PROTOKÓŁ Nr XXIV/2012
Sesji Rady Gminy Skąpe
z dnia 24 października 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak udzielił głosu przybyłej na sesję mieszkance
Skąpego Helenie Surwiłło.
Pani Helena Surwiłło złożyła na ręce Przewodniczącego wniosek dot. udzielenia przez Radę
Gminy wsparcia finansowego dla rodzin dwójki ciężko chorych dzieci, mieszkańców Skąpego.
Dodała, że wśród mieszkańców miejscowości w minionym roku przeprowadzona była zbiórka
pieniędzy dla chorego chłopca. Wtedy udało się uzbierać ok. 2 tys, zł. W tym roku w zbiórce
przeznaczonej już dla dwójki dzieci zebrano ok. 4 tys. zł. Rodzinom chorych pieniądze te są bardzo
potrzebne, ponieważ dzieci leczone są we Wrocławiu i Poznaniu, co wiąże się z dużymi kosztami
podróży, pobytu opiekunów czy zakupu leków.
Przewodniczący Rady podziękował za inicjatywę i obiecał, że temat wsparcia zostanie
przedyskutowany w punkcie dot. spraw różnych.
Przewodniczący Rady otworzył o godzinie 9™ obrady XXIV Sesji Rady Gminy. Przywitał
zebranych radnych, sołtysów, Wójta Gminy Zbigniewa Wocha, Sekretarza Gminy Alicję HoppenAnyszko, Skarbnika Gminy Jarosława Wisza, Kierownika SZGK Krzysztofa Legiecia a także
mieszkańców gminy. Następnie stwierdził, że na stan 15 radnych obecnych jest 14 (lista obecności
w załączeniu), a więc podjęte uchwały będą miały moc obowiązującą. Następnie zaproponował, aby
z przesłanego porządku posiedzenia wykreślić dwa projekty uchwał w sprawie:
a) uchwała w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia poboru tej
opłaty na terenie Gminy Skąpe,
b) nadania nazwy ulicy,
i wprowadzić projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych stanowiących dochody
własne gminy dla Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego dla Wydziału
Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie.
Następnie Przewodniczący zapytał, czy do przesłanego porządku posiedzenia ktoś chciałby
wprowadzić zmiany. Ponieważ innych zmian nie zgłoszono, Przewodniczący poddał pod głosowanie
porządek obrad wraz ze zmianami. W wyniku głosowania został on jednogłośnie przyjęty
i przedstawia się następująco:
I.
Otwarcie obrad sesji.
II.
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Skąpe w roku szkolnym
2011/2012.
III.
Interpelacje i wnioski.
IV.
Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
V.
Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy i pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
VI.
Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Skąpe na rok 2012r,
b) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na
lata 2012-2018,
c) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień podatku od
nieruchomości na terenie Gminy Skąpe,
d) określenia wysokości stawek od środków transportowych na terenie Gminy Skąpe,
e) określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych,
f) wysokości dziennej stawki oraz zarządzenia poboru opłaty miejscowej na terenie Gminy
Skąpe,
g) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
h) przekazania środków finansowych stanowiących dochody własne gminy dla Policji
przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego dla Wydziału Kryminalnego Komendy
Powiatowej Policji w Świebodzinie.
VII. Analiza oświadczeń majątkowych.
VIII.
Przyjęcie protokołu XXIII sesji Rady Gminy Skąpe.
IX.
Sprawy różne.
X.
Zamknięcie obrad.

