PROTOKÓŁ
wspólnego posiedzenia
stałych Komisji Rady Gminy
odbytego w dniu 27 lipca 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak przywitał Wójta 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. Poinformował, że na
stan 15 radnych, obecnych jest 14 osób. Następnie zapytał czy są propozycje do przesłanego porządku
posiedzenia. Ponieważ zmian nie zgłoszono porządek posiedzenia został jednogłośnie przyjęty
i przedstawia się następująco:
1. 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 20122018,
2. Sprawy różne.
Ad. 1
a) Skarbnik Gminy Jarosław Wisz omówił 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.
I. Dochody bieżące:
- W dziale 010 rozdział 01041 § 2008 zmniejszenie dotacji (zakup tablic informacyjnopromocyjnych) o kwotę 301,00 zł, zwiększenie wpływów budowa wiaty boisko sportowe
w Ołoboku 14.410,00 zł, dożynki gminne w roku 2011 w kwocie 10.935,00 zł, Wielkie
Pływanie i Bieganie Niesulice 2011 w kwocie 5.145,00 zł, rozdział 01095 § 0970 (pozostałe
dochody) zwiększa się wpływy o kwotę 25.111,00 zł,
- w dziale 700 rozdział 70005 § 0470 (wpływy za wieczyste użytkowanie) zwiększa się wpływ
o kwotę 200,00 zł i § 0920 (odsetki od nieterminowych wpłat) zwiększa się wpływy o kwotę
200,00 zł,
- w dziale 754 rozdział 75416 § 0570 (wpływy z mandatów wystawionych przez straż gminną)
zwiększa się wpływy o kwotę 32.520,00 zł,
- w dziale 756 rozdział 75615 § 0500 (wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
osoby prawne) zwiększa się wpływy o kwotę 146,00 zł, § 0690 (wpływy z opłaty
prolongacyjnej i opłat za wysłane wezwania do zapłaty) zwiększa się wpływy o kwotę 340,00
zł, § 0910 (odsetki od nieterminowych wpłat) zwiększa się dochody o kwotę 2.545,00 zł,
rozdział 75616 § 0690 (wpływy z opłaty prolongacyjnej i opłat za wysłane wezwania do
zapłaty) o kwotę 1.000,00 zł i § 0910 (odsetki od nieterminowych wpłat) zwiększa się
dochody o kwotę 70.000,00 zł,
- w dziale 801 rozdział 80195 § 2007 (dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego
program operacyjny Kapitał Ludzki) w kwocie 65.853,00 zł,
- w dziale 921 rozdział 92195 § 0970 wzrost dochodów o kwotę 1.300,00 zł,
II. Dochody majątkowe:
- w dziale 010 rozdział 01041 § 6208 zmniejsza się dochody o kwotę 2.571.057,00 zł
(Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Łąkie oraz rurociągu tłocznego na odcinku Łąkie ~
Ołobok) - przeniesienie realizacji inwestycji na rok 2013, rozdział 01041 § 6288 zmniejszenie
wpływów o kwotę 63,00 zł rozliczenie projektu budowa ciągu pieszo-rowerowego
w Niesulicach, rozdział 01041 § 6299 - zmniejszenie wpływów z tytułu zwrotu podatku VAT
(Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Łąkie oraz rurociągu tłocznego na odcinku Łąkie Ołobok), rozdział 01041 § 6339 zmniejszenie dotacji z Ministerstwa Sportu (przebudowa

kompleksu sportowego w Ciborzu) w związku z rozłożeniem realizacji inwestycji na lata
2012-2013.
