PROTOKÓŁ
wspólnego posiedzenia
stałych Komisji Rady Gminy
odbytego w dniu 8 listopada 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak przywitał zebranych radnych, Wójta Gminy,
Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy oraz Kierownika SZGK Krzysztofa Legiecia. Następnie zgłosił
swoją kandydaturę na prowadzącego wspólne obrady. Ponieważ innych kandydatów nie było,
w wyniku głosowania Przewodniczący Rady został jednogłośnie wybrany jako prowadzący wspólne
posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy. Poinformował, że na stan 15 radnych, obecnych jest 11.
Następnie zapytał czy do przesłanego porządku posiedzenia ktoś chce wprowadzić zmiany. Ponieważ
zmian nie zgłoszono, Przewodniczący poddał porządek pod głosowanie, w wyniku którego, został
jednogłośnie przyjęty i przedstawia się następująco:
1, Zaopiniowanie projektów 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) zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia
ścieków dla Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Skąpem na 2014 r.,
5) ustalenia wysokości dopłat do ceny 1 m3 wody i ścieków w 2014 roku,
6) Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 r.,
7) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
2014 rok,
8) gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych w Skąpem na lata 2014-2020,
9) gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy
w rodzinie na lata 2014-2020.
2. Sprawy różne.
Ad. 1
1) Skarbnik Jarosław Wisz omówił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na lata 2013 - 2018. W załączniku
nr 1 dokonano aktualizacji planu dochodów, wydatków w roku 2013, aktualizacja planu
dochodów, wydatków i rozchodów w wyniku zmian wprowadzonych zmianą do uchwały
budżetowej na rok 2013.
Wójt Zbigniew Woch poinformował, że wniosek dot. czterech stawów p.poż. jest jeszcze
w ocenie w Urzędzie Marszałkowskim i choć umowy nie sąjeszcze podpisane, to zagrożenia dla
nich nie ma. Dodał też, że będzie podejmował działania, aby płatność za remont sali wiejskiej
w Skąpem rozliczyć jeszcze w 2013 roku.
Radny Mariusz Kużmicz zapytał co dzieje się z wnioskiem na zakup komputerów do świetlic
w Ciborzu i Podłej Górze. Według pierwszego komunikatu sprzęt miał być zakupiony we
wrześniu.
Wójt odpowiedział, źe wniosek jest jeszcze w ocenie w Urzędzie Marszałkowskim i dopóki
nie będzie komunikatu, że umowa jest gotowa do podpisania, nie będziemy podejmowali działań.
Wspomniał, że wniosek na ogrodzenie cmentarza w Niesulicach nie uzyska dofinansowania, choć
pierwotnie spełniał wymogi i będziemy szukali dla niego nowego działania.
Radna Halina Staszyńska zapytała z czego wynika zmniejszenie dotacji dla przedszkoli.
Skarbnik Jarosław Wisz odpowiedział, że zmniejszenie związane jest z otrzymaniem dotacji
z budżetu państwa.
Wójt dodał, że w sytuacji kiedy koszty zajęć dodatkowych nie przekraczają pewnego pułapu
przysługuje dotacja. Od września czyli za 4 miesiące 2013 r. otrzymaliśmy ok. 23 tys. zł.
w Przyszłym budżecie dofinansowanie z budżetu państwa może być w wysokości 60 - 70 tys. zł.
Radny Piotr Olszewski opuścił salę posiedzeń o godz. 930.

Przewodniczący Rady Mirosław Olczak poprosił Przewodniczących poszczególnych komisji
o przegłosowanie projektu uchwały. W wyniku głosowań wszystkie komisje jednogłośnie przyjęły
projekt ww. uchwały (opinie w załączeniu).
2) Skarbnik Jarosław Wisz omówił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie
uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Skąpe na rok 2013.
