PROTOKÓŁ Nr XXVII/2012
sesji Rady Gminy Skąpe
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy Skąpe Mirosław Olczak przywitał gości zaproszonych na
uroczystą świąteczno-noworoczną XXVII sesję Rady Gminy Skąpe w osobach: Proboszcza Parafii
w Skąpem Księdza Zbigniewa Dymitruka, Proboszcza Parafii
w Ciborzu Księdza Marka
Olszańskiego, Wice Dziekana Dekanatu Świebodzińskiego i Proboszcza Parafii w Ołoboku Księdza
Tadeusza Wielgolaskiego, Proboszcza Parafii w Kijach Księdza Wacława Zaborowskiego, wszystkich
radnych, Wójta Gminy Zbigniewa Wocha, Sekretarza Gminy Alicję Hoppen-Anyszko, Skarbnika
Gminy Jarosława Wisza, Kierownika SZGK Krzysztofa Legiecia, oraz przybyłych sołtysów.
Następnie Proboszcz Parafii w Skąpem Ksiądz Zbigniew Dymitruk zaprosił wszystkich do
zaśpiewania kolędy, i złożył wszystkim życzenia świąteczno-noworoczne. Następnie Wójt Gminy
Zbigniew Woch w imieniu swoim i radnych także złożył życzenia wszystkim zebranym.
Przewodniczący Rady Mirosław Olczak ogłosił przerwę w obradach. W trakcie trwania
przerwy zaproszeni Księża opuścili salę posiedzeń.
Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak otworzył o godz. II00 obrady XXVII sesji
Rady Gminy Skąpe. Stwierdził, że na stan 15 radnych, obecnych jest 14. Następnie powitał
zaproszonych na sesję dzielnicowych w osobach: st.sierź. Krzysztofa Gołucha oraz st.post. Michała
Suzanowieża. W dalszej kolejności odczytał porządek posiedzenia i zapytał radnych czy chcą
wprowadzić do niego zmiany. Ponieważ zmian nie zgłoszono, porządek posiedzenia w wyniku
głosowania został jednogłośnie przyjęty i przedstawia się następująco:
Godz. 1O00
I.
Spotkanie opłatkowe.
Godz. 1100
II.
Otwarcie obrad sesji.
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.
Uchwalenie budżetu Gminy Skąpe na 2013 r.
a) odczytanie projektu uchwały budżetowej na rok 2013;
b) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej
Górze o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na rok 2013 Gminy Skąpe wraz
z uzasadnieniem;
c) odczytanie opinii komisji stałych,
d) wniesienie autopoprawek do projektu uchwały, dyskusja i ich przegłosowanie;
e) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na rok 2013 Gminy Skąpe,
VII.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na lata
2013-2018.
a) odczytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Skąpe na lata 2013-2018;
b) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej
Górze o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na lata 2013-2018,
c) odczytanie opinii komisji stałych,
d) wniesienie autopoprawek, dyskusja i ich przegłosowanie;
e) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Skąpe na lata 2013-2018,
VIII.
Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Skąpe na rok 2012,
2) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na
lata 2012-2018,
3) aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Skąpe oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
IX.
Sprawy różne.
X.
Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Mirosław Olczak poprosił policjantów dzielnicowych o przedstawienie
się i zapoznanie z obszarem działania.
St.post. Michał Suzanowicz poinformował, że od niedawna jest dzielnicowym w Gminie
Skąpe, od połowy października zaczął pracę. Obszar jego działania to miejscowości: Ołobok, Łąkie,
Niesulice, Kalinowo, Złoty Potok, Błonie, Rokitnica, Węgrzynice i Zawiszę. Do dyspozycji jest pod
numerem tek: 519534544.
St.sierż. Krzysztof Gołuch obowiązki dzielnicowego sprawuje od września br. na terenie:
Niekarzyna, Darnawy, Skąpego, Radoszyna, Ciborza, Międzylesia, Cząbrów, Podłej Góiy,
Kaliszkowic, Pałcka. Telefon służbowy przejął od pana Starkiewicza a jego numer to: 519534538.
Poinformował, że ich telefony są włączone praktycznie 24 godziny na dobę. Czasami jednak bywa, że
na mają możliwości odebrania połączenia np. w sytuacji kiedy kierują pojazdami, wchodzą na
interwencję, są u przełożonych, czy śpią po nocnym dyżurze. W sytuacji kiedy jedno lub dwa
połączenia są nieodebrane, prosi o krótką wiadomość tekstową z prośbą o kontakt. Z uwagi na krótki
okres pracy na terenie gminy Skąpe, dzielnicowy zbyt wiele jeszcze nie mogli zdziałać. Znają
charakter gminy, ale nie znają zamieszkujących ją ludzi. Dlatego też skierował słowa prośby do
radnych i sołtysów o wszelką pomoc z ich strony. Obecnie Komenda Powiatowa Policji boryka się
z brakami etatowymi. Z uwagi na zmiany w przepisach emerytalnych policjanci nie byli przyjmowani.