- w dziale 700 rozdział 70005 § 0770 zmniejsza się wydatki o kwotę 863.578,00 zł,
I. Wydatki bieżące:
- w dziale 010 rozdział 01008 § 4300 (konserwacje urządzeń melioracyjnych) zwiększa się
wydatki o kwotę 3.200,00 zł
- w dziale 754 rozdział 75416 w § 4210 (zakup paliwa do samochodu straży gminnej)
i zwiększa się wydatki o kwotę 5.000,00 zł, w § 4300 (umowa na dzierżawę fotoradaru)
o kwotę 29.520,00 zł, rozdział 75495 przenosi się środku z § 2360 do § 4170 w kwocie
25.000,00 zł (obsługa bezpieczeństwa na plażach publicznych w Niesulicach),
- w dziale 801 rozdział 80195 dodaje się § 4177 i 4247 (realizacja programu EFS Kapitał
ludzki - indywidualizacja procesu nauczania w klasach 1-3 w Gminie Skąpe) w kwocie
65.853,00 zł,
- w dziale 900 rozdział 90004 § 4300 (utrzymanie terenów zielonych w gminie Skąpe)
zwiększenie wydatków o kwotę 30.000,00 zł, rozdział 90017 § 2650 zmniejszenie dotacji dla
SZGK o kwotę 18.750,00 zł,
- w dziale 926 rozdział 92601 (boiska sportowe) § 4210 zwiększa się wydatki na boisko
w Rokitnicy 3.000,00 zł oraz na remont placów zabaw § 4270 o kwotę 1.300,00 zł, na budowę
wiaty na boisku w Ołoboku - 25.321,00 zł,
II. Wydatki majątkowe:
- w dziale 754 rozdział 75416 dodaje się § 6050 i zwiększa wydatki o kwotę 25.000,00 zł
(zakup samochodu dla straży gminnej),
- w dziale 900 rozdział 90001 w § 6058 i § 6059 zmniejsza się wydatki o kwotę 4.186.033,00
zł - przeniesienie do realizacji w roku 2013 budowy kanalizacji sanitarnej w m. Łąkie,
- w dziale 921 rozdział 92109 § 6050, 6058, 6059 (Remont z przebudową Sali wiejskiej
w m. Skąpe) zmniejsza się wydatki o kwotę 75,281,00 zł w wyniku o rozstrzygnięcia
przetargu na jej wykonanie i wyłonienia inspektora nadzoru dla inwestycji,
- w dziale 926 rozdział 92601 § 605 zmniejsza się wydatki do kwoty 277.923,00 zł na remont
kompleksu sportowego w Ciborzu pozostał a kwotę przenosi się na rok 2013 tj. 649.270,00 zł.
Wójt Zbigniew Woch zabierając głos wyjaśnił, że wspólnie ze Strażnikiem podjęli decyzję, że
najlepszym samochodem w przedziale cenowym do 25 tys. zł. (wraz z oklejeniem
i zamontowaniem kogutów) będzie Renault Kangoo. Jest szansa, że będzie to samochód cztero
lub pięcioletni. Właśnie z powodu wpisania do budżetu zakupu auta, zwołana została komisja
i sesja. Przy okazji Pan Skarbnik wprowadziła także zapisy porządkujące budżet.
Na usługę wynajęcia fotoradaru zapisaną mamy kwotę 30 tys. zł. Po przeprowadzeniu
postępowania w trybie zapytania o cenę okazało się, że najtańsza z otrzymanych ofert jest na
kwotę 600 zł. netto za jeden dzień (8 godzin). Sądzi, że raczej zdecydujemy się na usługę
wynajęcia fotoradaru na 5 dni w miesiącu a nie 8. Wszystko zależy od tego ile czasu Strażnik
będzie musiał poświęcić na „obrobienie” zdjęć, bo jak już wcześniej wspominał nie wyobraża
sobie sytuacji, że czynności te będą zajmowały większą część czasu pracy Strażnika.
Efektem pracy Strażnika w Nieś ulicach są wystawiane wezwania i kolejka oczekująca pod jego
biurem. Jednak nie każde wezwanie kończy się mandatem, w niektórych przypadkach Strażnik
poprzeslaje na pouczeniu. Pani kasjerka przyjmując wpłaty z tytułu mandatu poinformowała, że
niemalże każdy wpłacający chwali Strażnika za uśmiech i kompetencję. Wójt cieszy się, że umiał
on odnaleźć balans pomiędzy dbaniem o porządek w gminie i ilością wystawianych mandatów.
