PROTOKÓŁ XXXIII/2005
z Sesji Rady Gminy Skąpe
z dnia 24 sierpnia 2005 r.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Mirosław Olczak otworzył obrady XXXIII Sesji
Rady Gminy. Przywitał Wójta Gminy Pana Zbigniewa Wocha, Z-cę Wójta Panią Alicję
Hoppen-Anyszko, Głównego Księgowego – Jarosława Wisz, kierowników gminnych
jednostek organizacyjnych oraz referatów Urzędu Gminy, sołtysów oraz radnych Gminy
Skąpe. Dodał, iŜ na 15 radnych obecnych wszyscy są obecni i podjęte uchwały będą miały
moc obowiązującą.
Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad, który przedstawiał się następująco:
Porządek posiedzenia po zmianie 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. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zaopiniowania projektu planu aglomeracji Skąpe;
b) udzielenia dotacji na wykonywanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót
budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru;
c) zmiany Uchwały Rady Gminy Skąpe Nr XXV/142/2004 w sprawie uchwalenia budŜetu
Gminy Skąpe na 2005r.;
d) zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub
rozkładania na raty spłat wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu
naleŜności pienięŜnych do których nie stosuje się przepisów ustawy-Ordynacja
podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
6. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Gminy Skąpe.
7.

Zamknięcie obrad.

Zapytał zebranych o ewentualne wnioski w sprawie zmiany porządku obrad. Przeprowadzono
głosowanie nad porządkiem obrad, w wyniku którego został jednogłośnie przyjęty.
Ad.2 .
Następnym punktem posiedzenia były interpelacje i wnioski radnych.
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1. Radny Pan Józef Roszczyk poprosił Wójta o zasygnalizowanie sprawy kanalizacji na
terenie Gminy Skąpe;
2. Sołtys miejscowości Radoszyn Pan Józef Garbowski poprosił o interwencję w sprawie
mostku pomiędzy miejscowościami Radoszyn i Łąkie;
Ad.3.
W okresie międzysesyjnym podejmowane były następujące prace:
1. Finalizowane są następujące sprawy dotyczące:
a) Wodociągu w Pałcku – w dniu dzisiejszym odbędzie się przetarg, wzięto 12
specyfikacji,
b) Kanalizacji w Międzylesiu – pozostał 1 miesiąc do przetargu, wzięto 14 specyfikacji,
c) Oświetlenia osiedla w miejscowości Łąkie,
d) Remontu w PSP w Międzylesiu – dobiega końca wymiana dachu w szkole, koszt 35
tys.zł, wymienionych zostanie 10 okien w części od podwórza oraz wykładziny w
klasach I-III,
e) Malowania holu w PSP w Węgrzynicach,
2. Odbyły się spotkania w Urzędzie Wojewódzkim dotyczące aglomeracji Gminy Skąpe;
3. Miało miejsce spotkanie Starostwie Powiatowym w sprawie dalszego funkcjonowania
Szpitala w Świebodzinie;
4. Odbył się festyn w Niesulicach „Wielkie Pływanie 2005”. Wójt podziękował wszystkim,
którzy pomogli w zorganizowaniu festynu, w szczególności Radnym Józefowi
Roszczykowi i Robertowi Krych.
5. Dodał, iŜ Sołtys miejscowości Międzylesie Pan Józef Działo napisał wniosek do fundacji,
wniosek niestety nie został zakwalifikowany, ale z uwagi na fakt, iŜ był bardzo dobrze
napisany poza konkursem przyznano 10 tys. zł na Kościół w Międzylesiu
Ad.4.
Odpowiedzi na wnioski, interpelacji i zapytania radnych;
1. Odpowiadając

na

interpelację

związaną

z

uszkodzonym

mostkiem

pomiędzy

miejscowościami Radoszyn i Łąkie Wójt powiedział, iŜ sprawa zostanie przekazana do
Zarząd Dróg Powiatowych.
Ad.5. Podjęcie uchwał w sprawach:
1.

