PROTOKÓŁ Nr XVHI/2012
z Sesji Rady Gminy Skąpe
z dnia 9 marca 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak otworzył o godzinie 9— obrady XVIII Sesji
Rady Gminy. Przywitał zebranych radnych i sołtysów, Wójta Gminy Zbigniewa Wocha, Sekretarza
Gminy Alicję Hoppen-Anyszko, Skarbnika Gminy Jarosława Wisza,, Kierownika SZGK Honoratę
Kuriatę, Kierownika OPS Artura Macula oraz Strażnika Gminnego Juliusza Tomaszewskiego..
Stwierdził, że na stan 15 radnych obecnych jest 15. Następnie zaproponował, aby do przesłanego
porządku obrad wprowadzić dwie uchwały:
- zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom
w Gminie Skąpe oraz trybu i kontroli prawidłowości ich wykorzystywania,
- zmiany uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Skąpe.
Sołtys wsi Międzylesie Mirosław Kol ber poprosił o przedstawienie argumentów stojących za
projektem uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Skąpe
środków stanowiących fundusz sołecki.
Przewodniczący Rady poinformował, że temat będzie dyskutowany zgodnie z porządkiem obrad.
Wobec braku innych zmian porządek posiedzenia w wyniku głosowania został jednogłośnie przyjęty
i przedstawia się następująco:
I.
Otwarcie obrad sesji.
II.
Interpelacje i wnioski.
III.
Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
IV.
Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy i pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
V.
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 Nr XVI/110/2011 Rady Gminy Skąpe z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na lata 2012-2018,
c) nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Skąpe środków stanowiących
fundusz sołecki,
d) zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą
„Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w m. Pałek” w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich,
e) zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą
„Remont z przebudową Sali wiejskiej w m. Skąpe” w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich,
f) zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów szkolnych dla uczniów Publicznego
Gimnazjum prowadzonego przez Gminę Skąpe,
g) zmiany uchwały w sprawie dodatków mieszkaniowych przyznawanych nauczycielom
zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Skąpe,
h) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Skąpem,
i) ustalenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
j) zaliczenia dróg gminnych do kategorii dróg publicznych,
k) nadania nazw drogom wewnętrznym,
l) wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy
po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat,
m) wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Skąpe nieruchomości stanowiących własność
osoby fizycznej,
n) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na
terenie działek położonych w obrębie Ołobok,
o) zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom
w Gminie Skąpe oraz trybu i kontroli prawidłowości ich wykorzystywania,
p) zmiany uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Skąpe.

VI,
VII.
VIII.
IX.

Przyjęcie informacji z działalności stałych Komisji Rady Gminy za 2011 rok.
Sprawy różne.
Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Gminy.
Zamknięcie obrad.

Ad. II

Radny Krzysztof Szymczak zapytał czy znana jest Wójtowi data oddania do użytku wieży
telefonii komórkowej w Podłej Górze.
Przewodniczący Rady Mirosław Olczak zgłosił konieczność naprawy drogi powiatowej
Niekarzyn-Kępsko. Dziury w nawierzchni sięgają nawet 30 centymetrów.
Sołtys wsi Niesulice Bożena Szczepańska przedstawiła pilną potrzebę ustawienia lustra
drogowego przy posesji Nr 6 w Niesulicach (w miejscu gdzie została ścięta lipa). Ponadto poprosiła
o naprawienie lampy ulicznej przy posesji Pana Półtoraka oraz o nawiezienie tłucznia na drogę
prowadzącą na osiedle „kwiatowe”.
Sołtys wsi Pałek Marlena Dusza-Makowska zapytała czy w tym roku zostanie
przeprowadzona akcja wywozu gabarytów. Ponadto zapytała o możliwość zlikwidowania przy posesji
Pana Kargula zastoiska wody, powodującego dewastację drogi.

