokitnica Wiesław Łajeczko poprosił o możliwość skierowania na działkę po
boisku, samochodów przeładowujących drzewo z lasu. Ponadto poinformował, że otrzymał
odpowiedź ze Starostwa Powiatowego na interpelację w sprawie naprawy drugi RokitnicaWęgrzynice. Przyznał, że droga w miarę możliwości jest naprawiana regularnie, natomiast pobocze
wymaga pilnego remontu.
Sołtys wsi Niesulice Pani Bożena Szczepańska wspomniała, że dodatkowe oświetlenie uliczne
wskazane byłoby przy posesjach Nr 13A i 26 w Niesulicach.
Sołtys wsi Pałek Marlena Dusza-Makowska podziękowała za przesłanie interpelacji do ZDW,
w sprawie luster i przejścia dla pieszych w Pałcku i poprosiła o przesłanie zapytania odnośnie

oznakowania zakrętu od strony Sulechowa poziomymi punktami odblaskowymi tzw. kocimi oczkami.
Ponadto zgłosiła, że otoczenie byłej szkoły w m. Pałek wymaga doświetlenia.
Ad. IV
-

-

-

Udzielając odpowiedzi na zgłoszone interpelacje Wójt Gminy poinformował, że:
interpelacja Pani Sołtys z Pałcka zostanie przekazana do ZDW;
interpelacja Przewodniczącego Rady Mirosława Olczaka będzie przekazana do Starostwa
Powiatowego, podobnie jak wniosek Sołtysa Rokitnicy w sprawie naprawy pobocza drogi
Rokitnica-Węgrzynice i Radnego Mariusz Kuźmicza odnośnie znaku drogowego miejscowość
Cibórz, natomiast kwestia załatania dziury w jezdni zostanie zgłoszona telefonicznie;
kwestią przeładunku drzewa w Rokitnicy zajmie się Strażnik Gminny;
harmonogram uzupełniania punktów świetlnych zostanie przygotowany, jednak jego realizacja
zależeć będzie od możliwości finansowych gminy;
na spotkaniu z Panem Najdeckim z Enei Wójt wniósł zastrzeżenia co do sposobu i terminów
realizacji interwencji - obiecano te kwestie przyspieszyć;
w kwestii zgłaszania problemów z oświetleniem ulicznym Wójt poprosił, aby przez jego osobę
przekazywano informacje do Enei; do wtorku oczekuje od sołtysów map z zaznaczonymi
punktami świetlnymi do naprawy;
w temacie remontu nawierzchni ulicy Bolesława Chrobrego w Ołoboku Wójt poinformował, że
dokumentacja na tą inwestycję jest przygotowana, niestety widoki na jej wykonanie
z dofinansowaniem w wysokości 50 % są nie najlepsze, Dzisiaj poziom dofinansowania to 30 %
i dopóki się on nie zwiększy nie wykonamy tego remontu; Być może uda się to przy udziale
środków z nowego budżetu unijnego, jednak już dzisiaj mówi się, że jego wysokość nie będzie
przekraczała 30 %; W 2010 r. droga została odnowiona, poprawy wymagają odcinki przy
posesjach Pana Romejki i Pana Zamojskiego, ale podejmowanie interwencji podczas obfitych
opadów deszczu lub silnych mrozów nie ma sensu;