Ad. II
Inspektor Urzędu Gminy Anna Cieplicka przedstawiła informację o stanie realizacji zadań
oświatowych w Gminie Skąpe w roku szkolnym 2011/2012 (w załączeniu). Zapoznała obecnych m.in.
ze strukturą oświaty w gminie, z funkcjonowaniem przedszkoli, omówiła wyniki egzaminów
w szkołach podstawowych i w gimnazjum, poruszyła kwestie dowozu uczniów do szkół, stypendiów,
a także finansowania oświaty.
Wójt Zbigniew Woch odnosząc się do przedstawionych informacji stwierdził, że oświata jest
najbardziej bolesnym członem funkcjonowania gminy, ponieważ na pewne zagadnienia finansowe
związane właśnie z oświatą, gmina nie ma żadnego wpływu. Następnie skupił się na omawianiu
następujących zagadnień:
Wychowań i e przedszko I ne
Dzięki poczynionym działaniom przedszkola wyglądają i funkcjonują lepiej. Otwarty został
dodatkowych oddział przedszkolny w Niekarzynie, a współczynnik dzieci w wieku przedszkolnym,
uczęszczających do przedszkoli i oddziałów zerowych wynosi 86%.
Ostatni budżet przedszkoli publicznych w 2008 r. wynosił ok. 880 tys. zł. a do przedszkoli
uczęszczało 60 dzieci. W bieżącym roku na przedszkola wydatkujemy kwotę ok. 625 tys. zł. a do
przedszkoli zapisanych jest 125 dzieci. Jak powyższe liczby wskazują o 100 % wzrosła liczba dzieci
uczęszczających do przedszkola i koszty finansowania przedszkoli zmalały o połowę w stosunku, do
kosztów jakie ponosilibyśmy dzisiaj w przypadku przedszkoli publicznych. Sytuacja te dąje powody
do dumy. W zakresie wychowania przedszkolnego mamy jeszcze wiele do zrobienia. Musimy wziąć
pod uwagę pozostałe 31 dzieci nie zapisanych do przedszkoli i w najbliższych latach zmuszeni
będziemy do zabezpieczenia im bazy lokalowej. Dlatego zmuszeni, bo dotacja jaką będziemy
otrzymywać z budżetu państwa, tylko w nieznacznym stopniu zabezpieczy funkcjonowanie placówek
i będzie niewspółmierna do nakładów jakie będziemy musieli ponieść na zabezpieczenie miejsc
przedszkolnych dla wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym. Kolejne zadanie państwa będzie
obciążeniem dla budżetów samorządów.
Szkoły podstawowe
Jeśli chodzi o ilość dzieci w szkołach podstawowych to ich liczba się ustabilizowała. Obawy są co do
bazy lokalowej w Ołoboku. Bo jak wynika z danych zawartych w ewidencji ludności za około 5 lat
liczba dzieci objętych obowiązkiem szkolnym wzrośnie. Jeśli chodzi o efekty nauczania, to w dwóch
szkołach tj. w Międzylesiu i Ołoboku przedstawiają się bardzo dobrze, choć w przypadku Ołoboku
ostatni rok najlepiej nie wypadł. Jednak jak widać na przełomie kilku lat można sądzić, że nie jest on
wynikiem zaniedbań nauczycieli, tylko po prostu słabszej klasy. Jeśli chodzi o szkołę podstawową
w Niekarzynie, to na tle pozostałych wypada ona słabiej, ale zauważa się również coraz lepsze wyniki
z testów w tej szkole.
Gimnazjum
W przypadku gimnazjum w Radoszynie kłopotem są uczniowie z terenu gminy, którzy wybrali inne
gimnazja. W tym roku szkolnym jest ich dwanaścioro. Rodzice często tłumaczą taki wybór słabszymi
wynikami w naszym gimnazjum. Ale skoro najlepsi uczniowie idą do innych szkół, to jak te wyniki
mogą być lepsze. Dobrze się stało, że OKE od lego roku, wyłączyła z wyniku gimnazjum, wynik
egzaminu końcowego oddziału specjalnego z Ciborza. Bez oddziału „S”, nasze gimnazjum miało
lepsze wyniki niż inne wiejskie gimnazja w powiecie.
Sytuacja, jaka ma teraz miejsce jest o tyle niepokojąca, że jeśli uczniowie w dalszym ciągu będą
wybierali inne szkoły, to los gimnazjum w Radoszynie będzie niepewny. Będzie to sytuacja dla
wszystkich niekomfortowa.
Baza
Gmina Skąpe z całą pewnością dba o oświatę, czego przykładem jest dobre zabezpieczenie
dydaktyczne i sportowe szkół. Ubolewać możemy jedynie nad tym, że będziemy mieli coraz mniej
pieniędzy na dalsze inwestowanie w infrastrukturę oświatową. Póki co dyrektorzy i nauczyciel mają
sojusznika w samorządzie i wszyscy możemy sobie tylko życzyć, żeby wyniki nauczania były jeszcze
lepsze.
Radny Mariusz Kuźmicz stwierdził, że mieszkańcy Ciborza są za funkcjonowaniem
gimnazjum. Niepokojące jest to, że sami nauczyciele oddają swoje dzieci do innych gimnazjów, a inni
rodzice biorą z nich przykład, uważając, że będzie to z korzyścią dla ich dzieci. Samorządowcy
według radnego powinni posyłać swoje dzieci do gimnazjum w Radoszynie , ale to jest ich prywatny
wybór.