Przewodniczący Rady Gminy przeczytał treść projektu

uchwały

w

sprawie

zaopiniowania projektu planu aglomeracji Skąpe. Wójt – Zbigniew Woch powiedział, iŜ w
roku 2004 okazało się, iŜ naleŜy przygotować sieć aglomeracji Gminy Skąpe, która
obejmować będzie 2 tys. osób. Na kanwie przygotowań w wyniku analiz wyszło, iŜ
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najlepszym rozwiązaniem będzie wybudowanie własnej oczyszczalni w miejscowości
Ołobok. W styczniu b.r. dowiedziano się, Ŝe posiadanie aglomeracji będzie waŜne przy
zabieganiu o środki unijne. Na spotkaniu w Czerwieńsku dotyczącym aglomeracji okazało
się, Ŝe docelowo musi być podłączonych do sieci 2 tys. osób a na 1 km sieci przypadać 120
mieszkańców. W wyniku analiz na 1 km sieci gminnej przypadało by 47 mieszkańców. Wójt
powiedział, iŜ spotkał się w Szpitalu w Ciborzu z Panem Andrzejczakiem i uzgodniono
kwestię podłączenia sieci do oczyszczalni w Ciborzu. Kwestia czy to będzie oczyszczalnia
gminna, szpitalna czy spółka zostanie wyjaśniona za kilka miesięcy. Oczyszczalnia ma
moŜliwości przejęcia ścieków ze wszystkich planowanych do aglomeracji miejscowości:
Kalinowo, Niesulice, Ołobok, Łąkie, Radoszyn, Pałck, Niekarzyn. W takim układzie na 1 km
sieci przypadało by 85 osób. W związku z tym, Ŝe Gmina leŜy na terenach obszaru
chronionego takie wskaźniki mogą być zaakceptowane. Być moŜe zaistnieje moŜliwość
poszerzenia sieci aglomeracji. Istnienie sieci aglomeracji jest niezbędne ze względu na
ubieganie się o środki unijne.
Radny Pan Alfred KałuŜny powiedział, iŜ proponuje zastanowić się nad uchwałą, poniewaŜ w
skład sieci nie wchodzą wszystkie miejscowości.
Pan Wójt odpowiedział, Ŝe jeŜeli będzie taka moŜliwość to uzupełnimy sieć o kilka
miejscowości. Jeśli będzie moŜna zmienić pierwotny projekt to zmienimy, jeŜeli będzie
moŜna uzupełnić to uzupełnimy.
Radny Pan Robert Krych powiedział, Ŝe Rokitnica nie została ujęta w aglomeracji. Istnieje
stowarzyszenie w Rokitnicy i jeŜeli będzie się ubiegało o pozyskanie środków np. na remont
Kościoła to zostanie zdyskwalifikowane, poniewaŜ nie znajduje się w aglomeracji.
Pan Wójt odnosząc się do wypowiedzi Pana Roberta Krycha powiedział, iŜ dyskryminacja
następuje w przypadku ubiegania się o środki przeznaczone na inwestycje kanalizacyjne, na
inne inwestycje nie ma to znaczenia.
Pan Zbigniew Woch – Wójt Gminy powiedział, aby przyjąć uchwałę, bo bez niej będzie
trudniej starać się o środki unijne.
Radny Pan Robert Krych powiedział, iŜ miejscowości Węgrzynice, Rokitnica, Zawisze, Podła
Góra są pomijane, tak samo jak z kwestią gazu.
Wójt dodał, iŜ umówił się na spotkaniu na wejście na teren Gminy Mow-u. Jest to trudna
sytuacja, bo znowu najatrakcyjniejszymi miejscowościami okaŜą się Ołobok i Niesulice.
Wszystkie komisje wyraziły pozytywne opinie. Projekt uchwały poddano pod głosowanie, w
wyniku którego, 14 radnych głosowało za przyjęciem a 1 osoba wstrzymała się od głosu.
Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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2. Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść projektu uchwały w sprawie udzielenia
dotacji na wykonywanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych
przy zabytkach wpisanych do rejestru. W w/w projekcie chodzi o miejscowość Pałck.
Mieszkańcy wsi przekazali 2 tys. zł z tzw. główkowego na remont Kościoła. Przekazanie
pieniędzy musi nastąpić uchwałą Rady Gminy. 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.
3. Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały
Rady Gminy Skąpe Nr XXV/142/2004 w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Skąpe na
2005r. Następnie Przewodniczący Rady Gminy 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.
4. Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść projektu uchwały w sprawie zmiany
uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na
raty spłat wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu naleŜności pienięŜnych do
których nie stosuje się przepisów ustawy-Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do
tego uprawnionych. Wszystkie komisje wyraziły pozytywne opinie. W wyniku głosowania
projekt uchwały został jednogłośnie podjęty i stanowi załącznik do niniejszego protokołu
Ad. 3.
Przed przystąpieniem do tego punktu obrad sesji Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy są
jakiekolwiek zastrzeŜenia do protokołu XXXII Sesji Rady Gminy Skąpe. PoniewaŜ
zastrzeŜeń nie było, poddał pod głosowanie treść protokołu, który został jednogłośnie
przyjęty.
Ad. 4.
Przewodniczący Rady Gminy podziękował zebranym radnym, sołtysom Gminy Skąpe za
udział w XXXIII Sesji Rady Gminy. Zamknął obrady XXXIII Sesji Rady Gminy. Radny Pan
Józef Roszczyk omówił zbliŜające się powiatowo-gminne obchody święta plonów. Odczytał
porządek uroczystości, zaapelował o pomoc w organizacji.

Przewodniczący Rady
Mirosław Olczak
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