Dzisiaj dzielnicowi z innych rejonów
wspierają miasto Świebodzin. Charakterystyka zdarzeń
w mieście wymaga większej liczby funkcjonariuszy. Ma nadzieję, że sytuacja ta się zmieni, bo kilka
przyjęć już było i planowane są następne. Dzięki temu na pewno więcej czasu będą mogli poświęcić
gminie Skąpe.
Wójt Gminy Zbigniew Woch zapytał czy policjanci pełnią służby także pojedynczo.
St.sierż. Krzysztof Gołuch stwierdził, że takie sytuacje mają miejsce, jednak większość służ to
służby łączone. Bywa, że w miesiącu mniej służb odbywa z kolegą dzielnicowym niż ze Strażnikiem
Gminnym, który bardzo dużo im pomaga. W kwestii zwierząt, czy ludzi bezdomnych 90 % pracy to
praca Strażnika Gminnego i Ośrodka Pomocy Społecznej. Do tej pory było tak, że zostawał jeden
starszy dzielnicowy i wprowadzał nowego. W tej chwili obaj są na terenie nowi, ale na szczęście jest
Strażnik i służy pomocą. Dzięki służbom łączonym można podjąć więcej interwencji. Natomiast
służby w pojedynczej obsadzie mogą być podejmowane tylko od świtu do zmierzchu i w obecnej
sytuacji wynikają raczej z braków kadrowych. Wierzy, że do sezonu letniego, pożądana liczba
policjantów zostanie już przeszkolona i dzielnicowi będą mogli pracować tylko na terenie gminy
Skąpe.
Wójt stwierdził, że możliwość pełnienia służby ze Strażnikiem zdaje egzamin z dwóch
powodów: po pierwsze łatwiej będzie im poznać teren i ludzi, a drugi powód jest taki, że
automatycznie wzrasta liczba służb, a pobyt policjanta na gminie wydłuża się.
St.sierż. Krzysztof Gołuch potwierdził słowa Wójta i zwrócił uwagę, że taka sytuacja
szczególnie pożądana jest w okresie jesienno-zimowym kiedy szybko nastaje zmierzch. Dzięki
wspólnym służbom, wzrasta bezpieczeństwo ludzi i ich samych. Plusem Strażnika jest fakt, że
wychowywał się tutaj i zna ludzi z terenu.
Wójt zapytał jaka byłaby optymalna ilość wspólnych służb.
St.sierż. Krzysztof Gołuch odpowiedział, że 10 wspólnych służ w miesiącu byłoby bardzo
wskazanych.
Wójt poinformował, że w ciągu dwóch ostatnich miesięcy tych służb było trochę mniej,
ponieważ za mocno poszliśmy w inne usługi i Strażnik miał mniej czasu na służby w gminie wśród
mieszkańców. Automatycznie także liczba służb z policjantami się zmniejszyła. Ma jednak nadzieję,
że od stycznia czy lutego te pożądane 10 służb stanie się normą, a od miesiąca kwietnia, nie częściej
niż raz w tygodniu pojawi się usługa fotoradarowa. Naszym zamysłem jest, aby Strażnik był jak
najczęściej na terenie gminy, bo jest od tego, aby być blisko ludzi. Ostatnio w mediach doświadczamy
komunikatów o bezsensie funkcjonowania straży gminnych. Często jest to na kanwie sytuacji
związanej z fotoradarami. Ale wartością o której mówił przy okazji tworzenia straży, jest zwiększenie
dostępności policjantów. Chciałby, aby Strażnika postrzegać jako dopełnienie pracy policjanta,
podnoszącej rangę Strażnika. Jak mieszkaniec uświadomi sobie, że to jest niemalże policjant gminny,
to działania prewencyjne przez niego podejmowane sąskuteczniejsze i jest inaczej postrzegany przez
społeczeństwo.

2

Przewodniczący podziękował panom dzielnicowym za przybycie, życzył wszystkiego
najlepszego w 2013 r. i szczęśliwych powrotów do domów.
Radny Piotr Olszewski opuścił salę posiedzeń o godz. 1120.
Ad. III
Sołtys wsi Niesulice Bożena Szczepańska poinformowała, że od 2013 r. wycofane zostało
połączenie autobusowe do Niesulic o godz. 955, a był to jedyny autobus nie szkolny. Poprosiła
o interwencję, aby chociaż na sezon letni połączenie to przywrócić.
Ad. IV

Wójt ustosunkowując się do interpelacji sołtys Bożeny Szczepańskiej poinformował, że co
kilka miesięcy PKS przesyła informacje odnośnie likwidacji lub zawieszenia jakiejś linii. PKS jest
przedsiębiorstwem prywatnym i jeśli coś im się nie kalkuluje, to wprowadzają zmiany. Kontakt na
pewno zostanie nawiązany, ale obawia się, że ze względu na niskie obłożenie pasażerami zabraknie
argumentów do dyskusji o usłudze, która nie dość że się nie zwraca, to jest niepotrzebna. Kiedyś było
inaczej, bo czynnik ekonomiczny nie był decydujący, do szkół dojeżdżało więcej dzieci i młodzieży
i poza tym nie było tak dużo samochodów. Na obecnej sytuacji najbardziej cierpią ludzie starsi, którzy
nie mają samochodu, nie mają przy sobie dzieci i mają kłopot np. z dotarciem do lekarza. Obawia się
jednak, że PKS nie jest już w stanie im pomóc i ubolewa nad tym, ale tematem się zajmie.