Dochody:
- zmniej sza się plan o kwotę 146.205 zł. i przenosi na 2014 r. środki na
dofinansowanie projektów ze środków UE „Gmina Skąpe dawniej i dziś - wydanie
albumu na potrzeby promocji atrakcji turystycznych gminy Skąpe”, „Remont szlaków
rowerowych i pieszych na terenie Gminy poprzez odnowienie oznakowania malowanego
oraz drogowskazów i tabliczek metalowych na potrzeby zwiększenia dostępu do atrakcji
przyrodniczych”, „wydanie folderu na potrzeby promocji atrakcji turystycznych
i przyrodniczych gminy Skąpe”, „zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej przy boiskach
sportowych na terenie Publicznego Gimnazjum w Radoszynie”, „zagospodarowanie XIXwiecznego cmentarza ewangelickiego nad jeziorem Niesłysz na potrzeby poprawy
atrakcyjności turystycznej terenów rekreacyjnych miejscowości Niesulice”, „zakup
komputerów na potrzeby wyposażenia świetlicy wiejskiej w Ciborzu i Podłej Górze”,
„zakup wyposażenia do Sali wiejskiej w Skąpem”,
- zmniejsza się dochody o kwotę 4.000,00 zł - zwrot podatku VAT,
- zmniejsza się plan o kwotę 4.000,00 zł, - odsetki od lokat bankowych,
- zmniejsza się plan o kwotę 50.000,00 zł - wpływy z mandatów,
- zwiększa się dochody o kwotę 17.131,00 zł - podatek od nieruchomości osoby prawne,
- podatek od spadków i darowizn - zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł,
- opłata miejscowa - zmniejsza się o kwotę 9.800,00 zł,
- opłata skarbowa - zwiększenie wypływów o kwotę 1.000,00 zł,
- zajęcie pasa drogowego - zwiększa się o kwotę 2.514,00 zł,
- opłata za umieszczenie w pasie drogowym - zwiększa się o kwotę 88,00 zł.,
- wynajem świetlic wiejskich - zwiększa się wpływy o kwocie 1.500,00 zł.,
- dofinansowanie projektów ze środków UE pt. „przebudowa pomieszczenia świetlicy
wiejskiej wOłoboku na zaplecze socjalne oraz jego wyposażenie na potrzeby organizacji
wydarzeń społeczno-kulturalnych”, „Remont z przebudową Sali wiejskiej w miejscowości
Skąpe” i „zagospodarowanie stawów przeciwpożarowych w Skąpem, Węgrzynicach
iNiekarzynie na potrzeby poprawy estetyki miejscowości” przenosi się na rok 2014
i zmniejsza się plan o kwotę 430.682,00 zł,
- sprzedaż majątku gminy - zmniejsza się plan o kwotę 119.031,00 zł,
- dotacja budowa piłkochwytów i wiat dla zawodników na boisku piłkarskim w Ołoboku w
ramach Programu Pełnowymiarowych Boisk do Piłki Nożnej „Lubuskie gra w piłkę” zmniejszenie o kwotę 78,50 zł.
Wydatki:
- wydatki sołectw Ołobok, Radoszyn - zwiększa się wydatki o kwotę 3.943,00 zł,
- opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym - zmniejsza się o kwotę 22,00 zł,
- remont szlaków rowerowych i pieszych na terenie Gminy poprzez odnowienie oznakowania
malowanego oraz drogowskazów i tabliczek metalowych na potrzeby zwiększenia dostępu
do atrakcji przyrodniczych - przenosi się wydatki w kwocie 38.745,00 zł na rok 2014,
- wydanie decyzji o warunkach zabudowy - zwiększa się plan o kwotę 2.300,00 zł,
- dofinansowanie dla policji - zwiększa się plan o kwotę 500,00 zł,
- Gmina Skąpe dawniej i dziś - wydanie albumu na potrzeby promocji atrakcji turystycznych
gminy Skąpe”, „wydanie folderu na potrzeby promocji atrakcji turystycznych i
przyrodniczych gminy Skąpe” -przenosi się na rok 2014 w kwocie 76.876,00 zł,
- ubezpieczenie samochodu - zwiększa się plan o kwotę 1.197,00 zł,
- dotacja niepubliczne przedszkola - zmniejsza się plan o kwotę 22.206,00 zł,
- świadczenia bhp - zwiększa się plan o kwotę 324,00 zł,
- egzamin na awans zawodowy nauczycieli - zwiększa się plan o kwotę 1.000,00 zł,
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pobyt w DPS - zwiększa się plan o kwotę 15.000,00 zł,
rozdział 85213 § 4130 zmniejsza się wydatki o kwotę 5.000,00 zł,
