PROTOKÓŁ Nr XXXVII/2013
Sesji Rady Gminy Skąpe
z dnia 21 października 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Mirosław Olczak otworzył o godzinie 9~ obrady XXXVII
Sesji Rady Gminy. Przywitał radnych, Wójt Gminy Zbigniewa Wocha, Sekretarza Gminy Alicję
Hoppen-Anyszko, Skarbnika Gminy Jarosława Wisza, Kierownika OPS Artura Macula oraz
przybyłych sołtysów. Stwierdził, że na stan 15 radnych obecnych jest 10 osób. Nieobecni Halina
Staszyńska, Andrzej Kołakowski, Ewa Kasprzak, Agnieszka Żak-Gwizda i Andrzej Sworek.
Następnie zaproponował wprowadzić następujące zmiany do przesłanego porządku posiedzenia:
- pkt. dotyczący informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Skąpe w roku
szkolnym 2012/2013 przenieść za pkt dot. przyjęcia uchwał,
- zamienić kolejność uchwał z pkt 1 i 2,
~ zmienić tytuły dwóch uchwał,
- wprowadzić uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Skąpe oraz
zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
Ponieważ więcej zmian nie zgłoszono, Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku
posiedzenia wraz ze zmianami. W wyniku głosowania porządek został jednogłośnie przyjęty
i przedstawia się następująco:
I.
Otwarcie obrad sesji.
II.
Interpelacje, wnioski i zapytania.
III.
Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
IV.
Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy i pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
V.
Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na
lata 2013-2018,
2) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Skąpe na rok 2013,
3) zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień podatku od
nieruchomości na terenie Gminy Skąpe,
4) określenia wysokości stawek od środków transportowych na terenie Gminy Skąpe,
5) wysokości dziennej stawki oraz zarządzenia poboru opłaty miejscowej na terenie Gminy
Skąpe,
6) określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych,
7) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w miejscowości Radoszyn,
8) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas 25 lat,
9) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego
na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym,
10) programu współpracy Gminy Skąpe z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami,
11) przystąpienia Gminy Skąpe do Stowarzyszenia „LGD Działaj z Nami” w okresie
programowania 2014 - 2020,
12) zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Skąpe oraz zasad ich zbywania, nabywania
i wykupu.
VI.
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Skąpe w roku szkolnym 2012/2013.
VII.
Sprawy różne.
VIII.
Przyjęcie protokołu XXXVI sesji Rady Gminy Skąpe.
IX.
Zamknięcie obrad.
Ad. II

Radny Krzysztof Szymczak poruszył temat zgłaszanych awarii oświetlenia ulicznego.
Pomimo kilkukrotnych zgłoszeń przez 2-3 miesiące awarie nie są usuwane.
Radny Mariusz Kuźmicz zgłosił potrzebę załatania dziur w drodze pomiędzy blokami Nr 31
i Nr 32 w m. Cibórz. Dodał, że podobno w SZGK znajduje się materiał.

Sołtys wsi Radoszyn Karol Dauksza dokonał sprostowania interpelacji, zgłoszonej na
poprzedniej sesji. Zawiadamiając o potrzebie zamontowania dodatkowego oświetlenia ulicznego, miał
na uwadze drogę prowadzącą od gimnazjum do bloków (Nr 74 iNr75)wm. Radoszyn, a nie terenu
przy blokach.
Sołtys wsi Skąpe Adela Spierzak Giecewicz poinformowała, że głaz na wyznaczone
w Skąpem miejsce pamięci został już wybrany i temat można kontynuować.
Sołtys wsi Międzylesie Mirosław Kolber w imieniu jednego z mieszkańców zapytał, kiedy
nastąpi wycięcie, uderzonej piorunem lipy, na co podobno Wójt wyraził już zgodę.