Ad. III
-

-

-

-

-

Udzielając odpowiedzi na zgłoszone interpelacje Wójt Gminy poinformował, że:
wieża telefonii komórkowej w Podłej Górze powinna zostać uruchomiona do maja; aktualnie,
zgodnie z procedurami, inwestycja podlega ocenie różnych instytucji i jest to niezależne od
wykonawcy; o dokładnym terminie uruchomienia spróbuje się dowiedzieć;
temat drogi powiatowej Niekarzyn-Kępsko oraz sprawa postawienia lustra drogowego
w Niesulicach zostaną przekazany do Starostwa Powiatowego;
potrzeby w zakresie wyrównania tłuczniem dróg - obecnie trwa inwentaryzacja dróg, a kolejność
remontów zależeć będzie od ilości tłucznia i wyników analizy;
w budżecie na 2012 r. zarezerwowana jest kwota 50 tys. zł.. W ramach tych środków w miesiącu
kwietniu lub maju powstanie harmonogram rzeczowo-finansowy wykorzystania tych środków na
cele nowych punktów świetlnych; na tym etapie nie jest z stanie powiedzieć czy punkt, o którym
mówi Pani Sołtys będzie wykonany w 2012 czy w 2013 r. - bo taki ostateczny termin
zakończenia tych działań zakładamy;
nad wywozem śmieci wielkogabarytowych Wójt musi się zastanowić; w związku z upływem
dwóch lat od poprzedniej akcji, byłoby to wskazane, lecz w budżecie na ten cel nie ma
zabezpieczonych środków; ponadto dotychczas wywózka zamiast dwa dni trwała prawie miesiąc,
a do kontenerów ładowane było wszystko łącznie ze śmieciami komunalnymi i żużlem;
jeśli chodzi o zastoisko wody w Pałcku Wójt wyjaśnił, że z uwagi na mnogość podmiotów
uczestniczących, wziął na siebie przygotowanie dokumentacji; udało się osiągnąć kompromis ze
wszystkimi zainteresowanymi oprócz właściciela sąsiedniej działki. Instalacja odprowadzająca
wodę miała zostać wykonana 50 m od budynku mieszkalnego, a na posesji miała być
wybudowana studnia, do której mieszkańcy posesji mogliby odprowadzić swoje wody burzowe.
Niestety właściciel wymagał od Wójta podpisania dokumentu o odpowiedzialności za zmianę
stosunków wodnych. Na to Wójt nie mógł się zgodzić. Ubolewa, że zadania nie udało się
wykonać. ZDW w dalszym ciągu gotowe jest do współpracy.

