PROTOKÓŁ
wspólnego posiedzenia
stałych Komisji Rady Gminy
odbytego w dniu 14 czerwca 2013 r.
Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak przywitał zebranych radnych, Wójta Gminy,
Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy 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.
Poinformował, że na stan 15 radnych, obecnych jest 14. Następnie zaproponował wprowadzić
dodatkową uchwałę do przesłanego porządku posiedzenia zmieniającą uchwałę w sprawie wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wobec braku propozycji
innych zmian, Przewodniczący poddał porządek pod głosowanie, w wyniku którego, został
jednogłośnie przyjęty i przedstawia się następująco:
1. Przyjęcie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Skąpe za 2012 r.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
1) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Skąpe na rok 2013,
2) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na
lata 2013-2018,
3) zaliczenia drogi stanowiącej własność Gminy Skąpe do kategorii dróg gminnych oraz
ustalenia jej przebiegu,
4) zmieniającą uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi,
5) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Skąpe.

Ad. 1
Skarbnik Gminy Jarosław Wisz omówił pokrótce sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy
Skąpe, które zgodnie z przepisami prawa zostało wcześniej przekazane wszystkim radnym.

Na skutek zmian wprowadzonych w trakcie roku budżetowego planowane dochody wyniosły
16.883.175,00 zł i zmalały o kwotę 6.047.434,00 zł, natomiast planowane wydatki wyniosły
15.460.762,00 zł i zmalały o kwotę 5.591.907,00 zł. W wyniku wprowadzonych zmian planowana
nadwyżka budżetu Gminy Skąpe wyniosła 1.422.413,00 zł (według uchwały) i zostanie przeznaczona
na spłatę kredytów i wykup papierów wartościowych zaciągniętych w latach poprzednich.
DOCHODY
Planowane dochody na kwotę 16.883.175,00 zł wykonano w wysokości 16.575.703,78 zł tj. 98,18%.
Planowane dochody bieżące w wysokości 16.363.749,00 zł zrealizowano w kwocie 16.235.663,88 zł,
tj. 99,22%, zaś planowane dochody majątkowe w kwocie 519.426,00 zł zrealizowano w wysokości
340.039,90 zł tj. 65,46%.
Udział środków ze względu na rodzaj dochodu przedstawiał się następująco:
- subwencje - na plan 5.750.367,00 zł., zrealizowano 100%, co daje 34,69 % wykonania dochodów
gminy,
- dotacje celowe - na plan 2.787.159,00, zrealizowano 2.764.136,73 - co stanowi 16,67 % wykonania
dochodów gminy; w tym: - na zadania z zakresu administracji rządowej - 2.187.047,83 zł. i na
zadania własne - 571.088,90 zł. i na zadania bieżące 6.000,00 zł.;
- środki na dofinansowanie inwestycji i zadań własnych gminy pozyskane z innych źródeł na plan
157.281,00, zrealizowano 157.280,94 zł.- co stanowi 0,95 % wykonania dochodów gminy;
- dochody własne - na plan 8.188.368,00 zł, zrealizowano 7.903.919,11 zł. - co stanowi 47,69 %
wykonanych dochodów gminy.
WYDATKI
Na rok 2012 plan wydatków gminy opiewał na kwotę 15.460.762,00 zł. i został zrealizowany
w wysokości 14.929.052,76 zł co tanowi 96,56%.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 13.625.938,00 zł. zrealizowano w wysokości 13.100.490,23 zł.
tj. 96,14%, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 1.834.824,00 zł. zrealizowano w wysokości
1.828.562,53 zł. tj. 99,66%.

Największy udział w wydatkach w 2012 r. stanowiły:
oświata i wychowanie (utrzymanie szkół, przedszkola, dożywianie, dowożenie) -5.503.554,59zł,
co stanowi 36,86% wydatków ogółem,
- pomoc społeczna -2.724.115,19zł, co stanowi 18,24% wydatków ogółem,
- administracja publiczna-1.574.163,71 zł, co stanowi 10,54% wydatków ogółem,
- kultura fizyczna -1.155.959,88zł, co stanowi 7,74% wydatków ogółem.