Ad. III

Przed udzieleniem odpowiedzi na zgłoszone interpelacje Wójt poinformował, że w dniu
dzisiejszym o godz. 1200 w urzędzie miało się odbyć spotkanie z przedstawicielami firmy Orange
(dawna Telekomunikacja Polska) dot. dostępu mieszkańców gminy do sieci internet. Ponieważ jeden
z przedstawicieli firmy wyjechał służbowo do Warszawy, spotkanie z dnia dzisiejszego zostało
przeniesione na 28 października 2013 r. Celem spotkania będzie zdiagnozowanie potrzeb
telekomunikacyjnych we wsiach, na podstawie których firma podejmie decyzję czy zdecyduje się na
inwestycję pn. „Ostatnia mila”.
Radna Agnieszka Żak-Gwizda przybyła na posiedzenie o godz. 915.
Sołtys wsi Niesulice Bożena Szczepańska zapytała dlaczego miejscowość Niesulice nie jest
wpisana do projektu.
Wójt poinformował, że Niesulice funkcjonująjako miejscowość, która ma dostęp do intemetu.
W punkcie tym Wójt odniósł się do wniosków, interpelacji i zapytań radnych i sołtysów.
Projektem zostały objęte te miejscowości, które mają słaby dostęp lub nie mają go wcale. To nie
gmina definiowała „białe plamy” tylko firma telekomunikacyjna. W naszym województwie takich
miejscowości jest ok. 550, a w projekcie uwzględniono bodajże 260. Jeśli chodzi o Niesulice to
pewnie mieszkańcy życzyliby sobie lepszego dostępu. Wójt przesłał do telekomunikacji drogą
mailową, zapotrzebowanie części ośrodków wypoczynkowych i wie, że firma jest zainteresowana
zorganizowaniem spotkania bezpośrednio w miejscowości.
Następnie Wójt odpowiedział na wnioski, interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
Odnośnie lipy w miejscowości Międzylesie stwierdził, że nigdy nikomu nie składał obietnicy
odnośnie jej wycięcia. Po zdiagnozowaniu jej uszkodzenia, złożyliśmy do Starostwa Powiatowego,
jako właściciela drzewa, zawiadomienie, że drzewo stwarza zagrożenie dla ludzi i budynków obok.
Niestety przez kilka, czy nawet kilkanaście, miesięcy powiat nie dał odpowiedzi. Po ponownym
zawiadomieniu, pracownicy Starostwa przyjechali na wizję lokalną i stwierdzili, że drzewo nie
zagraża bezpieczeństwu i w związku z tym nie będą występowali z wnioskiem o jego wycięcie.
Podobną odpowiedź uzyskaliśmy odnośnie sugestii wycięcia 4 brzózek, rosnących na skarpie przy
wyjeździe do Podłej Góry i jednej lipy, która zasłania lampę uliczną.
W sprawie przewiezienia kamienia na wyznaczone miejsce przy placu zabaw w Skąpem, Wójt
wyjaśnił, że pracownicy SZGK po wykonaniu prac na stadionie w Ciborzu i w miejscowości Pałek,
zajmą się zgłaszanymi wnioskami. Podobnie wygląda sytuacja z załataniem dziur w drodze
w Ciborzu. W ciągu najbliższych dwóch tygodni na pewno nie będzie to wykonane, ponieważ nie ma
kto tego zrobić. Ponadto Wójt zastanawia się, czy jest to dobry moment na wykonanie tych napraw
(mokry asfalt) i czy nie lepiej wykonać to wiosną.
Temat oświetlenia drogi z gimnazjum w Radoszynie do bloków, a także inne wnioski, będą
rozpatrywane na etapie tworzenia budżetu na 2014 r. Będziemy musieli się zastanowić które
przedsięwzięcia wykonamy inwestycyjnie w 2014 r. a na które zostanie przygotowana dokumentacja.
Na pewno wszystkich potrzeb nie da się załatwić w 2014 r., ale sukcesywnie będziemy inwestycje
oświetleniowe wykonywać.
Odnośnie usuwania awarii oświetlenia ulicznego Wójt poinformował, że umowa na
konserwację punktów świetlnych kończy się. Na pewno będzie chciał spotkać się z dyrektorem Enei,
aby przekazać mu uwagi. Negocjując warunki podpisania nowej umowy na konserwację punktów
świetlnych postara się, aby ustalenia wyeliminowały tego typu praktyki. Podkreślił też, że
właścicielem większości oświetlenia na terenie gminy jest właśnie Enea.
