PROTOKÓŁ Nr XX/2012
Sesji Rady Gminy Skąpe
z dnia 13 czerwca 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak otworzył o godzinie 9— obrady XX Sesji
Rady Gminy. Przywitał zebranych radnych i sołtysów, Wójta Gminy Zbigniewa Wocha, Sekretarza
Gminy Alicję Hoppen-Anyszko, Skarbnika Gminy Jarosława Wisza przybyłych mieszkańców.
Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak stwierdził, że na stan 15 radnych obecnych jest
13 (lista obecności w załączeniu). Następnie zapytał, czy do przesłanego porządku posiedzenia ktoś
chciałby wprowadzić zmiany. Ponieważ zmian nie zgłoszono, Przewodniczący poddał pod głosowanie
porządek obrad. W wyniku głosowania został on jednogłośnie przyjęty i przedstawia się następująco:
I. Otwarcie obrad sesji.
II.
Informacja o przygotowaniu do sezonu letniego.
III.
Interpelacje i wnioski.
IV.
Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
V.
Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy i pracy Wójta w okresiemiędzysesyjnym.
VI.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Skąpe za 2011 roki podjęcie uchwały w sprawie
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Skąpe za 2011 r.:
1) rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Skąpe za 2011 rok:
a) wysłuchanie opinii Komisji Stałych i Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Skąpe w sprawie
wykonania budżetu Gminy Skąpe za 2011 r.,
b) złożenie wniosku do Rady Gminy Skąpe przez Komisję Rewizyjną w sprawie udzielenia
absolutorium dla Wójta Gminy,
c) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej
Górze o przedłożonym przez Wójta Gminy Skąpe sprawozdaniu z wykonania budżetu
Gminy za rok 2011 oraz o przedłożonej informacji o stanie mienia Gminy za rok 2011,
d) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej
Górze o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Skąpe dotyczącym udzielenia
absolutorium dla Wójta Gminy,
e) dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2011 r.;
2) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Skąpe za rok 2011.
VII.
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 20122018,
c) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego
zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym,
d) wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy
po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat,
e) zmiany uchwały w sprawie nadania nazwy ulicom.
VIII.
Sprawy różne.
IX.
Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Gminy.
X.
Zamknięcie obrad.

Ad. II

Wójt Gminy Zbigniew Woch podkreślił, że zbliża się sezon letni i z uwagi na położenie naszej
gminy, musimy w sposób szczególny się do niego przygotować. Od kilku lat podejmujemy działania,
zmierzające do zagospodarowania miejsc wyznaczonych do kąpieli. Ustawodawca umożliwił
prowadzenie działalności w takiej formie. Jest ona obarczona mniejszą ilością obostrzeń, niż
kąpieliska. Właściciel miejsca wyznaczonego do kąpieli zobowiązany jest do wykonania dwóch
badań wody (14 dni przed sezonem i 1 raz w trakcie trwania sezonu), a także do ustawienia tablic
informacyjnych. Na terenie naszej gminy wyznaczone do kąpieli są cztery plaże: w Niesulicach przy
ośrodku policyjnym i tzw. „lumelowska”, w Ląkiem i w Ciboizu. Praktycznie wszystkie te miejsca są
już przygotowane. Ostatnie, kosmetyczne prace prowadzone są na plaży „lumelowskiej”. Trwa tam
budowa boiska do plażowej piłki siatkowej „Lubusik” (program Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Lubuskiego), zdemontowana została zjeżdżalnia, plaża została powiększona, poprawiła

się jej estetyka. Dodatkowo, wszędzie ustawiono kosze na śmieci i skoszono trawę, a na „policyjnej”
i w bąkiem w pomostach wymienione zostały spróchniałe deski. Ponadto, dwie plaże w Niesulicach
będą plażami strzeżonymi. Już w tym sezonie wykorzystana będzie ścieżka między dwiema plażami
w Niesulicach, a zgodnie ze złożonym wnioskiem na sezon 2013 r. ścieżka będzie przedłużona
o ok. 70 m. do wejścia na plażę „lumelowską”.
Następnie Wójt wspomniał o inwestycji pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego, która zgodnie
z zamierzeniami zostanie zrealizowana z nowego budżetu unijnego. Powstał pomysł, przeniesienia
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. Chcielibyśmy w następnej edycji funduszy unijnych
skorzystać z możliwości dofinansowania budowy szlaków kajakowych.
W kontekście przygotowań do sezonu letniego, Wójt wspomniał także o ustawieniu znaków
ostrzegawczych o pomiarze prędkości. Dodał, że aby mogły spełniać funkcje prewencyjne od czasu do
czasu niezbędna jest kontrola radarowa.
Odniósł się także do pracy Strażnika w okresie letnim. Poinformował, że w głównej mierze będzie
koncentrował się na pracy w Niesulicach wspólnie z policją i strażą leśną. Służby w Niesulicach, ale
także w bąkiem i w Ciborzu w głównej mierze będą skierowane na bezpieczeństwo, nie wykluczając
mandatów za łamanie przepisów.
Od czasu przejęcia 3 plaż od Agencji poszukiwaliśmy pomysłu na ich prowadzenie. Partnerstwo
pubiiczno-prywatne nie powiodło się. Doszliśmy do wniosku, że plaże musimy udostępniać
mieszkańcom i turystom i taki kierunek działania obraliśmy od tego roku i na ten cel musimy ponieść
pewne koszty.
Radny Krzysztof Szymczak zapytał czy na 2012 r. przewidziane są dodatkowe służby policji
i czy wiadomo już coś w kwestii zakupu samochodu dla Strażnika.