dodatki mieszkaniowe - zmniejsza się plan o kwotę 5.000,00 zł,
zasiłki stałe - zmniejsza się plan o kwotę 5.000,00 zł,
„zagospodarowanie XIX-wiecznego cmentarza ewangelickiego na d jeziorem Niesłysz na
potrzeby poprawy atrakcyjności turystycznej terenów rekreacyjnych miejscowości
Niesulicc" - przenosi się na rok 2014 w kwocie 24.663,00 zł,
- zakup komputerów na potrzeby wyposażenia świetlicy wiejskiej w Ciborzu i Podłej Górze” przenosi się na rok 2014 kwotę 18.900,00 zł,
- zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej przy boiskach sportowych na terenie
Publicznego Gimnazjum w Radoszynie - przenosi się na rok 2014 w kwocie 28.567,00 zł,
- zmniejsza się wydatki na zadanie” dokumentacja techniczna budowy kanalizacji burzowej
w m. Pałek” o kwotę 486,00 zł,
- zmniejsza się wydatki o kwotę 38.749,00 zł - dotacja dla powiatu remont mostu na drodze
powiatowej Radoszyn-Łąkie,
- zagospodarowanie stawów przeciwpożarowych w Skąpem, Węgrzyn icach i Niekarzynie na
potrzeby poprawy estetyki miejscowości - przenosi się na rok 2014 w kwocie 119.031,00 zł,
- „przebudowa pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Ołoboku na zaplecze socjalne oraz jego
wyposażenie na potrzeby organizacji wydarzeń społeczno-kulturalnych - przenosi się
wydatki na rok 2014 w kwocie 140.780,00 zł i zmniejsza się wydatki na wykonanie
dokumentacji budowy świetlicy wiejskiej w Zawiszu o kwotę 1.026,00 zł,
- budowa piłkochwytów i wiat dla zawodników na boisku piłkarskim w Ołoboku w ramach
Programu Pełnowymiarowych Boisk do Piłki Nożnej „Lubuskie gra w piłkę” - zmniejsza się
wydatki o kwotę 157,50 zł,
Przewodniczący Rady Mirosław Olczak poprosił Przewodniczących poszczególnych komisji
o przegłosowanie projektu uchwały. W wyniku głosowań wszystkie komisje jednogłośnie
przyjęły projekt ww. uchwały (opinie w załączeniu).
3) Skarbnik Jarosław Wisz omówił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie
określenia wysokości stawek oraz zwolnień podatku od nieruchomości na terenie Gminy Skąpe.
Wyjaśnił, że w poprzedniej uchwale wystąpiły błędy pisarskie i należy uzupełnić treści
paragrafów, zgodnie z zaleceniami RIO. Dodał, że uchwalone stawki podatków nie ulegają
zmianom.
Przewodniczący Rady Mirosław Olczak poprosił Przewodniczących poszczególnych komisji
o przegłosowanie projektu uchwały. W wyniku głosowań wszystkie komisje jednogłośnie
przyjęły projekt w w. uchwały (opinie w załączeniu).
4) Kierownik SZGK w Skąpem Krzysztof Legieć omówił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia
taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków dla
Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Skąpem na 2014 r.
Wyjaśnił, że projekt uchwały poprzedzony był przygotowaniem zgodnie z ustawą
i rozporządzeniami wykonawczymi wniosku taryfowego. Tak jak w ubiegłym roku zostało to
zlecone firmie zewnętrznej, która ma w tym zakresie odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Jak
praktyka pokazuje była to słuszna decyzja i będziemy ją kontynuowali w kolejnych latach. Przy
okazji przygotowywania wniosku taryfowego, firma przeprowadziła audyt, prezentując tym
samym świeże spojrzenie na funkcjonowanie zakładu.
Wójt potwierdził słowa Kierownika i dodał, że dzięki takiemu audytowi łatwiej i szybciej
można będzie reagować na niekorzystne sytuacje i je zmieniać. Istotą podjętych działań były
wyliczenia, zabezpieczające przed koniecznością zwracania środków z unii, pozyskanych na
budowę sieci wodno-kanalizacyjnych.
Kierownik SZGK przedstawił prezentację multimedialną obrazującą funkcjonującą sieć
wodociągową, ilość hydroforni, ilość sprzedanej wody, długość sieci kanalizacyjnych,
przepompowni, sprzedaż ścieków, grupy odbiorców i taryfy dla SZGK (w załączeniu).