Ad. V
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Odnosząc się do informacji o realizacji uchwał Rady Gminy i pracy Wójta w okresie
międzysesyjnym, Wójt wspomniał o następujących kwestiach:
- 30 września upłynął termin składania wniosków na działania wodno-kanalizacyjne (my
złożyliśmy wniosek na kanalizację w m. Rokitnica). Ostatecznie złożono 31 wniosków, a do
rozdysponowania jest kwota ok. 10 min zł. Wójt dodał, że obecny na konwencie szef PROW
poinformował, że istnieje duża szansa, aby środki niewykorzystane przez inne województwa,
trafiły do nas. Wtedy może się okazać, że większość albo nawet wszystkie złożone wnioski
otrzymają dofinansowanie.
Radny Andrzej Sworek przybył na posiedzenie o godz. 935.
- W tym tygodniu zostanie podpisana umowa na przebudowę świetlicy wiejskiej w m. Ołobok.
W związku z problemami wynikłymi z decyzji Konserwatora Zabytków, zadanie zostało
przesunięte do realizacji wiosną 2014 r.
- Obecnie kończą się prace nad rozliczeniem wniosku na dofinansowanie remontu świetlicy
w m. Pałek na kwotę 20 tys. zł.
- W najbliższym czasie na konto gminy wpłyną środki z inwestycji wykonanyh wNiesulicach
(chodnik, ścieżka) w wysokości ok. 160 tys. zł.
- Finalizuje się zadanie kanalizacyjne w m. Łąkie. Wykonawca inwestycji złożył wniosek
o przesunięcie zakończenia zadania do 20.12.2013 r. Powyższe podyktowane jest faktem, że
w dokumentacji był zapis o wymianie nawierzchni drogowych o pow. 1100 m2 - 1200 m2.
W toku realizacji przedsięwzięcia okazało się, że poobsuwała się znaczna część dróg asfaltowych
i do wykonania jest ok. 2100 m2 ~ 220 0 m2 nawierzchni dróg. Podwykonawca nie jest w stanie
wykonać zadania w wyznaczonym terminie, stąd wniosek o jego przesunięcie. W związku
z robotami dodatkowymi wyniknęła konieczność zwiększenia dofinansowania inwestycji o kwotę
51 tys. zł. Prawdę mówiąc oddanie inwestycji w listopadzie czy grudniu nie ma już większego
znaczenia, ponieważ zgody dla mieszkańców na włączenie do sieci będą wydawane wiosną.
- Zakończono budowę trzech punktów świetlnych w Niesulicach i dwóch lamp w Ołoboku
(przedłużenie pozwolenia na budowę).
- Finalizuje się przygotowanie dokumentacji na ścieżkę rowerową z Ołoboku do Lubogóry.
Złożyliśmy wniosek na dofinansowanie inwestycji. Przewidywany koszt inwestycji będzie znany
po przygotowaniu dokumentacji.
- Pracownicy SZGK zakończyli prace przy odwonieniu stawu w m. Niekarzyn. W budżecie gminy
na 2014 r. trzeba będzie ująć środki na czyszczenie i ogrodzenie jeszcze czterech stawów.
- W tym tygodniu planowane jest ogłoszenie przetargu na dostawę energii elektrycznej dla urzędu
gminy i jednostek gminnych.
- Dobiega końca remont Sali wiejskiej w m. Skąpe. Udało się namówić wykonawcę na zlecenie
prac podwykonawcy. W ciągu 2 lub 3 dni prace powinny się zakończyć i pozostaną do
zamknięcia kwestie dokumentacyjne. Ma nadzieję, że uda się wszystko zakończyć i 10 listopada
odbędzie się uroczystość otwarcia oraz wieczornica z okazji rocznicy odzyskania niepodległości.
Ad. V
1) Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak odczytał treść uchwały w sprawie zmiany
uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na lata 2013 - 2018.