2

Wójt zgodził się z wypowiedzią radnego. Dodał, że w swoim życiu zawodowym pracował
z dziećmi uzależnionymi od narkotyków, dlatego wie, że mniejsza szkoła, mniejsze klasy, w których
wszyscy się znają mają wielkie znaczenie w kwestii bezpieczeństwa. Im większa populacja uczniów,
tym większy odsetek tych, którzy w szkole szukają przygód a nie nauki. Niepokojące jest to, że część
rodziców wychowanie swoje dziecka chce scedować na szkołę. Podwaliny wychowania otrzymuje się
w domu, a szkoła może tylko wspomagać.
Wójt obiecał przygotowanie analizy nauczania w szkołach na przestrzeni kilku lat.
Radny Andrzej Kałużny uważa, że dyskusję na temat oświaty należy przełożyć na inny termin,
bo z informacjami, które radni dzisiaj otrzymali muszą się najpierw dokładnie zapoznać. A wracając
do tematu gimnazjum, to że rodzice wysyłają dzieci do gimnazjum, do którego chcą,to jest ich wola
i z tym nie należy dyskutować. Wiele wątków na taką decyzję może wpływać m.in. dojazd.
W Radoszynie nauczyciele dostają „materiał o mniejszym potencjale”, ale z drugiej strony mają tę
przewagę, że klasy są mniejsze i do jakiegoś poziomu można uczniów podciągnąć, jeśli oni tylko tego
chcą. Natomiast sprawa funkcjonowania oświaty w gminie Skąpe, będzie istniała do czasu aż budżet
to wytrzyma. Może dojść do takiej sytuacji, oby to się nie stało, że będziemy się zastanawiać z czego
jeszcze zrezygnować, albo ostatecznie którą szkołę zamknąć.
Radny Mariusz Kuźmicz uważa, że samorządowcy powinni zachęcać rodziców, do wyboru
dla dzieci gimnazjum w Radoszynie. Zna osoby które ukończyły gimnazja w Świebodzinie i wcale
więcej nie osiągnęły od tych po Radoszynie.
Wójt Zbigniew Woch cieszy się z dyskusji, bo oświata jest ważną częścią funkcjonowania
gminy. Tak jak wspomniał przygotowana zostanie dokładna analiza wyników nauczania i poświęcimy
temu zagadnieniu osobne spotkanie. Co do wyboru szkoły dla dziecka, to prosi o nie ocenianie
indywidualnych wyborów, tylko o spojrzenie na zjawisko globalnie.
Ad. III Interpelacje i wnioski
Radny Krzysztof Szymczak podziękował za zamontowanie zasuwy odcinającej dopływ wody
między miejscowościami Zawiszę i Węgrzynice i zgłosił następujące interpelacje:
~ konieczność udrożnienia rowu, biegnącego wzdłuż drogi powiatowej nr 1226F Zawiszę Podła Góra, na wysokości od przystanku autobusowego w kierunku Podłej Góry; rów ten
odprowadza wody burzowe ze znacznej części miejscowości;
- potrzebę załatania dziur w drodze gminnej w m. Zawiszę na odcinku od kościoła w kierunku
posesji Nr 13;
~ zapytał o termin zakończenia inwestycji światłowodowej na terenie gminy;
Radny Mariusz Kuźmicz poprosił o odwrócenie lampy na przystanku PKS w Ciborzu, tak aby
oświetlała sam przystanek, także wymianę żarówki, ponieważ istniejąca jest ciemniejsza od
pozostałych.
Radny Piotr Olszewski podziękował Wójtowi, Pani Sekretarz i poprosił o przekazanie
podziękowań Kierownikowi Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego w Świebodzinie za naprawę
dwóch dróg. Wykonane remonty wystarczą na okres około dwóch lat, a po tym terminie należałoby
zgłosić się do Nadleśnictwa, bo to ich samochody najbardziej niszczą tc drogi. Następnie
poinformował zebranych, że jest członkiem rady nadzorczej Banku Spółdzielczego Siedlec, który to
bank zamierza otworzyć swoją filię na terenie naszej gminy. Jest to bardzo konkurencyjny bank,
oferujący wysokie lokaty, niskie kredyty.
Radny Andrzej Kałużny wnioskował o:
- naprawę mostu na kanale ołobockim, w drodze powiatowej nr 1231F Ołobok - Borów (przy
tzw. „czarnym bunkrze”),
- wycięcie czterech suchych topoli, zlokalizowanych przy drodze powiatowej nr 1228F, za
miejscowością Ołobok w kierunku m. Lubogóra,
- dostarczenie harmonogramu instalowania dodatkowych punktów świetlnych na terenie gminy,
•- wycięcie suchej wierzby, przy drodze gminnej prowadzącej do bloków w m. Ołobok;
Następnie głos zabrał Sołtys wsi Darnawa Mirosław Faber. „Otóż ja bym chcial wrócić tutaj do
sprawy elektrowni wiatrowych, ponieważ kilka sesji było poświęconych mojej osobie. Pan Wójt usilnie
krótko mówić poniżał mnie, chciałbym zadać kilka pytań. Nie wiem czy państwo wiecie, że decyzja
SKO została uchylona. Sprawa wiatraków powraca takjakby. Zdajemy sobie sprawę tego, że to jest na
razie bitwa wygrana, wojna będzie dalej.
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I tutaj mam pytanie do Rady Gminy, czy w sprawie podejmowania uchwały o planie
zagospodarowania przestrzennego, radni wiedzieli o błędach, jakie tam były, czy w ogóle ktoś czytał
dokumentacje, dotyczące uchwały, bo w mojej opinii wynika, że raczej chyba nie.
Następne pytanie: czy Pan Wójt wiedział, że Pan Grzegorz Borowiecki nie jest osobą uprawnioną do
uwierzytelniania podpisu, odpisu pełnomocnika, jak również do potwierdzania za zgodność
z oryginałem jakichkolwiek dokumentów. To jest też zarzut SKO, to nie jest mój wymysł.
Czy wiedział Pan Wójt, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., prosił
o uzupełnienie raportu o wpływie planowanego przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze. Raport
został sporządzony przez magistra Stefaniaka oraz jego zespół specjalistów. Jednakże autorem
uzupełnienia nie jest ten sam zespól magistra Stefaniaka, tylko pełnomocnik inwestora Pan Grzegorz
Borowiecki, i w ocenie kolegium jest teraz mało wiarygodny, i dlatego został podważony.