Deficyt budżetu/nadwyżka budżetowa
Budżet na 2012 rok zakładał nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.422.413,00 zł,
z przeznaczeniem na spłatę kredytów i wykup papierów wartościowych. Na dzień 31.12.2012 r.
nadwyżka wyniosła 1.646.651,02 zł.

-

Przychody i rozchody:
Planowane przychody w wysokości 724.078,00 zł wykonano w kwocie 724.077,45 zł tj. 99,99 % tj.
zaciągnięto pożyczki na finansowanie wyprzedzające w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich z Banku Gospodarstwa Krajowego w Zielonej Górze dla inwestycji: „Remont Sali wiejskiej
w Pałcku” i „Remont z przebudową Sali wiejskiej w Skąpem” na łączną kwotę 12.021,45 zł oraz
spłaty udzielonych pożyczek Parafii Rzymskokatolickiej w Ołoboku i Kijach na remonty
zabytkowych kościołów w Rokitnicy i Pałcku na łączną kwotę 212.056,00 zł.
Planowane rozchody w kwocie 2.146.491,00 zł wykonano w kwocie 2.146.491,00 zł tj. 100,00% tj.
spłacono zobowiązania kredytowe na kwotę 734.435,00 zł, z tego na:
1) budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ołobok w kwocie 567.450,00 zł,
2) budowę Sali gimnastycznej w Międzylesiu w kwocie 166.985,00 zł,
powyższe kredyty zostały zaciągnięcie w Banku DnB NORD Polska S.A. w Zielonej Górze,
wykupiono obligacje komunalne na kwotę 1.200.000,00 zł (skanalizowanie i zwodociągowanie
miejscowości Niesulice i skanalizowanie Kalinowa oraz modernizację stacji uzdatnia wody
w Ołoboku) -emitent bank PKO BP SA w Warszawie oraz udzielono pożyczki z budżetu Gminy
Parafii Rzymsko-Katolickiej w Ołoboku na kwotę 149.906,00 zł na remont kościoła w Rokitnicy
i Parafii Rzymsko-Katolickiej w Kijach na kwotę 62.150,00 zł na remont kościoła w Pałcku.
Następnie Skarbnik poinformował, że wskaźnik zadłużenia na koniec 2012 r. wyniósł 41,8 %.
Prognozowany wskaźnik zadłużenia na koniec roku 2013 wyniesie ok. 28,9 %, zaś po uwzględnieniu
wyłączenia kredytów i pożyczek, zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych
ze środków UE, wyniesie ok. 20 % - 21 %.
Następnie głos zabrał Wójt i stwierdził, że w pewnych momentach funkcjonowania gminy, na
krótki czas zadłużaliśmy do prawie 60 %. Do 2014 r. (nowy budżet unijny) chcieliśmy osiągnąć
wskaźnik zadłużenia na poziomie do 10 %. Niestety plany skomplikowała sytuacja z podatkiem za
drogi. Przez trzy lata wpłynęło do budżetu mniej o ok. 2-2,5 min zł. środków. Dobra wiadomość była
taka, że udało się odzyskać VAT z inwestycji i zyskaliśmy dodatkowy 1 min 200 tys. zł.
W roku 2012 zaplanowane mieliśmy dwie duże inwestycje świetlicowe:
- remont świetlicy wiejskiej w Pałcku - ponad 500 tys. zł.,
- remont świetlicy wiejskiej w Skąpem - ponad 400 tys. zł.
Inwestycja remont stadionu sportowego w Ciborzu została przesunięta na 2013 r. i udało się uzyskać
na nią dodatkowe środki w wysokości 116 tys. zł.
Budżet 2012 r. nie był łatwym budżetem, a mimo to został dobrze wykonany. W 2013 r. w budżecie
zostały opisane tylko duże inwestycje. Mniejsze, jeśli będzie taka potrzeba i możliwość, będą
wpisywane w trakcie trwania roku budżetowego. Musimy skupić się na najistotniejszych wydatkach
związanych z oświatą pomocą społeczną funkcjonowaniem urzędu. Do tych zadań dochodzi jeszcze
spłata zobowiązań. Dopiero po wypełnieniu tych obowiązków, możemy decydować o innych
kwestiach.