Ad. V

W punkcie dotyczącym informacji o realizacji uchwał Rady Gminy i pracy Wójta w okresie
międzysesyjnym, Wójt Gminy odniósł się do następujących tematów:
- z PGNiG została podpisana umowa na dzierżawę działki w m. Łąkie pod lokalizację zakładu,
- przychodnia w m. Ołobok - mimo wstępnych uzgodnień z Prezesem Janickim odnośnie dalszego
funkcjonowania przychodni w Ołoboku ~ „Postęp” wycofał się z tej opcji i od stycznia lekarza
nie będzie. Niewątpliwie jest to dla nas duży kłopot, który w dużym stopniu dotknie tych, którzy
nie mają jak dotrzeć do miasta. Do lekarza w Ołoboku zadeklarowało się około 400 osób
i w takim stanie rzeczy przychodnia dalej nie mogła się utrzymać. Od dłuższego czasu
prowadzimy rozmowy z dwoma potencjalnymi podmiotami, a fakt że „Postęp” wywozi meble
i przychodnia będzie stała pusta, może spowoduje, że ich zainteresowanie tematem będzie
większe. Główną przyczyną kłopotów jest właśnie fakt braku lekarzy w „Postępie”. Osobiście
Wójt uważa, że wiele zła się stało poprzez to, że ten zakład wszedł do naszej gminy świadczyć
usługi. Po tym, jak objęli przychodnię w Ołoboku, zlikwidowane zostały przyjęcia w Ciborzu,
oczywiście nie koniecznie z winy władz „Postępu”, bo przyczyną kłopotów była mała liczba
lekarzy. Ponadto mimo deklaracji, że lekarz będzie przez cztery dni w tygodniu, nigdy tak się nie
stało. Były trzy dni w tygodniu, po jakimś czasie zostały dwa a teraz nie ma wcale. Daleki jest od
oskarżania, że ktokolwiek uczynił to świadomie i z premedytacją. Od samego początku twierdził,
że były lepsze oferty, przychodnie które deklarowały, że lekarz będzie przyjmował pięć dni
w tygodniu i będzie jedynym lekarzem a nie jednym z trzech czy czterech. Niestety stało się jak
się stało, wybór scedowaliśmy na mieszkańców. Zapadła decyzja, którą w głównej mierze
podejmowali ci którzy byli zapisani do lekarzy „Postępu” w Świebodzinie. Zobaczymy co życie
przyniesie. Ma nadzieję, żc znajdzie się lekarz do prowadzenia usługi zdrowotnej w Ołoboku
i w Ciborzu, bo tylko te dwie przychodnie dają gwarancję zaopcjowania wystarczającej liczby
osób. Temat jest bardzo poważny. Nie można otwierać nowych przychodni i po miesiącu je
zamykać, bo mamy do czynienia z ludźmi, a opieka zdrowotna to jest poważna rzecz.
Sołtys wsi Niesulice Bożena Szczepańska zaproponowała, aby z pomieszczeń apteki wydzielić
mieszkanie i może wtedy znalazłoby się jakieś małżeństwo lekarzy chcących poprowadzić
przychodnie.
Wójt jest zdania, że bardziej niż mieszkanie liczy się uposażenie. Decydująca w przypadku
znalezienia lekarza p.o.z. jest liczba pacjentów. Przy 2000 opcji może uda się znaleźć lekarza.
Dzisiaj NFZ za jedną opcję płaci 8 zł. miesięcznie, co przy 400 opcjach daje kwotę 3200 zł.,
z której trzeba opłacić pielęgniarkę, ogrzać budynek itd. W tym momencie trudno się dziwić, że
ktoś zaczyna rezygnować. Z drugiej zaś strony o pewnych rzeczach można było myśleć wcześniej
a nie obiecywać gruszki na wierzbie, szczególnie kiedy ma się do czynienia z ludźmi. Osobiście
od samego początku miał potężne obawy, które się niestety ziściły. Być może uda się od wiosny
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zapewnić lekarza. Przychodnie z któtymi prowadzi rozmowy są na rynku ustabilizowane i bardzo
poważnie podchodzą do tematu. Kłopot województwa lubuskiego polega na tym, że na
10 wyjeżdżających na studia medyczne jeden tutaj wraca, a pozostali wybierają duże miasta, bo
tam mają zupełnie inne możliwości. W związku z tym lekarzy jest mało, a więc mogą przebierać
w ofertach pracy. Ważne jest, aby okres zamknięcia przychodni był jak najkrótszy, bo jeśli ludzie
zapiszą się już do innych lekarzy, to ciężko będzie ich namówić na powrót.
Sołtys wsi Rokitnica Wiesław Łąjeczko zapytał co w takiej sytuacji mówić ludziom. Uważa,
że przyczyną mniejszej liczby opcji jest także przesunięcie terminu rozpoczęcia przyjęć
w przychodni w Ołoboku.