Ad. IV

W punkcie dotyczącym informacji o realizacji uchwał Rady Gminy i pracy Wójta w okresie
międzysesyjnym, Wójt Gminy odniósł się do następujących tematów:
- remont sali wiejskiej w Pałcku
5 marca nastąpiło otwarcie ofert; zgłosiło się siedem
podmiotów, oferując ceny od ok. 712 tys. zł. do ok. 530 tys. zł., czyli kwoty o 145 tys. zł. niższej
od kosztorysowej; obecnie jesteśmy na etapie uzupełniania przez oferentów dokumentów;
rozstrzygnięcie przetargu planowane jest we wtorek. Jeśli nie będzie sprzeciwów, podpisanie
umowy planujemy koło 20 marca; być może wybrany oferent będzie zainteresowany
wykonaniem remontu dachu na kościele w Pałcku;
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II etap budowy szlaku spacerowego w Niesulicach - złożony został wniosek na budowę szlaku od
plaży „policyjnej” do plaży „lumelowskiej”; zadanie na kwotę 237 tys. zł.;
budowa chodnika w Niesulicach w pasie drogi powiatowej od sklepu Pana Głowackiego do
smażalni - wobez wielu wątpliwości interpretacyjnych dotyczących możliwości uzyskania
finansowania na taki typ operacji, zwróciliśmy się o opinię do Urzędu Marszałkowskiego, który
stwierdził, że nie mógłby zakwalifikować wydatków związanych z tym zadaniem do kosztów
kwalifikowanych; ponieważ opinia ta nie rozwiała naszych wątpliwości, zwróciliśmy się
z prośbą do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które nie widzi podstaw do nie przyznania
w tym konkretnym przypadku pomocy ze środków EFRROW; wniosek wraz z opinią został za
pośrednictwem LGD przedłożony w Urzędzie Marszałkowskim i oczekujemy rozstrzygnięcia;
"Lubusik" - autorski projekt Województwa Lubuskiego, którego ideą jest stworzenie bazy
sportowej dla rekreacyjnego uprawiania plażowej piłki siatkowej oraz zapewnienie
alternatywnych form spędzania czasu wolnego. W tym celu Województwo zapewniło
samorządom zainteresowanym udziałem w projekcie wsparcie finansowe w formie dotacji
w wysokości 6.000 zł. Gmina Skąpe, która planuje budowę "Lubusika” w miejscowości
Niesulice, na plaży gminnej byłego ośrodka wypoczynkowego Lumel. Środki otrzymane przez
gminę od samorządu wojewódzkiego przeznaczone zostaną zgodnie z warunkami programu na
pokrycie kosztów zakupu niezbędnych elementów boiska, gmina natomiast własnymi siłami
wybuduje boisko. Rozpoczęcie prac planujemy na dzień 1 czerwca 2012 r.
złożyliśmy wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie pasa olszyn w Niesulicach,
odsłaniających widok na jezioro ze szlaku spacerowego; Zarząd Melioracji Wodnych złożył
wniosek do Gminy Lubrza;
podjęliśmy w Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze działania do
uzyskania zgody na przeniesienie miejsca - regulacji poziomu wody w jeziorze Niesłysz
z dotychczasowej grobli do tzw. czarnego bunkra czyli miejsca zlokalizowanego przy moście na
drodze z Ołoboku do Borowa; taki system obowiązywał do lat 60-tych i chcielibyśmy do niego
powrócić; poprzez to działanie przywrócimy okres, gdy kanał Ołobok wzdłuż lumelu „tętnił
życiem”; to działanie świetnie wkomponowuje się w strategię Województwa Lubuskiego, która
zakłada, że oprócz dużej ilości lasów, drugim najważniejszym produktem w województwie jest
MRU; na tą okoliczność ma powstać specjalna, promująca makieta; w przypadku naszej gminy
mówimy o odcinku południowym - kanał Ołobok a właściwie od jeziora Niesłysz do Odry; jest
pomysł, aby w następnej edycji funduszy unijnych stworzyć możliwość dofinansowania budowy
szlaków kajakowych; w przyszłym tygodniu odbędzie się spotkanie w tej sprawie;
odbyło się spotkanie z przedstawicielami lasów państwowych w kwestii przejęcia drogi,
prowadzącej do ośrodków wypoczynkowych w Niesulicach, mu simy zapłacić ponad 200 tys. zł.
za wycinkę drzew, pod budowę kanalizacji; mimo chęci lasów nie ma możliwości umorzenia
należności w zamian za przejęcia przez gminę drogi i jej odtworzenie.;
tablice informacyjne, usytuowane we wszystkich sołectwach, przyjęła instytucja zarządzająca,
w związku z tym możliwe jest wydanie do nich kluczy dla sołtysów;
kanalizacja w m Łąkie ~ podjęto działania związane z oceną złożonych wniosków, ich liczba
i ilość środków na dofinansowanie są na zbliżonym poziomie; jeżeli podpisanie umów nastąpi
latem lub jesieńią, przetarg zostanie ogłoszony w miesiącach zimowych, bo wtedy łatwiej
o niższe ceny;
odbyło się spotkanie z dyrektorem Enei w sprawie zmiany sieci przesyłowych w Niekarzynie,
przy okazji tej inwestycji może uda się załatwić dodatkowe punkty; działania te do zrealizowania
jeszcze w 2012 r.;
odbyło się spotkanie z radnymi w sprawie finansowania oświaty w gminie oraz funkcjonowania
SZGK, oraz z dyrektorami szkół tylko odnośnie szkół.

