PROTOKÓŁ Nr XXIV/2016
sesji Rady Gminy Skąpe
z dnia 28 grudnia 2016 r.
Przewodnicząca Rady Gminy Skąpe Halina Staszyńska przywitała gości
zaproszonych na uroczystą świąteczno-noworoczną XXIV sesję Rady Gminy Skąpe
w osobach: Proboszcza Parafii w Skąpem Księdza Leszka Wilka, Proboszcza Parafii
wCiborzu Księdza Marka Olszańskiego, wszystkich radnych, Wójta Gminy Zbigniewa
Wocha, Sekretarza Gminy Alicję Hoppen-Anyszko, Skarbnika Gminy Brygidę Sewohl oraz
przybyłych sołtysów. Następnie Proboszcz Parafii w Skąpem Ksiądz Leszek Wilk rozpoczął
spotkanie modlitwą, zaprosił do zaśpiewania kolędy i złożył wszystkim życzenia świątecznonoworoczne. Wójt Zbigniew Woch także przyłączył się do życzeń.
Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska ogłosiła przerwę w obradach, w trakcie
której Księża opuścili salę posiedzeń.
Przewodnicząca Rady Gminy Halina Staszyńska otworzyła o godz. 1O00 obrady XXIV
sesji Rady Gminy Skąpe. Stwierdziła, że na stan 15 radnych, obecnych jest 12 osób.
Nieobecni: Mateusz Zywert, Karol Dauksza, Piotr Olszewski (lista obecności w załączeniu).
Następnie zaproponowała, aby do przesłanego porządku posiedzenia wprowadzić
dodatkową uchwałę w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki w uchwale
Nr XXIIi/227/2016 Rady Gminy Skąpe z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - obręb Ołobok, gmina Skąpe.
Ponieważ więcej zmian nie zgłoszono, porządek posiedzenia w wyniku głosowania został
jednogłośnie przyjęty i przedstawia się następująco:
Proponowany porządek obrad:
Godz. 900
I.
Spotkanie opłatkowe.
Godz. 1O00
II.
Otwarcie obrad sesji.
III.
Uchwalenie budżetu Gminy Skąpe na rok 2017:
1) odczytanie projektu uchwały budżetowej na rok 2017;
2) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej
Górze o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na rok 2017
wraz z uzasadnieniem;
3) odczytanie opinii komisji stałych,
4) wniesienie autopoprawek do projektu uchwały, dyskusja i ich przegłosowanie;
5) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej Gminy Skąpe na rok 2017.
IV.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe
na lata 2017-2026:
1) odczytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Skąpe na lata 2017-2026;
2) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej
Górze o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na lata 2017-2026,
3) odczytanie opinii komisji stałych,
4) wniesienie autopoprawek, dyskusja i ich przegłosowanie;
5) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Skąpe na lata 2017-2026.
V.
Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Skąpe na rok
2016.
2) sprostowania oczywistej pomyłki w uchwale Nr XXIII/227/2016 Rady Gminy Skąpe
z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego - obręb Ołobok, gmina Skąpe.
VI.
Interpelacje, wnioski i zapytania.
VII.
Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
VIII.
Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy i pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
IX.
Sprawy różne.
X.
Przyjęcie protokołu XXIII sesji Rady Gminy Skąpe.

XI.

Zamknięcie obrad.

Ad, III
1) Z projektem uchwały budżetowe] Gminy Skąpe na rok 2017 radni zostali zapoznaniu na
posiedzeniu komisji.
2) Skarbnik Gminy Brygida Sewoh! odczytała treść opinii składu orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej
Gminy Skąpe na rok 2017 wraz z uzasadnieniem (w załączeniu).
3) Przewodniczący stałych Komisji Rady Gminy Skąpe odczytali pozytywne opinie Komisji
o projekcie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na rok 2017 nie wnosząc do niego uwag
(w załączeniu).