Następnie Skarbnik Jarosław Wisz poinformował, że do projektu omawianego na komisjach
wprowadzono następujące zmiany:
- w związku z ogłoszeniem tekstów jednolitych wprowadzono zmiany w treści podstawy
prawnej,
- zwiększono środki na budowę kanalizacji w m. Łąkie o kwotę 51 tys. zł.
Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały. W wyniku głosowania uchwala
została jednogłośnie podjęta (12 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujący się”) i stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
2) Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak wywołał uchwałę w sprawie zmiany uchwały
w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Skąpe na rok 2013.
Skarbnik Jarosław Wisz poinformował, że do projektu omawianego na komisjach wprowadzono
następujące zmiany:
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w związku z ogłoszeniem tekstów jednolitych wprowadzono zmiany w treści podstawy
prawnej,
- zwiększono wydatki na budowę kanalizacji w m. Łąkie w kwocie 51 tyś. zł.
- zmniejszono wydatki na zadania z pomocy społecznej w związku z otrzymanymi
dodatkowych środkami z LUW w kwocie 35 tys. zł.
- zmniejszono wydatki na oddziały „0” o 6.210 zł. w związku z otrzymaną dotacją z LUW,
-- zmniejszono rezerwę budżetową o 9.790 zł.
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały wraz ze zmianami zgłoszonymi przez Skarbnika.
Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały. W wyniku głosowania uchwała została
jednogłośnie podjęta (12 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujący się”) i stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak odczytał treść uchwały w sprawie zmiany
uchwały w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień podatku od nieruchomości na
terenie Gminy Skąpe.
Następnie poprosił przewodniczących stałych komisji o przedstawienie opinii.
Przewodniczący stałych komisji (lub z-ca) przestawili pozytywne opinie nt. ww. uchwały.
Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały. W wyniku głosowania uchwała
została jednogłośnie podjęta (12 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujący się”) i stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak odczytał treść uchwały w sprawie określenia
wysokości stawek od środków transportowych na terenie Gminy Skąpe.
Następnie poprosił przewodniczących stałych komisji o przedstawienie opinii.
Przewodniczący stałych komisji (łub z-ca) przestawili pozytywne opinie nt. ww. uchwały.
Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały. W wyniku głosowania uchwała
została jednogłośnie podjęta (12 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujący się”) i stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak odczytał treść uchwały w sprawie wysokości
dziennej stawki oraz zarządzenia poboru opłaty miejscowej na terenie Gminy Skąpe.
Następnie poprosił przewodniczących stałych komisji o przedstawienie opinii.
Przewodniczący stałych komisji (lub z-ca) przestawili pozytywne opinie nt. ww. uchwały.
Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały. W wyniku głosowania uchwała
została jednogłośnie podjęta (12 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujący się”) i stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak odczytał treść uchwały w sprawie określenia
wzorów deklaracji i informacji podatkowych.
Następnie poprosił przewodniczących stałych komisji o przedstawienie opinii.
Przewodniczący stałych komisji (lub z-ca) przestawili pozytywne opinie nt. ww. uchwały.
Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały. W wyniku głosowania uchwała
została jednogłośnie podjęta (12 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujący się”) i stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak odczytał treść uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności nieruchomości położonej w miejscowości Radoszyn.
Następnie poprosił przewodniczących stałych komisji o przedstawienie opinii.
Przewodniczący stałych komisji (lub z-ca) przestawili pozytywne opinie nt. ww. uchwały.
Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały. W wyniku głosowania uchwała
została jednogłośnie podjęta (12 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujący się”) i stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak odczytał treść uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas 25 lat.
Wójt Zbigniew Woch poinformował, że na komisjach omawiany był projekt przewidujący
dzierżawę w trybie bezprzetargowym. Chociaż ten tiyb jest zgodny z prawem, postanowiliśmy
zorganizować przetarg nieograniczony na dzierżawę terenu, o którym mowa w uchwale.

