PROTOKÓŁ
wspólnego posiedzenia
stałych Komisji Rady Gminy
odbytego w dniu 5 czerwca 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak przywitał Wójta Gminy, Sekretarza Gminy,
Skarbnika Gminy oraz zebranych radnych i 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. Następnie
poinformował, że na stan 15 radnych, obecnych jest 14 osób. Zaproponował, aby do przesłanego
porządku posiedzenia wprowadzić następujące zmiany:
- wprowadzić dodatkowy projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania nazwy
ulicom,
- wycofać projekt uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych
Gminy Skąpe.
Następnie zapytał czy ktoś jeszcze chciałby wprowadzić zmiany do porządku obrad. Ponieważ więcej
zmian nie zgłoszono Przewodniczący poprosił o przegłosowanie porządku posiedzenia wraz ze
zgłoszonymi zmianami. W wyniku głosowania porządek został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się
następująco:
1. Przyjęcie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Skąpe za 2011 r.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały Nr XVI/109/2011 Rady Gminy Skąpe z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie
uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Skąpe na rok 2012,
b) zmiany uchwały Nr XVI/110/2011 Rady Gminy Skąpe z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na lata 2012-2018,
c) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego
zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym,
d) wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy po
umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat,
e) zmiany uchwały w sprawie nadania nazwy ulicom,
f) podziału gminy na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby
radnych wybieranych w każdym okręgu,
g) podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib
obwodowych komisji wyborczych.
3. Sprawy różne.
Ad. 1
Skarbnik Gminy Jarosław Wisz przypomniał, że wszyscy radni otrzymali sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Skąpe za 2011 r. i mieli możliwość zapoznania się z nim przed
posiedzeniem. Następnie przedstawił pokrótce jak w 2011 r. kształtowały się dochody i wydatki
budżetowe.
Dochody:
Planowane dochody na kwotę 17.151.129,00 zł. wykonano w wysokości 16.604.049,79 zł. tj. 96,81 %.
Planowane dochody bieżące udało się zrealizować w 98,50 % tj. w kwocie 13.656.894,88 zł.,
natomiast dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 2.947.154,91 zł. tj. 89,70 %.
Udział środków ze względu na rodzaj dochodu przedstawiał się następująco:
- subwencje - 4.897.378,00 zł., co daje 29,50 % dochodów gminy,
- dotacje celowe - 2.675.721,08 - co stanowi 16,11 % dochodów gminy; w tym: - na zadania z
zakresu administracji rządowej - 2.191.761,68 zł. i na zadania własne - 483.959,20 zł.;
- środki na dofinansowanie inwestycji i zadań własnych gminy pozyskane z innych źródeł
2.510.737,77 zł.- co stanowi 15,12 % dochodów gminy;
- dochody własne - 6.520.212,94 - co stanowi 39,27 % dochodów gminy.
Wydatki:

Plan wydatków gminy opiewał na kwotę 16.529.684,00 zł. i został zrealizowany w wysokości
16.023.431,29 zł. co stanowi 96,94 %.
Planowane wydatki bieżące w kwocie 13.361.735,00 zł. zrealizowano w wysokości 12.965.712,30 zł.
tj. 97,04 %, natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 3.167.949,00 zł. zrealizowano w
96,52 %t. w kwocie 3.057.718,99 zł.
Największy udział w wydatkach w 2011 r. stanowiły:
- oświata i wychowanie - 5.268.158,37 zł. tj. 32,87 % wydatków ogółem,
- pomoc społeczna - 2.629.406,54 zł. tj. 16,41 % wydatków ogółem,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 2.284.558,83 zł. co stanowi 14,26 % wydatków
ogółem,
- administracja publiczna - 1.426.370,15 zł. co stanowi 8,90 % wydatków ogółem.

Deficyt budżetu/nadwyżka budżetowa
Uchwała budżetowa na 2011 r. zakładała nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 621.445,00 zł. z
przeznaczeniem na spłatę kredytów i wykup papierów wartościowych. Na dzień 31.12.2011 r.
nadwyżka wyniosła 580.618,50 zł.

Przychody i rozchody:
Planowane przychody w wysokości 3.000.000,00 zł. zrealizowano w 100 %. Na powyższą kwotę
składa się emisja obligacji komunalnych w kwocie 2.200.000,00 zł. (emitent PKO BP SA w
Warszawie) i w kwocie 800.000,00 zł. (emitent Nordea Bank Polska SA w Gdyni) z przeznaczeniem
na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań x tytułu emisji obligacji komunalnych.