Udzielając odpowiedzi Wójt wyjaśnił, że od 2 czy 3 lat policjanci nie stacjonują
w Niesulicach, ale dodatkowe służby będą pełnili. Ponadto dzięki dodatkowym patrolom ze
Strażnikiem Gminnym tych służb będzie jeszcze więcej. W miejscowości Niesulice istnieje problem
z parkowaniem samochodów i dlatego na początku wsi przygotowujemy miejsca parkingowe. Służby
patrolujące będą zwracały szczególną uwagę na dbałość o przejezdność dróg publicznych. Jeśli
chodzi o zakup samochodu dla Straży Gminnej, w przyszłym tygodniu zostaną podjęte działania,
zmierzające do jego zakupu.
Ad. HI Interpelacje i wnioski.
Radna Ewa Kasprzak zgłosiła następujące wnioski i zapytania:
- zasypanie stawu p.poż. w Niesulicach - odpowiedź komendanta straży pożarnej była mało
czytelna;
- naprawa chodnika przy budynku Nr 46 w Radoszynie - przy drodze powiatowej;
- naprawa chodnika przy posesji Nr 1 w Radoszynie - przy drodze wojewódzkiej; uszkodzona
studzienka burzowa, powoduje niewłaściwy odpływ wody i niszczenie chodnika;
- możliwość rozbiórki starej hydroforni w Radoszynie; budynek nie jest wykorzystywany, służy
jako miejsce spotkań osób spożywających tam alkohol;
- możliwość zastosowania kar wobec mieszkańców, którzy nie wykaszają swoich posesji;
Radny Andrzej Sworek zgłosił:
- konieczność naprawy pobocza drogi powiatowej Rokitnica-Węgrzynice, w szczególności na
odcinku ok. 500 m od strony Rokitnicy;
- potrzebę naprawy nawierzchni drogi w m. Błonie;
Sołtys wsi Pałek Marlena Dusza-Makowska:
- zasugerowała rozpatrzenie wprowadzenia zmian w statucie gminy, odnośnie ustalenia stałych
terminów sesji Rady Gminy i możliwości późniejszej godziny rozpoczęcia obrad;
- zaproponowała ustanowienie nagród dla uczniów z terenu gminy za osiągnięcia w nauce
i ustalenie jasnych i klarownych warunków ich udzielania;
-- poprosiła o interwencję w Zarządzie Dróg Wojewódzkich odnośnie remontu nawierzchni drogi
wojewódzkiej Skąpe - Sulechów;
- zaprosiła wszystkich obecnych, aby wspólnie z rodzinami i znajomymi uświetnili festyn rodzinny
w Pałcku 16 czerwca 2012 r.
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Radny Piotr Olszewski przedstawił pilną potrzebę wycięcia krzewów, rosnących przed i za zakrętem
na drodze powiatowej Radoszyn - Darnawa. Zakrzewienia ograniczają widoczność, stwarzając
zagrożenie dla użytkowników drogi.
Sołtys wsi Niesulice Bożena Szczepańska wnioskowała o:
- ustawienie dodatkowych kontenerów do segregacji śmieci w centrum wsi Niesulice
(sołtys wskaże miejsce),
- zobligowanie firmy wywożącej śmieci do solidniejszego opróżniania pojemników.
Sołtys wsi Błonie Jolanta Szymanowska:
- poprosiła o interwencję Strażnika Gminnego w sprawie bezpańskich psów w m. Błonie;
- zgłosiła konieczność przycięcia krzewów przy pałacu w m. Błonie.
Sołtys wsi Skąpe Adela Spierzak-Giecewicz:
- poprosiła o zamontowanie znaku wskazującego kierunek na boisko i wykaszanie przynajmniej
dwa razy w roku trenu wokół płyty boiska sportowego;
- zwróciła się z prośbą o pomoc w ustaleniu właściciela kontenera na odzież używaną w m. Skąpe,
kontener jest pełen a telefonu wskazanego na pojemniku nikt nie odbiera;
Sołtys wsi Międzylesie Mirosław Kolber:
- zapytał czy w bieżącym roku będą wywożone śmieci wielkogabarytowe;
- poprosił o interwencję w firmie wywożącej odpady, o opróżnianie kontenerów do połowy
zapełnionych;
- zapytał o możliwość innego niż obowiązujący sposobu rozwiązania kwestii wykaszania miejsc
publicznych; do Międzylesia przyjechali panowie wyznaczeni do koszenia i połowy terenu nie
uporządkowali;
- zapytał o możliwość wydłużenia odcinka objętego kontrolą fotoradarową w m. Międzylesie;
odległość wskazana na znaku - 300 m. kończy się tuż przed placem zabaw;
Sołtys wsi Ołobok Daniel Lisowski:
- zapytał do kogo należy udrożnienie kanaliku płynącego od jeziora Czerniak do kanału Ołobok;
- zgłosił konieczność przycięcia konarów lip na ulicy Bolesława Chrobrego w m. Ołobok,
- poprosił o interwencję w firmie wywożącej odpady w sprawie wymiany nadpalonego pojemnika
na śmieci i zwiększenia częstotliwości wywożenia śmieci;
- zgłosił potrzebę rozsypania tłucznia na drodze przy ul. Kościelnej w Ołoboku;
- poinformował, że zimą przy posesji znajdującej się na zakręcie przy klubie pękła rura i wykonane
zostały tam doraźne prace; prosi o należyte dokończenie naprawy.
Sołtys wsi Darnawa Mirosław Faber wyraził sprzeciw wobec wypowiedzi Wójta w kwestii
zrzucenia odpowiedzialności na sołtysa za niedoinformowanie mieszkańców wsi Darnawa w sprawie
budowy farmy wiatrowej. Odczytał treść jednego z obwieszczeń, które zostały przez niego
wywieszone na tablicy ogłoszeń. Zastanawia się, co jeszcze jako Sołtys mógłby zrobić w tej sprawie.
Uważa, że zwołanie zebrania wiejskiego na podstawie takiego obwieszczenia jest paranoją. Poprosił
Radę Gminy o ustosunkowanie się do tego.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Mariusz Kuźmicz wyjaśnił, że sołtys jest najniższym
rangą urzędnikiem we wsi. Jeśli adresowane do niego ogłoszenia są wywieszane, a mieszkańcy po
zapoznaniu się, nie zgłaszają żadnych uwag ani zastrzeżeń, to organ odczytuje, że takowych nie ma.