4) Skarbnik Gminy Brygida Sewohl wprowadziła autopoprawki do projektu uchwały
budżetowej Gminy Skąpe na 2017 rok.
W planie dochodów dokonuje się następujących zmian:
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich,
paragraf 6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki
samorządu terytorialnego zmniejszono o kwotę 604.687,71 zł.
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami
i nieruchomościami, paragraf 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zwiększono o kwotę 614.687,71 zł.
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 Gospodarka
odpadami, paragraf 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zwiększono o kwotę
6.900,00 zł.
W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami
i nieruchomościami, paragraf 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych zwiększono
o 1.000,00 zł, paragraf 4300 Zakup usług pozostałych zmniejszono o 1.000,00 zł,
paragraf 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia
garażowe zwiększono o kwotę 10.000,00 zł
Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin, paragraf 2059 Dotacje
celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz
środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach
budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
zwiększono o kwotę 2.589,74 zł, paragraf 4300 Zakup usług pozostałych zmniejszono
o kwotę 2.589,74 zł.
Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, paragraf 4300
Zakup usług pozostałych zwiększono o kwotę 6.600,00 zł, paragraf 4110 Składki na
ubezpieczenia społeczne zmniejszono o 6.600,00 zł, rozdział 80110 Gimnazja, paragraf
4300 Zakup usług pozostałych zwiększono o 1.000,00 zł, paragraf 4110 Składki na
ubezpieczenia społeczne zmniejszono o 1.000,00 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka
ściekowa i ochrona wód, paragraf 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
zmniejszono o kwotę 604.687,71 zł, paragraf 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych zwiększono o kwotę 604.687,71 zł; rozdział 90002 Gospodarka odpadami,
paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zwiększono o kwotę 960,00 zł, paragraf
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o kwotę 170,00 zł, paragraf 4300
Zakup usług pozostałych zwiększono o kwotę 5.770,00 zł
Radny Andrzej Sworek nie był na posiedzeniu komisji, podczas którego omawiany był
projekt uchwały budżetowej na 2017 r., ale jak mówi Wójt budżet jest elastyczny, wobec
czego ewentualne propozycje będzie wnosił w trakcie roku.
Radna Bożena Szcepańska zwróciła uwagę, że w każdym budżecie są zabezpieczone
środki na nieprzewidziane wydatki.
Wójt zabierając głos, stwierdził, że budżet zapisany w uchwale wyznacza kierunek
działań na kolejny rok. Nie chciałby, aby wybrzmiałe, że jest to dokument wirtualny, bo
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tak nie jest. Puentuje on zamierzenia związana z działaniami inwestycyjnymi. Na 2017 r.
przewidujemy dużo takich działań i na dużą kwotę. Wydatki budżetu opiewająca kwotę
ok. 37 min zł przy dochodach stałych w wysokości ok. 20 min zł. Niektóre z inwestycji
planowane są od wielu lat np. budowa kanalizacji w Pałcku i Niekarzynie i przy ich
realizacji liczymy na duże zaangażowanie środków finansowych z Unii Europejskiej,
a konkursy na dofinansowanie będą rozstrzygane w miesiącach późnoletnich. Ponieważ
w ramach PROW inwestycję należy zakończyć (także finansowo) w ciągu 12 miesięcy,
nie wyklucza, że budowa kanalizacji w m. Niekarzyn rozpocznie się dopiero wiosną
2018 r., tak aby warunki atmosferyczne nie utrudniły realizacji.
Ponadto w budżecie na 2017 r. przewidujemy inwestycje zmieniające bezpieczeństwo
i wygląd naszych miejscowości. W Kalinowie wykonany zostanie ścieżko-chodnik i może
uda się także wybudować zatoczkę autobusową. Planujemy także realizację pakietu
inwestycji przy drogach powiatowych, we współudziale gminy: chodnik w Kalinowie,
Niesulicach, Ołoboku od ulicy Krośnieńskiej do Słonecznej oraz wymianę istniejących
chodników w Ołoboku z jednej strony drogi powiatowej, dokończenie budowy chodnika
w Podłej Górze. Ponadto w budżecie starostwa powiatowego zapisana jest inwestycja
chodnikowa Błonie-Węgrzynice. Być może uda się dokończyć budowę chodników do
wspólnot mieszkaniowych w Ciborzu.