Wójt podkreślił, że tak naprawdę nie mamy wpływu na to, kiedy przychodnia będzie czynna.
Prowadzone są rozmowy z potencjalnymi podmiotami, ale wszystko zależy od tego czy uda im
się pozyskać lekarzy. Póki co od stycznia lekarza nie będzie i trzeba będzie składać nowe
deklaracje.
Sołtys Wiesław Łąjeczko zapytał czy nie udałoby się przedłużyć umowy wypowiedzenia
chociaż o miesiąc.
Wójt ubolewa, ale nie ma takiej możliwości. Od początku źle się stało. Spośród radnych
i sołtysów z obszaru działania przychodni w Ołoboku powołana została komisja, w skład której
z głosem doradczym wszedł także wójt. Od razu mówił, że dwie oferty powinny być od razu
odrzucone, bo nie spełniały oczekiwać. Mimo to komisja jednogłośnie podjęła decyzję, od której
odwołał się Doktor Barski. Wójt odwołanie uznał i anulował wybór komisji, otwierając tym
samym drogę do konsultacji społecznych, w wyniku których mieszkańcy dokonali wyboru. Tak
czy inaczej „Postęp” swoimi usługami zasłużył na przychylność ludzi. Gdybyśmy także my nie
kierowali się emocjami, oferty powinny zostać odrzucone i zapadłaby inna decyzja.

Ad. VI

Radny Andrzej Kałużny opuścił salę posiedzeń o godz. 1200.
a) Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia
uchwały budżetowej Gminy Skąpe na rok 2013.
b) Skarbnik Gminy Jarosław Wisz odczytał treść opinii składu orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na rok 2013
wraz z uzasadnieniem (w załączeniu).
c) Przewodniczący stałych Komisji Rady Gminy Skąpe odczytali pozytywne opinie Komisji
o projekcie uchwały budżetowej na rok 2013 nie wnosząc do niego uwag (w załączeniu).
d) Skarbnik Gminy Jarosław Wisz przedstawił autopoprawki Wójta do projektu uchwały
budżetowej gminy Skąpe na 2013 r.
W treści uchwały budżetowej wprowadza się następujące zmiany:
1) W § 1 wykazaną kwotę dochodów budżetu w wysokości 21.798.494,00 zł zmienia się na
22.110.966,00 zł,
2) W § 1 pkt 2) wykazaną kwotę dochodów majątkowych w wysokości 7.537.611,00 zł
zmienia się na 7.735.491,00 zł,
3) W § 2 ust. 1 wykazaną kwotę wydatków budżetu 19.176.694,00 zł zmienia się na
19.533.823,00 zł,
4) W § 2 ust. 2 wykazaną kwotę wydatków bieżących budżetu 13.625.551,00 zł zmienia się
na 13.808.738,00 zł,
5) W § 2 ust. 2 pkt 1) wykazaną kwotę 9.877.749,00 zł zmienia się na kwotę 9.903.549,00 zł,
6) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. b) wykazaną kwotę 4.010.620,00 zł zmienia się na 4.036.420,00 zł,
7) W § 2 ust. 2 pkt 4) wykazaną kwotę 64.567,00 zł zmienia się na kwotę 173.215,00 zł,
W tabeli nr 1 „Dochody budżetu Gminy Skąpe na rok 2013”
W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdział 70005 „Gospodarka gruntami
i nieruchomościami” § 0770 zmienia się kwotę 3.344.596,00 zł na 3.542.476,00 zł,
W tabeli nr 2 „Wydatki budżetu Gminy Skąpe na rok 2013”
1) W dziale 600 - „ Transport i łączność” rozdział 60017 „Drogi wewnętrzne” dodaje się §
4590 w kwocie 40.800,00 zł z przeznaczeniem na odszkodowanie za przejęcie drogi
wewnętrznej w miejscowości Niesulice,
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2) W dziale 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92109 „Domy
i ośrodki kultury, świetlice i kluby” dodaje się § 4218 w kwocie 11.842,00 zł i § 4219
w kwocie 6.366,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do Sali wiejskiej w Pałcku
oraz § 4218 w kwocie 15.991,00 zł i § 4219 w kwocie 8.596,00 zł z przeznaczeniem na
zakup wyposażenia do sali wiejskiej w Skąpem, § 6050 „Przebudowa i remont sali
wiejskiej w Pałcku” w kwocie 36.283,00 zł.
Następnie Wójt Zbigniew Woch przedstawił prezentację multimedialną, obrazującą projekt
budżetu na 2013 r. Stwierdził, że w 2013 r. zapowiada się szalenie ciężki budżet, choć może na
papierze wygląda lepiej niż pewnie będzie. Planowane dochody są na kwotę 22.110.966 zł.,
a wydatki na kwotę 19.533.823 zł. Wynika z tego nadwyżka budżetowa w wysokości 2.577.143
zł. Brzmi to ładnie choć mamy świadomość, że może nie wszystkie dochody uda się zrealizować.