Poinformował, że wzrost taryf jest nieznacznie wyższy niż inflacja ogłoszona w ustawie
budżetowej w wysokości 2,7 %. Następnie dodał, że wniosek taryfowy musi spełniać
-
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podstawową zasadę „zanieczyszczający płaci”, a więc z każdym rokiem dotacja z gminy musi
być zmniejszana, kosztem stawki.
Radny Mariusz Kuźmicz zapytał czy zasada ta dotyczy tylko użytkowników sieci zbudowanej
ze wsparciem ze środków unijnych czy wszystkich.
Kierownik SZGK wyjaśnił, że nie dokonuje się takiego rozróżnienia i ustala się jedną stawkę
na całą gminę.
Radny Mariusz Kuźmicz doprecyzował, że chodzi mu o mieszkańców Ciborza, którzy dzisiaj
kupują wodę od szpitala w Ciborzu i płacą 2,45 zł./m3.
Wójt potwierdził, że nie można różnicować stawki.
Radny Krzysztof Szymczak zapytał z jakim procentowym wzrostem stawki mieliśmy do
czynienia między 2012 a 2013 r.
Kierownik SZGK odpowiedział, że z 2012 r. na 2013 r. wzrost stawki za wodę wyniósł 12 %,
natomiast stawki za ścieki 26,6 %.
Wójt podkreślił, że różnicę pomiędzy kosztami dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków a
uchwalonymi stawkami płacą także mieszkańcy, tyle że nie bezpośrednio ale z odprowadzanych
do gminy podatków.
Kierownik SZGK poinformował, że dzięki wprowadzeniu kart pracy, może z bardzo dużą
dokładnością wyliczyć, ile czasu pracy dany pracownik wykorzystuje na konkretne zadania.
Dzięki tym danym jesteśmy w stanie oszacować koszty pracy.
Radny Mariusz Kuźmicz nie wierzy, że w szpitalu w Ciborzu, który zaopatruje mieszkańców
Ciborza w wodę, wszystkie koszty są tak dokładnie liczone. Ponadto zastanawia się z czego
wynika fakt, że 100 letnia sieć w Ciborzu jest mniej awaryjna niż nowo budowane sieci w gminie
a w szczególności w m. Skąpe.
Wójt odpowiedział, że w wypowiedzi radnego pomieszanych jest kilka wątków. Nie chciałby
oceniać rzetelności wyliczania stawek przez szpital, chociaż od kilku lat próbował przekazać
komunikat, aby stawkę urealnić. Na przykład w Gminie Świebodzin obowiązująca w 2013 r.
stawka za wodę, wyliczona jest na poziomie 4,38 zł netto i to przy nowych sieciach i właściwie
bezkosztowych hydroforniach. Jeśli chodzi o awaryjność sieci w Skąpem, to wykonawca
inwestycji był pozwany przez gminę do sądu, za zastosowanie niskiej jakości materiałów.
Wójt prosi o nie konfrontowanie sytuacji Osiedla w Ciborzu. Póki sieci są w zarządzie
szpitala, gmina nic do tego nie ma.
Radny Krzysztof Szymczak zauważył, że jeżeli po przejęciu sieci w Ciborzu coś się zepsuje,
zapłacą wszyscy mieszkańcy gminy.
Wójt stwierdził, że przejęcie sieci w Ciborzu i oczyszczalni z budową nowej, nie spowoduje
dla gminy nic złego. Wręcz przeciwnie ™ woda być może okaże się tańsza z uwagi na stację
uzdatniania wody. Nie wic co wydarzy się za pięć lat. Dzisiaj cieszymy się, że szpital sprzedaje
nam fantastyczną wodę. Doceniamy to, że usługa kanalizacyjna jest świadczona za nieduże
pieniądze. Współczuje sobie tylko momentu, kiedy gmina przejmie sieć w Ciborzu i trzeba będzie
tłumaczyć mieszkańcom dlaczego muszą zapłacić więcej za wodę.
