PROTOKÓŁ
wspólnego posiedzenia
stałych Komisji Rady Gminy
odbytego w dniu 5 grudnia 2014 r.

Przewodnicząca Rady Gminy Halina Staszyńska przywitała Wójta Gminy, Skarbnika Gminy,
Sekretarza Gminy oraz zebranych radnych i zgłosiła swoją kandydaturę na prowadzącą wspólne
obrady. Ponieważ innych kandydatów nie było, w wyniku głosowania Przewodnicząca Rady została
jednogłośnie wybrana jako prowadząca wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy.
Poinformowała, że na stan 15 radnych, obecnych jest 14. Następnie zapytała czy do przesłanego
porządku obrad ktoś chciałby wprowadzić zmiany.
Radna Zdzisława Sikora wniosła o przełożenie posiedzenia na późniejszy termin, z uwagi na
fakt, że miała zbyt mało czasu aby zapoznać się z materiałami. Poprosiła, aby w przyszłości stosować
się do terminów określonych w Statucie Gminy.
Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko poinformowała, że terminy wskazane w Statucie
dotyczą sesji rady gminy a nie komisji. Ponadto wyjaśniła, że nie było możliwości wcześniej
powiadomić radnych, gdyż dopiero na poniedziałkowej sesji złożyli ślubowania i objęli mandaty.
Radna Zdzisława Sikora zapytała czym podyktowany był pośpiech w organizacji komisji.
Sekretarz wyjaśniła, że zgodnie z przepisami przed przyjęciem uchwały budżetowej muszą się
odbyć jej dwa czytania, wobec czego w miesiącu grudniu muszą odbyć się dwie komisje i dwie sesje
i z tego powodu przewidujemy spotkania właściwie co tydzień. Z uwagi na fakt, że w grudniu są
święta i kilka dni wypada z kalendarza dni roboczych, poprosiła o wyrozumiałość i zrozumienie.
Ponieważ innych zmian do porządku obrad nie wniesiono, Przewodnicząca odczytała go
i poddała pod głosowanie. W wyniku głosowania porządek obrad przy jednym głosie wstrzymującym
się został przyjęty i przedstawia się następująco:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
1) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na
lata 2014-2018,
2) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Skąpe na rok 2014,
3) uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2015 rok,
4) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na lata 2015-2018,
5) zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
dotyczących
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów,
6) zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Skąpe.
2. Sprawy różne.

Ad. 1
1) Skarbnik Gminy Jarosław Wisz Poinformował, że uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej uchwalana jest minimum na trzy lata, a jeśli gmina ma zobowiązania
kredytowe to do ostatniej transzy tych zobowiązań, co w przypadku naszej gminy nastąpi
w 2018 r. Następnie poinformował, że uchwała WPF jest ściśle związana z uchwałą budżetową
dlatego też zacznie omawianie od uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Skąpe na rok 2014. Wyjaśnił, że uchwała budżetowa składa się z części opisowej
i tabelarycznej. Dodał, że wprowadzane zmiany przygotowują już budżet do rocznego
zamknięcia.
I. Dochody bieżące:
1) W dziale 700 rozdział 70005 § 0470 (opłaty za wieczyste użytkowanie) zwiększa się plan
dochodów o kwotę 1.541,00 zł, § 0690 (zwroty kosztów wyceny lokali) zwiększa się plan
o kwotę 345,00 zł, § 0920 (odsetki) zwiększa się plan o kwotę 218,00 zł w związku z ich
wyższym wykonaniem,
2) W dziale 750 rozdział 75023 § 0970 (zwrot podatku VAT) zwiększa się plan o kwotę 21.850,00 zł
w związku z wyższym wykonaniem,
3) W dziale 756

a) rozdział 75615 (osoby prawne) § 0690 (opłata prolongacyjna) zwiększa się plan o kwotę
16.000,00 zł, § 0910 (odsetki) zwiększa się plan o kwotę 7.841,00 zł w związku z ich
wykonaniem,
b) rozdział 75616 (osoby fizyczne) § 0330 (podatek leśny) zwiększa się plan o kwotę 200,00 zł, §
0340 (podatek od środków transportu) zwiększa się plan o kwotę 559,00 zł, § 0440 (opłata
miejscowa) zwiększa się plan o kwotę 1.677,00 zł w związku z ich wykonaniem,
c) rozdział 75618 § 0490 zwiększa się plan o kwotę 29.289,00 zł (opłata adiacencka o kwotę
6.648,00 zł, opłata za umieszczenie w pasie drogowym o kwotę 107,00 zł, opłata za zajęcie pasa
drogowego o kwotę 22.534,00 zł) w związku z ich wykonaniem,
d) rozdział 75621 § 0020 (udziały w podatku od osób prawnych CIT) zwiększa się plan o kwotę
7.632,00 zł w związku z ich wykonaniem.
H. Dochody majątkowe:
1) W dziale 010 rozdział 04141 § 6288 (dofinansowanie z PROW dla inwestycji budowy kanalizacji
sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Łąkie oraz rurociągu tłocznego na odcinku
Łąkie - Ołobok) zmniejszenie dofinansowania o kwotę 5.692,00 zł w związku z całkowitym
rozliczeniem projektu i wypłata dofinansowania.
2) W dziale 700 rozdział 70005 § 0770 (sprzedaż majątku gminy - sprzedaż gazociągu w Ciborzu
i Międzylesie wraz z przesyłem ze Skąpego) zwiększa się plan o kwotę 1.449.382,00 zł.
I. Wydatki bieżące:
1) W dziale 010 rozdział 01095 § 4210 (sołectwo Darnawa, Kalinowo, Ołobok) zwiększa się
wydatki o kwotę 3.900,00 zł.
2) W dziale 751 rozdział 75109 (przeprowadzenie wyborów do samorządu terytorialnego) przenosi
się wydatki z § 4110 (372,20 zł), § 4120 (49,39 zł), § 4170 (1.963,00 zł) do § 4300.
3) w dziale 757 rozdział 75702 § 8110 przeniesienie kosztów odsetek w kwocie 340,00 zł pomiędzy
pożyczkami w BGK na finansowanie zadań ze środków PROW.
4) w dziale 801:
a) rozdział 80101 (szkoły podstawowe) § 4240 (zakup wyposażenia do pracowni multimedialnej w
PSP Ołobok) zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł,
b) rozdział 80104 § 2540 (dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty) zmniejszenie o kwotę
35.000,00 zł,
c) rozdział 80113 (dowożenie uczniów do szkół) § 4300 zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł,
d) rozdział 80148 (stołówki szkolne) § 4220 zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł,
5) W dziale 851 rozdział 85154 (gminny program przeciwdziałania alkoholizmowi) przenosi się
kwotę 295,00 zł z § 4300 do § 4110 - 250,00 zł, § 4120 - 45,00 zł,
6) W dziale 921 rozdział 92195 § 2360 (dotacja krzewienie kultury muzycznej oraz twórczości
ludowej) zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł,
11. Wydatki majątkowe:
1) W dziale 600 rozdział 60014 § 6300 (dotacja dla Powiatu Świebodzińskiego) zmniejsza się plan
do kwoty 11.200,00 zł,
2) W dziale 900 rozdział 90001 (budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej
w miejscowości Łąkie oraz rurociągu tłocznego na odcinku Łąkie - Ołobok) w związku
z rozliczeniem finansowym inwestycji zmniejsza się plan wydatków o kwotę § 6058 - 108.428,00
zł i § 6059 “5.834,00 zł.
Radny Piotr Olszewski zapytał z czego wynikają zwiększenia środków na sołectwa.
Skarbnik odpowiedział, że są to środki niewykorzystane w latach ubiegłych.
Radny Krzysztof Szymczak zapytał czy kwota 1.449.382,00 zł za sprzedaż gazociągu
w Ciborzu i Międzylesiu wraz z przesyłem ze Skąpego jest kwotą netto czy brutto i z czego
wynika zwiększenie środków na dojazdy dzieci do szkół.
Skarbnik wyjaśnił odnośnie sprzedaży gazociągu, że tyle środków wpłynęło na konto gminy i
te należności są bez podatku VAT, natomiast w kwestii dowożenia dzieci do szkół odpowiedział,
że w styczniu br. zapłacona została jedna faktura za grudzień 2013 r. i stąd potrzeba zwiększenia.
W sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Skąpe na lata 2014-2018 stwierdził, że dokonano aktualizacji planu dochodów, wydatków w roku
2014, aktualizacji planu dochodów, wydatków i przychodów w wyniku zmian wprowadzonych
zmianą do uchwały budżetowej na rok 2014. Ponadto zaktualizowano planu wydatków w
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związku finansowym rozliczeniem przedsięwzięcia pt. ..Budowa kanalizacji sanitarnej
grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Łąkie wraz z rurociągiem tłocznym Łąkie - Ołobok”.
Wobec wyczerpania pytań Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących
poszczególnych komisji o przegłosowanie projektu uchwały. W wyniku głosowań wszystkie
komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt ww. uchwały (opinie w załączeniu).
2) Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie omawianej w poprzednim punkcie
uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Skąpe na
rok 2014. W wyniku głosowań wszystkie komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt
ww. uchwały (opinie w załączeniu).
3) Skarbnik Gminy Jarosław Wisz omówił projekt uchwały budżetowej gminy Skąpe na 2015 r.
Poinformował, że budżet jest nadwyżkowy, a z nadwyżki nastąpi spłata zobowiązań
kredytowych, obligacji i pożyczek zaciągniętych na prefinansowanie zadań inwestycyjnych.
Na początek omówił planowane źródła i wysokości dochodów budżetowych na 2015 r.
Projekt budżetu gminy Skąpe po stronie dochodów został opracowany w oparciu o ustawę z dnia
13 listopada 2003r. o dochodach samorządu terytorialnego. Zgodnie w wytycznymi ww. aktu
prawnego, głównymi źródłami dochodów są:
• dochody własne,
• subwencje ogólne,
• dotacje celowe z budżetu państwa,
zgodnie z zapisami ustawy dochodami własnymi są również wpływy z podatku dochodowego od
osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych.
Ponad to zgodnie z art. 3 w w. ustawy dochodami gminy mogą być środki pochodzące ze źródeł
zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz
inne środki określone w innych przepisach.
Dochody własne