W ostatnich latach wstrzymaliśmy sprzedaż mienia gminnego i póki co, nie wiemy jeszcze, jak to
będzie wyglądało w 2013 r. Na szczęście sytuacja nie przymuszała nas do konieczności
wyzbywania się działek za mało satysfakcjonujące ceny. Udało się, tak prowadzić tę gospodarkę
finansową, żeby zmniejszyć zadłużenie gminy. Wójt ma nadzieję, że w 2013 r. tendencje te się
odwrócą, abyśmy mogli działki w Niesulicach sprzedawać po cenach satysfakcjonujących.
W 2012 r. dochody planowane były na kwotę ok. 17 min zł., natomiast w przyszłym budżecie,
dochody tzw. „mocno stąpające” będą o 2,5 min zł. niższe. Bierze się to m.in. z pomniejszenia
subwencji wyrównawczej za opodatkowanie dróg wewnętrznych o 1,2 min zł. Ta suma
pozwoliłaby na komfortowe powiązanie funkcjonowania gminy, jeśli chodzi o stałe wydatki
i dochody, ale też plany inwestycyjne. Plan dochodów przewiduje ich wzrost o 30 %, ale
gdybyśmy mieli się trzymać sztywnych dochodów, bez konieczności wyprzedawania się
i szukania dodatkowych źródeł, to bez środków unijnych są one o 10-12% niższe niż w 2012 r.
Jest kilka pomysłów na zapełnienie tej luki i ma nadziej, że to się je zrealizować. Jeśli chodzi
o wydatki to w 2012 r. kształtowały się na poziomie ok. 15,5 min zł., w 2013 r. przewiduje się,
że będzie to kwota ok. 19,5 min zł. Mimo wszystko budżet na 2013 r. na pewno nie jest budżetem
stagnacji. Zaplanowanych mamy kilka inwestycji. Nadwyżka budżetowa w roku 2012 była niższa
od przewidywanej na 2013 r. tyle, że ta z mijającego roku faktycznie była „w kieszeni”,
a planowana na 2013 r. niewiadomo jeszcze czy będzie zrealizowana. Kalkulujemy dzisiaj, że tak
się stanie, ale potrzeba wiele wysiłku i wielu zabiegów, żeby stała się faktem. Jest jeden pomysł,
jedna, duża nadzieja, że pewne okoliczności spuentują się, ku naszemu zadowoleniu. Póki co daje
tylko taki sygnał, bo sprawa jest jeszcze w toku i zanim powie więcej, musi mieć pewność na
czym stoimy. Razem z panią Sekretarz i panem Skarbnikiem mają nadzieję, że za jakiś czas będą
mogli temat naświetlić bliżej, a jeśli to się stanie to w zestawienia finansowe wkradnie się wiele
optymizmu.
Przypis podatkowy w 2013 r. z podatku od nieruchomości zwiększy się do kwoty 945 tys. zł.
z kwoty 908 tys. zł. Wynika z tego, że podatki płacone przez każdego mieszkańca, zwiększyły się
o wartość 4,1 %. Nieco bardzie wzrósł podatek rolny, bo o 9,99 % w stosunku do 2012 r. Analizy
udziału podatku rolnego w stosunku do wszystkich pozostałych podatków na przestrzeni
ostatnich lat wykazały, że udział ten wynosił 20-22 %. W tym roku przyjęliśmy stawkę 75 zł.
czyli tyle co Ministerstwo Finansów i udział podatku rolnego w stosunku do innych podatków
będzie wynosił 21 %. Relatywnie rolnicy zapłacą mniej więcej tyle samo w stosunku do innych
podatkowiczów co w latach ubiegłych, z tym że w poprzednich latach pozostałe podatki więcej
wzrastały niż podatek rolny.
Największą bolączką gmin, szczególnie tych wiejskich jest oświata. Subwencja zwiększyła się
nieznacząco, bo o 67 tys. zł. Przedstawione koszty obejmują tylko zadania objęte subwencją
a więc nie zawierają kosztów funkcjonowania przedszkoli, dożywiania, dowożenia itp. W 2012 r.
ten koszt to była kwota 4.459.589 zł., tak więc do subwencji dopłaciliśmy kwotę około 900 tys.
zł. i na podobnym poziomie wygląda to na 2013 r. Jednak mimo wszystko trzeba będzie do
subwencji dołożyć 30 tys. zł. więcej niż w 2012 r.
Kolejna kwestia to wspomniana już subwencja wyrównawcza pomniejszona na 2013 r. o kwotę
1.241.557 zł. W 2009 r. nie opodatkowując dróg wewnętrznych złamaliśmy przepisy i trudno
w tej sytuacji wytykać innym nieuczciwość. Wyjaśniając zagadnienie subwencji wyrównawczej
Wójt objaśnił, że jest ona gestem państwa dla osób mieszkających w gminach, gdzie dochód na
jednego mieszkańca jest niższy, od przeciętnego Polaka. W 2010 r. nie byliśmy w stanie
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przepuścić przez budżet opodatkowania z dróg wewnętrznych, stało się to w 2011 r. i w 2013 r.,
który jest odzwierciedleniem wskaźników z 2011 r. właściwie nie dostaliśmy tej subwencji
wcale. Otrzymaliśmy natomiast o 1.037 tys. zł. mniej subwencji równoważącej. Cala istota
polega na ty, że w Polsce niewiele gmin opodatkowuje drogi. Gdyby wszyscy się opodatkowali to
wskaźnik dochodów na Polaka byłby wyższy i relacja „biedy” byłaby taka sama jak w przypadku,
kiedy nikt się nie opodatkowuje. Niestety gminy, w których UKS skontrolowały to
opodatkowanie, ponoszą potężne koszty. Nasza batalia o tę kwestię toczy się od dwóch lat
i niestety państwo nie jest zainteresowane, żeby zdyscyplinować gminy w tym zakresie. Okazuje
się, że temat się dzieje tylko w naszym województwie. Jest to nie w porządku i Wójt się z tym nie
zgadza. Zapowiedział, że chce się spotkać z panem Wojewodą i na ten temat porozmawiać.
