PROTOKÓŁ Nr LI/2014
Sesji Rady Gminy Skąpe
z dnia 29 października 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Mirosław Olczak otworzył o godzinie 9^ obrady LI Sesji
Rady Gminy Skąpe. Przywitał przybyłych na posiedzenie radnych, Wójta Gminy Zbigniewa Wocha,
Sekretarz Gminy Alicję Hoppen-Anyszko, Skarbnika Gminy Jarosława Wisza, Kierownika SZGK
Krzysztofa Legiecia, Kierownika OPS Artura Macula oraz Strażnika Gminnego Juliusza
Tomaszewskiego i przybyłych na sesję sołtysów.
Następnie zaproponował, aby minutą ciszy uczcić zmarłego Zdzisława Roszaka, radnego
dwóch kadencji, sołtysa miejscowości Podła Góra, Komendanta Gminnego OSP w Skąpem, człowieka
jak mało kto oddanego wspólnocie lokalnej.
Przewodniczący stwierdził, że na stan 15 radnych obecnych jest 12 osób. Nieobecni Andrzej
Kołakowski, Ewa Kasprzak, Agnieszka Żak-Gwizda. Następnie zaproponował wprowadzić do
przesłanego porządku posiedzenia dwie dodatkowe uchwały w sprawie:
1) zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
w Gminie Skąpe na 2015 roku,
2) wysokości dopłat do ceny 1 m3 wody i ścieków w 2015 roku.
Ponieważ innych propozycji nie było Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku
obrad wraz ze zgłoszoną zmianą. W wyniku głosowania porządek został przyjęty jednogłośnie
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) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok,
8) Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok,
9) Programu współpracy Gminy Skąpe z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami,
10) zmieniająca uchwałę w spawie uchwalenia regulaminu przyznawania dodatków oraz innych
składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy
Skąpe,
11) zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
w Gminie Skąpe na 2015 roku,
12) wysokości dopłat do ceny 1 m3 wody i ścieków w 2015 roku.
VI.
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Skąpe w roku szkolnym 2013/2014.
VII.
Sprawy różne.
VIII.
Przyjęcie protokołu L sesji Rady Gminy Skąpe.
IX.
Uroczyste podsumowanie kadencji 2010-2014 i wręczenie okolicznościowych podziękowań.
X.
Zamknięcie obrad.

Ad. II
Radny Mirosław Olczak zgłosił konieczność wprowadzenia usprawnienia systemu usuwania
awarii oświetlenia ulicznego i ich szybszego usuwania.
Radny Józef Roszczyk korzystając z obecności sołtysa wsi Łąkie pana Ryszarda Rowińskiego,
złożył mu podziękowania za oddanie i pracę na rzecz miejscowości.

Radna Agnieszka Żak-Gwizda przybyła na posiedzenie o godz. 913.
Sołtys wsi Niesulice Bożena Szczepańska:
- ponowiła wniosek o naprawę oświetlenia ulicznego przy ulicy Piaskowej w Niesulicach,
- zwróciła uwagę, że stelaż od przewróconego planu miejscowości został zabrany do naprawy i do
dnia dzisiejszego planu nie ma,
- wnioskowała, aby do następnego sezonu letniego ustawić w miejscowości Niesulice znaki,
wskazujące dojście do plaż,
™ zasugerowała, aby w sezonie jesiennym i zimowym prędzej wyłączać lampy wzdłuż ścieżki
pieszo-rowerowej w Niesulicach.
Sołtys Międzylesia Mirosław Kolber zgłosił:
- konieczność przebudowy pokrywy burzownika przy kościele w Międzylesiu,
- potrzebąogłowienia drzew, zasłaniających światło lamp ulicznych,
- podziękował za naprawę miejsca po awarii wody w Międzylesiu.
Ad. III
W tym punkcie Wójt odniósł się do zgłoszonych interpelacji, wniosków i zapytań.
- Sprawa ogłowienia drzew w Międzylesiu zostanie przekazana do starostwa powiatowego
z prośbą o ujęcie w budżecie na 2015 r.
- Sprawa przebudowania pokrywy burzownika w Międzylesiu zostanie przekazana do SZGK.