Sołtys wsi Darnawa Mirosław Faber podkreślił, że zarzut Wójta względem jego osoby
dotyczył nieinformowania mieszkańców, nietłumaczenia im zagadnienia.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ponownie zaakcentował, że skoro po zapoznaniu się
z treścią obwieszczenia mieszkańcy nie zgłosili uwag ani do Sołtysa, ani do Urzędu Gminy, jest to
jednoznaczne ze zrozumieniem tematu i brakiem jakichkolwiek wątpliwości.
Następnie Sołtys wsi Darnawa Mirosław Faber przytoczył artykuł jednej z gazet, w której
Wójt przyznaje, że w 2009 r. radni przystąpili do uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego.
Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym mówi o udziale społeczeństwa, mamy rok 2012 a od 2009
nie było żadnych rozmów z mieszkańcami na temat farmy wiatrowej, do czego ona służy, nic się
w tej kwestii nie działo. Następnie Sołtys wspomniał o protokole z sesji z 2011 r., podczas której Wójt
informował, że planuje spotkania z mieszkańcami nt. farmy wiatrowej - spotkania się nie odbyły,
W dalszej kolejności Sołtys Dar nawy dodał, że w wypowiedzi dla Gazet Lubuskiej Wójt mówił, że
dzięki farmie wiatrowej gmina zyska dodatkowe środki finansowe w wysokości około 1 min zł., co da
możliwości budowy dróg, budowy kanalizacji. Z kolei 26 marca br. na zabraniu wiejskim w Darnawie
Pan Wójt gwarantował, że w Darnawie kanalizacji sanitarnej nigdy nie będzie, bo miejscowość jest za
mała i dofinansowania nie dostanie, światłowody Urząd Marszałkowski finansuje tylko do Radoszyna,
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drogi nie są naprawiane, gazu także nie będzie. Na zakończenie wypowiedzi Sołtys wsi Darnawa
dodał, że w wywiadzie dla gazety Tygodniowej Wójt Gminy Skąpe powiedział, że jeśli nikt nie
przyjdzie i nie powie, że mieszkańcy oczekują spotkania, to gmina niekoniecznie musi się tego
domyślać.
Ad. V

W punkcie dotyczącym informacji o realizacji uchwał Rady Gminy i pracy Wójta w okresie
międzysesyjnym, Wójt Gminy odniósł się do następujących tematów:
- sala wiejska w Pałcku - przebudowa kompleksu w m. Pałek jest na zaawansowanym etapie;
działania inwestycyjne trwają od kwietnia; dzięki tym pracom zmieni się estetyka
i funkcjonalność obiektu;
- sala wiejska w Skąpem - dzisiaj została podpisana umowa na remont; po przetargowy koszt
przedsięwzięcia to kwota 289.350 zł. i jest o około 90 tys. zł. niższy od kwoty, od której liczone
były koszty kwalifikowane; zgodnie z założeniami powstaną trzy odrębne bloki: biblioteczny,
świetlicowy i sala wiejska; planowany termin zakończenia prac to 30 września br.;
- Boisko Orlik 2012 w m. Radoszyn - inwestycja dla nas mniej szczęśliwa, nastąpiła zmiana
podwykonawcy; otrzymujemy zapewnienia, że do 30 czerwca br. inwestycja będzie zakończona;
mamy nadzieję, że poprzez zwiększenie kontroli nad przedsięwzięciem, uda się dotrzymać
terminu i zakończyć prace wraz z końcem roku szkolnego; ustawa o zamówieniach publicznych
jest tak skonstruowana, że wątpliwości co do jakość wykonawcy, niestety nie są przesłankami
jakimi organ może argumentować odrzucenie oferty;
.. stadion sportowy w Ciborzu - przygotowujemy przetarg na remont kompleksu sportowego
w Ciborzu, który będzie dofinansowany z dwóch źródeł zewnętrznych; inwestycja rozpocznie się
jeszcze w 2012 r., a jej zakończenie przewidujemy na koniec czerwca lub w lipcu 2013 r.;
w miesiącu sierpniu lub wrześniu br. zostanie wyłoniony wykonawca;
- z inwestycji gminnych z pięciu ostatnich lat udało się odzyskać podatek VAT w kwocie
1.234 tys. zł.; działania te to wypadkowa akcji dużych spółek finansowych, które namawiały
gminy do współpracy; firmy takie zyskują około 30% od kwot zwróconych; my dokonaliśmy
korekt deklaracji podatkowych przy pomocy biura podatkowego, co kosztowało nas około 18 tys.
zł.
- z końcem maja wpłynęło pismo o zakończeniu inwestycji budowy ścieżki w m. Niesulice; około
20 czerwca br. wpłynie zwrot środków z dofinansowania w kwocie 143 tys. zł.;
- została podpisana umowa na wykonanie boiska „Lubusik” na plaży „lumelowskiej”; zadanie
zamierzamy wykonać do 7 lipca br.;
- cały czas trwają przygotowania do dożynek gminnych, które w tym roku będą miały odbywały
się w m. Rokitnica; Wójt podziękował Sołtysowi wsi Rokitnica, Radnemu a także mieszkańcom
za włączenie się do tych przygotowań; korzystając z okazji podziękował także mieszkańcom m.