W 2014 r. będziemy mieli budżet, w którym dochody się urealnią ponieważ otrzymamy subwencję
wyrównawczą pełnej wysokości i będą to faktyczne środki w wysokości ok. 1 min 200 zł.
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Radny Andrzej Kałużny zauważył, że w przypadku opodatkowania dróg wcześniej była mowa
o 500 tys. zł., a dziś Wójt mówi o kwocie 1 min 200 tys. zł.
Wójt wyjaśnił, że podatek od dróg wynosił około 800 tys. zł. za 1 rok. W roku 2011
skumulowaliśmy część opłat za 2010 r. i nie mogliśmy fizycznie przepuścić środków przez budżet.
Naliczenie podatku za dwa lata w 2011 r. spowodowało, przekroczenie wskaźnika 92% dochodu na
mieszkańca, co skutkowało całkowitą utratą subwencji wyrównawczej w 2013 r. w wysokości właśnie
1,2 min zł.
Radny Andrzej Kałużny zapytał dlaczego w informacji o stanie mienia komunalnego nie ma
wykazanych długości sieci gazowych. Ponadto zapytał jaki jest stosunek przyłączy wodociągowych
do przyłączy kanalizacyjnych.
Skarbnik Jarosław Wisz poinformował, że stosunek przyłączy wynosi prawie 1:1.
Odnośnie sieci gazowych Wójt wyjaśnił, że gmina jest właścicielem 13 km odcinka sieci ze
Skąpego do Ciborza i Międzylesia. Informację tę pozyskaliśmy przez przypadek. Byliśmy przekonani,
że tak jak wszędzie właścicielem sieci jest zakład w Zgorzelcu. Złożyliśmy PGNiG ofertę sprzedaży
sieci. Głównym czynnikiem jest jej efektywność. Na klasycznej wsi tej efektywności nie ma, jednak
w Ciborzu zużycie jest duże i to jest dla nas szansa.
Radna Halina Staszyńska zapytała o koszty funkcjonowania stołówek szkolnych. Zauważyła,
że koszt dla dzieci i dla osób spoza szkoły jest taki sam. Może warto zastanowić się, czy osoby nie
związane ze szkołą powinny płacić więcej.
Wójt stwierdził, że koszt wykupienia obiadu w stołówce to tak naprawdę tylko koszt
składników bez kosztów osobowych. Prawdę mówiąc nie wiedział, że osoby spoza szkoły także
korzystają z obiadów. Uważa, że dla nich cena powinna być inaczej skalkulowana. Musimy sprawdzić
ile jest takich osób i tematem się zająć.
Radny Andrzej Kałużny dodał, że w Świebodzinie dzieci płacą za obiad 4 zł, a pozostali 9 zł.
Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy
Skąpe za 2012 r. W wyniku głosowań komisje przyjęły sprawozdanie jednogłośnie.
Ad. 2
1) Skarbnik Gminy Jarosław Wisz omówił treść projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały
w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Skąpe na rok 2013.
I. Dochody bieżące:
1) W dziale 010:
a) rozdział 01041 § 2468 zmniejszenie dofinansowania dla zadania „budowa wiaty na boisku
sportowym w Ołoboku” o kwotę 182,00 zł,
b) rozdział 01095 § 0750 zwiększenie dochodów o kwotę 180,00 zł (wpływy z opłaty za
dzierżawę obszarów łowieckich),
2) W dziale 700 rozdział 70005 § 0920 (odsetki pozostałe) o kwotę 67,00 zł,
3) W dziale 756:
a) Rozdział 75616 § 0970 zwiększenie wypływów o kwotę 588,00 zł,
b) Rozdział 75618 § 0490 (opłata adiacencka) zwiększa się dochody o kwotę 32,00 zł, (opłata za
umieszczenie w pasie drogowym) oraz § 0920 (odsetki od nieterminowych wpłat) zwiększa
się o kwotę 196,00 zł,
c) Rozdział 75621 § 0020 (podatek dochodowy od osób prawnych - udziały w CIT) zwiększa się
plan o kwotę 21.804,00 zł,
II. Dochody majątkowe:
1) W dziale 700 rozdział 70005 § 0760 (przekształcenie prawo wieczystego użytkowania
w prawo własności) zwiększenie dochodów o kwotę 579,00 zł,
2) W dziale 926 rozdział 92601 § 6300 - dotacja z Województwa Lubuskiego na zadanie pt.