Czy Pan Wójt wiedział, że analiza wykonana jest dla źródeł hałasu w w. modelu obliczeniowych dot.
wież wysokości 119 m. a w rzeczywistości z decyzji wynika, że są to wieże 200 m. Czyli cała,
całkowicie inne pomiary, inna analiza.
Także w dokumentach dotyczących ekologii czytałem na temat ptaka kani. Otóż jest tam zapis, który
mówi, że w okresie lęgowym ptaków tzn. okres dwóch miesięcy turbiny wiatrowe w odległości
kilometra od gniazda, muszą być wyłączone. I tu mam pytanie: jak to się ma do ludzi? Okres lęgowy
ptaków, nie porównujemy ludzi do ptaków, ale kobiety w ciąży, tu nie ma jakiegoś okresu, tylko cały
czas to się odbywa, a turbiny mają być posadowione 500 metrów od zabudowań. I to jest to.
Następna sprawa czy Pan Wójt wiedział że na spotkaniu w Niekarzynie, przedstawiciele Spółki Juron,
przedstawili się jako przedstawiciele Spółki Epa Wind, co podważa zaufanie uczestników
postępowania do władzy publicznej. To jest też zarzut z SKO.
To są niektóre błędy, które chcial Pan przeforsować, nie wiem poza naszymi plecami, szybko, żeby nikt
tego nie zauważył. Nie wiem dlaczego to tak się dzieje. Dlaczego tak była dla Pana trudna rozmowa z
mieszkańcami, zrobić spotkanie, przedstawić to wszystko. Nie zrobił Pan tego, chociaż w 2011 r. w
jednym z protokołów znalazłem zapis, że obiecywał Pan spotkanie z mieszkańcami Darnawy,
Radoszyna, Niekarzyna - nie zostało to zrobione.
1 tu przy okazji. 1 to by dotyczyło wiatraków.
Chciałbym przy okazji powiedzieć za co zostałem zwolniony, bo to między innymi się wszystko wiąże.
Otóż chodziło o duże zużycie paliwa przez operatora koparki
Kierowniczka wydała
polecenie księgowym, żeby obliczyli zużycie paliwa na podstawie kart pracy. No i wyszło na to, że
odcinek 4 kilometrów Rokilnica-Cibórz zostało zużyte 7200 litrów paliwa ~ to jest ogrom. Jest to
potwierdzone przez księgową. Przyszła do Pana Wójta kierowniczka, przedstawiła to wszystko. No
niestety musiała odejść. Później poszłem ja, przedstawiłem to Wójtowi, jak on to widzi. Wójt mi
odpowiedział, że nie widzi tym nic złego, że w jego ocenie ZGK pracuje bardzo dobrze ifunkcjonuje
prawidłowo. Na odchodne mi tylko dodał, że no przecież nie będzie wylewał tego do rowu. To było
takie coś. No i później się zaczęły całe problemy z Panem Wójtem. 1 to to wszystko.
Drugi to był
W biały dzień pociął pompę głębinową wartości 8 tys. no i ją skonfiskował
dla siebie, w obecności
zgłosił to kierownikowi.
Kierownik oczywiście cała procedura się odbyła, Panu Wójtowi no i decyzja była jedna:
do domu, ^MMMMMI nietykalny. Tak to się odbywało. Za to zostałem zwolniony i to dzięki waszej
pomocy, bo może nie całkowicie, ale tak jakby daliście upoważnienie Państwo dla Pana Wójta, co
może zrobić.
Tu mam jeszcze jedno, jeden taki, niby pytanie, niby zarzut do Pana Roszczyka. Na posiedzeniu
komisji, to było bodajże
lutym, która dotyczyła redukcji
bo to myśmy tylko zostali
zredukowani, Pan mówił, że nie może być tak, że Wójt jest szykany przez pracowników, szykanowany
przepraszam. Jak Pan widzi to szykanowanie? Czy zwracanie uwagi na nadużycia, na błędy jakie
popełnia zarząd, to jest szykanowanie? Myślę, że dla Pana się czas zatrzymał, źle Pan to wszystko
rozumie.
1 teraz jeszcze tu mam, dużo tego dzisiaj, ale za to na następnych sesjach nie będę mówił nic. Teraz
sprawy jakby bieżące. Sprawa dotycząca koparki. Mamy w planie na ten rok na 2012 w sołectwie
wybudowanie boiska w środku wsi, co już jest na ukończeniu, zostało tylko ogrodzenie no i parking.
Dostaliśmy zezwolenie dyrekcji zarządu dróg, od pana Olendra, dostaliśmy nawet ścinki asfaltowe, no
niestety nie możemy dostać koparki. Pan Kierownik ZGK Krzysztof Legieć przez dwa miesiące
odkładał: we wtorek dam Panu znać, we wtorek dam Panu znać. No i minęło tych wtorków bardzo
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dużo, żeby w ostatecznym już jakby rozrachunku powiedzieć mi, że koparki nie dostanę, że muszę
pisać pismo do Wójta. Napisałem, nie wiem co z tego wyjdzie. Nie wiem dlaczego tak się dzieje.
Chcemy to zorganizować, zbudować sami, własnymi rękoma, nie chcemy firm, tylko sami, sami dla
siebie, no ale jakąś pomoc chcielibyśmy uzyskać od was.
Następna sprawa, to już jest taka ku końcowi. Ostatnio zorganizowaliśmy zabawę w sali wiejskiej.
Było bardzo fajnie. O 2230 odwiedził nas, no trochę niespotykany gość, mieszkaniec Skąpego, inwalida
na wózku inwalidzkim. Przyjechał z żoną, z przyjaciółmi. Wyszedł z samochodu no i koniec. Podjechał
pod schody no i co dalej. Człowiek ciężki kolo 100 kg. Pyta się mnie: no i co teraz? Co miałem mu
odpowiedzieć? Nie wiem unia nie dała pieniędzy na podjazd przy tak wielkim remoncie w Darnawie
sali, który był zresztą takim wielkim przepychem oddawany przed samymi wyborami.
I teraz już na koniec. Powiem Panu Panie Wójcie, że nie zniżę się do Pana pozycji, ponieważ mam
wykształcenie podstawowe, a Pan jest z wykształceniem wyższym. Pan poświęcił dwie sesje żeby mnie
obrażać, poniżać. Nie zrobię tego, ale wstydzę się za Pana, wstydzę się za Pana, że mamy takiego
Wójta. Wstydzę się ludzi, którzy mówią: co wyście za Wójta wybrali? Dlaczego takjest. I teraz nawet
z tymi wiatrakami. Żeby walczyć z Panem Wójtem, my mieszkańcy musieliśmy wynająć prawników,
żeby się bronić przed błędnymi decyzjami, przed bezprawiem, bo są to decyzje podjęte bez prawa.
Chciałbym na to wszystko uzyskać odpowiedź. Dziękuję