Łąkie i Cibórz za pomoc w przygotowywaniu plaż do sezonu letniego; wracając do tematu
dożynek Wójt poinformował, że boisko w m. Rokitnica zostało obsiane jesień i ą ubiegłego roku,
wiosną przygotowaliśmy dokumentację na zwodociągowanie, natomiast do dożynek zostanie
wykonane przyłącze;
- remonty kościołów ~ gmina mocno zaangażowała się w te działania; otrzymaliśmy komunikaty
ud księży, że na kościoły w Pałcku i Rokitnicy udało się wyłonić wykonawców;
- SZGK w Skąpem - od 15 kwietnia br. Pani Sekretarz Alicja Hoppen-Anyszko pełniła obowiązki
kierownika Zakładu; na ogłoszenie o nabór na stanowisko kierownika odpowiedziało 7 osób,
ostatecznie komisja wyłoniła Pana Krzysztofa Legiecia, 34-latka, któiy od niedawna jest
mieszkańcem Ołoboku; wierzy, że świetny kontakt z ludźmi w połączeniu z zaangażowaniem,
wiedzą i doświadczeniem sprawi, że wszyscy będziemy zadowoleni ze współpracy;
Ad. IV
Wójt Gminy odniósł się do zgłoszonych wniosków i interpelacji.
Odpowiadając na zapytania Radnej Ewy Kasprzak wyjaśnił:
- sprawa stawu p.poż. w Radoszynie - po spotkaniu z Komendantem Straży uzgodniono, że
wszelkie działania związane z zasypaniem stawku muszą być poprzedzone wykonaniem nowego
miejsca czerpania wody na rzeczce za miejscowością w kierunku m. Łąkie; oznacza to, że
najwcześniej jesienią cokolwiek będzie można zrobić;
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gabaryty - w 2012 roku śmieci wielkogabarytowe nie będą wywożone; 1 stycznia 2013 r.
wchodzi w życie nowa ustawa tzw. „śmieciowa” i przedsięwzięcie to obcięlibyśmy wpisać
w funkcjonowanie nowej ustawy; w ciągu miesiąca, najpóźniej dwóch będziemy przyjmować
stosowne dokumenty, potrzebne do wdrożenia w życie ustawy; w praktyce ma to wyglądać tak,
że gmina wyłoni jeden podmiot do obsługi całej gminy;
- naprawa chodników w Radoszynie - temat zostanie przekazany odpowiednio do Starostwa
Powiatowego i ZDW;
- budynek po hydroforni w Radoszynie - jeśli nie ma sensownego pomysłu na jego
zagospodarowanie, lepiej budynek rozebrać;
- kary za niewykaszanie posesji - zasadniczo mieszkańcy gminy dbają także o pobocza i większość
miejscowości wygląda coraz ładniej; niestety są posesje, gdzie z różnych względów właściciele
ich nie porządkują, a możliwości wyciągania konsekwencji mandatowych nikt nie ma; doszliśmy
do wniosku, że gmina tych miejsc nie będzie kosić, bo pozostali, którzy we własnym zakresie
o nie dbają, mogą przestać to czynić;
Ustosunkowując się do wniosków Radnego Andrzeja Sworka, Wójt wyjaśnił:
“ kwestia pobocza drogi powiatowej Rokitnica-Węgrzynice zostanie przekazana do Starostwa
Powiatowego;
- konieczność naprawy drogi w m. Błonie przyjmuje do wiadomości;
Tematy zgłoszone przez Sołtys wsi Pałek Panią Marlenę Duszę-Makowską:
- zmiany w Statucie Gminy dotyczące terminów zwoływania sesji ■■■ od dawna w naszej gminie
sesje odbywają się w piątki, choć zdarzają się wyjątki, tak jak ma to miejsce dzisiaj i jest
związane z nieobecnością Wójta, lub też z konieczności wprowadzenia pilnych zmian w uchwale
budżetowej, w związku z prowadzonymi inwestycjami; cieszy się, że Przewodniczący Rady także
się z tym zgodzili; sesja jest świętem, a na święto najlepiej pasuje piątek, zamyka pewien etap,
przedział, a potem jest czas na wypoczywanie; mimo to uważa, że jeśli wszyscy się zgodzą
z sugestią Pani Sołtys temat wymaga przedyskutowania, szczególnie w zakresie godziny
rozpoczęcia sesji; wierzy, że w wyniku rozmów mądra decyzja zostanie podjęta.
Przewodniczący Rady Mirosław Olczak obiecał, że propozycja Pani Sołtys zostanie
przedyskutowana na komisjach; dodał, że już trzecią kadencję pełni w każdy piątek dyżur
w Urzędzie i przez ten czas zgłosiły się do niego tylko trzy osoby;
- jeśli chodzi o nagrody dla uczniów za osiągnięcia w sporcie i nauce - Wójt wyjaśnił, że zasady
przyznawania takich nagród są opisane naszymi przepisami miejscowymi; od kilku lat
funkcjonują w naszej gminie stypendia dla uczniów zarówno za wyniki w nauce jak i w sporcie.
Sołtys Marlena Dusza-Makowska dodała, że chodzi jej o laureatów konkursów, a nie o średnią
wyników w nauce.
Wójt ustosunkowując się do tych słów wyjaśnił, że uczniów takich będzie coraz więcej - a fakt,
że każdy z osobna będzie zapraszany na sesję i traktowany bardzo indywidualnie, jeszcze
bardziej podnosi rangę sukcesu, oczywiście w przypadku konkursów organizowanych przez
MEN; jeśli kogoś pominięto to bardzo mu przykro z tego powodu;
Sołtys wsi Niesulice Pani Bożena Szczepańska dodała, że najwyraźniej w takim przypadku
dyrektor szkoły nie powiadomił gminy o sukcesie ucznia.
- temat nawierzchni drogi Skąpe-Sulechów - Zarząd Dróg Wojewódzkich miał wątpliwości co do
jakości położonego asfaltu, ponieważ nawierzchnia była zbyt sucha; wobec powyższego
zastosowano nową technologię powierzchniowego utrwalania; inwestycja rozpoczęła się w maju,
a zakończenie planowane było na 7 czerwca; wie o problemach kierowców, dopyta w ZDW o tę
inwestycję; sam jest zdania, że pobocze drogi powinno być lepiej uprzątnięte.
Zagadnienie wycięcia zakrzewień przy drodze powiatowej Radoszyn-Darnawa zostanie
przekazane do Starostwa Powiatowego w Świebodzinie.
