PROTOKÓŁ Nr XXVI/2005
z Sesji Rady Gminy Skąpe
z dnia 01 lutego 2005 r.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Mirosław Olczak otworzył obrady XXVI Sesji Rady
Gminy. Przywitał Wójta Gminy – Zbigniewa Wocha, Z-cę Wójta – Panią Alicję HoppenAnyszko, Panią Helenę Cichowską – Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej , radnych,
sołtysów oraz mieszkańców Gminy Skąpe. Dodał, iŜ na 15 radnych obecnych jest 13 radnych i
podjęte uchwały będą miały moc obowiązującą.
Następnie przedstawił porządek posiedzenia. Przeprowadzono głosowanie nad przyjęciem
porządku obrad, w wyniku którego wszyscy radni opowiedzieli się za poszerzeniem porządku
obrad, stanowiącego załącznik do niniejszego protokołu.
Ad.1.
Następnym punktem posiedzenia były interpelacje i wnioski radnych.
1. Radna Pani Janina Piasecka zapytała czy w szkołach podstawowych na terenie Gminy w
klasach I-III przeprowadzana jest fluoryzacja zębów.
2. Radna Pani Halina Staszyńska wnioskowała o naprawę drogi na ulicy Krośnieńskiej w
miejscowości Ołobok
3. Radny Pan Wiesław Uszak powiedział, iŜ w siatce ogrodzeniowej cmentarza w Skąpem
brakuje 2-3 m siatki i naleŜałoby ją uzupełnić.
4. Radny Pan Michał Ligas zauwaŜył, iŜ nie oznakowano jeszcze miejscowości Kalinowo.
5. Radny Pan Józef Roszczyk wnioskował, aby zaprosić na posiedzenie sesyjne przedstawicieli
Zarządu Dróg Powiatowych lub Starostwa w Świebodzinie.
6. Sołtys Pan Józef Działo poprosił o krótkie przedstawienie drugiego podmiotu zajmującego się
wywozem nieczystości stałych na terenie Gminy.
7. Sołtys Pan Józef Garbowski wnioskował, o naprawę drogi w okolicach stacji kolejowej w
miejscowości Radoszyn.
Ad.2.
W okresie międzysesyjnym podejmowane były następujące prace:
1.

W związku z dobiegającą końca kadencją obecnej p.o. dyrektora w Publicznej Szkole
Podstawowej w Niekarzynie ogłoszono konkurs na wspomniane stanowisko dyrektora .
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2.

Odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół z terenu Gminy Skąpe dotyczące funkcjonowania
oświaty w Gminie.

3.

W związku z nowelizacją ustawy o systemie oświaty i pojawieniem się moŜliwości
skorzystania z pieniędzy z budŜetu państwa na stypendia szkolne rozesłano wnioski na
stypendia do szkół z Gminy Skąpe.

4.

Przesłano do placówek oświatowych równieŜ wnioski na doŜywianie w związku ze
zwiększeniem się kryterium dochodowego przypadającego na członków rodziny. Ponadto
szkoły otrzymały wnioski na bilety miesięczne dla uczniów, którym nie naleŜą się one z
ustawy o systemie oświaty.

5.

Odbyły sie kolejne spotkanie negocjacyjne ze Związkami Nauczycielstwa Polskiego w
sprawie uzgodnień do regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzeń nauczycielskich.

6.

Domówiono uzupełnienie oświetlenia ulicznego do kilku miejscowości: Niekarzyn, Pałck,
Skąpe, Radoszyn, Rokitnica, Ołobok, Węgrzynice. W pozostałych miejscowościach zostanie
określone zapotrzebowanie na dodatkowe punkty świetlne i zamówione w późniejszym
terminie.

7.

Ogłoszono przetarg na przebudowę łuku w miejscowości Radoszyn z wykonaniem asfaltu
oraz chodnikami .

8.

Wybrany został podmiot, który wykona dokumentację na połoŜenie tzw. nitki wodnej
łączącej miejscowości Błonie-Węgrzynice oraz firmę Skioldpasz i G.S.Skąpe. .

9.

Odbędzie się spotkanie z firmami zajmującymi się budową oczyszczalni ścieków w dwóch
systemach. .