Satysfakcjonujący natomiast jest taki fakt, że w 2014 r. subwencja będzie w normalnej
wysokości. W 2011 r. przyjęliśmy uchwałę o upublicznieniu dróg i z mocy ustawy zostały one
zwolnione z podatku.
Wracając do planów budżetowych na 2013 r. Wójt stwierdził, że udziały w PIT są zaplanowane
na nieco wyższym poziomie. Jest to wypadkowa zwiększenia % udziału w PIT. Mimo tego, że
mówi się, że się źle dzieje, że są zwolnienia pracowników, PIT-y w 2012 r. osiągnęły najwyższy
poziom z najlepszych lat.
Dotacje na zadania zlecone z budżetu państwa charakteryzują się spadkiem w stosunku do 2012 r.
o kwotę 405.329 zł. tj. 18,40 %. Jak widać państwo nasze, tam gdzie tylko może to swoje
wydatki tnie. Dotacje na zadania własne gminy: spadek o 37,82 % do kwoty 359.700 zł.
Przechodząc do zadłużenia na koniec 2012 r. Wójt poinformował, że wyniosło ono
6.729.201,45 zł. tj. 38,87 % dochodów. Nasz największy niepokój wiąże się z tym, że 2013 r. to
ostatni budżet, przy takim dużym obciążeniu spłatami. W listopadzie 2013 r. przypada termin
płatności ostatniej raty, związanej z wykupem obligacji w kwocie 1,2 min zł. na budowę
kanalizacji w Ołoboku. Wszystkie obciążenia na 2013 r. wynoszą 2.621.800 zł. Nasz niepokój
związanym jest z tym, że stałe wpływy są nieznacznie mniejsze niż w 2012 r. a obciążenia do
spłaty są najwyższe w 2013 r. po to, aby w 2014 r., kiedy ruszy nowy budżet unijny wejść ze
zobowiązaniami na pułapie niższym niż 20 %. Wierzy jednak, że uda się nam to zrealizować.
Mimo, iż budżet nie będzie łatwy, to odczucie to nie przekłada się na wstrzymanie planowanych
inwestycji: budowa kanalizacji w m. Łąkie, przebudowa kompleksu sportowego w Ciborzu,
budowa pieszo-rowerowej ścieżki turystycznej w Niesulicach, budowa chodnika w centrum m.
Niesulice, uzupełnienie o dodatkowe punkty świetlne. W przypadku kanalizacji w m. Łąkie
wartość inwestycji z całą pewnością zmniejszy się po przetargu, ale nie jest w stanie określić
o ile. Stadion w Ciborzu przetarg planowany jest w styczniu. W tym przypadku musimy liczyć
się z tym, że kwota poprze targowa może okazać się nieznacznie wyższa, bo dwa poprzednie
przetargi właśnie ze względu na cenę zostały unieważnione. Ponadto w 2013 r. planowane jest
wykonanie dokumentacji technicznych na 4 inwestycje. Następnie Wójt poinformował, że
złożony został wniosek na tzw. „schetynówkę” na I etap budowy ul. B. Chrobrego w Ołoboku,
Rząd zmienił zasady finansowania inwestycji i udział środków unijnych wzrósł z 30 do 50 %
wartości inwestycji. W związku z tym jest bardzo wielu chętnych na te środki. Nasza
dokumentacja wykonana była w 2010 r. Uczyniliśmy wszystko, aby dofinansowanie utrzymać.
Podpisaliśmy umowę z Powiatem Świebodzińskim na częściowe dofinansowanie przedsięwzięcia
na kwotę 150.000,00 zł., bo wspólna inwestycja z innym samorządem zwiększa szansę uzyskania
dofinansowania. W zależności od wysokości dofinansowania można uzyskać do 5 punktów
więcej, my zyskaliśmy 4 punkty. Fakt jest taki, że jest dużo chętnych, pula środków też jest
znaczna, ale nie wiemy na jaką kwotę aplikują wnioskodawcy. W tym momencie Wójt
podziękował Powiatowi, że na takie rozwiązanie chciał przystać. Dodał też, że zostało ono
poparte uzgodnieniami, że jeśli uzyskamy dofinansowanie, w zmian za umówioną z Powiatem
kwotę, wykonamy zadania powiatowe w gminie Skąpe tj.: ścieżka z naszego parkingu
w Niesulicach do ulicy Jeziorowej, chodnik przy szkole w Ołoboku. Podpisane umowy są raczej
umowami intencyjnymi i będą realizowane w przypadku, kiedy otrzymamy dofinansowanie.