- Chodniczek w Międzylesiu został zrobiony i awaria wody usunięta. Pracownicy SZGK mają
mnóstwo zajęć. Naczelną zasadą działalności zakładu jest dbałość o gospodarkę wodno-ściekową
i jej prawidłowe funkcjonowanie. Niestety zdarzające się awarie i konieczność szybkiego ich
usuwania, uniemożliwiają szybką realizację zgłaszanych interpelacji i nie ma to nic wspólnego
z lekceważeniem tych zgłoszeń.
- Odnosząc się do wypowiedzi radnego Józefa Roszczyka, Wójt pogratulował sołtysowi
zaangażowania i pochwalił zapał z jakim wykonuje prace na rzecz wsi. Życzył także, aby pasja
i chęć służenia innym zaszczepiła się także wśród mieszkańców miejscowości.
- W kwestii oświetlenia ulicy Piaskowej w Niesulicach, zainstalowane są tam inne lampy niż
w całej gminie i firma nie ma do nich części. Oczywiście nie chciałby w tym momencie nikogo
tłumaczyć. W ramach umowy podpisanej na konserwację oświetlenia ulicznego, co sezon na
pięciu słupach wieszanych będzie pięć lamp. Z tego co się dowiedział, lampy te będą wieszane w
przyszłym tygodniu. Wspomniał też, że przygotował symulację kosztów poprzedniej umowy i tej
obecnie obowiązującej. W efekcie na opłatach konserwacyjnych zyskujemy ok. 40 tys. zł. Zdaje
sobie sprawę, że system może i powinien lepiej funkcjonować. Firmie także zależy na tym, aby
zlecenie przyjęte w połowie miesiąca do końca miesiąca było zrealizowane i wystawiona faktura
za wykonanie usługi. Także w gminie musimy bardziej dopracować system, aby na fakturach
wykonać opisy co ze zgłoszenia faktycznie zostało naprawione. Jesteśmy w przede dniu
negocjacji warunków na 2015 r. Na pewno w obowiązującym systemie pozostaniemy, ale
spróbujemy go udoskonalić.
Ad. IV
W punkcie dotyczącym realizacji uchwał i pracy Wójta w okresie międzysesyjnym Wójt odniósł
się do następujących spraw:
- Złożony został wniosek o płatność za zagospodarowanie stawów p.poż. Celem inwestycji była
nie tylko kwestia bezpieczeństwa, ale także poprawy estetyki miejscowości. Do zamontowania
pozostały jeszcze zakupione ławki.
- Trwa budowa sali gimnastycznej w Ołoboku. Wykończenie cegłą klinkierową będzie się ładnie
komponowało ze szkołą i otoczeniem. Sala została tak zaprojektowana, aby służyła szerszemu
gremium, nie tylko na potrzeby szkoły.
- Trwa remont świetliczki „sołtysówki” w Radoszynie. W tym tygodniu obiekt zostanie
umeblowany. Wójt ma nadzieję, że kiedyś w miejscowości powstanie świetlica, z której wszyscy
będą zadowoleni. Z tego z Wójtowi wiadomo, znalazła się osobą chętna do prowadzenia zajęć dla
dzieci i młodzieży. Być może, że dobrze wyposażona kuchnia spowoduje, że we wsi zawiąże się
koło gospodyń.
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Pozyskaliśmy środki na uatrakcyjnienie kompleksu sportowego w Radoszynie. Projekt opiewał
na kwotę ok. 18 tys. zł. Drzewka ozdobne zostały posadzone i za około 2, 3 lata miejsce jeszcze
bardziej zyska na atrakcyjności. Na ukończeniu jest także projekt montażu siłowni zewnętrznej.
Kanalizacja w m. Łąkie - wnioski na płatność zostały złożone. Po rozliczeniu inwestycji kwota
zadłużenia gminy zmniejszy się o 1193 tys. zł.
Finalizuje się budowa świetlicy w m. Zawiszę - Wójt pochwalił wykonawcę inwestycji.
Stwierdził, że nie spotkał jeszcze tak solidnego, rzetelnego i sumiennego wykonawcy.
Sprzedaż gazociągu - wczoraj na Zarządzie Polskich Sieci Gazowych zatwierdzane były wydatki.