“
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6)

7)

8)
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Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały. W wyniku głosowania uchwała
została jednogłośnie podjęta (12 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujący się”) i stanowi
załącznik do niniejszego protokołu,
9) Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak odczytał treść uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz
najemcy w trybie bezprzetargowym.
Następnie poprosił przewodniczących stałych komisji o przedstawienie opinii.
Przewodniczący stałych komisji (lub z-ca) przestawili pozytywne opinie nt. ww. uchwały.
Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały. W wyniku głosowania uchwała
została jednogłośnie podjęta (12 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujący się”) i stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
10) Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak odczytał treść uchwały w sprawie programu
współpracy Gminy Skąpe z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.
Sekretarz Alicja Hoppen-Anyszko poprosiła o wprowadzenie poprawki w rozdz. 2 § 9 pkt 5
i słowo „kąpielisk” (takowych w gminie nie ma), zastąpić słowami „miejsc przeznaczonych do
kąpieli”.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie zgłoszonej poprawki. W wyniku
głosowania poprawka została jednogłośnie przegłosowana.
Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały. W wyniku głosowania
uchwała została jednogłośnie podjęta (12 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujący się”)
i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
11) Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak odczytał treść uchwały w sprawie przystąpienia
Gminy Skąpe do Stowarzyszenia „LGD Działaj z Nami” w okresie programowania 2014 - 2020.
Następnie poprosił przewodniczących stałych komisji o przedstawienie opinii.
Przewodniczący stałych komisji (lub z-ca) przestawili pozytywne opinie nt. ww. uchwały.
Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały. W wyniku głosowania uchwała
została jednogłośnie podjęta (12 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujący się”) i stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
12) Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak odczytał treść uchwały w sprawie zmiany
uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Skąpe oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
Skarbnik Gminy Jarosław Wisz wyjaśnił, że organ nadzorczy czyli RIO w Zielonej Górze
wymaga rozszerzenia zapisów w przyjętej na ubiegłej sesji uchwale.
Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały. W wyniku głosowania uchwała
została jednogłośnie podjęta (12 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujący się”) i stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący ogłosił 10 minutową przerwę w obradach.
Ad. VI
Inspektor Urzędu Gminy Anna Cieplicka przedstawiła Informację o stanie realizacji zadań
oświatowych w Gminie Skąpe w roku szkolnym 2012/2013 (w załączeniu). Poruszyła zagadnienia
dotyczące struktury oświaty w gminie Skąpe, wyników nauczania w szkołach, zatrudnienia
w szkołach, dowożenia uczniów do szkół, wyżywienia w szkołach, stypendiów oraz finansowania
oświaty.
Wójt odniósł się do przedstawionych informacji dot. wyników nauczania w szkołach
podstawowych.
Publiczna Szkoła Podstawowa w Międzylesiu wskazuje na tendencję rozwojową (powyżej przeciętnej
w OKE). W bardzo jednoznaczny i zasadniczy sposób pokazuje, jak ważnym elementem szkoły jest
dyrektor. Egzaminy zewnętrzne funkcjonują od 2000 r. W przedstawianej informacji przygotowany
został materiał z okresu do 10 lat wstecz. Łatwo z niego wyczytać, że nuwy dyrektor szkoły jest
kompetentny, rzeczowy i potrzebował tylko dwóch lat, aby jego grono pedagogiczne zaczęło tak
nauczać, aby uczniowie mogli osiągać dobre i bardzo wyniki. Udało się to przy zmianie tylko jednego
nauczyciela. Należy przy tym mieć świadomość, że dzieci ze wsi nie jest tak łatwo zmotywować jak te
z miasta. Rodzice są często słabiej uposażeni i większość tych dzieci nie uczestniczy w zajęciach
dodatkowych. Mimo to w ciągu tych lat przytrafił się tylko jeden gorszy rocznik.
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Publiczna Szkoła Podstawowa w Ołoboku także wykazuje tendencję rozwojową. Na przełomie ośmiu
lat połowa wyników z egzaminów jest powyżej przeciętnej a druga połowa poniżej, co może
świadczyć, że właściwy proces dydaktyczny w szkole jest opanowany, tylko zdarzają się gorsze
oddziały.