Na zakończenie Wójt dodał, że uchwały budżetowe są pewnym szkieletem i to, że pewnych
zapisów w nich nie ma, nie znaczy że nie mają szans zaistnieć w budżecie. Było mnóstwo takich
przypadków, kiedy w sytuacji pojawiającej się możliwości zachęcającego dofinansowania,
przyjmowaliśmy nowelizacje uchwał budżetowych i inwestycje były przeprowadzane. Mówi to
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dla tych, którzy nie widzą możliwości realizacji swoich pomysłów, a jednocześnie życzy, aby to
wszystko co został w budżecie zapisane było wykonane, a pojawiające się zmiany polegały na
umieszczaniu dodatkowych inwestycji, a nie wycofywaniu planowanych.
Radny Mariusz Kuźmicz zapytał czy spośród inwestycji zapisanych w poprzednich budżetach
część wypadła i nie ma szans na realizację. Konkretnie ma na myśli budowę chodników
w Ciborzu, a zwłaszcza wzdłuż przedszkola w Ciborzu.
Wójt zgadza się z tezą, że chodnik w tamtym miejscu jest bardzo potrzebny. Jest to miejsce
szczególnie ważne dla najmłodszych. Wykonanie chodnika w tamtym miejscu musi być
poprzedzone uzgodnieniami ze wspólnotą bloku Nr 21. Jedyne sensowne miejsce jest od strony
płotu, który właściwie i tak wymaga remontu. Wójt podjął rozmowy ze wspólnotą. Propozycję
złożył, w zamian za podział współudziałów w taki sposób, aby część przedszkolnego placu zabaw
była gminna, po to aby przesunąć płot, wybudować chodnik i osobne wejście do przedszkola,
a dla wspólnoty grunt z tyłu budynku. Niestety propozycja nie uzyskała akceptacji. Była nie dość
ciekawa dla wspólnoty. Trzeba by się wspólnie ze wspólnotą zastanowić nad jakąś koncepcją.
A jeśli chodzi o chodniki w Ciborzu, to chyba byłoby to ostatnie najważniejsze i najbardziej
pożądane zadanie.
Wobec zakończenia dyskusji i nie zgłoszenia żadnych wniosków Przewodniczący Rady
Gminy Mirosław Olczak poprosił o przegłosowanie autopoprawek zgłoszonych do projektu
uchwały budżetowej gminy Skąpe na rok 2013. W wyniku głosowania autopoprawki zostały
jednogłośnie przegłosowane (13 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”).
e) Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały
w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Skąpe na rok 2013. W wyniku głosowania
uchwała została jednogłośnie podjęta (13 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”)
i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. VII
a) Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na lata 2013-2018.
b) Skarbnik Gminy Jarosław Wisz odczytał pozytywną opinię Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na lata 2013-2018.
c) Przewodniczący stałych Komisji Rady Gminy Skąpe odczytali pozytywne opinie Komisji
o projekcie uchwały, nie wnosząc do niego uwag (w załączeniu).
d) Skarbnik Gminy Jarosław Wisz przedstawił autopoprawki Wójta do projektu uchwały.
W załączniku nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2013 - 2018”: zaktualizowano kwoty
dochodów i wydatków budżetu w roku 2013 tak jak przedstawione zmiany w autopoprawce do
uchwały budżetowej na rok 2013. W załączniku nr 2 „Przedsięwzięcia Wieloletnia prognoza
finansowa na lata 2013 - 2018” Dodano w części 1. pozycję „Przebudowa i remont Sali wiejskiej
w Pałcku” w kwocie 36.283,00 zł.
Radny Mariusz Kuźmicz zapytał ile środków zaplanowano na tzw. małe inwestycje.
Skarbnik Gminy Jarosław Wisz wyjaśnił, że pierwszy raz w tym roku nie ma takiej pozycji, ale
nie oznacza to że w trakcie trwania roku budżetowego nic nie będzie dopisane.
Radny Mariusz Kuźmicz jest zdania, że skoro zanosi się na trudny budżet, to w trakcie trwania
roku budżetowego trudno będzie jakiekolwiek zadanie wpisać do budżetu.
Wobec zakończenia dyskusji i nie zgłoszenia wniosków Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Olczak poprosił o przegłosowanie autopoprawek zgłoszonych do projektu uchwały
budżetowej gminy Skąpe na rok 2013. W wyniku głosowania autopoprawki zostały jednogłośnie
przegłosowane (13 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”).
c) Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na lata 2013-2018.
W wyniku głosowania uchwała została jednogłośnie podjęta (13 głosów „za”, 0 „przeciw”,
0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. VIII.