Nie mamy jeszcze informacji, czy ostatecznie nasz odcinek gazociągu zostanie zakupiony.
Propozycja kupna sieci z dolnośląskiej filii opiewała na kwotę 1736 tys. zł. Jeśli udałoby się
sprzedać sieć jeszcze w tym roku zadłużenie gminy spadłoby do kwoty ok. 3.800 tys. zł. co
dałoby wskaźnik 23 % - 25 %. Tą informacją chciał zadać kłam rzekomej katastrofalnej sytuacji
finansowej gminy.
Wójt wspomniał, że pojawiają się w opinie o szkodliwej działalności kopalni w Ołoboku. Jeśli
Przewodniczący pozwoli chciałby w sprawach różnych, zapoznać z procedurą powstawania tej
inwestycji.
Ruszyła inwestycja budowy chodnika w Niekarzynie. Jest to jedyna inwestycja, którą uda się
wykonać bez wcześniejszego jej planowania. Udało się to dzięki uruchomieniu przez LGD
dodatkowych środków finansowych i spełnieniu kryteriów przyznania dofinansowania.
Budowa kanalizacji w Rokitnicy - inwestycja w zasadzie jest już zakończona, pozostało
zamontowanie skrzynek zasilających przepompownię. Podłączenie do sieci może nastąpić jeszcze
przed zimą, jeśli taka będzie wola i determinacja mieszkańców. Poprosił sołtysa i radnego
w Rokitnicy o sondowanie podłączenia do sieci jeszcze w 2014 r.

Przewodniczący przywitał przybyłego na sesję radnego Sejmiku Województwa Lubuskiego pana
Zbigniewa Kołodzieja.
Ad. V
1) Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na lata 2014 —
2018.
Przewodniczący stałych komisji przestawili pozytywne opinie nt. ww. uchwały.
Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały. W wyniku głosowania uchwała
została jednogłośnie podjęta (13 głosów „za”. 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujący się”) i stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
2) Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skąpe na 2014 rok.
Przewodniczący stałych komisji przestawili pozytywne opinie nt. ww. uchwały.
Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały. W wyniku głosowania uchwała
została jednogłośnie podjęta (13 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujący się”) i stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
3) Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień podatku od nieruchomości na
terenie Gminy Skąpe.
Przewodniczący stałych komisji przestawili pozytywne opinie nt. ww. uchwały.
Przewodniczący poddał pud glosowanie przyjęcie uchwały. W wyniku głosowania uchwała
została jednogłośnie podjęta (13 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujący się”) i stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
4) Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak odczytał projekt uchwały w sprawie określenia
wysokości stawek od środków transportowych na terenie Gminy Skąpe.
Przewodniczący stałych komisji przestawili pozytywne opinie nt. ww. uchwały.
Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały. W wyniku głosowania uchwała
została jednogłośnie podjęta (13 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujący się”) i stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
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5)

6)

7)

8)

Wójt Zbigniew Woch zabrał głos w sprawie podatków. Wspomniał, że w ostatnim czasie spotkał
się z sugestią, że mieszkańcy wcale nie powinni płacić podatków. Gdyby tak miało być, to równie
dobrze gmina mogłaby się niczym nie zajmować. Podatki w części przeznaczane są
dofinansowanie kosztów stałych funkcjonowania samorządu gminnego, ale są też wkładem
własnym na realizowane w gminie inwestycje. Podatki trzeba płacić, a obowiązkiem władz
samorządowych jest je dobrze wydatkować. Na 2015 r. podatki w gminie Skąpe zostały
podniesione o ok. 1 %, czyli o tyle o ile wzrosły stawki maksymalne określone przez
ministerstwo.
Na stronie stowarzyszenia „PER PEDES” działającego na terenie gminy, ukazał się artykuł,
w którym napisano, że od 2003 r. podatki w naszej gminie wzrosły o 200 % - 300 %. Na końcu
tej informacji ukuto tezę, że w związku z wysokimi podatkami nikt nie będzie budował domu
w gminie Skąpe tylko w gminie Świebodzin. Wobec takich informacji Wójt zrobił zestawienie
kosztów utrzymania domu jednorodzinnego na działce położonej w Skąpem i w m. Chociule.