Publiczna Szkoła Podstawowa w Niekarzynie na tle pozostałych szkół w gminie wypada trochę
gorzej. Wójt nie potrafi wytłumaczyć tego zjawiska. Zespół pedagogów i klimat wśród nich panujący
jest przez Wójta odbierany bardzo pozytywnie. Jednakże wyniki z egzaminów są złe. Na dzień
dzisiejszy nie chce wyciągać daleko idących wniosków. Z pewnością duże znaczenie ma środowisko,
w jakim dzieci się wychowują. Do głębszej analizy bardziej się przygotujemy i zorganizujemy
spotkanie z dyrektorami na przełomie lutego i marca.
Publiczne Gimnazjum w Radoszynie - wyniki osiągane przez uczniów tej szkoły są mocno
kontestowane i są elementem negatywnej oceny. Wójt z taką oceną się nie zgadza. Dzięki interwencji
w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu udało się wydzielić wyniki osiągane przez
uczniów z oddziału specjalnego „S”. Analizując wyniki z poszczególnych przedmiotów okazuje się,
że te osiągane przez uczniów z oddziału „S” nie zawsze wypadały gorzej, jednak w zdecydowanej
większości zaniżały średnią. Kolejnym elementem, mającym wpływ na ogólną ocenę szkoły jest fakt,
że coraz większa liczba dobrych i bardzo dobrych uczniów ze szkół podstawowych, wybiera gimnazja
spoza gminy, więc na dobry wynik szkoły nie ma kto pracować. W Ołoboku już dawno mamy do
czynienia z tym zjawiskiem, natomiast w Niekarzynie od 2-3 lat. Ponadto połowa uczniów
uczęszczających do szkoły posiada orzeczenia z poradni pedagogiczno-psycho logicznej. W ten sposób
powstaje błędne koło.
Ostatni egzamin gimnazjalny pokazał, że nauczyciele w naszym gimnazjum także potrafią nauczyć
i szkoła jest w stanie przygotować standardowy oddział do osiągania wyników. Niestety w tym roku
aż 18 uczniów kończących nasze szkoły podstawowe, wybrało inne gimnazja i są to dobrzy i bardzo
dobrzy uczniowie. Obawia się, że wynik z ostatniego egzaminu gimnazjalnego może z tych względów
okazać się incydentalnym.
Następnie Wójt wypowiedział się na temat zawodu nauczyciela. Jest to szalenie odpowiedzialny
zawód, niełatwy i w dzisiejszych czasach wymagający. Zasadniczo należy nauczycieli podziwiać
i oddawać szacunek za to co wnoszą. Niestety, w odróżnieniu od innych grup zawodowych, gdzie
pracownika nienależycie wywiązującego się z obowiązków można zwolnić, o tyle w przypadku
środowiska nauczycielskiego, nauczyciela nie można tknąć. Niestety bywa, że taka sytuacja jest
nieszczęściem całego procesu dydaktycznego. Złe przygotowanie skutkuje na każdym, coraz wyższym
etapie kształcenia. Na podstawie nie jednego ale kilku egzaminów, taki przypadek można bardzo
szybko udowodnić. Ewidentnie widać kto nadaje się do wykonywania tego zawodu a kto nie, kto
wzmacnia i buduje ucznia a kto jemu wręcz szkodzi i nie powinien uczyć. Wcale nie twierdzi, że do
egzaminów trzeba przywiązywać fundamentalne, dogmatyczne znaczenie, ale niewątpliwie jest to
narzędzie do oceny czy coś funkcjonuje dobrze czy źle, z takich czy innych powodów i czy można
z tym coś zrobić. Niestety system związany z Kartą Nauczyciela, nie pozwala na interwencję. Nie jest
ona potrzebna tym, którzy chcą dobrze uczyć, tylko zabezpiecza ona interesy tych, którzy mają pewne
słabości. Jest to rzecz smutna, bo płaci się ogromne pieniądze, a w zamian nie można czasami
wyegzekwować właściwego nauczania w szkole. Przekłada się to na kwestie finansowe związane
z zajęciami dodatkowymi, z czasem wolnym dziecka i skutkuje na każdym etapie procesu nauczania.