Wszystkie zgłoszone problemy w zakresie wywozu nieczystości zostaną przekazane firmie
obsługującej wywóz, podczas spotkania, do którego dojdzie w przyszłym tygodniu. Wójt obiecał
zdyscyplinować firmę do sumiennego wykonywania obowiązków.
Odpowiadając na interpelacje Sołtys wsi Błonie Pani Jolanty Szymanowskiej Wójt poinformował, że
sprawa bezpańskiego psa zostanie przekazana Strażnikowi Gminnemu, a tematem przycięcia krzaków
w m. Błonie zajmie się SZGK.
Kwestie zgłoszone przez Sołtysa wsi Skąpe Panią Adelę Spierzak-Giecewicz:
- znak wskazujący kierunek na boisko - jest w trakcie realizacji;

-
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wykaszanie terenu wokół płyty boiska - do wszystkich klubów zakupione były kosiarki; ponadto
zakupiliśmy ciągnik do koszenia, który docelowo miał być obsługiwany przez kluby sportowe;
ostatecznie okazało się, że koszeniem zajmują się pracownicy SZGK; z boisk sportowych
korzystają piłkarze, angażują się działacze, są kibice - nie powinno być tak, że koszeniem
zajmuje się gmina;
- sprawa kontenerów na odzież będzie monitorowana;
Zagadnienia podniesione przez Sołtysa wsi Międzylesie Mirosława Kolbera:
- koszenie miejsc publicznych we wsi - Wójt przyznał, że kłopot z koszeniem jest duży;
w minionym sezonie na ten cel wydaliśmy 50 tys. zł.; zważywszy na sytuację finansową SZGK,
który rok 2011 zamknął stratą 199 tys. zł. (gdybyśmy nie podjęli odpowiednich działań, na
budżet 2012 zmuszeni byli byśmy znacząco podnieść stawki za wodę i ścieki, co na pewno nie
spodobałoby się mieszkańcom), wynajęliśmy podmiot zewnętrzny do koszenia, który po dwóch
tygodniach wycofał się z umowy; aktualnie poszykujemy firmy, która zajmie się koszeniem
miejsc publicznych w gminie i ma nadzieję, że usługa ta będzie tańsza niż w 2011 r.
Sołtys Mirosław Kolber zapytał czy istnieje możliwość, że w zamian za koszenie pieniądze
zostaną przekazane wsi?
Wójt wyjaśnił, że obecnie przygotowywane są kosztorysy obkaszania poszczególnych
miejscowości, jeśli sołtys uzna, że usługę wykona taniej, to temat warto przedyskutować.
Radny Piotr Olszewski uważa, że wycena poszczególnych miejscowości będzie droższa niż oferta
kompleksowa.
Wójt jest zdania, że temat warto przedyskutować na posiedzeniu Komisji ds. Porządku
Publicznego.
Radny Piotr Olszewski poinformował, że w jego miejscowości za koszenie odpowiedzialny jest
Sołtys i niestety nie wszystkie miejsca były właściwie wykaszane.
- znaki o kontroli prędkości - na obszar objęty kontrolą nie mieliśmy wpływu, zmiana organizacji
ruchu opiniowana była przez Komendę Policji, podobnie jest w przypadku każdorazowego
ustawienia fotoradaru - niezbędna jest zgoda policji; nie było zgody na rozciąganie obszaru
objętego kontrolą poza miejsca związane z dziećmi np. szkoła, kościół.
Sołtys Mirosław Kolber dodał, że w Międzylesiu obszar kończy się przed placem zabaw.
Odpowiadając na interpelacje Sołtysa wsi Ołobok Pana Daniela Lisowskiego Wójt wyjaśnił:
- udrożnienie kanaliku płynącego od jeziora Czerniak do kanału Ołobok należy do LZMiUW;
- temat przycięcia lip przy ul. Chrobrego w Ołoboku zostanie przekazany do SZGK;
- tłuczeń - jesteśmy na etapie zakupu tłucznia w ilości ok. 600 ton, który zgodnie z dokumentacją
sukcesywnie będzie wykorzystywany na drogi;
- problem nadpalonego kosza zostanie zgłoszony;
Ustosunkowując się do wypowiedzi Sołtysa wsi Darnawa Pana Mirosława Fabera Wójt stwierdził, że
jak mniema intencje Sołtysa były takie, że treść obwieszczeń nie była zrozumiała dla mieszkańców.
Tak się składa, że treść obwieszczenia wynikała ściśle z przepisów prawa i jedno zdanie mniej lub
więcej mogłoby być naruszeniem prawa. W tej kwestii samorząd nie ma kompetencji, bo organem
właściwym jest Wójt. Nasze prawo jasno nie precyzuje jak mają wyglądać konsultacje społeczne.
Wypracowano model, że mieszkańców ma powiadamiać nie urzędnik tylko sołtys. Jeśli ma
wątpliwości zawsze może dopytać urzędnika. To żc tego nie zrobił nie zwalnia go z obowiązku, że
powinien, bo nic występował w charakterze gońca, tylko pośrednika między Urzędem
a mieszkańcami. Zarzucenie braku konsultacji z mieszkańcami - w procedurze jest coś takiego jak
publiczna dyskusja. Sołtys wziął ogłoszenie o tej dyskusji, która odbywała się w gminie. Cały dzień
dyżurował planista. To mieszkańcy mieli obowiązek przyjechania do gminy.
W kwestii obiecanych spotkań z mieszkańcami wyjaśnił, że takie zapotrzebowanie od mieszkańców
nie wypłynęło, tak jak to miało miejsce w Niekarzynie. Na prośbę mieszkańców spotkanie zostało
zorganizowane w terminie 2 tygodni. Sądził, że także mieszkańcy Darnawy będą chłonni wiedzy na
ten temat, że Pan Sołtys będzie dopytywał na sesjach. Mówienie, że nikt o niczym nie widział, jest
działaniem przeciwko ludziom.