Dla radnego Andrzeja Kałużnego logiczne jest że w przypadku wody każdy ponosi koszty za
faktyczne zużycie i dopłaty z budżetu są solidarnie płacone. Natomiast w przypadku kanalizacji
korzystają ci co mają sieć wybudowaną, a z budżetu płacą wszyscy.
Następnym omawianym zagadnieniem były dopłaty z budżetu gminy do taryf (w załączeniu).
Kierownik SZG Krzysztof Legieć poinformował, że dopłata w 2014 r. będzie mniejsza o 45,9 %
w stosunku do 2013 r. W przypadku wody dla gospodarstw domowych wyniesie 1,11 zł. od m3.
W 2013 r. po wprowadzeniu dokładnej analizy czasu pracy okazało się, że wodociągi były tańsze
i mniej awaryjne niż kanalizacja. Kanalizacja opiera się na pompowaniu ścieków, eksploatacja
urządzeń jest droższa, do tego dochodzi awaryjność i zwiększona ilość ścieków w 2013 r. - to
wszystko podrożyło koszty i dopłata do kanalizacji jest nieco wyższa niż w 2013 r.
Następnie Kierownik poinformował, że duży udział w dopłatach stanowi amortyzacja.
Wójt podkreślił, że wprowadzenie do taryfy realnej amortyzacji jest bardzo ważnym
zadaniem.
W dalszej części Kierownik SZGK przedstawił symulację obciążenia kosztami dostarczenia
wody i odprowadzenia ścieków dla 4 osobowego gospodarstwa domowego (w załączeniu). Z

4

wyliczeń wynika, że poziom obciążenia budżetu przeciętnej 4 osobowej rodziny wyniesie 2,531
% czyli będzie niższy od ustawowo dopuszczalnego w wysokości 3 %.
Następnie Kierownik poinformował, że taryfy dla Gminy Skąpe (kanalizacja Radoszyn i Ołobok)
zostały wyliczone w identyczny sposób co dla Zakładu (w załączeniu).
Kolejny z omawianych zagadnień były opłaty abonamentowe (w załączeniu). Kierownik
poinformował, że pozostały one na takim samym poziomie co w 2013 r.
Wójt wyjaśnił, że w związku ze wzrostem stawki za wodę, mieszkańcy zaczynają ją
oszczędzać i tym samym zmniejszają się wpływy Zakładu. Niestety koszty Zakładu nie ulegają
zmniejszeniu. Ustawodawca dopuścił wydzielenie z kosztów nie więcej niż 15 % na opłatę
abonamentową. Dzięki takiemu podejściu zyskują rodziny wieloosobowe.
Radny Krzysztof Szymczak zapytał czy w opłacie abonamentowej wliczona jest legalizacja.
Sekretarz Alicja Hoppen-Anyszko powiedziała, że opłata abonamentowa dotyczy utrzymania
w gotowości sieci.
Kierownik SZGK wyjaśnił, że licznik główny wymienia Zakład, natomiast podlicznik
właściciel. Dodał, że gospodarka licznikowa zostanie w gminie wprowadzona w najbliższych
latach, wtedy będzie można korzystać z opłaty abonamentowej.
Dla porównania Kierownik przedstawił stawki za wodę i ścieki obowiązujące w gminach
powiatu świebodzińskiego (w załączeniu).
Radny Mariusz Kuźmicz zapytał czy zdarzają się przypadki, kiedy ktoś rezygnuje z naszej
sieci i przechodzi na swoje ujęcie wody.
Kierownik odpowiedział, że nie przypomina sobie takiego przypadku. W prywatnym ujęciu
wody zaraz po odwiercie konieczna jest analiza wody. Zastosowanie mają tu przepisy prawawodnego. W przypadku naszych hydroforni, badania przeprowadzane są co miesiąc lub co
półtora miesiąca przemiennie przez sanepid i przez Zakład.
Radny Mariusz Kuźmicz zapytał czy woda z ujęcia w Ciborzu jest także przez Zakład badana.
Kierownik odpowiedział, że tak nie jest, ale prawdopodobnie będzie konieczność badania
wody nie tylko na ujęciach ale także w sieci.
Ostatnim ze slajdów przedstawionych przez Kierownika był slajd, obrazujący Wieloletni plan
rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2013-2015
(w załączeniu).