budowa piłkochwytów i wiat dla zawodników na boisku piłkarskim w Ołoboku w ramach
Programu Pełnowymiarowych Boisk do Piłki Nożnej "Lubuskie gra w piłkę" w kwocie
19.427,00 zł.
Na podstawie art. 212 ust 1 pkt 2) niniejszą uchwała wprowadza się zmiany wydatków
budżetu (tabela nr 2):
I. Wydatki bieżące:
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1) W dziale 700 rozdział 70005 § 4260 dodaje się zadanie „opłata za dostawę gazu” i przenosi
się z § 4300 (operaty szacunkowe) kwotę 2.500,00 zł, oraz dodaje się § 4520 „opłata za
wieczyste użytkowanie” w kwocie 2.019,00 zł,
2) W dziale 757 rozdział 75702 § 8110 (odsetki od kredytów i obligacji) zmniejsza się plan o
kwotę 19.428,00 zł,
3) W dziale 900 rozdział 90017 § 2650 dodaje się dotacje dla SZGK Skąpe: „utrzymanie zieleni
na boiskach sportowych na terenie gminy w kwocie 7.245,00 zł” i „przygotowanie i
utrzymanie miejscowości wypoczynkowych w sezonie letnim w kwocie 14.000,00 zł”,
II. Wydatki majątkowe:
1) dziale 926 rozdział 92601 § 6050 dodaje się zadanie budowa piłkochwytów i wiat dla
zawodników na boisku piłkarskim w Ołoboku w ramach Programu Pełnowymiarowych Boisk
do Piłki Nożnej "Lubuskie gra w piłkę" w kwocie 38.855,00 zł.
Radny Andrzej Kołakowski opuścił salę posiedzeń o godz. 1007.
Wobec braku pytań Przewodniczący Rady Mirosław Olczak poprosił Przewodniczących
poszczególnych komisji o przegłosowanie projektu uchwały. W wyniku głosowań wszystkie
komisje jednogłośnie przyjęły projekt ww. uchwały (opinie w załączeniu).
2) Skarbnik Gminy Jarosław Wisz przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany 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 wszystkie komisje jednogłośnie pozytywnie przyjęły projekt ww. uchwały (opinie
w załączeniu).
3) Przewodniczący Mirosław Olczak odczytał projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi
stanowiącej własność Gminy Skąpe do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.
Radny Andrzej Kołakowski powrócił na salę posiedzeń o godz. 1012.
Wójt wyjaśnił, że projekt dotyczy drogi prowadzącej do cmentarza w m. Pałek. Gmina jest
obecnie na etapie finalizowania wykupienia drogi gruntowej prowadzącej za miejscowością
Pałek. Upublicznienie drogi ma związek ze zwolnieniem jej z podatku. Wójt dodał też, że aby
móc dokonać podziału tej nieruchomości, nowo wydzielany kawałek musi mieć dostęp do drogi
publicznej.
W wyniku głosowań wszystkie komisje jednogłośnie pozytywnie przyjęły projekt ww. uchwały
(opinie w załączeniu).
Radny Józef Roszczyk opuścił salę posiedzeń o godz. 1013.
4) Przewodniczący Mirosław Olczak odczytał projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Sekretarz Alicja Hoppen-Anyszko poinformowała, że przedstawiany projekt był konsultowany
z Regionalną Izbą Obrachunkową i w wyniku tych konsultacji w treści deklaracji znalazł się zapis
dot. oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Po przyjęciu przez
nas takiego zapisu ukazał się komunikat GIODO informujący, że tego zapisu nie powinno być
w deklaracjach, ponieważ treść oświadczenia wynika już z przepisów prawa. Te zmiany nie będą
skutkowały ponownymi deklaracjami.