Różnica w kosztach utrzymania domu wyniosła 6 zł i na pewno nie jest to wielkość
determinująca podjęcie decyzji o miejscu budowy domu. Dla potencjalnego inwestora istotne
będzie czy w miejscowości jest np. kanalizacja i inne udogodnienia. Wracając do tematu
podatków w gminie Skąpe na 2015 r. , najważniejszy komunikat jest taki, że wzrosną o około
1 %, czyli pozostają prawie na takim samym poziomie jak w 2014 r. Dzięki takiemu poziomowi
dochodów z tytułu podatków, będzie można realizować zaplanowane inwestycje. Niestety jeśli
chodzi o środki unijne w alokacji 2014-2020, to w dużych funduszach zapomniano o polskiej
wsi. Pocieszające jest chociaż to, że w PROW będzie do wykorzystania po 3 min na drogi
gminne.
Na zakończenie Wójt podziękował radnym za ich postawę. Dzięki ich rozwadze i rozsądkowi,
a także dbaniu w powadze o mieszkańców, nigdy podczas debaty na temat podatków nie słyszał
populistycznych haseł o ich obniżeniu.
Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak odczytał projekt uchwały w sprawie wysokości
dziennej stawki oraz zarządzenia poboru opłaty miejscowej na terenie Gminy Skąpe.
Przewodniczący stałych komisji przestawili pozytywne opinie nt. ww. uchwały.
Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały. W wyniku głosowania uchwała
została jednogłośnie podjęta (13 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujący się”) i stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak odczytał projekt uchwały w sprawie wysokości
dziennej stawki oraz zarządzenia poboru opłaty miejscowej na terenie Gminy Skąpe.
Przewodniczący stałych komisji przestawili pozytywne opinie nt. ww. uchwały.
Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały. W wyniku głosowania uchwała
została jednogłośnie podjęta (13 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujący się”) i stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
Wójt zabierając głos stwierdził, że wbrew pozorom jest to bardzo ważna uchwała. Z opłaty
klimatycznej w bieżącym roku osiągnęliśmy wpływy w wysokości 82 tys. zł. Jak widać także
wczasowicze dokładają do inwestycji jakie w miejscowości Niesulice, miejscowości
wypoczynkowej są realizowane. Dzięki takiemu przyrostowi podatku i podejmowanych
inwestycjach, za kilka lat będziemy mogli powiedzieć, że gmina Skąpe jest prawdziwą gminą
turystyczną.
Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak odczytał projekt uchwały w sprawie Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok.
Przewodniczący stałych komisji przestawili pozytywne opinie nt. ww. uchwały.
Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały. W wyniku głosowania uchwała
została jednogłośnie podjęta (13 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujący się”) i stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak odczytał projekt uchwały w sprawie Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok.
Przewodniczący stałych komisji przestawili pozytywne opinie nt. ww. uchwały.
Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały. W wyniku głosowania uchwała
została jednogłośnie podjęta (13 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujący się”) i stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
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9) Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak odczytał projekt uchwały w sprawie Programu
współpracy Gminy Skąpe z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.
Przewodniczący stałych komisji przestawili pozytywne opinie nt. ww. uchwały.
Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały. W wyniku głosowania uchwała
została jednogłośnie podjęta (13 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujący się”) i stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
10) Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak odczytał projekt uchwały zmieniającej uchwałę
w spawie uchwalenia regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników
wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Skąpe.
Przewodniczący stałych komisji przestawili pozytywne opinie nt. ww. uchwały.
Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały. W wyniku głosowania uchwała
została jednogłośnie podjęta (13 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujący się”) i stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
11) Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak odczytał projekt uchwały w sprawie zmieniająca
uchwałę w spawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzenia ścieków w Gminie Skąpe na 2015 roku.
Przed przystąpieniem do głosowania nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków w Gminie Skąpe na 2015 roku,
Przewodniczący oddał głos Kierownikowi SZGK, który dokonał prezentacji multimedialnej,
przedstawiając proces analizy danych dotyczących sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie,
kosztów jej funkcjonowania, obsługi, kosztów pracowniczych, a także wszystkich aspektów
związanych z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków oraz naliczania opłat (prezentacja
w załączeniu).