1)
2)

3)
a)

b)

c)

W projekcie budżetu gminy Skąpe, dochody własne prognozowano w oparciu o wykonanie
budżetu za rok 2013 i 2014 /wg stanu na dzień 31 października 2014/ oraz realnie oszacowano
możliwości ich osiągnięcia przez Gminę i są to:
dział 756 - wpływy z podatków i innych opłat lokalnych w wysokości 7.737.643,00 zł,
dział 700 - wpływy ze sprzedaży składników majątku gminy - 2.402.741,00 zł (sprzedaż działek
budowlanych położonych we wsi Niesulice i Międzylesie),
pozostałe wymienione w art. 4 ust. 1 ww ustawy - 3.189.769,00 zł z tego:
zwrot podatku VAT od planowanych do wykonania inwestycji w roku 2015 (budowa sali
gimnastycznej w Ołoboku II etap, kanalizacji wsi Pałek, rozbudowy kanalizacji w Niesulicach,
remontu Sali wiejskiej w Niekarzynie, przygotowywanych dokumentacji technicznych) w kwocie
937.198,00 zł,
zwrot podatku VAT od inwestycji wykonanych w roku 2014 (kanalizacji wsi Rokitnica, budowy
świetlicy wiejskiej w Zawiszu, budowy sali gimnastycznej w Ołoboku I etap, bieżących zakupów
związanych z funkcjonowaniem gospodarki wodno-ściekowej w Gminie i Urzędu Gminy) w
kwocie 650.722,00 zł,
wpływy z usług dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków w kwocie 1.193.693,00 zł.

Informację o wysokości udziałów we wpływach z podatków należnych gminie otrzymano z
Ministerstwa Finansów i na jej podstawie do projektu budżetu wpisano (dział 756):
1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (37,53 %) - 2.176.038,00 zł
wzrost w stosunku do roku 2014 (1.979.921,00 zł),
2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 70.000,00 zł.
Subwencje

Zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów Gminie Skąpe przyznano na rok 2015
następujące kwoty subwencji:
1) część oświatowa subwencji ogólnej - 4.047.620,00 zł (wyższa o 77.581,00 zł w stosunku do roku
ubiegłego),
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2) część wyrównawcza subwencji ogólnej - 1.152.156,00 zł (wyższa o 233.528,00 zł w stosunku do
roku ubiegłego).
Dotacje

W projekcie budżetu na rok 2015 ujęto dotacje otrzymywane z Lubuskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. na realizację zadań zleconych jednostkom samorządu
terytorialnego oraz dotacji celowych na finansowanie w 2015 roku zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami realizowanych przez gminę w kwocie:
1) dział 750 - 65.000,00 zł, w roku 2014 było 58.900,00 zł. Dotacja ta przeznaczona jest na
prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych.
2) dział 752 - 1.500,00 zł, w roku 2014 było 1.600,00 zł, dotacja ta przeznaczona jest na zadania
z zakresu obronny kraju,
3) dział 852 - 1.798.100,00 zł, w roku 2014 gmina otrzyma dotację na realizację zadań związanych
z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na
ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 1.792.000,00 zł
(w roku 2014 - było 1.868.526,00 zł) oraz 6.100,00 zł na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za
osoby pobierające świadczenia rodzinne (w roku 2014 - było 7.100,00 zł).
Ponadto ujęto dotację otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Zielonej Górze
na realizację zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego oraz dotacji celowych na
finansowanie w 2015 roku zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminom ustawami realizowanych przez gminę:
4) dział 751 - 870,00 zł, w roku 2014 było 865,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane
z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Wśród dotacji na realizację zadań własnych gminy ujęto dotacje celowe przekazane z budżetu
państwa na realizację własnych zadań bieżących otrzymane z Lubuskiego Urzędu
Wojewódzkiego na rok 2015 w kwocie:
dział 852 -213.100,00 zł. Są to środki na:
1) opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy
społecznej w kwocie 13.100,00 zł (dofinansowanie w wysokości 70%), w roku 2014 było
24.009,00 zł,
2) na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie społeczne /zasiłki
okresowe/w kwocie 104.000,00 zł (dofinansowanie w 100%), w roku 2014 było 180.290,00 zł.
3) na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 161.000,00 zł (dofinansowanie w 70%), w roku 2014 było
294.212,00 zł,
4) na działalność bieżącą Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 45.000,00 zł w roku 2014 —
było 42.000,00 zł.
5) na dożywanie w kwocie 51.000,00 zł - w roku 2014 było 70.000,00 zł.