W wyniku głosowań wszystkie komisje jednogłośnie pozytywnie przyjęły projekt ww. uchwały
(opinie w załączeniu).
5) Przewodniczący Mirosław Olczak odczytał projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na
działalność Wójta Gminy Skąpe oraz uzasadnienie stanowiące jej integralną część.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Mariusz. Kuźmicz puiiifoiniuwał zebranych, że Państwa
A.K.Ch. złożyli skargę na Wójt Gminy Skąpe. Przedstawione zarzuty dotyczyły starych spraw,
związanych z nieruchomościami gruntowymi położonymi w miejscowościach M. i Z. Komisja
Rewizyjna w toku badania sprawy zaprosiła skarżących na jedno z posiedzeń, w celu zadania im
kilku pytań. Z dokumentacji będącej do dyspozycji Komisji nie wynika, że w działaniu Wójta
nastąpiło złamanie prawa, a odczucia skarżących są bardzo subiektywne.
Radny Krzysztof Szymczak poinformował, że w 2012 r. odbyło się w miejscowości Z. zebranie
wiejskie, na którym obecnych było ok. 20 osób. Pan K.Ch. podnosił wiele spraw dot. zarządzania
gminą. Zabrał też głos w sprawie działki znajdującej się w centrum wsi. Zapytał mieszkańców
czy nie mieliby nic przeciwko temu, aby fragment tej działki został mu odsprzedany. Mieszkańcy
wyrazili na to zgodę.
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Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Mariusz Kuźmicz odczytał fragment protokołu z zebrania
wiejskiego dot. opisanej przez radnego Szymczaka sytuacji. Następnie przytoczył pokrótce
historię działek w miejscowości M. i miejscowości Z.
Radny Andrzej Kałużny dodał, że głosowanie mieszkańców miejscowości Z. nad zgodą na
sprzedaż działki państwu Ch., nie było przedmiotem zebrania wiejskiego. 20 uczestników
spotkania zostało zaskoczonych tym pytaniem.
Wójt Zbigniew Woch wyjaśnił, że w 2009 r. jako osoba fizyczna zakupił działkę, wydzieloną
z działki Nr 96/3. Na zakup zdecydował się w ostatniej chwili. Zapytał nawet prezesa SKO czy
może stanąć do przetargu. Aby być poza całkowitym podejrzeniem, komisja przetargowa składała
się z pracowników urzędu miejskiego w Sulechowie. Ostatecznie działkę kupił. Po czterech
miesiącach od tego zdarzenia otrzymał pismo od Pani Ch. - dlaczego kupił działkę będącą w jej
posiadaniu jako działka nauczycielska. Pisemnie odpowiedział, że informacja o przetargu była
przekazana do publicznej informacji i można było się wypowiedzieć w tej kwestii. Kolejne pismo
informowało, że Pani Ch. czuje się urażona, że odebrano jej prawo do działki i żąda w zamian
innej. Po tym piśmie temat został zbadany. Okazało się, że skarżąca w 1989 r. przeszła na rentę
zdrowotną, a w tym czasie działka była przydzielona komuś innemu. Po otrzymaniu takiej
odpowiedzi temat działki w miejscowości M. ucichł. Obecnie skarżący twierdzą, że działka
należy się nie Pani Ch. tylko jej małżonkowi. Tłumaczą, że działka pojawiła się w decyzji
podatkowej w 2004 r. , gmina zgodziła się na to, ale zgubiła dokumenty. W zasobach
archiwalnych znajduje się informacja podatkowa złożona przez pana Ch. z 1.10.2004 r., z której
wynika, że sam wpisał sobie wymiar 0,69 ara. Pewnie zadziałało przekonanie, że dzisiaj ją
wpisze, a co będzie później zobaczymy. Obecnie pan Ch. imputuje, że nielegalnie coś im się
odebrało. Takie działanie pokazuje prawdziwe intencje - chęć przywłaszczenia działki. Tak
sprawę działki w miejscowości M. ocenia Wójt.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej dodał, że zaproszony na posiedzenie obecny dyrektor szkoły
w miejscowości M. potwierdził, że żadnych dokumentów dot. przekazywania działki do
użytkowania nauczycielom w szkole nie ma i on sam takiego przydziału nie dokonał, ponieważ
nie miał informacji o takim zapotrzebowaniu.