10. Wyjaśniono kwestię funkcjonowanie i finansowania klubów sportowych w Gminie Skąpe.
Otrzymają po 5500,00 – 6000,00 zł na funkcjonowanie. .
Ad.3.
Odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania radnych:
1. Sprawy związane z drogami zostaną przekazane do Zarządu Dróg Powiatowych w
Świebodzinie.
2. Odnosząc się do zapytania Radnej Pani Janiny Piaseckiej Wójt powiedział, iŜ temat fluoryzacji
zębów u dzieci klas I-III zostanie przekazany dla dyrektorów szkół.
3. W kwestii wypowiedzi Sołtysa Pana Józefa Działo Wójt powiedział, iŜ na posiedzeniach
komisji stałych rady Gminy prowadzono dyskusje związane z nowym podmiotem zajmującym
się wywozem nieczystości stałych. Wójt powiedział, iŜ pojawienie się konkurencji dla obecnie
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zajmującej się wywozem nieczystości firmy moŜe przynieść jedynie same korzyści. Być moŜe
spowoduje to jeszcze lepsze wykonywanie usług przez obecnego usługodawcę. Jak zaznaczył
dobrym pomysłem byłoby zorganizowanie spotkania z obydwoma podmiotami i uzyskanie
informacji o dalszym wykonywaniu usługi w zaistniałej sytuacji.
Ad.4.
Punkt ten dotyczył przyjęcia projektów uchwał:
1. Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść projektu uchwały w sprawie Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok.
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 wyznaczenia
przedstawicieli Rady Gminy w Skąpem do składu komisji konkursowej. Wszystkie
komisje wyraziły pozytywne opinie. Projekt uchwały poddano pod głosowanie, w wyniku
którego został jednogłośnie podjęty i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
3. Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść projektu uchwały w sprawie zamiaru
przystąpienia do likwidacji Publicznej szkoły Podstawowej w Węgrzynicach i
reorganizacji Publicznej szkoły Podstawowej w Międzylesiu. Wójt powiedział, iŜ
konieczność podjęcia tych działań związana jest z postępującym niŜem demograficznym,
malejącą liczbą dzieci uczęszczającą do szkół oraz wzrastającymi kosztami utrzymania
placówki przy malejącej subwencji oświatowej. W związku z powyŜszym za zasadne
uznano zmianę organizacji funkcjonowania w/w szkół. Szkoła w Węgrzynicach po
przyjęciu uchwały od 01.09.2005r. stanie się filią PSP w Międzylesiu. Najwłaściwszym
rozwiązaniem dla Gminy Skąpe, rozpatrując sprawę tylko w aspekcie ekonomicznym
byłoby zlikwidowanie PSP w Węgrzynicach. JednakŜe ze względów społecznych
zdecydowano się na utworzenie filii, która to równieŜ wniesie pewne oszczędności, ale
przede wszystkim będzie pierwszym krokiem do likwidacji placówki. Podmioty
zainteresowane sprawą wstępnie ustaliły czas likwidacji szkoły na sierpień 2007.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały w/w. W
wyniku głosowania 10 radnych głosowało za podjęciem uchwały, natomiast 3 wstrzymało
się od głosu. Głosów przeciw nie było.
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3. Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść projektu uchwały w sprawie zwolnień od
podatku od nieruchomości w Gminie Skąpe.. Wszystkie komisje wyraziły pozytywne
opinie. W wyniku głosowania projekt uchwały został jednogłośnie podjęty i stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
4. Przewodniczący Rady Gminy przeczytał treść projektu uchwały w sprawie stanowiska
Rady Gminy Skąpe w przedmiocie zmiany Ordynacji wyborczej do Sejmu RP i do Senatu
RP. Wszystkie komisje wyraziły pozytywne opinie. Projekt uchwały poddano pod
głosowanie, w wyniku którego został jednogłośnie podjęty i stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
Ad. 6.
Przed przystąpieniem do tego punktu obrad sesji Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy są
jakiekolwiek zastrzeŜenia do protokołu XXII Sesji Rady Gminy Skąpe. PoniewaŜ zastrzeŜeń nie
było, poddał pod głosowanie treść protokołu, który został jednogłośnie przyjęty.
Ad. 7.
Przewodniczący Rady Gminy podziękował zebranym radnym, sołtysom oraz mieszkańcom
Gminy Skąpe za udział w XXIII Sesji Rady Gminy. Zamknął obrady XXIII Sesji Rady Gminy.
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