Odnosząc się do przytoczonych cytatów z gazet Wójt wyjaśnił, że nie odpowiada z to co jest w nich
napisane, ponieważ nigdy też nie domagał się autoryzacji.
Co do korzyści dla gminy z tytułu zlokalizowania inwestycji farmy wiatrowej, potwierdza swoje
słowa, że jeśli faktycznie do inwestycji dojdzie, to po stawkach jakie obecnie funkcjonują, wpływy do
gminy mogą sięgać rzędu 1 min zł.
Odnosząc się do słów jakie wypowiedział na zabraniu w Darnawie potwierdził, że:

-
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kanalizacji w Darnawie nigdy nie będzie, ponieważ ze względu na parametry techniczne, nie ma
możliwości uzyskania dofinansowania ze środków unijnych, na 1 kilometrze ścieków nie ma 120
odbiorców, a ze środków własnych nigdzie nie wykonamy kanalizacji grawitacyjnej;
- brak światłowodów - za to Wójt nie odpowiada, ale cieszy się, że miejscowość Radoszyn została
włączona w pakiet miejscowości, gdzie te światłowody będą; ponadto sześć innych miejscowości
z ternu gminy wpisuje się w koncepcję Urzędu Marszałkowskiego i Telekomunikacji Polskiej
obejmującą miejscowości w woj. lubuskim; jeśli światłowody będą w Radoszynie jest większa
szansa, że kiedyś także będą w Darnawie; zdąje sobie sprawę z tego, że problemem w dalszym
ciągu pozostają mniejsze miejscowości, dlatego też jakąś szansę w poprawie tej sytuacji
upatrywał w ustawieniu wieży w Podłej Górze; na ile ona rozwiązała problem nie jest w stawnie
powiedzieć; w tym kontekście nawiązał do rzekomej szkodliwości farmy wiatrowej; kilkanaście
lat temu ludzie uważali, że wieże telefonii komórkowych są szkodliwe dla zdrowia; dzisiaj
wiemy, że to nie wieża szkodzi tylko telefon; czy z tego względu przestaliśmy dzwonić?;
podobnie jest w przypadku farm wiatrowych - o bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców dba
sanepid; jeśli on wydaje pozytywną opinię, to lepszego gwaranta bezpieczeństwa zdrowotnego
w Polsce nie ma.
Wobec braku pytań Przewodniczący Rady ogłosił 10 minutową przerwę.

~

Ad. V
Radny Andrzej Kałużny opuścił salę posiedzeń.
1 a) Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej Halina
Staszyńska odczytała pozytywną opinię komisji w sprawie wykonania budżetu gminy Skąpe za
2011 r. (w załączeniu).
Przewodniczący Komisji ds. Porządku Publicznego, Spraw Komunalnych, Mieszkaniowych
i Ochrony Środowiska Krzysztof Szymczak odczytał pozytywną opinię komisji w sprawie
wykonania budżetu gminy Skąpe za 2011 r. (w załączeniu).
Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Michał Ligas
odczytał pozytywną opinię komisji w sprawie wykonania budżetu gminy Skąpe za 2011 r.
(w załączeniu).
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Mariusz Kuźmicz odczytał pozytywną opinię Komisji
w sprawie wykonania budżetu gminy Skąpe za 2011 r. (w załączeniu).
b) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Mariusz Kuźmicz złożył do Rady Gminy Skąpe wniosek
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2011 rok.
c) Skarbnik Gminy Jarosław Wisz odczytał opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze o przedłożonym przez Wójta Gminy Skąpe sprawozdaniu
z wykonania budżetu Gminy za rok 2011 oraz o przedłożonej informacji o stanie mienia Gminy
za rok 2011,
d) Skarbnik Gminy Jarosław Wisz odczytał opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Skąpe
dotyczącym udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy.
e) Wzorem lat ubiegłych Wójt Gminy przedstawił poglądową prezentację multimedialną,
obrazującą budżety gminy Skąpe za rok 2011 i lata ubiegłe (w załączeniu).
Stwierdził, że jego osobiste odczucia są takie, że choć na papierze budżet wygląda rzeczowo
i spokojnie jak w latach ubiegłych, to w rzeczywistości był najtrudniejszym budżetem od kilku
lat, a złożyło się na to kilka czynników. Od 2010 roku wszystkie samorządy doświadczają
kłopotów finansowych, co zapoczątkowane zostało przez sytuację związaną z finansowaniem
oświaty. Te kłopoty sprawiły, że zaczęto głośno mówić o zmianach w oświacie.
Następnie Wójt przedstawił strukturę dochodów budżetowych.
Wyjaśnił, że w kwocie 5,5 min zł, pochodzącej z podatków i opłat lokalnych, około 1 min zł. to
pieniądze wirtualne, które musieliśmy przepuścić przez budżet z tytułu podatku od dróg.
Działania te były wynikiem zaleceń pokontrolnych UKS. Wyjaśnił, że do 2007 r. wszystkie drogi
były zwolnione z obowiązku podatkowego. Do chwili obecnej żadna gmina, z wyjątkiem tych
objętych kontrolą UKS, takiego podatku nie płaci. W naszym przypadku zwiększenie dochodów
z tego tytułu spowodowało, że otrzymaliśmy około 500 tys, zł. mniej subwencji. Drogi za które
podatek zapłaciliśmy zostały upublicznione w połowie 2011 r., więc jeszcze połowa 2013 r.
będzie „skażona’'.
Z kolei patrząc na przypis podatku i jego wykonanie, należy podziękować mieszkańcom gminy.
Od 2010 r, także mieszkańcom żyje się trudniej, a to że mimo wszystko płacą podatki jest
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wypadkową odpowiedzialności, obowiązkowości i ma nadzieję przekonania, że pieniądze są
odpowiednio wykorzystywane. Jest to sygnałem zaufania do samorządu.
Na ukształtowanie podatku rolnego w 2011 r. wpłynęła w dużej mierze ściągalność zaległości.