Wójt wspomniał także, że jego pismo do skarżących informujące, że w zasobach archiwalnych
urzędu nie ma pisma informującego ówczesnego dyrektora szkoły, że działki zostają mu
przekazane jako nauczycielskie, nie nosi znamion fałszerstwa, ponieważ faktycznie pisma tego
nie ma. Pytanie skąd u osoby prywatnej wzięło się pismo kierowane do dyrektora szkoły.
Odnosząc się do kwestii dzierżawy działki w miejscowości Z. Wójt wyjaśnił, że do momentu
przekazania wniosku o dzierżawę pod obrady rady gminy, stanowisko jego było takie, że
kwalifikował sytuację i dzierżawę zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami. Natomiast
umowa na czas nieokreślony należy tylko i wyłącznie do kompetencji rady gminy. Projekt
uchwały w przedmiotowej sprawie nie był, tak jak zarzucają skarżący referowany przez Wójta,
bo na posiedzeniu wtedy go nie było. Radni uznali, że teren ma pozostać własnością gminy. Wójt
podziela stanowisko samorządu w tej kwestii. Jest przeciwny sprzedaży takich miejsc. Państwo
Ch. w jednym momencie posługują się wykładnią kodeksu cywilnego, a innym razem wykładnię
tę kontestują.
W sierpniu 2011 r. zgodnie z zapisami w protokole Wójt wyraził gotowość wydzielenia
fragmentu działki i wydzierżawienia go. Pan Ch. tematu nie podjął, bo w tym czasie zajmował się
donoszeniem na Wójta do prokuratury i nadzoru budowlanego.
Zgodnie 7. przepisami umowa zawarta została na czas określony, po upływie tego okresu jeśli jest
w dalszym ciągu realizowana czyli jeśli dzierżawca teren użytkuje i opłaca za przyzwoleniem
wydzierżawiającego podatek, przechodzi w umowę na czas nieokreślony. W tym przypadku nie
było zdania działki. Umowy na dzierżawę zawierane są zgodnie z zasadami gospodarki
nieruchomościami. Skarżący wnioskował o nową umowę, ale wniosek nie uzyskał akceptacji
rady gminy. W związku z faktem, że została wydana decyzja o warunkach zabudowy
i zagospodarowania działki na cele społeczności lokalnej, zgodnie z przepisami kodeksu
cywilnego, gmina wypowiedziała umowę dzierżawy w trybie natychmiastowym. Wtedy
skarżący postanowili pójść w kolejną ścieżkę, że umowa dzierżawy z 1998 r. nie była ważna,
gdyż jedna z działek w umowie wymieniowych została im sprzedana.
Radny Józef Roszczyk powrócił na salę posiedzeń o godz. 11 30.
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Wyjaśniając kwestię sprzedaży tej działki Wójt poinformował, że działka 11/41 została sprzedana
na poprawę warunków zabudowy działki sąsiedniej, tylko dlatego że przechodzi przez nią
wodociąg. Niestety Wójt został posądzony o kłamstwo, bo rzekomo skarżącym nic nie było
wiadomo na ten temat. Następnie Wójt przytoczył historię rzekomego donoszenia na państwo
Ch. przez Wójta na policję i do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.
Sprawy prywatne na styku pomiędzy gminą a państwem Ch. to jedna rzecz, a inna na jakiej im
zależy to doprowadzenie do skazania Wójta i uniemożliwienie mu pełnienia funkcji publicznych.
Przewodniczący Mirosław Olczak poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały w sprawie
rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Skąpe. W wyniku głosowań wszystkie komisje
jednogłośnie pozytywnie przyjęły projekt ww. uchwały (opinie w załączeniu).

Ad. 3

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodniczący Mirosław Olczak zamknął
wspólne obrady stałych Komisji Rady Gminy Skąpe.
Przewodniczący Rady

Mirosław Olczak

Protokołowała: Ilona Żalisz
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