Ad. V
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że wszystkie uchwały, za wyjątkiem tej z ppkt n)
otrzymały pozytywne opinie stałych Komisji Rady Gminy Skąpe.
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
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uchwały budżetowej Gminy Skąpe na rok 2012. W wyniku głosowania uchwała została
jednogłośnie podjęta (15 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 XV1/110/2011 Rady Gminy Skąpe z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na lata 2012-2018. W wyniku głosowania
uchwała została jednogłośnie podjęta (15 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”)
i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
c) Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak odczytał projekt uchwały w sprawie nie
wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Skąpe środków stanowiących fundusz
sołecki.
Sołtys wsi Międzylesie Mirosław Kolber chciałby poznać powody podjęcia takiej decyzji.
Wójt wyjaśnił, że temat funduszu był bardzo dokładnie analizowany na komisjach.
Poinformował, że fundusz sołecki istnieje od trzech lat i od początku był jemu przeciwny. Gminy,
które fundusz utworzyły, z budżetu państwa mogą otrzymać 30 % wyliczonej kwoty. W naszej
gminnie na funduszu musielibyśmy przeznaczyć 192 tys. zł., a z „główkowego” jest to kwota
ok. 50 tys. zł. Nie ukrywa, że przy konstruowaniu budżetu zastanawiał się nad zwiększeniem
„główkowego” do 15 zł. na osobę. Okazuje się jednak, że 95 % miejscowości nie wykorzystuje
tych środków, które otrzymuje. Wierzy, że świadczy to o przemyślanym ich wydatkowaniu.
Miejscowości, które miały dobry pomysł na wydanie „główkowego”, ale środków okazało się za
mało, otrzymały wsparcie finansowe z gminy. W przypadku funduszu sołeckiego, środki mogą
być przeznaczone, tylko i wyłącznie na poprawę estetyki wsi i zgodnie z zaplanowanym w roku
poprzednim planem wydatków. Wójt jest przeciwny tworzeniu funduszu, gdyż jego zdaniem jest
on niesprawiedliwy. Dzisiaj za duże inwestycje w większych miejscowościach typu kanalizacja
płacą wszyscy, gdyż najczęściej są one okupione pożyczkami na wkład własny. Te same
miejscowości zgodnie z wyliczeniami miałyby najwięcej pieniędzy w funduszu. Podsumowując
jest przeciwny tworzeniu funduszu i nie wyklucza zwiększenia główkowego.
Sołtys wsi Pałek Marlena Dusza-Makowska zauważyła, że kwestie funduszu są drażliwe dla
samorządów. Pozyskiwania dodatkowych środków dla miejscowości uczą się zarówno sołtysi jak
i mieszkańcy. Odnosząc się do wypowiedzi Wójta zauważyła, że tak naprawdę nie wie, czy
sołtysi są ganieni czy chwaleni za niewydatkowanie „główkowego”. Ponadto nikt nie
zaproponował spotkania z sołtysami i zapoznania ich z katalogiem działań możliwych do
zrealizowania w ramach środków pochodzących z funduszu. Ostatnią rzeczą o której wspomniał
Wójt jest niesprawiedliwość funduszu. Wobec tego zadała pytanie czy podatki są uczciwe?
Zarówno mieszkańcy miejscowości Pałek jak i miejscowości Radoszyn, w której jest kanalizacja,
płacą takie same podatki.
Wójt podkreślił, że w swojej wypowiedzi mocno wyeksponował fakt, że niewydatkowanie
środków z „główkowego” nie jest zarzutem wobec sołtysów i rad sołeckich. Faktem jest, że nie
otrzymał żadnych zgłoszeń, o potrzebie wydatkowania większych środków. Dla zobrazowania
jak to wygląda w innych gminach, poinformował, że w sąsiedniej gminie Bytnica dziwiono się,
że jest coś takiego jak „główkowe”. Tam mieszkańcy sami pozyskują środki na poprawę estetyki
wsi. Jeśli zwiększą się potrzeby wydatkowania „główkowego”, w trakcie konstruowania budżetu
na 2013 r. spotkamy się i porozmawiamy.
Sołtys wsi Rokitnica Wiesław Łajeczko poprosił o zakończenie tematu. Poinformował, że jeszcze
w 2011 r. złożył do Pana Skarbnika wniosek i usłyszał, aby z planami się wstrzymać, bo nie ma
na te cele środków.
Radny Krzysztof Szymczak potwierdził, że temat funduszu był bardzo dokładnie omawiany na
komisjach. Podkreślił, że zgodnie z założeniami funduszu, środki muszą być wydatkowane
zgodnie z ustalonym wcześniej preliminarzem i nie ma mowy o ich przesunięciach. Ponadto
z tych środków nie możliwa jest organizacja imprez typu Dzień Dziecka itp.
Wójt podsumowując całą dyskusję powiedział, że w miesiącach wczesno jesiennych zorganizuje
spotkanie z sołtysami, poświęcone finansowaniu wydatków sołectw w gminie.
Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak poddał pod głosowanie przyjęcie projektu
uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Skąpe środków
stanowiących fundusz sołecki. W wyniku głosowania uchwała została jednogłośnie podjęta
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d)

e)

f)

g)