Radna Ewa Kasprzak przybyła na posiedzenie o godz. 1O40.
Krzysztof Legieć poinformował, że już od trzech lat przygotowaniem wniosku taryfowego
zajmuje się firma zewnętrzna. Na 2015 r. w stosunku do roku ubiegłego stawki wzrosły tylko
o 5 gr. i jest to efektem zmniejszenia środków przeznaczonych na amortyzację. Opłaty
abonamentowe pozostały na takim samym poziomie jak w ubiegłym roku. Odnośnie dopłat
z budżetu gminy, sukcesywnie z roku na rok kwoty te się zmniejszają, aż dojdziemy do sytuacji,
że za dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków będą płacili tylko odbiorcy (slajdy dot. dopłat
w załączeniu). Następnie Kierownik przypomniał, że od 1 marca 2014 r. rozpoczęliśmy proces
przejmowania przez gminę zadań i obowiązków SZGK. W pierwszej kolejności były to tylko
zadania związane z funkcjonowaniem i obsługą sieci wodno-kanalizacyjnych, a od 1 stycznia
2015 r. Zakład ulega likwidacji i staje się wydziałem urzędu gminy.
Zabierając głos w sprawie stawek za wodę i dopłat z budżetu gminy, stwierdził, że dochodzenie
do zasady zanieczyszczający płaci, w naszej gminie trwa od około 4 lat i przebiega raczej
bezboleśnie. Stawki za wodę będą wzrastały, ale jednocześnie będą malały koszty eksploatacji.
Radna Halina Staszyńska zapytała gdzie występują największe ubytki wody.
Kierownik odpowiedział, że nie jest w stanie tego określić. Ilość wody wyciekającej z systemu
stanowi ok. 10-15%.
Radny Sejmiku Zbigniew Kołodziej zauważył, że gmina około 30 % kupuje od szpitala
w Ciborzu. Zapytał po jakiej cenie ta woda jest sprzedawana.
Wójt wyjaśnił, że stawka za wodę wynosi 2,40 zł., natomiast stawka za odprowadzenie ścieków
to około 4 zł.. Na 2015 r. szpital utrzymał stawki z 2014 r.
Wobec zakończenia dyskusji Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczących stałych komisji
o przedstawienie opinii nt. omawianej uchwały. Przewodniczący komisji przestawili pozytywne
opinie nt. ww. uchwały.
Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały. W wyniku głosowania uchwała
została jednogłośnie podjęta (14 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujący się”) i stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
12) Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak odczytał projekt uchwały w sprawie wysokości
dopłat do ceny 1 m3 wody i ścieków w 2015 roku.
Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały. W wyniku głosowania uchwała
została jednogłośnie podjęta (14 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujący się”) i stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
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Ad. VI

Przewodniczący udzielił głosu radnemu Sejmiku Województwa
Radny Sejmiku Zbigniew Kołodziej zabierając głos stwierdził, że jest to ostatnie spotkanie
rady tej kadencji przed wyborami samorządowymi i pogratulował trzem radnym, którzy z racji braku
kontrkandydatów już wiedzą, że będą radnymi w następnej kadencji. Podziękował za dotychczasową
współpracę i pogratulował sposobu prowadzenia obrad w spokoju i porządku. Życzył, aby gmina w
dalszym ciągu się rozwijała. Potwierdził, że w ramach PRO W w alokacji 2014-2020 będzie mniej
środków, ale więcej z kolei w LGD. Ponadto powstały subregiony, z których korzyści będą płynęły do
gminy, a tym samym do społeczeństwa.
Wójt podziękował radnemu Kołodziejowi za współpracę w mijającej kadencji. Życzyłby
sobie, aby w następnej przedstawiciel w sejmiku tak dbał o interesy gmin i ich mieszkańców, jak robił
to pan Kołodziej. Życzył, aby w nadchodzących wyborach mieszkańcy docenili tę pomoc. Niestety
dzisiaj interesy wsi są troszeczkę pomijane, a przedstawiciele tego środowiska są w mniejszości.
Dlatego musimy uczynić jak najwięcej, aby takich ludzi jak pan Kołodziej było więcej.

Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko 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 (w załączeniu).