Radny Krzysztof Szymczak zapytał, czy w związku z obowiązkiem podłączenia do sieci
kanalizacyjnej, wszyscy zobowiązaniu są na dzień dzisiejszy podłączeni.
Kierownik stwierdził, że póki co tak się nie dzieje. Wspomniał, że nowa ustawa „śmieciowa”
także nakłada taki obowiązek, niestety za niepodłączenie do sieci nie przewiduje się kar.
Niemniej jednak od 2014 r. pracownik Zakładu wraz z pracownikiem urzędu gminy będą ten
obowiązek egzekwować.
Radna Halina Staszyńska zauważyła, że osoby które do sieci się nie podłączyły, uczyniły to ze
względów finansowych. Może rozważyć wykonanie im przyłączenia przez gminę.
Wójt wyjaśnił, że prawo nie dopuszcza takiej możliwości i wykonanie przyłącza jest po
stronie właściciela domu. Napomknął też, że jakiś czas temu wspominał, że nosi się z zamiarem
przeniesienia Straży do SZGK i to nie tylko ze względu na braki pomieszczeń biurowych
w Urzędzie, ale również ze względu na podjęcie wspólnych kontroli właśnie przez Strażnika
i pracowników SZGK. W ciągu najbliższych miesięcy przeprowadzane będą kontrole u tych,
którzy nie są podłączeni do sieci i co miesiąc będziemy egzekwować wywóz szamba.
Sekretarz Alicja Hoppen-Anyszko dodała, że gmin musi prowadzić rejestr zbiorników
bezodpływowych.
Radna Halina Staszyńska zapytała jak naliczani są za pobór wody rolnicy, posiadający kilkaset
hektarów ziemi.
Kierownik odpowiedział, że naliczani są jako pozostali, ponieważ prowadzą działalność
gospodarczą. Dodał też, że ci duzi rolnicy mają zwykle swoje ujęcia wody.
Radna Halina Staszyńska zapytała czy w dalszym ciągu są duże ubytki wody.
Wójt powiedział, że ubytki są na poziomie ok. 21 %. Właśnie głównie z tego powodu chcemy
rozbudować system monitoringu na sieci wodociągowej. Zaczniemy na tych wodociągach, które
doprowadzają wodę z Ciborza i gdzie potencjalne ubytki rzutowałyby na opłaty wnoszone do

5

5)

6)

7)

8)

9)

szpitala. Dojście do poziomu ubytków w wysokości ok. 15 % byłoby idealne. Taka ilości
zaspokajałaby potrzeby płukania, eksploatacji sieci i zabezpieczenia p.poż.
Radny Krzysztof Szymczak zauważył, że płukanie sieci raz w roku jest konieczne dla
zachowania odpowiedniej jakości wody.
Wobec zakończenia dyskusji Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczących
poszczególnych komisji o przegłosowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków dla Samorządowego
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Skąpem na 2014 r. W wyniku głosowań wszystkie komisje
jednogłośnie przyjęły projekt ww. uchwały (opinie w załączeniu).
Przewodniczący Rady Mirosław Olczak odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości
dopłat do ceny 1 m3 wody i ścieków w 2014 roku.
Ponieważ projekt był już omawiany poprosił Przewodniczących poszczególnych komisji
o przegłosowanie projektu uchwały. W wyniku głosowań wszystkie komisje jednogłośnie
przyjęły projekt ww. uchwały (opinie w załączeniu).
Kierownik OPS w Skąpem Artur Macul zapoznał zebranych z projektem uchwały w sprawie
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 r. Poinformował, że Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skąpem każdego roku realizuje dwa programy, ze
sobą powiązane: przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi. Środki na realizację tych
programów w budżecie zapisane są w innych paragrafach, ale finansowanie następuje z jednego
źródła: opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Obydwa programy
realizowane są zgodnie z ustawami i rekomendacjami PARPA. GKRPA postępuje zgodnie z tym,
co wynika z zapisów programów.
Wobec braku pytań Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczących poszczególnych komisji
o przegłosowanie projektu uchwały. W wyniku głosowań wszystkie komisje jednogłośnie
przyjęły projekt ww. uchwały (opinie w załączeniu).
Przewodniczący Rady Mirosław Olczak przedstawił projekt uchwały w sprawie Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok. W wyniku
głosowań wszystkie komisje jednogłośnie przyjęły projekt w w. uchwały (opinie w załączeniu).