W 2016 r. wykonaliśmy część prac na cmentarzu komunalnym w Skąpem, a do
dokończenia został teren przed cmentarzem przy drodze wojewódzkiej. Dlatego też
złożył w ZDW w Zielonej Górze ofertę dofinansowania tych prac z budżetu gminy
w wysokości 30 tys. zł. Na 2017 r. przewidujemy wykonanie na cmentarzu w Ołoboku
drogi dojazdowej do cmentarza i alejki na samym cmentarzu. Być może uda się także
wymienić część ogrodzenia.
W 2017 r. w związku z zakupem samochodu strażackiego dla OSP w Niekarzynie
i przekazaniem ich samochodu dla OSP w Podłej Górze, niezbędna jest rozbudowa
remizy w Podłej Górze.
Dzięki inwestycjom termo modernizacyjnym w gimnazjum w Radoszynie i w PSP
w Międzylesiu, uda nam się zmniejszyć koszty funkcjonowania tych placówek i zmienimy
ich estetykę. Od wykonania inwestycji przez okres pięciu lat te obiekty muszą służyć
celom oświatowym.
W 2017 r. na terenie gminy przeprowadzonych będzie wiele zadań związanych
z wydatkowaniem środków z funduszy sołeckich. Te inwestycje wzmocnią działania rad
sołeckich.
Wśród samorządów jest duże zapotrzebowanie na środki przeznaczone na inwestycje
drogowe. My planujemy uzyskanie dofinansowania na remont ulicy Bolesława
Chrobrego w Ołoboku. Gminy wiejskie niestety mają mniejsze szanse na uzyskanie
odpowiedniej liczby punktów. Ponadto środków w ramach „schetynówki” też będzie
mniej niż do tej pory.
W następnym roku planujemy następne działania związane z doświetleniem gminy.
Poprzedniego dnia zostały włączone lampy na ulicy Borowskiej w Ołoboku. Teraz trwają
prace na osiedlu w m. Łąkie i na ulicy Słonecznej w Ołoboku. Ma nadzieję, że do
15 stycznia wszystkie 29 lamp w tych trzech miejscach zostanie oddanych. W budżecie
na 2017 r. na zadania oświetleniowe zapisana jest kwota 80 tys. zł. Tak dużych
inwestycji już nie będzie, bo pozostały pojedyncze punkty do doświetlenia. Na
styczniowym spotkaniu wyznaczone zostaną miejsca i zlecimy przygotowanie
dokumentacji.
Podsumowując Wójt stwierdził, że budżet na 2017 r. jest ambitny i obciążony dość
dużymi zobowiązaniami kredytowymi. Gmina od wielu lat prowadzi politykę
zrównoważonego rozwoju. Na koniec 2016 r. zadłużenie gminy wynosi około 1,9 min zł.
Radny Mariusz Kużmicz zauważył, że planowany budżet jest trudny. Podkreślił też, że
radni wnioskując o pewne zadania, przekazują oczekiwania wyborów. Czasami trudno
jest im wytłumaczyć dlaczego ich realizacja nie jest teraz możliwa. Poprosił, aby
w kolejnych budżetach uwzględniać jednak wnioski mieszkańców, których cieszą małe
inwestycje.
Radny Andrzej Sworek zauważył, że 50% budżetu dotyczy prac przewidzianych do
realizacji w Ołoboku. Ma świadomość, że jest to duża miejscowość i ma więcej potrzeb.