Od 2010 r. rolnikom koszty podatkowe się zmniejszyły. To, że lepiej im się wiedzie to
wypadkowa ich zaangażowania, pracowitości i możliwości płynących z członkowstwa w Unii
Europejskiej.
Wpływy ze sprzedaży majątku - to są realne pieniądze. W 2011 r. planowaliśmy większe,
niestety nie udało się ich zrealizować. Z uwagi na spadek cen, wstrzymaliśmy sprzedaż działek
gminnych. Uznaliśmy, że ze sprzedażą lepiej poczekać do momentu, kiedy będziemy mieli
przekonanie, że ceny są na takim poziomie, że mienie gminne opłaca się sprzedawać.
Udział w Pit-ach - wpływy z tego tytułu się zwiększyły, co oznacza, że gospodarka drgnęła. Ten
wzrost może świadczyć o spadku bezrobocia lub o podwyżkach płac. Z Informacji jakie Wójt
poosiada wynika, że w tym roku udział jeszcze bardziej wzrośnie.
Wydatki budżetowe
Na przestrzeni kilku lat wydatki kształtowały się różnie. Rok 2009 był najbardziej
inwestycyjnym, z kolei w 2011 inwestycji było mniej, nastąpiła natomiast spłata zobowiązań
zaciągniętych właśnie na zadania inwestycyjne. Podobna sytuacja będzie miała miejsce
w 2012 r., aczkolwiek będziemy wykonywali wiele dużych zadań.
Wydatki ponoszone na funkcjonowanie oświaty -- do 2009 r. do wydatków objętych subwencją
dopłacaliśmy po około 400 tys. zł., w 2010 r. jest to już kwota 860 tys. zł., a w roku 2011 930 tys. zł. Do 2010 r. subwencji oświatowej wystarczało na pokrycie wynagrodzeń dla
nauczycieli. Niestety od 2010 r. pieniędzy z tego źródła brakuje i to mieszkańcy muszą dołożyć
brakującą kwotę. Nie oznacza to, że Wójt jest przeciwko nauczycielom, ale o takich sytuacjach
trzeba mówić. Jeżeli państwo przewiduje podwyżki, to niech da na ten cel środki. Taka sytuacja
nie jest normalna i bardzo nad tym ubolewa, bo oświata jest bardzo ważną częścią
funkcjonowania samorządu. Dowodem tego jest rozwijająca się baza dydaktyczna, boiska, sale
gimnastyczne i mnóstwo godzin pozalekcyjnych. W 2008 r. do oświaty ogółem dopłacaliśmy
prawie 2 min zł. i gdyby nie pewne odważne decyzje (likwidacja szkoły w Węgrzynicach,
uniepublicznienie przedszkoli) to dzisiaj zamiast 1,8 min z budżetu dopłacalibyśmy 3,3 min. Dla
mieszkańców Węgrzynie i okolic było niewytłumaczalne, dlaczego gmina chce tak potraktować
ich dzieci. Wójt tłumaczył wtedy, że dzieci pójdą do szkoły w Ołoboku i w Międzylesiu, będą
miały więcej zajęć pozalekcyjnych, możliwości dydaktyczne się zwiększą, problemem może
będzie dojazd, ale 80 % dzieci dojeżdża do szkół i nic złego się nie stanie jak będzie ich 7 %
więcej. Podsumowując gdyby nie te wszystkie działania, dzisiaj nie byłoby żadnego boiska, nie
byłoby żadnej sali a w naszych szkołach uczono by tak, jak w Międzylesiu do 2004 r. A jak tam
uczono, to na którąś sesję Wójt przygotuje materiały. Niestety czasami mamy do czynienia
z takimi sytuacjami, że władza jest zobowiązana do tego, żeby podejmować odważne decyzje
i robi to, ale nie przeciwko ludziom tylko dla ich dobra. Dlatego też z dumą akcentuje wyniki
uczniów ze szkoły w Międzylesiu. Ma głębokie przekonanie, że dzieci mają teraz szkołę, która
otworzy im lepszy start na przyszłość. Wszystkie szkoły w gminie spięły się i dobrze pracują, ale
ta w Międzylesiu szczególnie.
Wracając do farmy wiatrowej, pod zgłoszonym protestem podpisało się 325 osób, kto z tych ludzi
myślał o tym co będzie za 10 lat, ile będzie kosztował prąd w Polsce, ile będziemy go
potrzebowali żeby się gospodarka rozwijała, czy ludzie będą mieli pracę. Kto z tych osób o tym
myśli? Nikt, wszystkim zależy na sondażach. Nie można ludzi traktować tak przedmiotowo i nie
liczyć się z tym czy to będzie służyło społeczeństwu.
Koszty utrzymania Urzędu i wynagrodzenia pracowników.
Od samego początku Wójt dużą wagę przywiązywał do kosztów funkcjonowania administracji.
Analiza wynagrodzeń pracowników administracji samorządowej w okolicznych gminach
wiejskich, przeprowadzona w 2009 r. wykazała, że wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy
Skąpe znacząco odbiegają od pozostałych. Stąd skok pensji o około 10% może 12%. Kolejne
podwyżki jeżeli były to na poziomie inflacji o 3% do 5%, właściwie w 2010 r. i 2011 r.
podwyżek nie było wcale, a zwiększenia w budżecie wynikały ze stażów. Jak Wójt przyznał,
kiedyś za mocno ekscytował się, że ma taki tani urząd, a to wcale nie jest powód do dumy. Jest to
taki miecz obusieczny, bo płace są jednym z głównych elementów doceniania pracownika.
W dwóch poprzednich latach podwyżek nie było, bo i budżety gminy na to nie pozwalały.