Niestety lobby związkowe jest tak silne i koniunkturalizm rządzących jest tak duży, że nikt nie chce
w sposób jednoznaczny, obiektywny sytuacji ocenić. Nauczyciele w Polsce nie zasługują na to, aby
nazbyt krytycznie się o nich wypowiadać, ale często jest tak, że jednostki, które nic powinny być
w kadrach pedagogicznych, rzutują czasami na ocenę innych
Ad. VII
Radny Józef Roszczyk zapylał Wójta czy z pobytu na konwencie wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast przywiózł optymistyczne czy raczej niezbyt zadowalające informacje.
Wójt powiedział, że jeszcze przed wyjazdem na konwent otrzymał informację, że do budżetu
na 2014 r. otrzymamy subwencję oświatową niższą o ok. 200 tys. zł niż w 2013 r., z kolei koszty
funkcjonowania szkół będą coraz wyższe, co wiąże się z ze zdobywaniem przez nauczycieli wyższych
stopni awansu zawodowego. Niestety proporcje, między potrzebami a środkami jakie otrzymamy
z zewnątrz, będą się zwiększać i już wiemy, że w następnym budżecie dopłata do szkół będzie jeszcze
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większa. Jeszcze raz podkreślił, że w miesiącach luty lub marzec, zostanie przygotowana dogłębna
analiza, zaproszeni zostaną dyrektorzy szkół i będziemy mieć pełną wiedzę jak sytuacja oświaty
w gminie wygląda.
Podczas pobytu na konwencie więcej informacji było raczej nieprzyjemnych. Jednym
z ważniejszych spotkań było spotkanie z szefami Urzędu Marszałkowskiego, zajmującymi się
alokacją na lata 2014-2020. Po pierwszej alokacji 2007-2013 rząd podjął decyzję, że na wieś polską
nie potrzeba już pieniędzy. Z dużych inwestycji będziemy mogli składać wnioski tylko na kanalizacje,
oczywiście jeśli spełnimy wskaźniki. Jeśli to się nie uda pozostaną środki na zabytki. Nie przewiduje
się działań w sferze edukacji gminnej, dróg lokalnych czy sportu. W dokumentach strategicznych unii
zamieszczono właściwe zapisy. Dla rolnictwa w unii przeznaczane są ogromne pieniądze. W związku
z kryzysem zaistniała potrzeba cięcia budżetów. Największym beneficjentem dopłat bezpośrednich
jest Francja i zarówno ona, jak i inne mocniejsze państwa nie pozwalają, aby dopłaty zmniejszyć.
Dzięki temu rolnicy w Polsce będą dostawali więcej niż w poprzednich latach. Z kolei w obszarach
wiejskich środki zostały zmniejszone. W budżecie na lata 2007-2013 na obszary wiejskie w PROW
było ok. 14 mld zł., teraz będzie ok. 11 mld zł. Z tych środków można będzie aplikować na świetlice.
Jest szansa, że może uda się także w kwestii dróg lokalnych. Jest to ważne i potrzebne. Wszystkie inne
komunikaty są raczej pesymistyczne, ale może coś jeszcze się zmieni. Jest potężny nacisk wszystkich
samorządów, czy wystarczy to, aby Ministerstwo się ugięło w zakresie inwestycji kanalizacyjnych niewiadomo. Jeśli chodzi o drogi lokalne dzisiaj mówi się o środkach w wysokości do 3 min zł. dla
każdej gminy. Wszystko jest jeszcze w negocjacjach.
O dużych pieniądzach dla polskiej wsi, na poprawę infrastruktury, chyba trzeba zapomnieć.
W agendzie na lata 2007-2013 zapisane było, że na obiekty sportowe można środki przeznaczać, ale
nie powinno się. Okazało się, że wybudowano mnóstwo basenów, do których dzisiaj gminy muszą
dopłacać po 2 min zł. Za 10 min zł., wydanych w województwie lubuskim na budowę basenu,
wybudowalibyśmy 10 sal gimnastycznych, które o wiele bardziej przysłużyłyby się mieszkańcom.