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Ale dziwi się, że np. stare chodniki będą tam wymieniane, podczas gdy w innych
miejscowościach nie ma ich wcale. Na jego terenie przewidziana jest budowa chodnika
z m. Błonie do Węgrzynie, ale to jest inwestycja powiatowa nie gminna. Jego
miejscowość od wielu lat wnioskuje o wykonanie odwodnienia. W gminach Łagów czy
Lubrza nie ma znaczenia wielkość miejscowości i liczba mieszkańców. Tam wszystkie
wioski wyglądają inaczej niż u nas, gdzie w mniejszych bardzo mało się robi.
Sołtys Pałcka Grzegorz Kacprzyk zdaje sobie sprawę, że budowa kanalizacji jest dużą
inwestycją i na wiele w następnym budżecie nie mogą liczyć. Dodał, że w ostatnim
czasie prowadzone były pomiary satelitarne, które wykazały złe opomiarowanie domów
i budynków gospodarczych i dzisiaj mieszkańcy mają z tym problem. Ponadto
miejscowość Pałek także ma problem z odwodnieniem.
Wójt odnosząc się do przedstawionych uwag wyjaśnił, że gmina co jakiś czas otrzymuje
ze starostwa nową bazę i na jej podstawie jesteśmy zobowiązani wzywać podatników do
zmiany deklaracji podatkowych. W 2018 r. na cmentarzu w Pałcku przeprowadzone
zostaną prace porządkowe. Poza drogą dojazdową, odnowione zostaną alejki na
cmentarzu i zajmiemy się kwestią odwodnienia. Dodał też, że problemy z wodą mogą
być spowodowane wycofaniem się wsi ze spółek wodnych, a co za tym idzie nie
czyszczeniem cieków wodnych i zaburzeniem stosunków wodnych.
Co do wykonywania innych przedsięwzięć w miejscowościach radni zawsze mogą
zgłaszać propozycje na komisjach i je przegłosowywać.
Radny Mariusz Kużmicz stwierdził, że w ubiegłym roku zgłaszał do budżetu zadanie,
wskazał źródło jego finansowania, a Wójt nazwał go populistą i zadanie nie zostało
wpisane do budżetu.
Wójt wyjaśnił, że wszystkie wnioski ma prawo opiniować a wskazanie przez radnego
wpływów z podatku jako źródła finansowania nie było właściwe. Podatki spływają
z każdej miejscowości i gdyby kwota na wykonywane zadania miała być proporcjonalna
do wysokości wpływów z podatków, to w niektórych miejscowościach nic by się działo.
Podatki wpływają do wspólnej puli. Niezależnie od tego konkretnego przypadku radni
mają prawo korzystania z takiej ścieżki i od nich zależy czy będą umieli przekonać
innych do realizacji przedstawionych wniosków.
Radny Józef Roszczyk stwierdził, że od czasu jak jest radnym budżety wyglądały bardzo
różnie. Budowane były kanalizacje, świetlice, w których niewiele się dzieje. Wiadomo, że
wszystkim się od razy nie dogodzi. Wg niego budżet na 2017 r. jest dobrze
przygotowany. Sam od wielu lat walczy o budowę świetlicy w Łąkiem, ale ma
świadomość, że kanalizacja była ważniejsza. Jeśli w 2017 r. znalazłyby się środki na
świetlicę, prosi aby ją wybudować.
Radny Andrzej Sworek zwrócił uwagę radnemu Roszczykowi, aby nie mówił, że w jego
świetlicy czy sali nic się nie dzieje, bo tak nie jest. Zgadza Się z opinią, że radni są dla
całej gminy, dlatego też nigdy nie przeciwstawiał się dużym inwestycjom w innych
miejscowościach. Uważa jednak, że wnoszenie przez radnych z mniejszych
miejscowości autopoprawek i ich lobbowanie nie ma większych szans, bo mają oni małą
siłę przebicia.
Wobec zakończenia dyskusji Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie
autopoprawek do budżetu gminy na 2017 r.