1)

2)

3)

4)

W 2015 roku zakłada się pozyskać środki z Unii Europejskiej na dofinansowanie następujących
projektów:
„Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej przy boiskach sportowych na terenie Publicznego
Gimnazjum im. A. Fiedlera w Radoszynie” w kwocie 17.760,00 zł z Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PRO W, Działanie: Leader małe
projekty - refundacja nakładów poniesionych w roku 2014,
„Wydanie folderu na potrzeby promocji atrakcji tury stycznych i przyrodniczych Gminy Skąpe”
w kwocie 8.400,00 zł z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
w ramach PROW, Działanie: Leader małe projekty - refundacja nakładów poniesionych w roku
2014,
„Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Radoszynie” w kwocie 20.100,00 zł z Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW, Działanie: Leader
małe projekty - refundacja nakładów poniesionych w roku 2014,
„Wyposażenie szatni przy boisku sportowym w Ciborzu” w kwocie 13.670,00 zł z Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW, Działanie: Leader
małe projekty ~ refundacja nakładów poniesionych w roku 2014,
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5) „Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Rokitnica
w kwocie
1.027.818,00 zł z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
w ramach PROW Działanie: podstawowe usługi dla ludności - refundacja wydatków
poniesionych w roku 2014 roku,
6) „Budowę ścieżki rowerowej wzdłuż kanału Ołobok” w kwocie 211.496,00 zł z Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW, Działanie: Leader refundacja nakładów poniesionych w latach 2013 - 2014,
7) „Budowę rowerowej ścieżki turystycznej na trasie Lubogóra - Ołobok (odcinek od granicy
Gminy Skąpe do Ołoboku” w kwocie 345.000,00 zł z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW, Działanie: Leader - refundacja nakładów
poniesionych w latach 2013 - 2014,
8) „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawiszę” w kwocie 421.020,00 zł z Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW, Działanie: odnowa
i rozwój wsi - refundacja nakładów poniesionych w latach 2013 - 2014,
9) „Przebudowę pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Ołoboku na zaplecze socjalne oraz jego
wyposażenie na potrzeby organizacji wydarzeń społeczno-kulturalnych” w kwocie 64.856,00 zł
z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW,
Działanie: Leader - refundacja nakładów poniesionych w latach 2013 - 2014,
10) „Zagospodarowanie stawów przeciwpożarowych w Skąpem, Węgrzynicach i Niekarzynie na
potrzeby poprawy estetyki miejscowości” w kwocie 79.658,00 zł z Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW, Działanie: Leader refundacja nakładów poniesionych w latach 2013 -2014,
11) „Budowę chodnika w miejscowości Niekarzyn” w kwocie 66.860,00 zł z Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW, Działanie: Leader refundacja nakładów poniesionych w roku 2014,
12) „Budowę kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków i rurociągami tłocznymi
wNiesulicach w kwocie 350.123,00 zł z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich w ramach PROW Działanie: podstawowe usługi dla ludności,
13) „Budowę chodników w Niesulicach” w kwocie 73.170,00 zł z Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014 - 2020,
14) „Budowę kanalizacji sanitarnej w Pałcku wraz z przesyłem Pałek - Skąpe” w kwocie
1.675.817,00 zł z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
w ramach PROW na lata 2014-2020,
15) „Modernizację ul. Bolesława Chrobrego w Ołoboku” w kwocie 621.951,00 zł
z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na
lata 2014-2020,
oraz pozyskać środki z:
1) Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację inwestycji „Budowa sali gimnastycznej przy
Publicznej Szkole Podstawowej w Ołoboku” w kwocie 492.727,00 zł.
Planuje się w roku 2015 osiągnąć następujące dochody:
1) bieżące w kwocie 18.391.009,00 zł,
2) majątkowe w kwocie 7.955.523,00 zł.
WYDATKI

Z ogólnej kwoty wydatków budżetu w wysokości 22.967.048,00 zł przeznacza się 16.519.342,00
zł na wydatki bieżące co stanowi 71,93 %. Wydatki majątkowe to 6.447.706,00 zł - 28,07 %.
Wydatki w roku 2015 podobnie jak w latach ubiegłych skoncentrowane są głównie na realizacje
zadań oświatowych, gospodarki komunalnej, ochrony środowiska oraz zadań z zakresu pomocy
społecznej:
• wydatki na działalność placówek oświatowych pochłaniają 8.331.185,00 zł - 36,27 %
wydatków,
• wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska - 5.094.709,00 zł - 22,18 %
wydatków,
• wydatki na zadania pomocy społecznej - 3.225.161,00 zł - 14,04 % wydatków.
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W roku 2014 planuje się zrealizować następujące inwestycje:
1) dokumentację techniczna budowy sieci przesyłu wody ze Skąpego do Radoszyna,
2) Modernizację ul. Bolesława Chrobrego w Ołoboku -1 etap,
3) Budowę chodników w miejscowości Niesulice,
4) budowa sali gimnastycznej przy PSP Ołobok - - II etap,
5) wymiana pieca c.o. w PSP Niekarzyn,
6) wymiana rynien i opierzenia na budynku PSP Niekarzyn,
7) budowę kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków i rurociągami tłocznymi
w Niesulicach,
8) budowę kanalizacji sanitarnej w m. Pałek wraz z rurociągiem tłocznym Pałek - Skąpe,
9) wykonanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji sanitarnej w m. Niekarzyn wraz
rurociągiem tłocznym Niekarzyn - Pałek,
10) uzupełnienie o dodatkowe punkty świetlne na terenie Gminy Skąpe,
11) remont sali wiejskiej w Niekarzynie,
12) dokumentację techniczna budowy świetlicy wiejskiej w Kalinowie,
13) dokumentacje techniczna remontu świetlicy wiejskiej w Rokitnicy.
W dziale 010 zabezpieczono środki w kwocie:

1) 19.000,00 zł - na prace związane z melioracją wodną,
2) 7.500,00 zł - dotacja dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Świebodzinie. Dotacja ta
jest corocznie przeznaczana na pokrycie części kosztów bieżącego utrzymania urządzeń
melioracji wodnych na terenie gminy.
3) 15.220,00 zł tj. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na wpłatę na rzecz Izb
Rolniczych,
4) 50.080,00 zł na wydatki sołectw wyliczone w wysokości 10,00 zł na mieszkańca danego
sołectwa wg stanu na dzień 30.09.2014 roku,
5) 7.451,00 zł na składki członkowskie w: stowarzyszeniu LGD „Działaj z nami” (1.634,00 zł),
Spółkach wodnych (250,00 zł), Zrzeszeniu Gmin Wiejskich RP (1.565,00 zł) i Aglomeracji
Zielonogórskiej (4,002,00 zł)..
W dziale 400 zabezpieczono środki w kwocie:

1) 594.531,00 zł na zabezpieczenie zaopatrzenia mieszkańców w wodę (w tym: wynagrodzenia
i pochodne pracowników 83.820,00 zł, dopłata do taryfy wody na fundusz odtworzeniowy
146.656,00 zł, koszty utrzymania sieci, energia i zakup wody z hydroforni w Ciborzu 364.055,00 zł),
2) 20.000,00 zł na wykonanie dokumentacji technicznej przesyłu wody ze Skąpego do
Radoszyna.
W dziale 600 zabezpieczono środki w kwocie:

1) 7.450,00 zł na opłaty za umieszczenie urządzeń technicznych w pasie drogowym (drogi
wojewódzkie - 450,00 zł i powiatowe - 7.000,00 zł),
2) 70.000,00 zł na remonty i modernizację dróg gminnych,
3) 28.000,00 zł na zimowe utrzymanie dróg gminnych (zakup paliwa, zakup soli
i piasku do
posypywania, koszty usługi),
4) 38.000,00 zł na utrzymanie dróg pozostałe zadania (zakup materiałów do napraw bieżących,
zakup znaków drogowych itp.),
5) 72.842,00 zł na opłacenie podatku od dróg wewnętrznych stanowiących własność gminy,
6) 1.020.000,00 zł na modernizację ulicy Bolesława Chrobrego w Ołoboku z Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW,
7) 120.000,00 zł na budowę chodników w miejscowości Niesulice z Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW.
W dziale 630 zabezpieczono środki na realizację inwestycji:

1) 5.000,00 zł na utrzymanie ścieżek rowerowych na terenie gminy.
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W dziale 700 zabezpieczono środki na:

1) pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości stanowiących własność gminy 149.882,00 zł,
2) remonty lokali gminnych 35.000,00 zł,
3) przygotowanie operatów szacunkowych, wycen lokali i nieruchomości do sprzedaży w kwocie
20.000,00 zł,
4) ogłoszenia o sprzedaży lub dzierżawie nieruchomości w kwocie 3.500,00 zł,
5) wypisy i wyrysy z rejestru gruntów, odpisy z KW oraz aktualizacje w kwocie 5.000,00 zł,
6) wynagrodzenia pracowników i pochodne 181.840,00 zł
7) podatek od nieruchomości które stanowią własność Gminy w kwocie 222.049,00 zł,
8) opłata za wieczyste użytkowanie gruntu w kwocie 10.251,00 zł.
W dziale 710 zabezpieczono środki na:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 20.000,00 zł,
podziały działek w kwocie 10.000,00 zł,
mapy do celów projektowych w kwocie 7.000,00 zł,
przygotowanie wycen do naliczenia opłaty adjacenckiej i planistycznej w kwocie 8.000,00 zł,
ogłoszenia prasowe w kwocie 1.500,00 zł,
zmianę planu zagospodarowania przestrzennego w Niesulicach 28.000,00 zł,
zmianę planu zagospodarowania przestrzennego w Kalinowie 30.000,00 zł,
utrzymanie cmentarzy gminnych 32.000,00 zł.

W dziale 750 zabezpieczono środki na:

1) wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania rządowe realizowane przez gminę
w wysokości 65.000,00 zł.
2) działalność Rady Gminy w wysokości 94.500,00 zł,
3) funkcjonowanie Urzędu Gminy w kwocie 1,849.631,00 zł, w tym na wynagrodzenia
pracowników i pochodne od wynagrodzeń 1.378.789,00 zł oraz osób pobierających podatki
i opłaty lokalne 60.000,00 zł,
4) promocję Gminy Skąpe w kwocie 15.000,00 zł,
5) na wydatki związane z organizacją konkursów oraz turniejów o Puchar Wójta Gminy Skąpe
i organizacja uroczystości oddania inwestycji do użytku w kwocie 45.000,00 zł,
6) składka członkowska w Zrzeszeniu Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa
Lubuskiego w kwocie 2.500,00 zł.
W dziale 751 na realizację zadania zleconego związanego z aktualizacją spisu wyborców

zabezpiecza się 870,00 zł.
W dziale 752 na realizację zadań z zakresu obrony kraju w kwocie 1.500,00 zł.
W dziale 754 zabezpieczono środki w wysokości:

1) 10.000,00 zł na dodatkowe służby policji na terenie gminy i patrol jeziora Niesłysz w okresie
letnim,
2) 203.857,00 zł na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy,
3) 2.500,00 zł na zadania z zakresu obrony cywilnej,
4) 59.310,00 zł na działalność Straży Gminnej, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
w kwocie 38.735,00 zł,
5) 31.000,00 zł zabezpieczenie bezpieczeństwa na plażach publicznych w Niesulicach.
W dziale 757 zaplanowano środki na spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i odsetek od

samorządowych papierów wartościowych w kwocie 134.852,00 zł
w kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 9.000,00 zł.

i prowizje za udzielenie
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W dziale 758 utworzono rezerwę ogólną w wysokości 105.600,00 zł na wydatki, których wysokość
jest trudna do oszacowania w momencie konstruowania budżetu, oraz rezerwę celową 50.000,00 zł
na zarządzanie kryzysowe.
W dziale 801 na realizację zadań w oświacie zaplanowano kwotę 8.331.185,00 zł. Powyższe środki

przeznacza się na:
1) funkcjonowanie szkół podstawowych 3.850.401,00 zł, w tym:
a) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wypłatę odpraw i nagród jubileuszowych
w łącznej kwocie 3.018.291,00 zł,
b) odpis na ZFŚS w kwocie 151.026,00 zł,
c) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy, dodatek wiejski,
świadczenia bhp) w kwocie 139.884,00 zł,
d) utrzymanie i remonty 541.200,00 zł,
2) funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 168.610,00 zł, w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 146.919,00 zł,
b) odpis na ZFSŚ w kwocie 8.640,00 zł,
c) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy, dodatek wiejski,
świadczenia bhp) w kwocie 9.151,00 zł,
3) funkcjonowanie gimnazjum 1.417.549,00 zł, w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.142.290,00 zł,
b) odpis na ZFŚS w kwocie 52.465,00 zł,
c) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy, dodatek wiejski,
świadczenia bhp) w kwocie 62.375,00 zł,
d) utrzymanie i remonty 160.419,00 zł,
4) funkcjonowanie stołówek szkolnych 321.478,00 zł, w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 174.108,00 zł,
b) odpis na ZFŚS w kwocie 5.470,00 zł,
c) koszty przygotowania wyżywienia w kwocie 130.000,00 zł,
5) dotację dla niepublicznej jednostki w systemie oświaty prowadzącej przedszkole 625.000,00 zł,
6) wykonanie remontów w budynkach przedszkoli w kwocie 20.000,00 zł,
7) odpis na ZFŚS dla emerytów publicznych przedszkoli w gminie w kwocie 5.602,00 zł,
8) zabezpieczono środki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli
(1,0%
wynagrodzeń kadry pedagogicznej) w kwocie 28.780,00 zł,
9) dowożenie uczniów do gminnych szkół zaplanowano kwotę 211.887,00 zł,
10) przeprowadzenie egzaminów na awans zawodowy nauczycieli w kwocie 1.000,00 zł,
11) wypłatę stypendiów naukowych 7.000,00 zł,
12) pomoc zdrowotną dla nauczycieli (0,3% wynagrodzeń kadry pedagogicznej) 8.634,00 zł.
Ponadto na inwestycje przeznacza się:
1) 1.493.153,00 na budowę sali gimnastycznej przy PSP Ołobok,
2) 56.558,00 zł na wymianę pieca c.o. w PSP Niekarzyn,
3) 30.000,00 zł na wymianę rynien i opierzenia na budynku PSP Niekarzyn.
4) 10.000,00 zł na malowanie i cykl inowanie podłogi w sali gimnastycznej PSP Niekarzyn,
5) 44,000,00 zł na wymianę pokrycia dachowego w II części budynku dydaktycznego oraz
wykonanie opaski wokół biblioteki - budynek Gimnazjum w Radoszynie,
6) 32.000,00 zł na ocieplenie ściany zewnętrznej od strony toalet w budynku Gimnazjum, wymianę
drzwi wejściowych i wymianą ogrodzenia przed budynkiem — budynek Gimnazjum
w Radoszynie.
W dziale 851 zabezpieczono środki w kwocie 74.000,00 zł na:
a) funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego 5.000,00 zł
na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i 65.000,000 zł na realizację
Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi,
b) dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu rehabilitacji i profilaktyki osób
niepełnosprawnych w kwocie 4.000.00 zł.
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W dziale 852 na zadania pomocy społecznej zabezpieczono kwotę 3.225.161,00 zł zawiera ona

środki na:
a) dopłatę do pobytów mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej /130.000,00 zł/,
b) wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku pielęgnacyjnego
i opiekuńczego oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka Zl.792.000,00 zł/,
c) opłacenie składek na ubezpieczenia za osoby korzystające ze świadczeń społecznych /27.200,00
zł/,
d) wypłatę zasiłków okresowych i celowych /200.000,00 zł/,
e) zasiłek pogrzebowy /10.000,00 zł/,
f) wypłatę zasiłków stałych /280.000,00 zł/,
g) dodatków mieszkaniowych /40.000,00 zł/,
h) dożywianie/100.000,00 zł/,
i) rodziny zastępcze /80.000,00 zł/.
Na działalność Ośrodka Opieki Społecznej zaplanowano 565.961,00 zł - w tym w kwocie
451.147,00 zł na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz 114.814,00 zł koszty związane
z funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej i utrzymaniem budynku.
W dziale 854 zabezpieczono środki na wypłatę stypendium o charakterze socjalnym w kwocie