Widząc tę sytuację, zakazano budowy obiektów sportowych, aby ocalić budżety gmin. Jako państwo
nienajgorzej wydajemy środki unijne, na pewno można by było robić to mądrzej. Wspomniał też
o specjalnych funduszach ZIT, przeznaczonych dla miast wojewódzkich. W przypadku naszego
województwa są to miasta Zielona Góra i Gorzów Wlkp. Mowa jest o ogromnych pieniądzach.
Ponadto miasta te mogą korzystać ze środków przeznaczonych na całe województwo. My także
moglibyśmy aplikować tyle, że nie ma działań dla nas przeznaczonych. Ale ma nadzieję, że podobnie
jak w poprzednim budżecie unijnym, gdzie na początku dla gmin wiejskich sytuacja nie wyglądała
najlepiej, okaże się, że środki na działania dla gmin wiejskich znajdą się.
Na konwencie podejmowane były też rozmowy dotyczące funduszu społecznego, na który
przeznaczono 23 % lub 25 % alokacji na całe województwo. Doświadczenia gminy z tym funduszem
jeśli chodzi o edukację są niezłe, natomiast w zakresie aktywizacji osób bezrobotnych komentarz jest
jednoznaczny: są to pieniądze, które nabijają kieszenie szkolącym. Efektów na tym polu nie ma.
Gdyby te pieniądze przeznaczono na inwestycje, na budowę dróg czy kanalizacji, to tam stworzyłyby
się miejsca pracy dla tych ludzi. Niestety środki te są przejadane i w wielu przypadkach mamy do
czynienia z legalnym wyprowadzeniem pieniędzy z funduszu społecznego do prywatnych kieszeni.
Wszystko odbywa się zgodnie z prawem, ale czy kiedykolwiek ktoś się zastanowił czy to ma sens.
Działać trzeba, ale nie tak jak to się robi u nas. Tym ludziom my za wiele nie pomożemy, ale musimy
uczynić wszystko, żeby pomóc ich dzieciom, zorganizować im zajęcia dodatkowe, może kupić
komputer, wybudować salę gimnastyczną.
Władze wojewódzkie też są związane ustaleniami rządu polskiego z unią, mają w jakiś sposób
wytyczone ramy w obrębie których mają działać.
Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko dodała, że unia nie wyraża zgody na budowanie
infrastruktury tylko ze środków unijnych. Dlatego też zmniejszają środki na infrastrukturę
a zwiększają na fundusz społeczny, aby ludzie podnosili swoje kwalifikacje, uczyli się, rozwijali.
Niestety my jeszcze mamy podstawowe potrzeby typu kanalizacja właśnie.
Większe dofinansowanie dla miast wynika z tego, że w nowym budżecie unijnym dużo środków
przeznacza się na innowacyjność, a ośrodki innowacyjności zlokalizowane są właśnie w obrębie
dużych miast. Ośrodki tego typu będą, ale nie będzie po czym do nich dojechać, bo środków na drogi
nie ma. Jest to wielka bolączka zarówno miast jak i wsi. Układ środków nie jest dobrze rozłożony.
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Radny Mariusz Kuźmicz zauważył, że w skali całego kraju jest ponad 60 mld zł. podatków
z dróg, a na budowę i remonty tych dróg przeznacza się tylko 12 mld zł.
Ad. VIII
Punkt ten dotyczył przyjęcia protokołu XXXVI sesji Rady Gminy Skąpe. Przewodniczący
Rady Gminy zapytał czy są do niego jakiekolwiek zastrzeżenia. Ponieważ uwag nie było, poddał pod
głosowanie przyjęcie treści protokołu. W wyniku głosowania protokół został jednogłośnie przyjęty.
Ad. IX

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodniczący Rady Mirosław Olczak zamknął
obrady XXXVII sesji Rady Gminy Skąpe o godz. 1220.

Przewodniczący Rady
M i rosł/w Olczak
Protokołowała: Ilona Żalisz
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