Radny Józef Roszczyk zgłosił interpelację dot. wycięcia kilkunastu uschniętych drzew przy
drodze Skąpe-Pałck oraz poprosił o złożenie wniosku do Agencji o likwidację walących się budynków
po PGR w m. Łąkie. Następnie odnosząc się do zapytania Sołtysa Fabera stwierdził, że dochodziły do
niego informacje, że pracownicy ZGK szykanują Wójt, źle się o nim wyrażają. W trakcie komisji
zabrał głos, ale nie wskazywał nikogo z imienia i nazwiska, tylko mówił ogólnie, że takich głosów
wobec pracodawcy nie powinno się wypowiadać.
Sołtys wsi Niesulice Bożena Szczepańska zapytała czy podjęte zostały działania związane
z zapadniętymi studzienkami w m. Niesulice.
Ad. IV
Wójt Gminy odniósł się do zgłoszonych wniosków i interpelacji.
zapadnięte studzienki w m. Niesulice - tematem zajmuje się od dwóch ~ trzech dni; Kierownik
SZGK razem z inspektorem ds. budownictwa pojadą i temat zinwentaryzują na miejscu; na
pewno problem będzie likwidowany w ramach trwającej gwarancji;
- suche drzewa przy drodze Skąpe-Pałck - decyzję odnośnie wycinki podejmie Konserwator,
a wizje lokalne już się odbyły; zdaniem konserwatora zły stan drzew jest konsekwencją złej
pielęgnacji, jednak zdaniem Wójta to raczej wynik odśnieżania i sypania dróg solą; proces
wydawania decyzji trwa;
- ustosunkowując się do wypowiedzi Sołtysa wsi Dar nawa Wójt poinformował, że wydaną przez
niego na początku kwietnia decyzję środowiskową zaskarżyło 116 mieszkańców Darnawy;
Dokumenty z SKO* wpłynęły około 2 tygodnie wcześniej, a czas na odwołanie jest chyba do
9 listopada. Dzisiaj sytuacja wygląda tak, że firma chce się odwołać do WSA. Argumenty jakie
podniosło SKO to kwestia uznaniowa. Pytania typu „czy Wójt wiedział?”, w podtekście noszą
znamiona fałszerstwa. Faktem jest, że przedstawiciel firmy złożył do naszych akt upoważnienie
do jej reprezentowania, wydane przez szefostwo jego firmy i sam potwierdził kopię, czego
urzędniczka po prostu nie zauważyła. Kolegium przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia.
Na pewno namawiał będzie firmę, żeby odstąpiła od drogi sądowej i ponownie złożyła wniosek
z kilku powodów, po pierwsze nie prawdziwe są argumenty, że coś było załatwiane „pod
stołem”, procedura była zgodnie z prawem jawna i transparentu a, aby umożliwić mieszkańcom,
którzy rzeczywiście nic nie wiedzieli, możliwość wypowiedzenia się. Ponadto proces wydania
nowej decyzji zakończy się prawdopodobnie szybciej niż ścieżka odwoławcza.
Z kolei podczas sesji Wójt nikogo nie poniżał, tylko dziwił się, jak można mówić, że się o niczym
nie wiedziało, jeśli podpisywało się odbiór dokumentów.
Na kwestie wytknięte przez SKO i przytoczone przez Sołtysa nie będzie się wypowiadał, bo
jeszcze ich dokładnie nie przeanalizował, a co do wątków z podtekstem, nie będzie się do nich
odnosił.
Odnośnie zwolnień w SZGK - to dotyczyły one nie 2 a 4 osób. Sugeruje wczytanie się w wyrok
sądu pracy w Świebodzinie, opisujący sytuację wszystkich osób w SZGK i tych zwolnionych
5

-

~

“
-

-

-

-

i tych, którzy pozostali. Zamiast czytać interpretację zarzutów SKO, z kontekstem że Wójt to
oszust i szuler, wołałby, aby Sołtys wprost nazwał go złodziejem i wtedy poszliby do sądu.
sprawa mostu Ołobok-Borów i suchych drzew przy drodze Ołobok-Lubogóra zgłoszone przez
radnego Andrzeja Kałużnego zostaną przekazane do Starostwa Powiatowego;
odnośnie harmonogramu instalowania nowych punktów świetlnych - Sołtys Bożena Szczepańska
otrzymała go zgodnie z wnioskiem; na 2012 rok w budżecie zapisane jest na to zadanie 50 tys.
zł.; w listopadzie zrealizowanych zostanie kilka punktów: Skąpe - wylot na Darnawę, 2 punkty
koło cmentarza, 2 w Kalinowie, 1 w Podłej Górze - w sumie 8 punktów; Niesulice 3 punkty
zrealizowane będą wiosną; Ołobok ul. Chrobrego - 6 pkt. i wylot na Niesulice - 4 pkt
w następnym rzucie; związani jesteśmy przede wszystkim kwotą zapisaną w budżecie; życzyłby
sobie, aby wszystkie zaplanowane działania zawsze były wykonywane, ale nie zawsze to się
udąje; związani jesteśmy zobowiązaniami finansowymi i musimy pewne rzeczy dyscyplinować;
Naczelnikowi Wydziału w Starostwie Powiatowym zostaną przekazane podziękowania; sam od
kilku miesięcy jest zadowolony ze współpracy;
otwarcie filii Banku Siedleckiego w gminie Skąpe - temat jest Wójtowi znany, bo sama Pani
dyrektor wspomniała o tym przy okazji pomocy księżom w kwestiach pożyczkowych na remonty
kościołów;
wymiana oświetlenia ulicznego i linii napowietrznych w Ciborzu nastąpi być może jeszcze
w 2012 r.; w ramach tej inwestycji będzie dostawiona lampa przy budynku Nr 41, część
budynków nieuwzględniona dzisiaj do budynków szpitalnych zostanie podłączona; jak to będzie
wyglądało w przypadku lampy przy przystanku, jeszcze nie wie, ale temat sprawdzi i osobiście
udzieli odpowiedzi;
inwestycja światłowodowa - inwestycja samorządu województwa i Telekomunikacji Polskiej cieszy się, że decyzja dotyka 6 naszych miejscowości i są to wszystkie miejscowości, z terenu
gminy, które były brane pod uwagę; inwestycja ta nie załatwia jeszcze problemu, ponieważ jest to
sieć szkieletowa, czyli konieczne będzie jeszcze wyjście na miejscowości; będzie mógł wykonać
to każdy podmiot, posiadający uprawnienia; zadanie ma być wykonane do września 2013 r., być
może w naszej gminie prędzej;
zgłoszenie utwardzenia drogi za kościołem przyjmuje, wierzy, że zadanie uda się wykonać razem
z powiatem;
cieszy się, że udało się już zamontować zasuwę odcinającą dopływ wody; przydałoby się też
przeanalizować sytuację między Pałckiem a Niekarzynem;