(15 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących 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 „Przebudowa
i remont świetlicy wiejskiej w m. Pałek” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Wójt Gminy Zbigniew Woch poinformował, źe aby uzyskać dofinansowane, należy mieć
zapewnione środki na wkład własny, gdyż najpierw następuje płatność, a dopiero później zwrot
środków. Bank Gospodarstwa Krajowego udziela pożyczek na wyprzedzające finansowanie. Po
podjęciu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki, bank uruchamia linię kredytową, po
rozliczeniu inwestycji środki unijne wpływają na koto BGK.
W wyniku głosowania uchwała została jednogłośnie podjęta (15 głosów „za”, 0 „przeciw”,
0 „wstrzymujących 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 „Remont
z przebudową sali wiejskiej w m. Skąpe” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Wójt Gminy poinformował, że postępowanie jest analogiczne do poprzedniego. Dodał, że
w ciągu najbliższych dni będzie podjęta decyzja, kiedy zostanie ogłoszone postępowanie
przetargowe.
W wyniku głosowania uchwała została jednogłośnie podjęta (15 głosów „za”, 0 „przeciw”,
0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów szkolnych dla uczniów Publicznego Gimnazjum
prowadzonego przez Gminę Skąpe.
Wójt Gminy Zbigniew Woch poinformował, że jedna z uczennic Gimnazjum w Radoszynie
uzyskała tytuł Mistrza Polski w piłce nożnej. W obowiązującej uchwale dot. stypendiów dla
uczniów gimnazjum, nie było zapisu mówiącego o przyznaniu stypendium sportowego
i artystycznego. Ponadto podany był tylko jeden termin na składanie wniosków o udzielenie
stypendium. Zaproponowana zmiana umożliwi udzielenie stypendium sportowego
i artystycznego, za osiągnięcia uzyskane w trakcie trwania roku szkolnego.
W wyniku głosowania uchwała została jednogłośnie podjęta (15 głosów „za”, 0 „przeciw”,
0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały w sprawie dodatków mieszkaniowych przyznawanych nauczycielom zatrudnionym
w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Skąpe.
Wójt Gminy Zbigniew Woch poinformował, że odbył spotkanie z radnymi, podczas którego
dyskutowane były zagadnienia związane z funkcjonowaniem gminnego systemu oświaty.
Analizowane były dane finansowe i demograficzne. Ze względów finansowych Wójt podjął
decyzję, że będzie składał propozycję racjonalizujące wydatki. Subwencja oświatowa nie
zaspokaja bieżących potrzeb. W dwóch ostatnich latach znacząco wzrosły koszty funkcjonowania
oświaty, w szczególności te związane z płacami, a kwota subwencji co prawda nie zmniejsza się,
ale z roku na rok coraz więcej musimy do niej dokładać z budżetu gminy. Samorządy liczyły na
to, że rząd się zmobilizuje i podejmie działania racjonalizujące. Niestety tak się nie stało. Dlatego
też samorząd nie będzie się dalej przyglądał i podejmie działania w tych aspektach finansowych,
w których ma kompetencje do działania. Pierwsze ruchy dotyczą dodatków mieszkaniowych.
Ustawa nakłada obowiązek przyznania dodatku, ale dąje prawo ustalenia jego wysokości.
Dodatek obowiązujący w naszej gminie był najwyższy w powiecie. Po stawkach
zaproponowanych w projekcie uchwały, zaszlibyśmy z kwoty 60 tys. zł. rocznie do poziomu
15 tys. zł. Ten poziom dodatku, już trzy lata temu obowiązywał w trzech innych gminach. Nie
chciałby, aby ktokolwiek działania wójta odczytał jako atak na nauczycieli lub na szkoły, bo tak
nie jest. Nasze szkoły się rozwijają, nie żałujemy na dodatkowe zajęcia. Jeśli państwo chce
jakimś grupom zawodowym przyznać dodatki, to niech na ten cel przekazuje też środki, bo nas
na nie po prostu nie stać.
Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak poddał pod głosowanie przyjęcie projektu
uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie dodatków mieszkaniowych przyznawanych
nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Skąpe.
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h)

i)

j)

k)

l)

m)

n)

o)