9.500,00 zł.
W dziale 900 zabezpieczono środki w kwocie:

1) 2.748.340,00 zł na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Pałcku wraz z rurociągiem tłocznym
Pałek - Skąpe z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
w ramach PROW,
2) 51.660,00 zł na wykonanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji sanitarnej w m.
Niekarzyn wraz rurociągiem tłocznym Niekarzyn - Pałek,
3) 535.620,00 zł na wykonanie kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków i rurociągami
tłocznymi w Niesulicach z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich w ramach PROW,
4) 788.020,00 zł koszty związane z odprowadzeniem ścieków od mieszkańców w tym: 180.364,00
zł wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, 111.500 dopłata do taryfy ścieków odpis na fundusz odtworzeniowy kanalizacji,280.820,00 zł koszty związane z opłatą za
oczyszczenie ścieków na oczyszczalni w Ciborzu, 215.336,00 zł koszty związane z utrzymaniem
sieci i przepompowni,
5) 451.800,00 zł na zadania związane z obsługą gospodarki odpadami komunalnymi,
6) 86.310,00 zł utrzymanie czystości w gminie,
7) 63.779,00 zł utrzymanie terenów zielonych w gminie,
8) 226.000,00 zł na zadania związane z oświetleniem miejscowości w gminie,
z czego energia
/120.000,00 zł/, konserwacja /100.000,00 zł/,
9) na zadania inwestycyjne w zakresie uzupełnienia brakujących punktów oświetleniowych
/50.000,00 zł/ na terenie Gminy Skąpe,
10) 178.500,00 zł na pozostałe zadania z gospodarki komunalnej, w tym: opłata roczna za wyłączenie
terenów leśnych 25.000,00 zł, przygotowanie miejscowości do sezonu letniego oraz wykonanie
remontów pomostów 21.500,00 zł, utrzymanie sprzętu komunalnego 132.000,00 zł,
11) Na zadania z zakresu ochrony środowiska w kwocie 18.000,00 zł.
W dziale 921 zabezpieczono środki na:

1) Remont świetlicy wiejskiej w Niekarzynie kwotę 138.375,00 zł z Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW,
2) wykonanie dokumentacji technicznej budowy świetlicy wiejskiej w Kalinowie kwotę 20.000,00
zł,
3) wykonanie dokumentacji remontu świetlicy wiejskiej w Rokitnicy w kwocie 20.000,00 zł,
4) sfinansowanie obsługi świetlic wiejskich w Ciborzu, Darnawie, Niekarzynie, Ołoboku, Pałcku,
Podłej Górze, Skąpem, Węgrzynicach, Zawiszu w kwocie 182.690,00 zł,
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5) dotację dla Gminnej Publicznej Biblioteki w Skąpem w kwocie 79.831,00 zł,
6) zorganizowanie festynu „Wielkie Pływanie” w Niesulicach i gminnych dożynek w kwocie
36.000,00 zł,
7) na dotacje dla stowarzyszeń w sferze krzewienia kultury muzycznej oraz twórczości ludowej
w kwocie 17.000,00 zł,
8) na dotacje na działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w kwocie
8.000,00 zł.
W dziale 926 zabezpieczono środki na:

1) dotację dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z kultury fizycznej i sportu
w kwocie 110.500,00 zł,
2) opłacenie animatorów obsługujących boiska „Orlik 2012” w kwocie 33.881,00 zł,
3) utrzymanie boisk 67.000,00 zł w tym energia 13.000,00 zł, pobór wody 25.000,00 zł.
Na przychody budżetu w kwocie 12.117,00 zł składają się:
1) spłata pożyczki udzielonej Stowarzyszeniu oświatowców „Ganesa” w Radoszynie w kwocie
12.117,00 zł,
Na rozchody budżetu w kwocie 3.391.601,00 zł, składa się spłaty rat kredytów na:

1) sfinansowanie w inwestycji budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Ołobok w kwocie
524.000,00 zł.
2) sfinansowanie udziału własnego w inwestycji ze środków Unii Europejskiej w ramach LRPO pt.
Budowa Sali gimnastycznej przy PSP Międzylesie w kwocie 154.300,00 zł,
3) Wykup obligacji seria Cl 1 w kwocie 400.000,00 zł,
4) Wykup obligacji seria B13 w kwocie 200.000,00 zł,
5) Spłata pożyczki na finansowanie wyprzedzające dla inwestycji „Budowa świetlicy wiejskiej
w miejscowości Zawiszę” w kwocie 410.671,00 zł,
6) Spłata pożyczki na finansowanie wyprzedzające dla inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Rokitnica w kwocie 1.007.569,00 zł,
7) Spłata pożyczki na finansowanie wyprzedzające dla inwestycji „Budowa ścieżki rowerowej
wzdłuż kanału Ołobok” w kwocie 211,496,00 zł,
8) Spłata pożyczki na finansowanie wyprzedzające dla inwestycji „Budowa ścieżki rowerowej na
odcinku z Lubogóry do Ołoboku (odcinek od granicy Gminy Skąpe do Ołoboku) w kwocie
345.000,00 zł,
9) Spłata pożyczki na finansowanie wyprzedzające dla inwestycji „Przebudowa pomieszczenia
świetlicy wiejskiej w Ołoboku na zaplecze socjalne oraz jego wyposażenie na potrzeby
organizacji wydarzeń społeczno-kulturalnych” w kwocie 61.147,00 zł,
10) Spłata pożyczki na finansowanie wyprzedzające dla inwestycji „Zagospodarowanie stawów
przeciwpożarowych w Skąpem, Węgrzynicach i Niekarzynie na potrzeby poprawy estetyki
miejscowości i ich turystycznego wykorzystania” w kwocie 77.418,00 zł.
Na zakończenie swojego wystąpienia Skarbnik poinformował, że Gmina Skąpe w roku 2014 nie
skorzysta z emisji obligacji w kwocie 1.779.000,00 zł zgodnie z uchwała Rady Gminy Skąpe z dnia
12.09.2014r.
Przewodnicząca Rady poprosiła o zgłaszanie pytań.
Rany Andrzej Sworek zapytał dlaczego radni musieli wysłuchać wystąpienia Skarbnika.
Materiały dot. projektu budżetu otrzymali kilka dni wcześniej, więc mieli czas aby przygotować się do
posiedzenia. Uważa, że czas wykorzystany przez Pana Skarbnika należało poświęcić na dyskusję
o projekcie budżetu. Zapytał, jakie prace remontowe zostaną przeprowadzone w sali wiejskiej
w Niekarzynie i czy jest to druga część inwestycji przeprowadzonej kilka lat temu oraz w sali
wiejskiej w Rokitnicy. Następnie zapytał o remont ulicy Bolesława Chrobrego w Ołoboku. Uważa, że
na terenie gminy są drogi gminne, które służą większej liczbie użytkowników i w pierwszej kolejności
powinno się je wyremontować (np. droga asfaltowa przez Węgrzynice).
Radny Krzysztof Szymczak zapytał czy kwota wydatków zapisana w dziale 900 obejmuje
wydatki związane z budową Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Skąpem.
Skarbnik odpowiedział, że wpisana kwota przewiduje wydatki na PSZOK.