Planowane rozchody w kwocie 3.621.445,00 zł. wykonano w 100 % - spłacono zobowiązania
kredytowe na kwotę 621.445,00 zł.
Następnie Skarbnik Gminy Jarosław Wisz poinformował, że dnia 18 maja br. Komisja Rewizyjna
zapoznała się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Skąpe za 2011 r. i postanowiła wystąpić
z wnioskiem do Rady Gminy Skąpe o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy. Opinia Komisji
została przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej,
Radna Halina Staszyńska zapytała ile wynosi zadłużenie gminy.
Skarbnik Jarosław Wisz wyjaśnił, że na koniec 2011 r. zadłużenie gminy wyniosło 51%. Do
dnia dzisiejszego spadło do poziomu około 7,5 min zł.
Wobec braku pytań Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących poszczególnych
komisji o przeprowadzenie głosowań nad przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu gminy
Skąpe za 2011 r.
W wyniku głosowań wszystkie komisje jednogłośnie pozytywnie przyjęły sprawozdanie z wykonania
budżetu gminy Skąpe za 2011 r. (opinie w załączeniu).
Ad. 2
a) Skarbnik Gminy Jarosław Wisz przedstawił zebranym projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały Nr XVI/109/2011 Rady Gminy Skąpe z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia
uchwały budżetowej Gminy Skąpe na rok 2012. Omówił zmiany po stronie dochodów
i wydatków budżetowych:
I. Dochody bieżące:
1) W dziale 010 rozdział 01095 § 0750 (wpływy z dzierżawy obszarów łowieckich) zwiększa
się wpływ o kwotę 858,00 zł,
2) W dziale 756 rozdział 75615 § 0910 (odsetki od nieterminowych wpłat) zwiększa się
dochody o kwotę 7550,00 zł, rozdział 75615 § 0500 (udziały w podatku od czynności
cywilnoprawnych) o kwotę 92,00 zł,
3) W dziale 900 rozdział 90017 § 2370 (zwrot nadwyżki obrotowej przez zakład budżetowy)
wzrost o kwotę 85,00 zł.
4) W dziale 921 rozdział 92195 § 2910 (zwrot pobranej dotacji w nadmiernej wysokości) o
kwotę 1.280,00 zł,
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b)

c)

d)

e)

I. Wydatki bieżące:
1) W dziale 010
a) rozdział 01008 § 4300 (konserwacja i utrzymanie urządzeń melioracyjnych) zmniejsza się
wydatki o kwotę 200,00 zł,
b) rozdział 01095 § 4210 (zakup sołectw Niekarzyn i Rokitnica) zwiększa się wydatki o
kwotę 2.000,00 zł,
c) rozdział 01095 § 4430 (składka członkowska spółki wodne) zwiększa się wydatki o kwotę
200,00 zł.
2) w dziale 750 rozdział 75023 § 4300 (wypłata wynagrodzenia za odzyskanie podatku VAT)
zwiększa się wydatki o kwotę 14.000,00 zł,
3) w dziale 758
a) rozdział 75807 § 2930 (zwrot otrzymanej subwencji wyrównawczej w nadmiernej
wysokości) zwiększa się wydatki w kwocie 540,00 zł,
b) rozdział 75818 § 4810 (rezerwa) zmniejsza się o kwotę 12.870,00 zł,
4) w dziale 801
a) rozdział 80110 § 4110 (składki ZUS - PSP Ołobok) zmniejsza się wydatki o kwotę
2.557,00 zł i w § 4170 (umowy zlecenia - PSP Ołobok) zwiększa się wydatki o kwotę
3.000,00 zł,
b) rozdział 80103 § 4040 (dodatkowe wynagrodzenie - PSP Ołobok) zmniejsza się wydatki o
kwotę 443,00 zł,
c) rozdział 80104 § 4440 (odpis na ZFSS) przenosi się środki pomiędzy jednostkami z
Urzędu Gminy do PSP Niekarzyn w kwocie 5,503,00 zł,
d) rozdział 80110 § 4300 (zakup usług do utrzymania szkoły - Gimnazjum Radoszyn)
zmniejsza się wydatki o kwotę 500,00 zł,
e) rozdział 80148 § 4270 (zakup usług remontowych - Gimnazjum Radoszyn) zwiększa się
wydatki o kwotę 500,00 zł,
W wyniku głosowania projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany przez
wszystkie komisje.
Skarbnik Gminy Jarosław Wisz przedstawił zebranym projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały Nr XVI/110/2011 Rady Gminy Skąpe z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na lata 2012-2018. Wyjaśnił, że uchwała ta jest
pochodną zmian wprowadzonych w uchwale zmieniającej budżet.