Wójt zabierając głos stwierdził, że 2 szkoły podstawowe w Ołoboku i Międzylesiu
przygotowują wybitnie uczniów. Szkoła w Niekarzynie miała pewne problemy, ale ostatni egzamin
wypad! dużo lepiej niż poprzednie i miejmy nadzieję, że ta tendencja się utrzyma. Gimnazjum
w Radoszynie mimo iż ostatnie wyniki były nieco słabsze także dobrze przygotowuje swoich uczniów.
Należy pamiętać o tym, że ok. 10% najlepszych uczniów ze szkół podstawowych nie uczy się
w naszym gimnazjum. Duża aktywność, dofinansowanie bazy dydaktycznej w połączeniu
z umiejętnościami nauczycieli sprawiają że możemy być dumni z naszych szkół.
Ad. VII
Przewodniczący Rad Gminy zapoznał zebranych z analizą oświadczeń majątkowych
złożonych przez radnych oraz Wójta Gminy. Stwierdził, że w oświadczeniach większych uchybienie
stwierdzono, natomiast w przypadkach, gdzie wystąpiły pewne błędy Urząd Skarbowy wezwał do ich
zweryfikowania i złożenia korekty oświadczeń.
Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko przedstawiła analizę oświadczeń majątkowych
złożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych, Skarbnika Gminy, Sekretarza oraz osobę
wydającą decyzje z upoważnienia Wójta.
Przewodniczący na prośbę Wójta udzielił mu głosu.
Wójt w swojej wypowiedzi odniósł się do inwestycji prowadzonych na terenie gminy przez
PGNiG. Przytoczył całą procedurę powstawania inwestycji w m. Ołobok, potwierdzając ją kolejnymi
pismami.
Następnie stwierdził, że mijająca kadencja była inna od poprzednich, trudniejsza z wielu
przyczyn. Najistotniejszą była polityka państwa, w efekcie której, na samorządy ceduje się dodatkowe
obowiązki bez zabezpieczenia ich finansowania. Zrzeszenie Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów
Miast sprzeciwiając się takiemu postępowanie, przygotowało wniosek do Trybunały Konstytucyjnego,
wyliczając straty samorządu na poziomie ok. 8 mld zł. Mimo kłopotów finansowych, z jakimi
borykają się prawie wszystkie samorządy, nie zdecydowaliśmy się na szukanie oszczędności
w rezygnacji z prowadzenia zaplanowanych inwestycji. Mijająca kadencja była inna także z uwagi na
nasilone ataki i oskarżenia, czynione w sposób nikczemny i zakłamany. Podziękował radnym, że
w takich trudnych czasach potrafili pracować w zgodzie i wzajemnym szacunku. Jedna ze skarg
dotyczyła właśnie decyzji na inwestycję w Ołoboku. Podkreślił, że PGNiG może działać tylko
i wyłącznie z upoważnienia ministerstwa, który wydaje koncesję na poszukiwania złóż.
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Ad. VIII
Punkt ten dotyczył przyjęcia protokołu L 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 Pan Mirosław Olczak z uwagi na ostatnią sesję Rady Gminy
Skąpe w kadencji 2010-2014 przedstawił informację, zawierającą dane statystyczne dotyczące ilości
sesji w kadencji, a także ilości podjętych uchwał i frekwencji na sesjach radnych i sołtysów. Następnie
podziękował wszystkim radnym, Wójtowi Gminy, Pani Sekretarz i Panu Skarbnikowi za sprawną
i owocną współpracę na rzecz gminy i jej mieszkańców. Podziękowania skierował także do radnych,
za zgodną współpracę przez 4 lata. Cieszy się, że mógł być przewodniczącym takiej rady.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pan Mirosław Olczak wspólnie z Wójtem Gminy
Zbigniewem Wochem i Z-cą Przewodniczącego Rady Gminy Józefem Roszczykiem wręczyli
wszystkim radnym podziękowania za zaangażowanie w pracę samorządu gminnego.
Ad. X
Przewodniczący Rady Mirosław Olczak jeszcze raz podziękował wszystkim i o godz.
1338 zamknął obrady LI sesji Rady Gminy Skąpe.
Przewodniczący Rady
Mirosł
Protokołowała: Ilona Żalisz
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