10

Następnie radny zapytał z jakiego powodu wydatki związane z działalnością OSP wzrosły
w z kwoty 160 tys. zł - 170 tys. zł w latach ubiegłych do 203 tys. zł w bieżącym roku
Skarbnik odpowiedział, że w bieżącym roku zaplanowano środki na remonty dwóch samochodów
strażackich: z OSP Niekarzyn i Skąpe.
Kolejne zapytanie radnego dotyczyło zapisów w Dziale 600 odnośnie utrzymania dróg gminnych:
w jednym punkcie przewiduje się 70 tys. zł na remonty i modernizacje dróg gminnych, a w drugim
punkcie 38 tys. zł na utrzymanie dróg pozostałych.
Skarbnik wyjaśnił, że pierwszy zapis dotyczy dużej akcji związanej z zakupem tłucznia
i remontami dróg, a drugi zapis związany jest z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych.
Radny Józef Roszczyk zapytał o wypłatę dla nauczycieli dodatków: wiejskiego
i mieszkaniowego.
Skarbnik odpowiedział, że wypłaty tych dodatków wynikają z Karty Nauczyciela.
Radny Karol Dauksza zapytał czy w budżecie zaplanowano środki tylko na sporządzenie
dokumentacji dla przesyłu wody do Radoszyna czy także na budowę sieci.
Radna Zdzisława Sikora cieszy się kiedy słyszy, że dla jej miejscowości przeznacza się środki
w budżecie. Zapytała o powód zmniejszenia podwórka przy sali wiejskiej w Niekarzynie, na które
podobno Wójt wyraził zgodę. Poprosiła, aby geodeta dokonał pomiarów. Zapytała także o możliwość
wymiany starych wodociągów azbestowych we wsi oraz o możliwość zabezpieczenia starego
cmentarza w Niekarzynie, na którym dwa zabytkowe „ołtarze” są niszczone i dewastowane. Zapytała
także o możliwość dowieszenia dodatkowych koszy na śmieci wzdłuż nowo budowanego chodnika.
Przewodnicząca rady Halina Staszyńska poprosiła o spowodowanie podwyżki cen za obiady
kupowane w szkołach przez osoby spoza szkoły.
Radny Andrzej Stańczak zapytał czy w 2015 r. zostanie wybudowany wodociąg na do boiska
w Pałcku.
Radna Bożena Szczepańska poprosiła o zabezpieczenie środków finansowych na zagrodzenie
boiska sportowego w Kalinowie, chociaż od strony ulicy.
Radny Piotr Olszewski zgłosił wniosek o zakup wozu asenizacyjnego, który obsługiwałby
mieszkańców miejscowości, w których nie ma sieci kanalizacyjnej. Za inwestycje kanalizacyjne na
terenie gminy płacą wszyscy podatnicy, a koszty związane z opróżnieniem szamba są wyższe od opłat
za odprowadzenie ścieków siecią. Następnie zwrócił uwagę na fatalny stan drogi koło bloku
w Radoszynie. Zwrócił także uwagę na konieczność wyznaczenia przez geodetę dwóch dróg
gminnych przyzagrodowych w Darnawie.
Radny Andrzej Sworek sugeruje przygotowanie kalkulacji i porównanie czy tańszy będzie zakup
i utrzymanie wozu asenizacyjnego czy dofinansowanie z gminy budowy przydomowych oczyszczalni
ścieków. Zwrócił także uwagę na potrzebę wyremontowania w Węgrzynicach świetlicy wiejskiej oraz
kuchni, odnowienia klubu, a także doposażenia sali w sprzęt sportowych, aby mogła być w pełni
wykorzystywana. Ponadto podjął temat stanu nawierzchni drogi gminnej asfaltowej, przebiegającej
przez miejscowości Węgrzynice. Na remoncie tej drogi skorzystałaby cała wieś, a w przypadku ulicy
Bolesława Chrobrego w Ołoboku tylko jej mieszkańcy.
Radna Zdzisława Sikora także podjęła temat fatalnego stanu dróg dojazdowych do Niekarzyna.
Zapytała także czy ktoś zarządza drogami polnymi i ewentualnie od czasu do czasu je wyrównuje.
Radny Karol Dauksza w kwestii przydomowych oczyszczalni ścieków wyjaśnił, że nie wszędzie
mogą być one budowane, Wymogiem jest, aby teren był suchy. Uważa, że dofinansowywanie tych
inwestyęji nie jest dobrym pomysłem.
Radny Krzysztof Szymczak dodał, że koszt budowy przydomowej oczyszczalni ścieków to ok. 10
tys. zł. Większości mieszkańców nawet przy dopłacie z gminy nie będzie na to stać. Na dzień
dzisiejszy za priorytet uważa kupno wozu asenizacyjnego.
Radny Mariusz Kuźmicz zauważył, że skuteczność oczyszczania ścieków przez przydomowe
oczyszczalnie nie jest na wysokim poziomie, wobec czego wcale nie jest to takie ekologiczne.
Radny Andrzej Sworek zwrócił uwagę na fakt, że duże miejscowości właściwie mają wszystko,
pora aby zacząć rozmawiać o tych mniejszych, położonych na obrzeżach gminy.
Radny Mariusz Kuźmicz poprosił o rozsądek przy zgłaszaniu wniosków do uchwały budżetowej.
Radny Krzysztof Szymczak przypomniał, że zgłaszając wnioski do budżetu, należy wskazać
źródła finansowania.
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Radny Andrzej Sworek powiedział, że te wnioski które zgłosił, chciałby zrealizować w trakcie
trwania kadencji a nie w nowym roku budżetowym.
Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska wyjaśniła, że remont ulicy Bolesława Chrobrego
w Ołoboku jest kolejnym etapem tej inwestycji, po tym jak dokumentacja na drogę została
przygotowana już kilka lat temu.
Radny Karol Dauksza zauważył, że w jednym roku nie uda się zrobić wszystkiego.
Wójt Gminy Zbigniew Woch na wstępie wyjaśnił radnym, że projekt budżetu jest indywidualnym
dziełem wójta. Radni mogą go oceniać i przegłosowywać zmiany, oczywiście wskazując źródła
finansowania poszczególnych zadań. Prace nad projektem uchwały budżetowej wymagają określonej
procedury. Przystępując do odpowiedzi na zgłaszane wniosku wspomniał, że właściwie na każdej sesji
uchwalane są zmiany uchwały budżetowej, bo jak to w życiu występują nowe okoliczności np.
ogłaszany jest nabór i otwiera się możliwość uzyskania dofinansowania do jakiejś inwestycji, co
wymaga właśnie odpowiedniej zmiany w budżecie. Podkreślił, że w gminie panuje powszechna jest
zasada, że zdecydowaną większość zadań inwestycyjnych wykonujemy przy wsparciu środków
unijnych.
W pierwszej kolejności poinformował radnych, że otrzymaliśmy informację, że niebawem
ogłoszony zostanie konkurs na dofinansowanie działań, w ramach których m.in. będzie można złożyć
wniosek na zakup samochodu strażackiego dla ochotniczej straży pożarnej. Średni samochód strażacki
kosztuje około 700 tys. zł, na wkład własny potrzebowalibyśmy około 100-120 tys. zł. (40 tys. zł na
remont przeznaczylibyśmy na wkład własny). Przygotujemy na tę okoliczność odpowiedni wniosek
i jeśli zdecydujemy o kupnie odpowiednia zmiana pojawi się przy uchwale budżetowej.
Odnośnie budowy przesyłu wody do Radoszyna Wójt wyjaśnił, że w projekcie budżetu zapisana
jest tylko dokumentacja, ale powstał on ponad miesiąc temu. Z uwagi na ostatnie okoliczności decyzja
o budowie została właściwie powzięta i będziemy szukali możliwości dofinansowania. Wójt w tym
miejscu podkreślił, że obecnie trwają negocjacje między Polską a Unią Europejską dotyczące podziału
i wydatkowania środków. W dalszej kolejności muszą powstać dokumenty rządowe, na podstawie