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a) Skarbnik Jarosław Wisz poinformował oz mianach w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę
budżetową na 2012 r. Zmiany po stronie wydatkowej: pomniejszone zostały wydatki związane
z wynagrodzeniami w Urzędzie Gminy, jednostkach oświatowych, OPS i dostosowane do
faktycznie poniesionych wydatków. Druga zmiana dotyczy dotacji dla SZGK w Skąpem,
polegającej na różnicy w planach a faktycznie poniesionych wydatkach za wodę i ścieki
w kwocie 171 tys. zł. Środki z dotacji będą przeznaczone na spłatę zobowiązań podatkowych
szpitala w Ciborzu wobec gminy w ramach umowy cesji. Kolejna zmiana to dostosowanie do
faktycznego wykonania dochodów ze sprzedaży majątku czyli do kwoty prawie 300 tys. zł.
Ponadto trzy zmiany wynikające z przeniesienia środków na 2013 r.: odszkodowanie na drogę
w Niesulicach, wyposażenie sal wiejskich w Skąpem i w Pałcku i dokończenie remontu sali
wiejskiej w Pałcku.
Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Skąpe na rok.
(Radny Andrzej Stańczak opuścił salę posiedzeń.)
Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak poddał pod głosowanie przyjęcie ww. uchwały.
W wyniku głosowania uchwała została jednogłośnie podjęta (12 głosów „za”, 0 „przeciw”,
0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
(Radny Andrzej Stańczak powrócił na salę posiedzeń).
b) Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Skąpe na lata 2012-2018.
Skarbnik Jarosław Wisz przedstawił proponowane do projektu uchwały zmiany: na 2012 r.
aktualizacja danych planów i wydatków do zmian przegłosowanych w zmianie uchwały
budżetowej, na 2013 r. aktualizacja planów dochodów i wydatków do kwot zapisanych
w uchwale budżetowej. W załączniku Nr 2 rozszerzenie na 2013 r. dokończenia inwestycji
w Pałcku.
Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak poddał pod głosowanie przyjęcie ww. uchwały.
W wyniku głosowania uchwała została jednogłośnie podjęta (13 głosów „za”, 0 „przeciw”,
0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
c) Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak odczytał projekt uchwały w sprawie aktualności
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skąpe oraz
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 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 podjęta jednogłośnie
(13 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.

Ad. IX
Radny Krzysztof Szymczak wyraził pozytywną opinię dla Starostwa Powiatowego
w Świebodzinie za działania podjęte po opadach śniegu. Następnie zgłosił problem z wywozem
odpadów segregowanych. W m. Węgrzynice i Zawiszę pojemnik są przepełnione, pomimo interwencji
Kierownika SZGK. Coś jednak zaczęło się dziać, bo z części gminy faktycznie kontenery zostały
opróżnione. Zastanawia się, czy na kolejny rok powinniśmy podpisać umowę z tą samą firmą.
Wójt odnosząc się do tych słów stwierdził, że ubolewa nad tym, że tak się dzieje. Umowę
z firmą TEW mamy do końca roku, ale nie sądzi abyś my to zmienili, z uwagi na fakt, że kolejna
umowa zawierana będzie na okres 6 miesięcy i nie wie czy jakikolwiek inny podmiot, byłby
zainteresowany złożeniem oferty. Niestety usługi firmy TEW na terenie Świebodzina, odbywają się
kosztem usług na terenach gmin wiejskich. W dalszej wypowiedzi Wójt stwierdził, że zaskoczył go
brak pytań odnośnie prawa miejscowego związanego z odpadami. Sytuacja ta go cieszy, bo oznacza
to, że wszyscy są uspokojeni i wszystko wiedzą. W niektórych gminach np. w Międzyrzeczu opozycja
robi nagonkę i zaprasza mieszkańców na sesję, bo jest przeciwko stawkom zaproponowanym przez
burmistrza, a chce pokazać mieszkańcom kto walczy o ich interesy. Wójt jest zaskoczony takim
zachowaniem, bo nie ma ono nic wspólnego z dbaniem o interesy mieszkańców. Przyjęcie stawki
u nas czy w innych gminach związane jest z metodologią oszacowania przedmiotu zamówienia i nic
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ma nic wspólnego z ofertą jaką otrzymamy w przetargu. Zgodnie z przepisami jeśli rada nie przyjmie
uchwały, to wojewoda w trybie nadzorczym ustali stawkę i metodę, a to będzie podstawą do
specyfikacji do przetargu. Wójt zdaje sobie sprawę, że ustawa nie jest idealna i zanim przybierze
ostateczny kształt, będzie jeszcze zmieniana.
Na zakończenie życzył wszystkim szampańskiej zabawy sylwestrowej i pomyślności w 2013 r.
Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko zaprosiła wszystkich na XXI finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy organizowany 13.01.2013 r. w Klubie Eskulap w Ciborzu od godz.
1600. Harmonogram będzie podany po nowym roku. Jeśli ktoś miałby jakąś rzecz, którą można by
wylicytować to będzie to mile widziane.
Ad. X
Przewodniczący Mirosław Olczak także życzył pomyślności w nowym roku i wobec
wyczerpania porządku posiedzenia zamknął obrady XXVII sesji Rady Gminy Skąpe o godz. 1345.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodniczący Rady
Irpśław Olczak

Protokołowała: Ilona Żalisz
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