Ad. V

W punkcie dotyczącym informacji o realizacji uchwał Rady Gminy i pracy Wójta w okresie
międzysesyjnym, Wójt Gminy odniósł się do następujących tematów:
- rozstrzygnięty został konkurs na stanowisko ds. budownictwa i zamówień publicznych
w urzędzie; spośród czterech kandydatów, dwóch nie spełniło wymogów formalno-prawnych;
najwięcej punktów zdobył Pan Paweł Golimento i od 1 lutego zacznie pracę w Urzędzie;
- 16 stycznia zostały podpisane umowy na dofinansowanie remontów świetlic wiejskich w Pałcku
i Skąpem, remontu stadionu sportowego w Ciborzu i budowy szlaku spacerowego w Niesulicach;
na remont stadionu został złożony dodatkowy wniosek o dofinansowanie w wysokości 300 tys.
zł. z funduszu z Urzędu Marszałkowskiego; jeżeli zostanie przyznane dofinansowanie inwestycja
rozpocznie się w 2012 r.;
- wnioski księży proboszczów na remonty kościołów także otrzymają dofinansowanie (Pałek
i Rokitnica były pilotowane przez Gminę);
- wspólnie z Panem Skarbnikiem uda się do Banku Gospodarstwa Krajowego zapoznać się ze
specjalnym pakietem korzystnych pożyczek dla samorządów na cele inwestycyjne;
- rozstrzygnięty został przetarg na dostawę energii elektrycznej, spośród 2 ofert, najkorzystniejszą
przedstawiła firma PKP Energetyka S.A., która za jednostkę oświetlenia ulicznego
zaproponowała stawkę 259 zł. (było 319 zł.); umowa będzie obowiązywała od kwietnia do końca
2013 r. - a przewidywane oszczędności będą oscylowały w granicach 85 tys. zł.,
- 24 stycznia minął termin składania wniosków do LGD; złożyliśmy dwa wnioski: pierwszy na
kontynuację szlaku spacerowego do kanału przy ośrodku Pana Strychalskiego a drugi na budowę
chodnika od budynku Nr 65 (smażalnia lyb) do budynku Nr 2 (sklep Pana Głowackiego); jednak
możliwość wykonania tego drugiego ze środków z LGD jest obecnie na nasz analizowana
w Urzędzie Marszałkowskim;
- wraz z Przewodniczący Rady wziął udział w spotkaniu kilku okolicznych gmin pod
przewodnictwem Urzędu Marszałkowskiego, w sprawie Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego,
efektem spotkań ma być makieta szlaku wina; gmina Skąpe zainteresowana jest stworzeniem

szlaku kajakowego w południowej części; Wójt spotkał się z Kierownikiem Zarządu Melioracji
Wodnych w sprawie usunięcia zadrzew i eń wzdłuż brzegu jeziora od plaży policyjnej do plaży
lumelowskiej oraz ustawienia wody na bunkrze w Ołoboku;
- trwają dyskusje z PGNiG w zakresie odwiertu Ołobok-Łąkie; efektem zmiany przepisów prawa
jest wycofanie z porządku obrad dwóch uchwał dot. tego terenu; temat na razie pozostaje
w zawieszeniu;
- Wójt odczytał pismo dyrektora gimnazjum Andrzeja Wałacha dot. dofinansowania zakupu
sztandaru; ani dana jednostka ani organ założycielski ze środków budżetowych nie mogą dokonać
zakupu; sztandar musi być ufundowany - stąd prośba o wsparcie;
- zewnętrzna firma przygotowuje dokumenty związane z odzyskaniem podatku VAT - przełom
stycznia i lutego zostaną złożone korekty deklaracji dotyczące rozliczeń, zakwalifikowanych
przez nas inwestycji, między innymi od tego od tego czy i kiedy zostaną rozpatrzone przez Urząd
Skarbowy uzależniamy terminy ogłoszenia pewnych przetargów.
Ad. VI
a) Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały Nr XVI/109/2011 Rady Gminy Skąpe z dnia 29 grudnia 2011 r. 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.
b) Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów
i określenia wysokości ich wynagrodzenia. 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 ustalenia
zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. W wyniku
głosowania uchwała została jednogłośnie podjęta (13 głosów „za”, 0 „przeciw”,
0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Wójt Gminy Zbigniew Woch poinformował, że jest to uchwała regulująca ogólne zasady
udzielania dotacji, jej przyjęcie stwarza możliwość planowania dotowania zadań
konserwatorskich przy kościołach zabytkowych z budżetu gminy.
d) Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu w trybie bezprzetargowym. 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 wyrażenia
zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz
najemcy w trybie bezprzetargowym. 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 zmiany
uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjne. W wyniku głosowania uchwała została
jednogłośnie podjęta (13 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik
do niniejszego protokołu.
g) Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak odczytał projekt uchwały w sprawie
przystąpienia Gminy Skąpe do Stowarzyszenia „Aglomeracja Zielonogórska”. W wyniku
głosowania uchwała została jednogłośnie podjęta (13 głosów „za”, 0 „przeciw”,
0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
h) Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak odczytał projekt uchwały w sprawie planu pracy
Komisji Rewizyjnej na 2012 r. W wyniku głosowania uchwała została jednogłośnie podjęta
(13 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.

Ad. VII
Przewodniczący Rady Mirosław Olczak odczytał apel Stowarzyszenia Oświatowców
„GAN ES A” dot. wsparcia jego działalności poprzez przekazanie 1% podatku (w załączeniu).

Ad. VIII
Punkt ten dotyczył przyjęcia protokołu z XVI 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. IX
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął XVII sesję Rady Gminy
Skąpe o godz. 1150.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodniczący Rady
Mjr^sław Olczak

Protokołowała: Ilona Żalisz
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