W wyniku głosowania autopoprawki zostały przyjęte jednogłośnie.
5) Przewodnicząca Rady Gminy Halina Staszyńska poddała pod głosowanie przyjęcie
uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2017 rok. W wyniku
głosowania uchwała Nr XXIV/236/2016 została jednogłośnie podjęta (12 głosów „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. IV
1) Z projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Skąpe na lata 2017-2026 radni zostali zapoznaniu na posiedzeniu komisji.
2) Skarbnik Brygida Sewohl odczytała treść opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie
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uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na lata 2017-2026 oraz
opinię dotyczącą możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały
budżetowej Gminy Skąpe na rok 2017.
Radna Zdzisława Mikołajczak opuściła posiedzenie o godz. 1140.
3) Przewodniczący stałych Komisji Rady Gminy Skąpe odczytali pozytywne opinie Komisji
o projekcie uchwały, nie wnosząc do niego uwag (w załączeniu).
4) Skarbnik Brygida Sewohl przedstawiła autopoprawkę do projektu uchwały.
Poinformowała, że zaktualizowano załącznik nr 1 w związku ze zmianami w budżecie
w roku 2017.
W wyniku głosowania autopoprawki zostały przyjęte jednogłośnie.
5) Przewodnicząca Rady Gminy Halina Staszyńska poddała pod głosowanie przyjęcie
uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na lata
2017-2026. W wyniku głosowania uchwała NrXXIV/237/2016 została jednogłośnie
podjęta (11 głosów „za", 0 „przeciw", 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
Ad. V
1) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
zmiany uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Skąpe na rok 2016 r.
Stałe Komisje przedstawiły pozytywne opinie na temat ww. projektu.
W wyniku głosowania uchwała Nr XXIV/238/2016 została podjęta jednogłośnie
(11 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Wójt Zbigniew Woch przypomniał, że w trakcie roku przyjmowana była uchwała
w sprawie emisji obligacji. Ostatecznie okazało się, że budżet udało się spiąć
z nadwyżką w wysokości 0,5 min zł i nie było potrzeby posiłkowania się obligacjami.
2) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
sprostowania oczywistej pomyłki w uchwale Nr XXI11/227/2016 Rady Gminy Skąpe
z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego - obręb Ołobok, gmina Skąpe.
Stałe Komisje przedstawiły pozytywne opinie na temat ww. projektu.
W wyniku głosowania uchwała Nr XXIV/239/2016 została podjęta jednogłośnie
(11 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Ad. VI

Radna Halina Staszyńska zgłosiła potrzebę naprawy uszkodzonego chodnika dla
pieszych przy ulicy Zabużańskiej w Ołoboku (zakręt w kierunku remizy strażackiej).
Radni Mariusz Kuźmicz i Agnieszka Żak-Gwizda opuścili salę posiedzeń o godz. 1150.
Radny Andrzej Sworek podziękował wszystkim za współpracę w mijającym roku,
która łączy a nie dzieli. Liczy, że rok 2017 będzie bardziej twórczy dla małych miejscowości.
Radna Bożena Szczepańska zapytała o naprawę już istniejących lamp ulicznych.
Wójt odpowiedział, że po ostatniej sesji objechał gminę, pod kątem sprawdzenia
awarii oświetlenia ulicznego. Wg niego w Niesulicach w trzech miejscach faktycznie
wystąpiły awarie, natomiast naprawa lampy na ul. Liliowej została zgłoszona do
konserwatora.
Radny Krzysztof Janowicz poinformował zebranych, że w związku z zamiarem
rozszerzenia działalności gospodarczej i świadczeniem usług dla gminy, zmuszony jest zrzec
się mandatu radnego od stycznia 2017 r.
Sekretarz Alicja Hoppen-Anyszko dodała, że w tym jednym okręgu zostaną
ogłoszone ponowne wybory.