Ad. V
W punkcie dotyczącym informacji o realizacji uchwał Rady Gminy i pracy Wójta w okresie
międzysesyjnym, Wójt Gminy odniósł się do następujących tematów:
- zakończyliśmy remont świetlicy wiejskiej w Pałcku - obiekt zostanie oddany do użytku
w listopadzie;
- do 15 listopada aneksowahśmy umowę na remont sali wiejskiej w Skąpem; po trudnych
początkach, współpraca się układa; w obiekcie nastąpiły ogromne zmiany;
- dzisiaj został unieważniony 2 przetarg na remont stadionu sportowego w Ciborzu, ponieważ
najniższa oferta była wyższa od kwoty zabezpieczonej w budżecie o ok. 350 tys. zł.; chociaż nie
byłoby przeszkody w zakresie możliwości finansowych, analiza ofert wykazała, że dwie
najtańsze oferty przypuszczalnie zostałyby odrzucone; mamy zgodę Ministerstwa Sportu
i funduszy unijnych na ogłoszenie przetargu i wykonanie zadania w miesiącu styczniu 2013 r.;
mamy nadzieję, że przez analogię do zadań kanalizacyjnych, w okresie tym uda się uzyskać
niższe ceny;
- ścieżka pieszo -rowerowa w Niesulicach - drugi etap - uzyskaliśmy już pozwolenie na budowę,
wniosek o dofinansowanie jest po ocenie, czekamy tylko na podpisanie umowy;
- chodnik w Niesulicach - oczekujemy na pozwolenie na budowę, jednak najpierw Wójt musi
wydać decyzję na wycinkę trzech drzew, po uzyskaniu opinii RDOŚ;
- inwestycje kościelne - pomagamy zamknąć inwestycje, duże zaangażowanie z naszej strony
i związanie udzieleniem pożyczki w wysokości 200 tys. zł,; środki te mieliśmy zabukowane na
spłatę obligacji w listopadzie, dlatego też zależy nam na zakończeniu inwestycji; dzisiaj ostatnie
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dokumenty zostaną zawiezione i ma nadzieję, że wnioski o płatność jak najszybciej z instytucji
zarządzającej wyjdą i w listopadzie pieniądze otrzymamy;
- dużo czasu poświęcamy pracy nad budżetem i zagadnieniom związanym z nowelizacją ustawy
o utrzymaniu porządku i czystości w gminach; jeździmy na szkolenia, spotykamy się
i rozmawiamy, bo temat jest bardzo złożony i skomplikowany; pozwoliliśmy sobie poprosić
o pomoc sołtysów i samorządowców w przygotowaniu danych do stworzenia bardzo ważnego
dokumentu jakim jest regulamin utrzymania porządku i czystości w gminie;
- inspektor ds. budownictwa i zamówień publicznych prosił o przekazanie komunikatu dot.
dostarczania mapek z zaznaczonymi nieświecącymi i migającymi punktami świetlnymi; umowa
podpisana z Eneą przewiduje 120 punktów do wymiany;
Sołtys wsi Darnawa Mirosław Faber poprosił Wójta o ustosunkowanie się do kwestii użyczenia
koparki i podjazdu dla inwalidów w sali wiejskiej w Darnawie
Odnośnie podjazdu dla inwalidów Wójt wyjaśnił, że projekt budowlany nie przewidywał
podjazdu, a przepisy nie stwarzały takiego obowiązku. Remont sali w Darnawie ograniczał się do
wnętrza, a dodatkowo zostały wykonane schody. Zasadniczo przy poważniejszych przebudowach
staramy się podjazdy budować. Ostatnio napomniano go, że do Urzędu Gminy nie ma podjazdu i to
jest problem, dlatego też w miarę możliwości finansowych będziemy starali się rozwiązać te
problemy w tego typu instytucjach.
Sołtys wsi Darnawa Mirosław Faber podkreślił, że po luksusowym remoncie za 300 tys. zł.
drzwi do sali zabite są wykładziną żeby nie wiało. Poprosił Wójta o ustosunkowanie się do kwestii,
usunięcia przez wykonawcę w terminie dwóch tygodni usterek, stwierdzonych przez komisję, która
miała miejsce w kwietniu.
Wójt stwierdził, że po każdej z wykonanych inwestycji ma przemyślenia, że być może coś
można było wykonać lepiej. Co do usterek, dnia poprzedniego spotkał się z wykonawcą który
wykonywał także remont sali w Pałcku i zobowiązał go do usunięcia usterek w Darnawie, pod
rygorem wstrzymania wypłaty kwoty z ostatniej faktury za salę w Pałcku.
Odnosząc się do kwestii użyczenia koparki Wójt wyjaśnił, że z uwagi na ilość obowiązków SZGK
musimy zadania dzielić na ważne i mniej ważne. Sołectwo zaplanowało budowę boiska, gmina
przywiozła ziemię, pracownicy SZGK ją rozplantowali.
Kierownik SZGK Krzysztof Legieć wyjaśnił, że jeśli tylko nadarzy się taka możliwość,
koparka do Darnawy przyjedzie i zadanie będzie wykonane.
Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak ogłosił 5 minut przerwy w obradach.
Radni Piotr Olszewski i Andrzej Sworek opuścili salę posiedzeń.
Po przerwie Sekretarz Gminy Alicja Hoppen- Anyszko udzieliła odpowiedzi radnemu
Andrzejowi Kałużnemu na zgłoszone interpelacje, Odnosząc się do tematu wycięcia suchych drzew temat zgłosi w Starostwie i jeśli nie uda się tego wykonać 2012 r. w ramach prac interwencyjnych,
zgłosi zapisanie zadania do budżetu na 2013 r. Natomiast w przypadku remontu mostu ÓłobokBorów wyjaśniła, że w budżecie Starostwa planowane będą środki na naprawy mostów. Należałoby
jednak zrobić rozeznanie, ponieważ słyszała, że most na drodze Ołobok-Rokitnica jest w gorszym
stanie. Starosta zobowiązał Naczelnika Wydziału Dróg do zdiagnozowania tematu możliwości
pozyskania środków z rezerwy budżetu państwa, ponieważ słyszał, że są tam zarezerwowane
fundusze właśnie na obiekty mostowe.