Kierownik OPS w Skąpem Artur Macul zapoznał zebranych z projektem uchwały w sprawie
gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych w Skąpem na lata 2014-2020.
Poinformował, że w myśl przepisów o pomocy społecznej obligatoryjne jest opracowanie
i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym
uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki rozwiązywania problemów
alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.
Wobec braku pytań Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczących poszczególnych komisji
o przegłosowanie projektu uchwały. W wyniku głosowań wszystkie komisje jednogłośnie
przyjęły projekt ww. uchwały (opinie w załączeniu).
Kierownik OPS w Skąpem Artur Macul zapoznał zebranych z projektem uchwały w sprawie
gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy
w rodzinie na lata 2014-2020. Wyjaśnił, że program ten jest realizowany przez zespól
interdyscyplinarny, funkcjonujący w naszej gminie od stycznia 2010 r. Po interwencji policji
wdrażana jest procedura niebieskiej karty. W ciągu trzech dni zwoływany jest zespół, który
w pierwszej kolejności rozmawia z ofiarą przemocy w rodzinie, a następnie z oprawcą. Jeśli po
tych czynnościach, przez okres pół roku nie ma kolejnej interwencji, sprawa jest umarzana.
W przeciwnym przypadku kierowane jest zgłoszenie do prokuratury.
Wobec braku pytań Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczących poszczególnych komisji
o przegłosowanie projektu uchwały. W wyniku głosowań wszystkie komisje jednogłośnie
przyjęły projekt w w. uchwały (opinie w załączeniu).

Ad. 2

W tym punkcie Wójt odniósł się do kwestii podatku rolnego. Wyjaśnił, że w myśl zasady
uchwalania tej stawki, jeśli nie zostanie podjęta uchwała, jest to jednoznaczne z przyjęciem stawki
ustalonej przez Ministerstwo Finansów. W 2013 r. funkcjonowała u nas stawka w wysokości 74 zł.
i została obniżona o 4 zł. od maksymalnej. Jak każdego roku Izba Rolnicza wystosowała do gmin
pismo, z prośbą o obniżenie stawki, ponieważ ta ogłoszona przez MF jest wysoka i nieracjonalna.
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Część gmin obniżyła stawkę znacząco, my nie. Wysokość stawki obliczana jest w oparciu o cenę żyta
w listopadzie z roku poprzedzającego budżet. Jeszcze kilka lat temu stawka była bardzo niska, ale
później jej wymiar zwiększył się o 100%.
Z wyliczeń przygotowanych przez Skarbnika wynika, że udział podatku rolnego we wszystkich
podatkach stanowi ok. 23 %. Funkcjonująca w 2013 r. stawka w wysokości 74 zł stanowiła właśnie
23 % ogólnego przypisu. Wpisała się w proporcje, które zawsze obowiązywały. Określenie stawki na
niższym poziomie, byłby odstępstwem. Należy zadać sobie pytanie czy grupa płatników tego podatku
doświadczyła w ostatnim roku obniżenia dochodów. Zdaniem Wójta taka sytuacja nie miała miejsca.
Od momentu wejścia Polski do Unii najbardziej zyskali właśnie rolnicy i Wójt się z tego cieszy, ale
też w tym kontekście nie widzi potrzeby obniżenia podatku poniżej tego, co ustaliło Ministerstwo
czyli poniżej 69 zł.
Radny Krzysztof Szymczak poprosił o odczytanie pisma Lubuskiej Izby Rolniczej.
Przewodniczący Rady odczytał pismo.
Wójt na zakończenie dodał, że wszystkie podatki w gminie na 2014 r. zostały podniesione,
natomiast podatek rolny spada o ok. 7 %, więc nie widzi podstawy aby go jeszcze obniżać. Pozytywne
jest to, że od przyszłego okresu stawka nie będzie już ustalana na podstawie ceny żyta w listopadzie,
tylko za ostatnie 3 lata. W ubiegłym roku cena w naszej gminie wynosiła 74 zł., a w 2014 r. będzie
wynosiła 69 zł.
Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodniczący zamknął wspólne obrady stałych
Komisji Rady Gminy Skąpe o godz. 12 .
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała: Ilona Żalisz
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