których ogłaszane będą konkursy. W tej sytuacji ma obawy, że jakiekolwiek z konkursów z udziałem
środków z PROW będzie ogłaszany w 2015 r. Istotne jest to, że w PROW istnieje zasada
kwalifikowalności kosztów od momentu złożenia wniosku, czyli przeciwnie niż w LRPO, co oznacza,
że nie można zacząć inwestycji przed ogłoszeniem konkursu. Być może jednak z uwagi na wybory do
parlamentu uda się wcześniej wdrożyć działania konkursowe.
Odpowiadając na zapytanie radnej Sikory odnośnie podwórka przy sali wiejskiej w Niekarzynie,
Wójt wyjaśnił, że nie przypomina sobie sytuacji aby komukolwiek pozwalał na przesunięcie płotu
i tym samym zmniejszenie tego podwórka. Sala w Niekarzynie była remontowana jako pierwsza
w 2003 r. Dzisiaj mamy o wiele większe doświadczenie w tym temacie i wiemy co zrobić, aby
zwiększyć funkcjonalność tego miejsca. Mamy nadzieję, że uda się uzyskać dofinansowanie na ten
cel. Odnośnie samego podwórka zwrócił uwagę, że wynajem geodety wiąże się poniesieniem
kosztów. Dlatego też w pierwszej kolejności zostanie to sprawdzone przez urzędników na podstawie
dokumentów i map.
Odnośnie azbestowych instalacji wodociągowych Wójt potwierdził, że na terenie gminy kilka
odcinków takowej jest w Ołoboku, Niekarzynie i Radoszynie. Dodał, że azbest w instalacjach
wodnych nie oddziałuje szkodliwie ani na ludzi ani na środowisko. Niebezpieczny jest tylko wtedy,
kiedy pyli. Na dzień dzisiejszy nie jest w stanic powiedzieć, kiedy te instalacje będą wymieniane. Jeśli
nie ma problemów technicznych nie podejmie czynności związanych z wymianą. Co innego gdyby dla
takich inwestycji była możliwość dofinansowania.
Odnośnie zabytkowego cmentarza w Niekarzynie, część jego położona jest na gruntach
agencyjnych i mają oni takie sam obowiązek jak gmina dbać o zabytki.
Odpowiadając na zapytania radnego Sworka dotyczące zakresu prac remontowych w świetlicy
w Rokitnicy. Istotą przebudowy jest przeniesienie wejścia do świetlicy ze strony drogi powiatowej na
gminną - postulat zgłaszany w ubiegłej kadencji przez radnego Krycha. Zakres pozostałych prac
będzie znany po wykonaniu dokumentacji technicznej oczywiście w uzgodnieniu z sołtysem, radnym
i mieszkańcami, uwzględniającej kompromis pomiędzy potrzebami, racjonalnością i kosztami
przebudowy.
W sprawie remontu nawierzchni drogi w Węgrzynicach a nie ulicy Bolesława Chrobrego w Ołoboku
Wójt wyjaśnił, że droga w Węgrzynicach zarówno brukowa, jak i asfaltowa są powiatowe, natomiast
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ulica w Ołoboku, jak wspomniała Pani Przewodnicząca, ma już przygotowaną dokumentację
techniczną.
Radny Andrzej Sworek zauważył, że Węgrzynice są małą miejscowością, dużych inwestycji nie
ma, małych nie zrobimy, drogi są powiatowe. Mieszkańcy nie chcą wiele tylko drobne inwestycje,
jakby mieli do dyspozycji każdego roku 20-30 tys. zł byliby usatysfakcjonowani.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że może być tak jak w przypadku stawów p.poż., pojawiła się
możliwość uzyskania dofinansowania i inwestycje wykonano.
Wójt wyjaśnił, że Węgrzynice podobnie jak cztery inne miejscowości nie mają możliwości być
wyposażone w sieci kanalizacyjne, co wynika z wytycznych unijnych. Dofinansowanie z funduszy
może być udzielone, gdy wieś znajduje się w aglomeracji ujętej w Krajowym Programie Oczyszczania
Ścieków Komunalnych i spełnia wskaźnik 120 osób na jeden kilometr sieci. Dla pozostałych
miejscowości istnieje alternatywa poprzez przydomowe oczyszczalnie ścieków ~ na które też trzeba
uzyskać dofinansowanie. Przy 50 domostwach koszt budowy to kwota około 1 min zł - gminy Skąpe
nie stać na wykonanie takich zadań kompleksowo w całej miejscowości. Dlatego też w pierwszej
kolejności musimy wybudować sieci w Pałcku i Niekarzynie, a później zastanowimy się nad
kompleksowym rozwiązaniem problemu w pozostałych miejscowościach. Za rozsądny uważa wniosek
radnego Olszewskiego dotyczący zakupu samochodu asenizacyjnego. W ramach PROW na lata 20142020 każda gmina będzie miała określony limit środków na dofinansowania tylko do kwoty 2 min zł.
Planujemy, aby z tych środków wybudować kanalizację w m. Pałek. Czy będą środki dodatkowe,
takiej wiedzy na dzień dzisiejszy nie ma. Niestety potrzeby polskiej wsi zostały pominięte w alokacji
2014-2020. Pocieszające jest chociaż tyle, że na drogi gminne, gminy będą mogły aplikować o środki
do 3 min zł. Dokumentację techniczną mamy przygotowaną na dwie drogi: ulica Bolesława Chrobrego
w Ołoboku i droga w Radoszynie równoległa do wojewódzkiej. Na tę pierwszą przeznaczona zostanie
kwota ok. 2 min zł, a w Radoszynie ok. 600 tys. zł. W obydwu przypadkach po inwestycji
kanalizacyjnej nie odnawialiśmy nawierzchni, tak jak czynimy to od jakiegoś czasu. Z tej puli
środków możliwa do zrealizowania jest jeszcze trzecia droga w Niesulicach wzdłuż ośrodka
policyjnego do skrzyżowania na Kalinowo oraz od smażalni do plaży gminnej. Niestety istnieje
obawa, że do tej puli zostaną włączone powiaty i może się okazać, że pieniędzy dla gmin będzie
mniej.
Radny Piotr Olszewski zwrócił uwagę na stan drogi przy blokach w Radoszynie. Ma
świadomość, że droga ta należy do Spółdzielni.
Radny Karol Dauksza zapytał czy to Spółdzielnia nie chce przekazać gminie drogi czy gmina nie
chcejej przejąć.
Wójt odpowiedział, że od pewnego czasu Spółdzielnia jest skłonna przekazać grunt gminie, ale
w atmosferze konfliktu wspólnoty ze Spółdzielnią, lepszym rozwiązaniem będzie spotkanie ze
wspólnotą i przedyskutowanie warunków przejęcia przez gminę gruntu.
Radny Piotr Olszewski wracając do tematu zakupu wozu asenizacyjnego poinformował, że
rozmawiał z częścią mieszkańców i gdyby koszt wywozu nieczystości był taki sam jak odprowadzenia
ścieków siecią, to ten pomysł bardzo im się podoba. Dlatego też, bardzo prosi radnych o poparcie
wniosku dot. kupna wozu.
Wójt poprosił, by nie głosowano dzisiaj tego wniosku, gdyż w pierwszej kolejności musimy
zdiagnozować potrzeby mieszkańców, sprawdzić ilu mieszkańców ma szamba i je wywozi. Uważa, że
ta ścieżka jest jak nąjbardziej właściwa. Państwo polskie musi zastanowić się nad pakietem
pomocowym, bo duża część polskich wsi zostanie bez kanalizacji. Uważa, że warto przeanalizować
rozwiązanie przydomowej oczyszczalni ścieków dla wspólnot mieszkaniowych np. w m. Zawiszę.
Koszt takiej oczyszczalni dla tylko odbiorców to kwota rzędu ok. 40 tys. zł, gdyby gmina dołożyła
10 tys. zł czy 20 tys. zł - temat wart dyskusji.
Odnośnie budowy wodociągu na boisko w Pałcku Wójt powiedział, że dokumentacja jest
wykonana i uważa, że nie powinno być problemu z realizacją przedsięwzięcia przez pracowników
