PROTOKÓŁ Nr XVI/2004
z Sesji Rady Gminy Skąpe
z dnia 31 marca 2004 r.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Mirosław Olczak otworzył obrady XVI Sesji Rady
Gminy. Przywitał Wójta, Z-cę Wójta, Skarbnika gminy, Panią Leontynę PrzewłockąGrzegorczyn – Radcę Prawnego, radnych, sołtysów . Dodał, iŜ na 15 radnych obecnych jest 14
i wszystkie podjęte uchwały będą miały moc obowiązującą. Zaproponował poszerzenie porządku
obrad o dodatkową uchwałę w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SPZOZ
w Ciborzu. Zapytał zebranych czy ktoś chciałby wprowadzić dodatkowy punkt do posiedzenia.
Radny Pan Alfred KałuŜny poprosił o odczytanie decyzji Kuratora Oświaty w sprawie zamiaru
likwidacji PSP w Węgrzynicach. Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iŜ zostanie to
wyjaśnione w punkcie 3 porządku obrad. Następnie głosowano nad przyjęciem dodatkowego
punktu obrad, w wyniku którego wszyscy radni byli za poszerzeniem porządku obrad.
Porządek posiedzenia po poszerzeniu przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Interpelacje i wnioski.
3. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy i pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
4. Odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
5. Funkcjonowanie placówek kulturalnych (świetlice i kluby).
6. Przedstawienie sprawozdań z działalności poszczególnych Komisji Rady Gminy Skąpe za
rok 2003.
7. Przyjęcie projektów uchwał w sprawie:
1) zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia
wysokości ich wynagrodzenia,
2) powołania doraźnej komisji ds. rozwoju lokalnego,
3)

nabycia nieruchomości ,

4)

zmian w planach dochodów i wydatków BudŜetu Gminy na rok 2004.

5) utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SPZOZ w Ciborzu.

8. Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Gminy Skąpe.
9. Zamknięcie obrad.
Ad.2.
Następnym punktem posiedzenia były interpelacje i wnioski radnych:
1. Radna Pani Halina Staszyńska zapytała Wójta do kogo w tym roku naleŜy sprzątanie
placyków.
2. Radny

Pan

Mirosław

Olczak

podniósł

kwestię

porządkowania

rzeki

Jabłonna,

w miejscowości Niekarzyn.
3. Radny Pan Zbigniew Waśko poprosił Wójta o przybliŜenie sprawy związanej z remontem
stawu w miejscowości Darnawa.
4. Radny Pan Michał Ligas powiedział, Ŝe w miejscowości Ołobok zostały wycięte wiekowe
dęby. Zapytał, kto jest za to odpowiedzialny i czy posiadał zezwolenie na wycinkę drzew.
Dodał, iŜ przy budynku p. Kaczorowskich po rozbiórce domu jest duŜy bałagan.
5. Radna Pani Halina Piwecka zakomunikowała, iŜ w miejscowości Zawisze powstała po
okresie zimowym wyrwa w drodze od bloków oraz poprosiła o nową siatkę wokół basenu
p.poŜ. we wsi.
6. Radny Pan Wiesław Uszak powiedział, iŜ na odcinku pomiędzy miejscowościami Skąpe i
Łąkie został uszkodzony znak drogowy. Zapytał równieŜ Wójta o sprawę przetargu na
wykonanie sieci wodociągowej w m. Skąpe.
7. Radny Pan Alfred KałuŜny poprosił o wskazanie kwoty za umorzenia podatków.
8. Radny Pan Zdzisław Roszak powiedział, iŜ w Podłej Górze jest dzikie wysypisko śmieci
zapytał czy przy okazji „Sprzątania Świata” i zamykania wysypiska w Błoniach moŜna by
było go zlikwidować.
9. Pani Małgorzata Jarominiak - sołtys miejscowości Kalinowo powiedziała, Ŝe przed wjazdem
do wioski nie ma znaku z nazwą miejscowości. Dodała równieŜ, Ŝe po wykonanych pracach
w pobliskich rowach, nie zostały one powtórnie zasypane.
10. Pan Józef Działo - sołtys miejscowości Międzylesie zapytał, czy Gmina znalazłaby środki
finansowe na oznakowanie dróg leśnych Miedzylesie - Rokitnica.
Ad.3.
W okresie międzysesyjnym podejmowane były następujące prace:

Na prośbę Wójta Przewodniczący Rady Gminy odczytał opinię Lubuskiego Kuratora
Oświaty w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Węgrzynicach. Wójt
dodał, iŜ podejmowana wcześniej przez Radę Gminy Uchwała o zamiarze likwidacji PSP w
Węgrzynicach juŜ nie obowiązuje.
1. Wójt powiedział, iŜ Gmina otrzymała z budŜetu państwa subwencję oświatową w kwocie
111 717,00 zł. Subwencja została zwiększona z powodu utworzenia klasy specjalnej
Gimnazjum w m. Cibórz. Wójt dodał, iŜ złoŜył wnioski na remont dachu w Publicznym
Gimnazjum i podłóg w Publicznej Szkole Podstawowej w Niekarzynie do PAOW-u (Banku
Światowego). PSP w Niekarzynie posiadała decyzję SANEPIDU i w związku z tym moŜna
było na powyŜszy remont złoŜyć wniosek do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.
Wycofano więc wniosek Niekarzyna z PAOW-u i na jego miejsce zaproponowano adaptację
pomieszczeń na świetlicę w Publicznej Szkole Podstawowej w Ołoboku.
2. Odbył się wyjazd komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej do Zbąszynka w
celu zapoznania się z funkcjonowaniem przedszkoli niepublicznych, w którym uczestniczył
równieŜ Wójt.
3. W połowie miesiąca kwietnia b.r. zorganizowana zostanie akcja „ Sprzątanie Świata”
zarówno przez szkoły jak i mieszkańców gminy.
4. Zlecono wykonanie podziału budynku Publicznego Przedszkola w Ciborzu oraz aneksu
stołówkowo - kuchennego w sali wiejskiej w Niekarzynie.
5. Przeprowadzono wiele spotkań sołeckich w miejscowościach: Cibórz, Ołobok, Podła Góra,
Niekarzyn oraz Łąkie.
6. Sprawy związane z drogami gminnymi skonsultowano z Zakładem Dróg Powiatowych.
Szczególny nacisk spowodowany licznymi wypadkami, połoŜono na wycięcie przydroŜnych
drzew na odcinku Skąpe-Cibórz.
7. Kwota umorzenia za podatki wynikające z suszy wynosi 3987 zł, z przeniesienia płatności
326 000,00 zł ok. 300 000,00 zł tej kwoty to przeniesienia dla Szpitala w Ciborzu. Umorzenia
z tytułu podatku za wodę wyniosły 587 zł.

Ad. 4
Odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania radnych:

1. Odnosząc się do interpelacji Radnego Pana Wiesława Uszaka Wójt powiedział, iŜ odbył się
przetarg na wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Skąpe. Do przetargu zgłosiło się
12 podmiotów, które przedstawiły bardzo zróŜnicowane oferty na wykonanie powyŜszych
prac i wynagrodzenie za ich wykonanie. Kwoty te zaczynały się od 350 000,00 zł do
1 miliona zł. Ostatecznie przetarg wygrała firma „Tyliszczak” z siedzibą w Zielonej Górze.
W związku z przedstawieniem przez firmę „Tyliszczak” niskiej kwoty oraz krótkim terminem
wykonania zadania, skonsultowano się z gminami, w których w/w firma wykonywała
inwestycje. Z uwagi na fakt, iŜ zastrzeŜeń nie było dokumentacja została przekazana do
SAPARDU w Gorzowie Wlkp. Sprawa wodociągu w miejscowości Pałck jest finalizowana,
dokumentacja na wodociąg i przesył jest gotowa. Na przyszłej Sesji zostanie złoŜony wniosek
o przesunięcie pozostałych pieniędzy z wodociągu Skąpe na wodociąg w Pałcku.
2. W odpowiedzi na pytanie Radnej Pani Haliny Staszyńskiej Wójt powiedział, sprzątaniem
placów gminnych zajmą się pracownicy ” porządkowi” zatrudnieni przez gminę.
3. Odnosząc się do wypowiedzi Pani Małgorzaty Jarominiak Sołtys Kalinowa Wójt zaznaczył,
iŜ sprawa oznakowania miejscowości zostanie przekazana do ZDP w Świebodzinie.
4.

W odpowiedzi na zapytanie Radnego Pana Zbigniewa Waśko Wójt podkreślił, iŜ mieszkańcy
wsi Darnawa w bardzo duŜy sposób zaangaŜowali się w przygotowywania wsi do
tegorocznych doŜynek i większość prac wykonują sami. Natomiast kwestię stawku załatwi
Gmina, poniewaŜ musi to być wykonane solidnie aby zapobiec ponownemu obsypywaniu się
skarpy.