Zestawienie tych kosztów w innych gminach przygotowane zostało w oparciu o uchwały
budżetowe, sprawozdania, więc nie sądzi, żeby był jakikolwiek błąd. Najtańszy ze względu na
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koszty funkcjonowania jest Urząd Gminy w Szczańcu, od naszego o około 120 tys. zł., ale należy
zwrócić uwagę, że porównywalny do naszego ze względu na liczbę mieszkańców jest Urząd
Gminy Łagów. Koszt funkcjonowania urzędu w przeliczeniu na jednego mieszkańca jest w naszej
gminie najniższy. Nie przywiązywałby jednak do tego aż tak kluczowej wagi, bo np. Lubrza ma
3500 mieszkańców i wykonują te same czynności co my i zatrudniają tyle samo urzędników.
Z przedstawionych danych wynika, że gmina Skąpe nie wydaje niepotrzebnych środków na
funkcjonowanie urzędu.
Zadłużenie
Na koniec 2011 r. zadłużenie wyniosło 8.151.000,00 zł. i w głównej mierze było związane
z kanalizacją w m. Ołobok. Zgodnie z przepisami Gmina może dojść do zobowiązań
w wysokości 60 %. Na koniec 2012 r. zadłużenie Gminy Skąpe wyniesie 33,13 %. Tak jak
zapowiadał wcześniej, dopóki będzie można uzyskać dofinansowanie, z budżetu unijnego 20072013, dopóty będziemy się o nie starać, choć każda taka sytuacja wiąże się z zaciągnięciem
kredytu. W roku 2012 dodatkowe środki się skończą, z wyjątkiem tych na kanalizację m. Łąkie,
która będzie wykonana i sfinansowana w 2013 r. Naszym obowiązkiem jest korzystanie
z możliwości jakie daje nam unia. Podobnie w przypadku remontowanych sal wiejskich. Jeśli nie
wyremontowalibyśmy tych sal dzisiaj, z dofinansowaniem w wysokości 75 %, to za 2, 3 lata
wyglądałyby tak, jak wyglądała sala w Węgrzyn i cach. Inną rzeczą jest zaktywizowanie
środowisk wiejskich, aczkolwiek uważa, że nie ma obaw, że sala w Skąpem będzie
wykorzystana, podobnie sala w Pałcku, czy świetlica w Ołoboku.
Od 2012 r. aż do 2015 r. w budżetach gminy nie będzie pieniędzy unijnych. W tym czasie nasze
zadłużenie się zmniejszy, a do możliwości pozyskania środków z nowego budżetu unijnego
musimy być silni finansowo. Dzięki odzyskaniu VAT-u z inwestycji gminnych, bieżący okres
będzie dla nas spokojniejszy.
Na zakończenie Wójt podziękował za mądrość i dojrzałość radnym, bez których wiele rzeczy
byłoby niemożliwych do wykonania. Złożył także podziękowania urzędnikom za ich
kompetencje, fachowość i życzliwość.
Radny Piotr Olszewski zapytał czym spowodowany jest prognozowany spadek zadłużenia
między rokiem 2011 a 2012?
Odpowiadając Wójt wyjaśnił, że żeby mogła nastąpić spłata kredytu musi wystąpić nadwyżka
między dochodami a kosztami bieżącymi. Taka sytuacja w naszym budżecie będzie miała miejsce
i jest to w dużej mierze zasługa odzyskania środków z VAT-u. Kwota 1 min 250 tys. zł. daje nam
komfort bieżącego funkcjonowania i myślenia o zaplanowanych inwestycjach i zobowiązaniach
finansowych wynikających z zadłużeń. Natomiast jeśli wystąpiłaby sytuacja, że wpływy
z zaplanowanych podatków nie byłyby zrealizowane, wtedy należałoby ciąć koszty. Następnie
Wójt wyjaśnił, że zobowiązania zaciągnięte na inwestycje, finansowane z funduszy unijnych nie
wchodzą w 60% wskaźnik zadłużenia. Dotyczy on tylko zobowiązań finansowanych ze środków
własnych.
Radna Halina Staszyńska na zakończenie dyskusji dodała, że większość gmin chciałaby być
w takiej sytuacji jak Gmina Skąpe.
Radny Andrzej Stańczak opuścił salę posiedzeń.
2) Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak odczytał projekt uchwały w sprawie
absolutorium dla Wójta Gminy za rok 2011. Następnie poddał pod glosowanie przyjęcie ww.
projektu, W wyniku głosowania uchwała w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za rok 2011
została jednogłośnie podjęta (11 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. VII
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że wszystkie uchwały otrzymały pozytywne
opinie stałych Komisji Rady Gminy Skąpe.
a) Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak przedstawił 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 (11 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik
do niniejszego protokołu.
b) Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak przedstawił projekt uchwały w sprawie 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. W wyniku głosowania
9

uchwała została jednogłośnie podjęta (11 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”)
i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
c) Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak przedstawił projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego na
rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym W wyniku głosowania uchwała została jednogłośnie
podjęta (11 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
d) Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak przedstawił projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy po
umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat. W wyniku głosowania uchwała została jednogłośnie
podjęta (11 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
e) Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały w sprawie nadania nazwy ulicom. W wyniku głosowania uchwała została jednogłośnie
podjęta (11 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
Ad. VIII
Radny Andrzej Sworek zgłosił wniosek do Przewodniczącego Komisji ds. Porządku
Publicznego, Spraw Komunalnych, Mieszkaniowych i Ochrony Środowiska o zwołanie posiedzenia
komisji i zaproszenie na nie sołtysów a także prezesów klubów sportowych na temat rozwiązania
problemów dot. koszenia miejsc publicznych.
Radny Piotr Olszewski jest zdania, że nowy twór nie rozwiąże problemów. Prosi jednak
o przygotowanie na posiedzenie komisji analizy kosztów koszenia i informacje ile gmina byłaby
w stanie przekazać środków sołectwom za tę usługę.
Ad. IX

Punkt ten dotyczył przyjęcia protokołu z XIX 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 obrad Przewodniczący Rady zamknął XX sesję Rady Gminy
Skąpe o godz. 1336.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodniczący Rady

Protokołowała: Ilona Żalisz
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