W wyniku głosowań projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany przez
wszystkie komisje.
Przewodniczący Rady Mirosław Olczak odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy
w trybie bezprzetargowym. Wyjaśnił, że najemca lokalu mieszkalnego w Ciborzu złożył wniosek
o jego wykup. Wójt zaproponował udzielić bonifikaty w wysokości 89 %, a nie jak czynimy to
przeważnie czyli 95 %, ponieważ na ten lokal w ostatnich latach gmina poniosła określone koszty
remontowe, równoważne 6 % wartości mieszkania.
W wyniku głosowań projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany przez
wszystkie komisje.
Przewodniczący Rady Mirosław Olczak odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas
oznaczony do 3 lat.
W wyniku głosowań projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany przez
wszystkie komisje.
Przewodniczący Rady Mirosław Olczak odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały
w sprawie nadania nazwy ulicom.
Wójt Gminy Zbigniew Woch wyjaśnił, że w Uchwale Nr XIX/149/2012 ujęto działkę nr 26/94,
której nadano nazwę ul. Jeziorowa. Z mapy ewidencyjnej wynika, iż działka nr 26/94 oznaczona
jest symbolem dr, jednakże analiza stanu zagospodarowania tej nieruchomości i jej faktycznego
wykorzystywania stanowi, że w istocie nie pełni ona funkcji drogi, a ponadto w planach
inwestycyjnych w tym miejscu zostanie zlokalizowany chodnik.
W związku z powyższym nie ma konieczności nadaniajej nazwy.
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W wyniku głosowań projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany przez
wszystkie komisje.
Przewodniczący Rady Mirosław Olczak zaproponował, aby w dalszej kolejności przystąpić do
realizacji punktu 3, a na koniec powrócić do projektów uchwał dot. okręgów wyborczych i obwodów
głosowania.
Ad. 3
Radny Józef Roszczyk odczytał pismo od Strażnika gminnego z prośbą o zabezpieczenie
w budżecie gminy kwoty 5.000 zł. na zakup programu komputerowego E-mandat (pismo
w załączeniu).
Radny Andrzej Sworek zastanawia czy już teraz musimy wprowadzać pomiary prędkości. Jest
jeszcze wiele zadań, którymi musi zająć się Strażnik, a obawia się, że dużą część czasu poświęci na
wystawianie mandatów.
Radny Krzysztof Szymczak przypomniał, że na posiedzeniu Komisji ds. Porządku
Publicznego, Spraw Komunalnych i Mieszkaniowych przegłosowany został wniosek o zakup
samochodu i kamery dla Strażnika. Chciałby wiedzieć czy w tym temacie podjęto jakieś działania.
Podkreślił, że zakup samochodu dla Strażnika jest sprawą priorytetową, a kwestie związane
z pomiarem prędkości to zadanie policji.
Radny Andrzej Kałużny potwierdził, że to policja jest od karania za przekroczenia prędkości.
Dodał, że jeśli mówimy o oszczędnościach w samorządzie i obcinamy godziny w szkołach , a dla
Strażnika kupujemy samochód - to takie zachowanie będzie miało negatywny wydźwięk wśród
społeczeństwa. Lepiej by było gdyby Strażnik zajął się nieprzestrzeganiem przepisów gospodarki
śmieciowej a nie pomiarami prędkości.
Radny Andrzej Sworek jest zdania, że oznakowany samochód dla Strażnika musi być
kupiony.
Radny Mariusz Kuźmicz zauważył, że na poprzednich posiedzeniach były prośby o pomiary
prędkości w miejscowościach Pałek, Skąpe czy Radoszyn, a znaków o kontroli tam jeszcze nie ma.
Przewodniczący Rady Mirosław Olczak spostrzegł, że od czasu do czasu patrole policyjne
pojawiają się w wioskach i jak zauważył coraz mniej jest przypadków, kiedy kierowca po wypiciu
piwa, wsiada za kierownicę i udaje się do domu. Jest zdania, że już same znaki o pomiarze prędkości
same w sobie zadziałają prewencyjnie, a więc wpłyną na poprawę bezpieczeństwa. Dodatkowym
atutem będzie jeśli w czasie sezonu uda się choć trochę zarobić dzięki kontrolom.
Radny Józef Roszczyk zauważył, że policja także ma obowiązek kontrolować prędkość
pojazdów. Na ten cel gmina dokonała zakupu radaru tzw. „suszarki”.