5. W odpowiedzi na pytanie Radnego Pana Michała Ligasa pozwolenie na wycięcie dębów w
miejscowości Ołobok wydał kilka miesięcy wcześniej właśnie Wójt, poniewaŜ znajdowały
się one na działce budowlanej. Dokładna informacja zostanie przekazana pisemnie.
6. Sprawa uszkodzonego znaku przy drodze pomiędzy miejscowościami Skąpe i Łąkie oraz
powstałej wyrwy w drodze we wsi Zawisze zostanie przekazana do Referatu Gospodarki
przestrzennej, Rolnictwa, Środowiska i Zamówień Publicznych w/m.
7.

W odniesieniu do interpelacji Pana A. KałuŜnego Wójt powiedział, Ŝe będzie to dokładnie
omówione w sprawozdaniu z wykonania budŜetu.

8. W odpowiedzi na interpelację Pana Zdzisława Roszaka Wójt powiedział, iŜ zamknięcie
dzikiego wysypiska powinno się odbyć przy okazji zamykania wysypiska w miejscowości
Błonie.

Ad.5.
Funkcjonowanie placówek kulturalnych omówiła Pani Alicja Hoppen-Anyszko.(załącznik do
niniejszego protokołu).
Ad.6.
Przewodniczący wszystkich Komisji Stałych Rady Gminy Skąpe przedstawili sprawozdanie z
działalności za rok 2003. Sprawozdania stanowią załącznik do protokołu.
Ad.7.
Punkt ten dotyczył przyjęcia projektów uchwał:
1. Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść projektu uchwały w sprawie zarządzenia
poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości
ich wynagrodzenia. Następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały w/w. Wszystkie
komisje wyraziły pozytywne opinie. W wyniku głosowania projekt uchwały został
jednogłośnie podjęty i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
2. Przewodniczący Rady Gminy przeczytał treść projektu uchwały w sprawie powołania
doraźnej komisji ds. rozwoju lokalnego. Następnie radni zgłosili kandydatów do komisji,
w skład której ostatecznie weszli Panowie: Wiesław Uszak, Mirosław Olczak, Józef
Roszczyk, Robert Krych oraz Zdzisław Roszak. Następnie komisje stałe przedstawiły
pozytywne opinie . Przystąpiono do głosowania, w wyniku którego projekt uchwały
został jednogłośnie podjęty i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
3. Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść projektu uchwały w sprawie nabycia
nieruchomości na rzecz Gminy Skąpe. Komisje Rady Gminy wyraziły pozytywne opinie.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały w/w. W
wyniku głosowania projekt uchwały został jednogłośnie podjęty i stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
4.

Przewodniczący Rady Gminy przeczytał treść projektu uchwały w sprawie zmian w
planach dochodów i wydatków BudŜetu Gminy na rok 2004. Wszystkie komisje wyraziły
pozytywne opinie. Projekt uchwały poddano pod głosowanie, w wyniku którego projekt
uchwały został jednogłośnie podjęty i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

5.

W związku z poszerzeniem porządku obrad przewodniczący Rady Gminy odczytał treść
projektu uchwały w sprawie obniŜenia wskaźników procentowych mających wpływ na
wysokość dodatku mieszkaniowego. Komisje Rady Gminy wyraziły pozytywne opinie.

Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały. W wyniku głosowania
projekt uchwały został jednogłośnie

podjęty i stanowi załącznik do niniejszego

protokołu.
6. Przewodniczący Rady Gminy przeczytał treść projektu uchwały w sprawie utworzenia
odrębnego obwodu głosowania w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych SPZOZ w Ciborzu. Projekt w/w uchwały omówiła Pani Alicja
Hoppen-Anyszko. W sytuacji gdy na terenie gminy znajduje się szpital oraz
zameldowanych jest tam co najmniej 50 osób ustawa nakłada na gminę obowiązek
utworzenia obwodu głosowania. Wszystkie komisje wyraziły pozytywne opinie.
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały, w wyniku którego w/w
projekt został jednogłośnie podjęty i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 8.
Przed przystąpieniem do tego punktu obrad sesji Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy są
jakiekolwiek zastrzeŜenia do protokołu XV Sesji Rady Gminy Skąpe. PoniewaŜ zastrzeŜeń nie
było, poddał pod głosowanie treść protokołu, który został jednogłośnie przyjęty.

Ad. 9.
Przewodniczący Rady Gminy podziękował zebranym radnym, sołtysom oraz mieszkańcom
Gminy Skąpe za udział w XVI Sesji Rady Gminy. Zamknął obrady XVI Sesji Rady Gminy.