Wójt Zbigniew Woch podziękował radnemu Janowiczowi za owocną, dwuletnią
współpracę. Świeże spojrzenie na pracę samorządu jest dla niego bardzo cenne i pomaga
podejmować właściwe decyzje. Ma nadzieję, że nowa współpraca z gminą, przyniesie
korzyść panu Janowiczowi i gminie.
Radny Andrzej Sworek opuścił posiedzenie o godz. 1200.
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Przewodnicząca Rady także podziękowała radnemu w imieniu całego samorządu
i mieszkańców Ołoboku.
Radny Krzysztof Szymczak złożył na ręce Wójta podziękowania dla wszystkich
pracowników Urzędu za ich pomoc i wsparcie.
Sołtys Ołoboku Jarosław Ślizień zapytał czy warto było kłaść kruszywo na ulicę
Bolesława Chrobrego w Ołoboku, skoro dziury są jeszcze większe niż były. Zastanawia się
czy to wina złej technologii czy złego wykonania. Zapytał także o wdrożenie usługi
elektronicznej administracji w gminie.
Sekretarz Gminy wyjaśniła, że gmina Skąpe wchodzi w projekt e-usług. W dniu
jutrzejszym podpisana zostanie umowa, na mocy której e-usługi będą systematycznie
rozszerzane, a w gminie można będzie w przyszłości wyrobić podpis zaufany. Te działania w
dużej mierze ułatwią funkcjonowanie przedsiębiorcom. Zanim to jednak zafunkcjonuje, może
minąć jeszcze rok.

Ad. VII
Wójt Zbigniew Woch obiecał, że wszystkie podziękowania przekaże pracownikom.
Należą się one szczególnie pracownikom wydziału gospodarki komunalnej, ponieważ
pracują oni czasami nawet w dni wolne od pracy i święta.
Odnośnie ulicy Chrobrego w Ołoboku Wójt wyjaśnił, że nie ma ona odwodnienia,
dlatego tak się dzieje. W dokumentacji jej przebudowy przewidziane jest wykonanie
odwodnienia. Teraz tłuczeń pewnie będziemy ściągać, ale na pewno ani technologia ani
wykonanie nie miały wpływu na jej obecny stan.
Ad. X

Punkt ten dotyczył przyjęcia protokołu XXIII sesji Rady Gminy Skąpe.
Przewodnicząca Rady Gminy zapytała czy są do niego jakiekolwiek zastrzeżenia. Ponieważ
uwag nie było, poddała pod głosowanie przyjęcie treści protokołu. W wyniku głosowania
protokół został jednogłośnie przyjęty.
Ad. VIII
Wójt poinformował, że udało się doprowadzić do sytuacji, że mieszkańcy bloków
Nr 74 i 75 z Radoszyna, którzy nie mieli ciepła, już je mają i co ważne tylko oni za nie płacą.
Przypomniał, że nie było możliwości, aby spółdzielnia wydzierżawiła kotłownię bezpośrednio
wspólnotom. W procedurze musiała uczestniczyć gmina i udało się to pod warunkiem, że
kotłownia zostanie wykupiona, a tak z kolei będzie, jeśli wspólnoty podejmą uchwały
o wykupie na współwłasność. Opłaty za dzierżawę gmina będzie rekompensować sobie
z zadłużenia jakie wobec niej ma spółdzielnia, natomiast te wnoszone przez mieszkańców,
będą wpływały na konto gminy. Na zakończenie Wójt podziękował za współpracę sędziemu
Sądu Rejonowego w Świebodzinie panu Zawistowskiemu oraz pani prezes spółdzielni
mieszkaniowej.
Ad. IX
Nie zgłoszono spraw różnych.

Ad. XI
Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodnicząca Rady zamknęła obrady
XXIV sesji Rady Gminy Skąpe o godz. 1220.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Przewód
ady

Haliną

ska

Protokół sporządziła: Ilona Żalisz
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