Wójt Gminy Zbigniew Woch odnosząc się do słów radnych stwierdził, że zarówno działania
policji jak i Strażnika gminnego w zakresie pomiaru prędkości pojazdów, mają na celu troskę
o bezpieczeństwo - w takim wymiarze działania te mieszczą się w katalogu zadań Straży Gminnych.
Nie potrafi jeszcze dokładnie powiedzieć od kiedy wprowadzimy system kontroli pojazdów na terenie
naszej gminy. Jest przygotowana dokumentacja zmiany organizacji ruchu, osiem miejscowości
przeszło niezbędną procedurę, pozostało jeszcze kilka znaków do ustawienia. Zgadza się, że same
tablice działają prewencyjnie. Jeśli jednak od czasu do czasu kontrole nie będą przeprowadzane,
nawyk zwalniania przez kierowców minie.
Następnie Wójt wspomniał, że był na spotkaniu z Komendantami Wojewódzkim
i Powiatowym Policji. Na pytanie co sądzą o strażach w kontekście fotoradarów nie uzyskał
odpowiedzi, ale warto dodać, że na każde ustawienie fotoradaru potrzebna jest zgoda komendanta.
Rozmawiali także o ośrodku wypoczynkowym w Niesulicach. Zarówno Wójt jak i Komendant
Wojewódzki są zdania, że im szybciej ośrodek zostanie oddany na rzecz Skarbu Państwa i w dalszej
kolejności sprzedany, tym lepiej dla ośrodka, dla policji i dla gminy.
Następnie Wójt pokrótce nakreślił jak kontrole miałyby wyglądać. Na początek wyłonimy wykonawcę
usługi. Stawka wacha się w granicach od ok. 500-700 zł. W ciągu miesiąca kontrole byłyby
przeprowadzane 5-8 dni po 5-8 godzin. W trakcie tych czynności wymagana będzie obecność
Strażnika. Wychodząc naprzeciw nowym obowiązkom Strażnik i informatyk odbyli szkolenie
z zakresu obsługi odpowiedniego programu komputerowego. Jeśli by się okazało, że obróbka zdjęć
z fotoradaru i wystawianie mandatów zajmują dużo czasu, to przez urząd pracy zostanie zatrudniona
osoba do pomocy. Docelowo, po opuszczeniu budynku po policji przez pogorzelców, tam będzie
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siedziba Straży Gminnej. Na pewno Wójt nie dopuszcza możliwości, żeby Strażnik więcej czasu
poświęcał na obsługę mandatów niż na inne obowiązki. Jeśli natomiast chodzi o zyski z mandatów, to
nie liczy na jakiś szczególny dochód. Dobrze będzie jeśli zwrócą się koszty związane z obsługą.
Natomiast w kwestii zakupu samochodu dla Strażnika jest zdania, że czynności podejmowane
w samochodzie odpowiednio oznakowanym, dodadzą powagi tym działaniom. Wspólnie z Panem
Skarbnikiem, zastanowi się nad kwestią finansową zakupu auta.
Radny Krzysztof Szymczak zapytał czy istnieje możliwość przekazania Strażnikowi do
użytkowania samochodu Renault Kangoo używanego przez SZGK.
Wójt odpowiedział, że aby zachować mobilność (także po 15-tej godzinie) i komfort pracy,
w Zakładzie niezbędne są trzy samochody. Jedno jest pewne, do kolejnej sesji pomyśli nad
rozwiązaniem. W ciągu miesiąca chciałby samochód kupić.
Radny Krzysztof Szymczak zapytał czy przeprowadzono rozeznanie nt. kosztu zakupu
fotoradaru i kosztu wynajęcia usługi.
Wójt wyjaśnił, że nigdy nie zakładał opcji kupna fotoradaru. Nie wie, czy w związku
z oburzeniem społecznym np. za pięć miesięcy nie zostanie podjęta decyzja o zakazie pomiaru
prędkości przez straże gminne. Jeśli po wynajęciu usługi okaże się, że 8 służb w miesiącu to za dużo,
zmniejszymy tę liczbę. Mamy możliwość znalezienia kompromisu. Musimy pamiętać, że środki
zgromadzone z mandatów są „naznaczone” i można je wydatkować tylko na zadania związane
z bezpieczeństwem. Cieszyłby się, gdyby się udało za nie zakupić samochód dla Strażnika.
Radny Andrzej Kałużny zauważył, że kilka dni w miesiącu Strażnik ma służby z policją.
Dodatkowy czas poświęci na fotoradar. Obawia się, że nie wystarczy mu czasu na pozostałe
obowiązki.