SZGK, tym bardziej, że obiekt sportowy w Pałcku jako jedyny nie ma podłączonej wody.
Temat stanu dróg polnych z Niekarzyna, jest Wójtowi znany, ponieważ wpłynęły pisma w tej
sprawie. Tak naprawdę problem pojawił się tam, gdzie przez jakiś czas pole nie było użytkowane.
Ponadto należy zastanowić się nad rekultywacją dzikiego wysypiska śmieci. Już od jakiegoś czasu
porządkujemy kwestie drogowe. Geodezyjne wytyczenie dróg wokół miejscowości to koszty rzędu
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20-30 tys. zł. Tam, gdzie rolnicy jeździli po drogach i gruntach nieużytkowanych i ktoś te grunty
nabył, te pomiary wykonujemy i temat załatwiamy.
Radny Piotr Olszewski nadmienił, że w Darnawie droga za ogrodami wymaga nowego
wytyczenia, ale wystarczy tylko wyznaczyć 3-4 punkty, ponieważ są słupki do odniesienia.
Ponieważ więcej zapytań nie zgłoszono Przewodnicząca Rady poprosiła przewodniczących
poszczególnych komisji stałych o przeprowadzenie głosowań nad zaopiniowaniem projektu uchwały
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skąpe na rok 2015. W wyniku głosowań Komisje jednogłośnie
pozytywnie zaopiniowały projekt ww. uchwały.
Na zakończenie Wójt dodał, że po raz pierwszy słyszy od radnego Andrzeja Sworka o problemie
z doposażeniem sali i świetlicy w Węgrzynicach.
Radny Andrzej Sworek wyjaśnił, że nie ma w tym zakresie zastrzeżeń do gminy. Nie zgłaszał
tematów, ponieważ uważał, że jest to zajęcie dla Pani Sołtys. Niestety z przyczyn zdrowotnych nie
może się tym zająć, więc on przejmie te obowiązki.
Radni Andrzej Sworek i Mateusz Zywert opuścili salę sesyjną.
4) Przewodnicząca Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na lata 2015-2018 był omówiony przy uchwale budżetowej
i zapytała czy są w tym zakresie pytania. Ponieważ pytań nie zgłoszono poprosiła
przewodniczących poszczególnych komisji stałych o przeprowadzenie głosowań nad
zaopiniowaniem projektu uchwały. W wyniku głosowań Komisje jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowały projekt w w. uchwały.
5) Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów. Dodała, że omówione zmiany dotyczą także kolejnego projektu w sprawie zmiany
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Skąpe. Wyjaśniła, że nowy system
gromadzenia i odprowadzania odpadów komunalnych zafunkcjonował w naszej gminie całkiem
nieźle. Po półtorarocznym okresie funkcjonowania mamy pewne spostrzeżenia i jeszcze bardziej
chcemy dostosować system do potrzeb mieszkańców. Zmianie ulegnie częstotliwość odbioru
odpadów komunalnych. Częstsze odbiory zabezpieczą potrzeby mieszkańców w tej kwestii.
Ponadto w zmianie uchwały określona została wielkość odpadów budowlanych dopuszczalna do
składowania w PSZOK w ilości 1 m3. Przy większych ilościach odpadów, mieszkaniec
zobowiązany będzie zamówić u dostawcy kontener na własny koszt.
Radny Mariusz Kuźmicz zapytał czy z budynków wielorodzinnych odpady będą zabierane
w jeden dzień.
Sekretarz wyjaśniła, że harmonogram wywozu przedstawia wykonawca. Następnie
poinformowała, że dotychczasowy wykonawca przy ostatnim odbiorze będzie zabierał pojemniki,
a zostawiał worki na śmieci. Prosi, aby tych worków nie wrzucać do kontenerów nowego
wykonawcy, bo z końcem grudnia wystawione worki będą zabierane. Bardzo prosi, aby w miarę
możliwości radni przekazywali mieszkańcom tę informację.
Przewodnicząca Rady zadowolona jest z tego, że wszyscy otrzymają pojemniki o poj. 240 1.
Wójt dodał, że wykonywania usługi przez firmę A.S.A. jest bardzo zadowolony. System w naszej
gminie była dobrze wdrożony i dobrze zafunkcjonował, mieliśmy także szczęście do
podwykonawcy.
Przewodnicząca Rady poprosiła przewodniczących poszczególnych komisji stałych
o przeprowadzenie głosowań nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Skąpe na rok 2015. W wyniku głosowań Komisje jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowały projekt ww. uchwały.
6) Przewodnicząca Rady poprosiła przewodniczących poszczególnych komisji stałych
o przeprowadzenie głosowań nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Skąpe. W wyniku głosowań Komisje
jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt ww. uchwały.
Ad. 2
Przewodnicząca rady zgodnie z ustaleniami z sesji poprosiła o zgłaszanie propozycji godzin
rozpoczynania obrad sesji i wspólnych komisji rady gminy.
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Radny Karol Dauksza jest zdania, że jeśli ktoś chce wziąć udział w sesji to jest mu bez różnicy
czy będzie to godzina do południa czy popołudniowa.
Przewodnicząca rady zauważyła, że w zebraniach wiejskich organizowanych popołudniu,
bierze udział niewielu mieszkańców.
Spośród zaproponowanych trzech godzin: 900, 1300 i 1700 radni większością głosów
opowiedzieli się za organizacją obrad o godz. 900.
Radny Józef Roszczyk poddał pod zastanowienie do następnego posiedzenia komisji tematu
podwyżki wynagrodzenia dla wójta oraz diet dla radnych. Ponadto poprosił o przygotowanie
zestawienia tych danych z ościennych gmin.
Wójt poinformował, że prawdopodobnie na sesję wprowadzona zostanie jeszcze jedna
uchwała w sprawie dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „Pod Muchomorkiem” w Ciborzu.
Zgodnie z przepisami wystąpiliśmy do innych gmin z zapytaniem jakie stawki funkcjonują u nich i na
bezie łych danych przygotujemy uchwałę. Ponieważ jest to prawo miejscowe i wymaga
opublikowania w dzienniku urzędowym, a chcemy żeby zmieniona uchwała funkcjonowała od
1 stycznia 2015, stąd pośpiech w jej uchwaleniu.
W-ce Przewodniczący Rady Mariusz Kuźmicz odczytał pismo Burmistrza Świebodzina
zawierające prośbę o poparcie wniosku wystosowanego do Marszałka Województwa Lubuskiego
w sprawie projektu egzaminowania kandydatów na kierowców w mieście Świebodzin.
Sekretarz poinformowała, że jeszcze na grudniową sesję zostanie przygotowane stanowisko
rady, w formie zgodnej ze statutem gminy.
Następnie W-ce Przewodniczący odczytał apel dyrektora szkoły podstawowej w Międzylesiu
z prośbą o wsparcie finansowe zakupu sztandaru.
Przewodnicząca Rady ze swej strony także poprosiła radnych o rozważenie możliwości
wsparcia i przekazanie na wskazane konto funduszy na zakup sztandaru.
Na zakończenie posiedzenia Radny Krzysztof Szymczak pogratulował Sekretarz Gminy Alicji
Hoppen-Anyszko wygranej w wyborach do rady powiatu świebodzińskiego.
Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodnicząca Rady zamknęła wspólne
posiedzenie stałych komisji Rady Gminy.

Protokołowała: Ilona Żalisz
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