Ad. VI

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że wszystkie uchwały, za wyjątkiem
wprowadzonej do porządku, otrzymały pozytywne opinie stałych Komisji Rady Gminy Skąpe.
a) Skarbnik Gminy Jarosław Wisz przedstawił zmiany wprowadzone do projektu uchwały
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Skąpe na rok 2012
przedstawianego na posiedzeniach komisji. Poinformował, że wprowadzone zostały zapisy dot.
- przekazania 2,500 zł. na zakup samochody dla Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej
Policji w Świebodzinie,
- dotacja dla SZGK w wysokości 15.000 zł. na aktualizację pozwoleń wodno-prawnych na
4 hydrofornie (z dochodów gminy pochodzących ze zwiększonych wpływów z opłat za zajęcie
pasa drogowego i z karty podatkowej).
Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko poinformowała, że ponieważ uchwały zostały
sprawdzone przez radcę prawnego, już po komisjach, prosi o wykreślenie ze wszystkich uchwał
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paragrafów mówiących, że wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy, gdyż z mocy
prawa tak jest i zgodnie z techniką legislacyjną zapisu tego się nie stosuje.
Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak odczytał projekt uchwały w sprawie jw.
W wyniku głosowania uchwała została jednogłośnie podjęta (12 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 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na lata 2012 ~
2018.
Następnie poprosił Przewodniczących poszczególnych Komisji o przedstawienie opinii.
Przewodniczący stałych Komisji Rady Gminy Skąpe przedstawili pozytywne opinie.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały w sprawie jw.
W wyniku głosowania uchwała została jednogłośnie podjęta (12 głosów „za”, 0 „przeciw”,
0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
c) Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak odczytał projekt uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień podatku od nieruchomości na terenie
Gminy Skąpe.
Aby zapoznać z tematem sołtysów Skarbnik Gminy Jarosław Wisz przedstawił zestawienie
stawek obowiązujących w roku bieżącym i zaproponowanych na 2013 r. Poinformował, że
stawki wzrosły o wskaźnik inflacyjny.
Następnie Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczących poszczególnych Komisji
o przedstawienie opinii.
Przewodniczący stałych Komisji Rady Gminy Skąpe przedstawili pozytywne opinie.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały w sprawie jw.
W wyniku głosowania uchwała została jednogłośnie podjęta (12 głosów „za”, 0 „przeciw”,
0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
d) Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak przedstawił projekt uchwały w sprawie
określenia wysokości stawek od środków transportowych na terenie Gminy Skąpe.
Następnie Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczących poszczególnych Komisji
o przedstawienie opinii.
Przewodniczący stałych Komisji Rady Gminy Skąpe przedstawili pozytywne opinie.
Skarbnik Gminy Jarosław Wisz poinformował, że Ministerstwo Finansów zastosowało 4 %
wzrost i my zastosowaliśmy tą samą zasadę.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały w sprawie jw.
W wyniku głosowania uchwała została jednogłośnie podjęta (12 głosów „za”, 0 „przeciw”,
0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu,
e) Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak przedstawił projekt uchwały w sprawie
określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych.
Następnie Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczących poszczególnych Komisji
o przedstawienie opinii.
Przewodniczący stałych Komisji Rady Gminy Skąpe przedstawili pozytywne opinie.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały w sprawie jw,
W wyniku głosowania uchwała została jednogłośnie podjęta (12 głosów „za”, 0 „przeciw”,
0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
f) Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak przedstawił projekt uchwały w sprawie
wysokości dziennej stawki oraz zarządzenia poboru opłaty miejscowej na terenie Gminy Skąpe.
Następnie Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczących poszczególnych Komisji
o przedstawienie opinii.
Przewodniczący stałych Komisji Rady Gminy Skąpe przedstawili pozytywne opinie.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały w sprawie jw.
W wyniku głosowania uchwała została jednogłośnie podjęta (12 głosów „za”, 0 „przeciw”,
0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
g) Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak przedstawił projekt uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub
robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Następnie Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczących poszczególnych Komisji
o przedstawienie opinii.
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Przewodniczący stałych Komisji Rady Gminy Skąpe przedstawili pozytywne opinie.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały w sprawie jw.
W wyniku głosowania uchwała została jednogłośnie podjęta (12 głosów „za”, 0 „przeciw”,
0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
h) Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak przedstawił projekt uchwały w sprawie
przekazania środków finansowych stanowiących dochody własne gminy dla Policji
przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego dla Wydziału Kryminalnego Komendy
Powiatowej Policji w Świebodzinie.
Wójt Zbigniew Woch wyjaśnił, że ten pomysł to inicjatywa poprzedniego Komendanta Starosty
Powiatu Swiebodzińskiego. Jak dotąd współpraca gmin z terenu powiatu z policją układa się
dobrze. W związku z potrzebą uzgodniono zakup samochodu dla Wydziału Kryminalnego,
stosując przelicznik uzależniający wysokość środków od liczby mieszkańców, co w naszym
przypadku daje kwotę 2,5 tys. zł. Komenda Wojewódzka i Komenda Stołeczna czekają na środki
na połowę wartości samochodu. Przetarg na kilka samochodów został już ogłoszony i dobrze
byłoby zachować się solidarnie wobec tych, którzy środki już przekazali.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały w sprawie jw.
W wyniku głosowania uchwała została jednogłośnie podjęta (12 głosów „za”, 0 „przeciw”,
0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. VII

Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak odczytał pismo Wojewody Lubuskiego dot.
analizy oświadczeń majątkowych Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady - oświadczenia złożone
były w terminie, nie ma uwag o do sposobu wypełnienia. Następnie przedstawił analizę oświadczeń
majątkowych radnych. Stwierdził, że w złożonych analizach brak jest poważniejszych uchybień
(analiza w załączeniu).
Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko przedstawiła analizę Wójta Gminy dot. oświadczeń
majątkowych kierowników jednostek i pracowników urzędu. Poinformowała, że oświadczenia
złożone zostały w terminie, z zachowaniem formuły „nie dotyczy” i bez uwag. Dodał także, że Urząd
Skarbowy w Świebodzinie także dokonuje analizy, jednak do dnia dzisiejszego jeszcze nie dotarła.
Ad. VIII
Punkt ten dotyczył przyjęcia protokołu XXIII 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

Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak odczytał pismo pani Heleny Surwiłło
o wsparcie finansowe dla rodzin dwójki chorych dzieci ze Skąpego. Następnie dodał, że radni mogą
zebrać pieniądze w formie dobrowolnej składki, natomiast w kwestii możliwości udzielenia pomocy
ze strony gminy poprosił o wypowiedź Wójta.
Wójt Zbigniew Woch poinformował, że gmina może udzielić pomocy poprzez ośrodek
pomocy społecznej. Pomoc taka była już udzielana rodzinie chłopca w 2011 r., a sprawę tę na pewno
przekaże Kierownikowi Ośrodka. Sołectwo chciało przekazać środki z główkowego, ale niestety jest
to nie możliwe - stąd domniema ten apel. Odczytane pismo traktuje raczej jako apel, kierowany
indywidualnie do osób fizycznych. Dodał także, że dobrze byłoby włączyć do akcji jakąś fundację
Wracając do kwestii podatków, przeprosił za to, że w chwili głosowania był nieobecny i poprosił
o zgodę na kilka słów komentarza.
Podatki na 2013 r. wykazują wzrost o 4,8 %. Kształtując podatki w naszej gminnie nigdy nie mieliśmy
aspiracji, żeby mówić, że są one niższe niż w innych gminach, ponieważ jest to czysty populizm.
U nas podatki są w górnych stawkach, chociażby dlatego, że pomniejszenie subwencji o przypis
powoduje zmniejszenie o 150 tys. zł. Dopowiedział także, że w ostatnim rankingu Wspólnoty spośród
gmin wiejskich od 5-10 tys. mieszkańców, których jest ok. 900, jesteśmy na 153. Natomiast w
województwie lubuskim jesteśmy na 2 pozycji (256 zł/mieszkańca) zaraz za gminą wiejską Nowa Sól
(236 zł/mieszkańca). Nie jest tak, jak napisała gazeta lubuska, że najtańsza jest gmina Łagów
(415 zł/mieszkańca). Wypełnia się to, o czym Wójt mówi, że wyborcy powinni nas oceniać nie za
wysokość podatków, tylko za to ile kosztuje obsługa urzędu i ile środków pozyskujemy z zewnątrz.
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Podziękował radnym za jednomyślność, za poważne, rzeczowe odnoszenie się do kwestii podatków.
Gdybyśmy zrobili saldo kosztów domowych uwzględniając opłaty za wodę i ścieki, to okazałoby się,
że w Gminie Skąpe wcale nie jest tak drogo. Tam gdzie koszty dla mieszkańców możemy ograniczać,
czynimy to. Jeszcze raz podziękował za jednomyślność.
Radny Andrzej Kałużny poinformował, że zespół „Błękit Ołobok” od trzech lat, czyli z chwilą
powstania organizuje 11 listopada wieczornice, spotkania, podczas których m.in. śpiewane są pieśni
patriotyczne. W tym roku spotkanie takie odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Węgrzynicach. Na
spotkanie zaproszone zostały także dzieci z DPS w Toporowie oraz zespół „Kresowiacy”. W imieniu
zespołu „Błękit” wszystkich chętnych zaprasza bardzo serdecznie.
Wójt bardzo cieszy się z tak cennej inicjatywy i obiecuje obecność. Byłoby bardzo miło,
gdyby każdego roku wieczornica odbywała się w innej miejscowości, zwłaszcza że logistycznie
jesteśmy na to przygotowani. Młodsi nie przywiązują wagi do tego typu akcji i jesteśmy ostatnim
pokoleniem, które taką kampanię, promującą patriotyzm, może popularyzować.
Ad. X
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął XXIV sesję Rady Gminy
Skąpeogodz. I210.

Na tym protokół zakończono i podpisano.
Przewodniczący Rady

Protokołowała: Ilona Żalisz
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