Wójt podkreślił, że cieszą go wspólne patrole Strażnika z policją, ponieważ ludzie mocno
utożsamili go z tymi służbami i z tego względu są one wskazane. Jednak będą one proporcjonalnie
zmniejszane do liczby dni poświęconych na służby przy fotoradarze. Ci, którzy obawiali się
utworzenia straży gminnej, przez 2 lata funkcjonowania Strażnika mogli się przekonać, że stawiamy
przede wszystkim na prewencję, o czym świadczy niewielka ilość mandatów. Poprzez kontrole
fotoradarowe, straż gminna nie zatraci swojego jestestwa. Ponadto Wójt postara się, aby umowa na
usługę była tak sformułowana, aby można było na bieżąco ustalać liczbę dni, w których będzie
wykonywana usługa.
Radny Mariusz Kuźmicz pochwalił pomysł proporcjonalnego zmniejszania wspólnych partoli
z policją w związku z pomiarem prędkości.
Radny Andrzej Kałużny stwierdził, że należy do grupy sceptyków w zakresie pracy Strażnika
Gminnego w tym temacie. Uważa, że skoro gmina stworzyła warunki do pomiaru kontroli, postawiła
tablice to kolejne działania należą do policji. Gmina wydatkowała środki na zakup urządzenia do
rejestracji prędkości dla policji, na zakup samochodu, dodatkowe środki na zwiększone służby, a
problem okazuje się dalej pozostaje. Kwestie te związane są z mentalnością Polaków. Nie przestrzega
się przepisów i nie liczy z konsekwencjami.
Zmieniając temat Radny Piotr Olszewski zgłosił, że na zebraniach wiejskich zgłaszano
problem dot. braku podmiotów zajmujących się wywożeniem szamba.
Wójt Zbigniew W och wyjaśnił, że od miesiąca kwietnia w SZGK nie było kierownika i przez
ten czas podejmowane były czynności związane z bieżącą działalnością Zakładu.. Od poniedziałku na
stanowisko to na okres 6 miesięcy został zatrudniony mieszkaniec Ołoboku Pan Krzysztof Legieć.
Wspólnie z Kierownikiem zastanowią się nad tym tematem.
Radny Józef Roszczyk dodał, że także w m. Łąkie istnieje problem z opróżnianiem szamb.
Udało mu się nawiązać kontakt z firmą Przełaz, która posiada licencję i przyjeżdża na wezwanie
telefoniczne.
Ad. 2
f) Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko przedstawiła przygotowane wcześniej trzy warianty
dotyczące projektu uchwały w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia
ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
Radny Andrzej Kałużny zaproponował, aby w jednym okręgu umieścić mieszkańców bloków 27,
25 i 26 przy ulicy Bolesława Chrobrego w Ołoboku, gdyż stanowią one wspólnotę mieszkalną
i wołałby ich nie rozdzielać.
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Na prośbę radnego w wariancie I bloki 25 i 26 przeniesiono do okręgu 9, natomiast ul. Leśną
z okręgu 9 do okręgu 10.
Radny Józef Roszczyk przypomniał, że był kandydatem startującym w okręgu obejmującym
Łąkie i Ołobok. Gdyby nie to, że mieszkańcy Ołoboku na niego głosowali, nie byłoby radnego
z Łąkie, ponieważ na wybory przyjechało bardzo niewielu mieszkańców.
Radny Mariusz Kuźniicz najbardziej optuje za wariantem 3, gdyż podział, w którym Cibórz
i Zawiszę stanowiły samodzielne okręgi, a Międzylesie połączone jest z Podła Górą - był od
czasów wojny. Jego zdaniem sytuacja, kiedy w Ciborzu w jednym okręgu umieszczony jest ZOL,
a inny połączony jest z Międzylesiem jest niedopuszczalna. W pierwszym przypadku istnieje
możliwość manipulacji chorymi. Dwie kadencje temu miała miejsce sytuacja, że kandydat
namówił chorych do wpisania się do rejestru i tym sposobem doszło 250 wyborców. Ostatecznie
może być tak, że miejscowość Cibórz zostanie z jednym radnym.
Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko podkreśliła, że obecnie ZOL w Ciborzu uprawnionych
do głosowania jest 58 osób.
W związku z brakiem porozumienia radni nie przyjęli projektu uchwały.
g) Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak poinformował, że projekt uchwały w sprawie
podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib
obwodowych komisji wyborczych, jest ściśle związany z projektem z ppkt. f), w związku z tym
również ten projekt nie będzie głosowany na tym posiedzeniu komisji.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Mirosław Olczak zamknął
wspólne obrady stałych Komisji Rady Gminy Skąpe.

Protokołowała: Ilona Żalisz
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