W wyniku głosowania uchwała została podjęta (14 głosów „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący
się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Skąpem.
Wójt Zbigniew Woch wyjaśnił, że zgodnie z prawem, do zakresu zadań opieki społecznej doszło
stosowanie przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Kiedyś za pobyt
mieszkańca gminy w DPS płaciło państwo, później proporcje się zmieniały, do momentu kiedy
zadanie przeszło w całości na samorządy. Teraz przepisy nałożyły obowiązek opłacania przez
gminy ze środków własnych pobyt dzieci w domach dziecka.
W wyniku głosowania uchwała została jednogłośnie podjęta (15 głosów „za”, 0 „przeciw”,
0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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.
Wójt poinformował, że w podjętej uchwale był błędny zapis, mówiący o gminnym rejestrze
zabytków. O dotacje natomiast można ubiegać się dla zabytków wpisanych do rejestru
u Wojewódzkiego Konserwatora.
W wyniku głosowania uchwała została jednogłośnie podjęta (15 głosów „za”, 0 „przeciw”,
0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak odczytał projekt uchwały w sprawie zaliczenia
dróg gminnych do kategorii dróg publicznych. W wyniku głosowania uchwała została
jednogłośnie podjęta (15 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik
do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak odczytał projekt uchwały w sprawie nadania
nazw drogom wewnętrznym. W wyniku głosowania uchwała została jednogłośnie podjęta
(15 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy po umowach
zawartych na czas oznaczony do 3 lat. W wyniku głosowania uchwała została jednogłośnie
podjęta (15 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na nabycie na rzecz Gminy Skąpe nieruchomości stanowiących własność osoby fizycznej.
W wyniku głosowania uchwała została jednogłośnie podjęta (15 głosów „za”, 0 „przeciw”,
0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak odczytał projekt uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie
działek położonych w obrębie Ołobok.
Wójt poinformował, że projekt uchwały na komisjach nie uzyskał pozytywnej opinii. Na ten teren
PGNiG złożyło wniosek o wydanie decyzji lokalizacji celu publicznego, w związku z chęcią
wydobywania ropy i gazu z odwiertu w Ołoboku. Zgodnie z przepisami jeżeli Rada Gminy
w terminie dwóch miesięcy od zwieszenia nie podejmie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia
mpzp, postępowanie zostanie odwieszone.
W wyniku głosowania uchwała nie została podjęta (0 głosów „za”, 15 „przeciw”,
0 „wstrzymujących się”).
Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom w Gminie
Skąpe oraz trybu i kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
Wójt poinformował, że zapożyczona ze Szczańca podstawa naliczania wzrosła, należało dokonać
zmiany w uchwale. Faktyczna kwota dofinansowania nie wzrośnie, zmieni się tylko kwota
rozliczenia za dzieci z innych gmin, przebywające w naszych przedszkolach.
W wyniku głosowania uchwała nie została podjęta (0 głosów „za”, 15 „przeciw”,
0 „wstrzymujących się”).
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p) Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Skąpe.
W wyniku głosowania uchwała została podjęta (14 głosów „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący
się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. VI

Z-ca Przewodniczącego Rady Józef Roszczyk poprosił o zgłaszanie Pani Sekretarz terminów
imprez kulturalno-rozrywkowych organizowanych na terenie gminy.
Radny Mariusz Kuźmicz zwrócił uwagę, że w najbliższą niedzielę odbędą się pierwsze mecze,
a klubu sportowe nie podpisały jeszcze umów na dotacje z gminy.
Wójt wyjaśnił, że umowy są przygotowywane, a pierwsze płatność nastąpi do końca kwietnia.
Ad. VII
Punkt ten dotyczył przyjęcia protokołu z XVII 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. VIII
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął XVIII sesję Rady Gminy
Skąpe o godz. 1130.

Na tym protokół zakończono i podpisano.
Przewodniczący Rady

Protokołowała: Ilona Żalisz
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