Każda osoba otrzymująca wezwanie ma 30 dni na kontakt. Po upływie tego terminu, ustalany
będzie właściciel samochodu i podejmowane dalsze czynności. Zgodnie z ustaleniami Strażnik
pełni służby także w weekendy i z tego tytułu w chłodniejszych miesiącach będzie mógł
wykorzystać dni wolne.
Przewodniczący Komisji Krzysztof Szymczak podziękował Wójtowi za podjęcie decyzji
o zakupie samochodu dla Strażnika. Poprosił jeszcze, aby samochód ten posiadał herb gminy
i został opisany.
Wójt odnosząc się do prośby Przewodniczącego wyjaśnił, że barwy i oznakowanie samochodów
straży gminnych czy miejskich zostały ujednolicone i opisane w stosownych przepisach. Zdaje
sobie sprawę, że taki właśnie samochód będzie dodawał powagi instytucji Strażnika.

Następnie Wójt wspomniał o działaniach podjętych od czasu ostatniego spotkania z radnymi.
- Podpisana została umowa na skanalizowanie m. Łąkie. Sytuacja właściwie od samego
początku była jasna i klarowna. Z 4 min zł. środków z PROW na zadania kanalizacyjne Radoszyn pochłonął kwotę ok. 1,5 min zł. Do wykorzystania pozostało 2,5 min zł. i na
taką kwotę podpisana została umowa. Cena kosztorysowa zadania to ok. 6 min zł.
Wierzymy, że po postępowaniu przetargowym (styczeń, luty - pewność osiągnięcia
niższych cen) osiągniemy kwotę około 4 min zł. Jeśli kwota dofinansowania z PROW nie
przekroczy 75 % kwoty poprzetargowej, to wówczas wykorzystamy w całości przyznaną
pulę pieniędzy. Zakończenie zadania przewidujemy na lipiec 2013 r.
- Przebudowa stadionu sportowego w Ciborzu - przetarg zostanie ogłoszony
prawdopodobnie w przyszłym tygodniu. Okazało się, że środki z Ministerstwa Sportu
w wysokości 316 tys. zł. oraz z PROW muszą być jednocześnie konsumowane,
w związku z tym musieliśmy podzielić inwestycję na dwa etapy - do wykonania
w 2012 r. i w 2013 r. Jeśli po przetargu nie będzie odwołań to wykonawca wejdzie na
inwestycję we wrześniu i w bieżącym roku wykona prace na kwotę ok. 300 tys. zł.
- Zamknęliśmy temat dofinansowania dożynek i wielkiego pływania, które odbyły się
w 2011 r. Dofinansowanie uległo zmniejszeniu, ponieważ zakupione namioty, miały był
kosztem kwalifikowanym, a ostatecznie tak się nie stało. W tym momencie przekazał
prośbę, aby wypożyczone z gminy namioty były szanowane i oddawane kompletne.
Przewodniczący Rady Mirosław Olczak poprosił przewodniczących komisji o przegłosowanie
projektu 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,
W wyniku głosowań wszystkie komisje jednogłośnie pozytywnie przyjęły projekt w w. uchwały
(opinie w załączeniu).
b) 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.
Radny Robert Krych zapytał czy termin wykonania kanalizacji w miejscowości Rokitnica został
przesunięty w czasie, czy inwestycja ta została wykreślona.
Wójt Zbigniew Woch wyjaśnił, że gmina Skąpe funkcjonuje w Aglomeracji Skąpe, do której
przypisanych zostało 6571 jednostek. Przy czym jedna jednostka przypisana jest jednej osobie.
Liczba ta jest wypadkową doliczenia ok. 2500 wczasowiczów. Miejscowości, które nie zostały
wpisane do Aglomeracji czyli: Błonie, Węgrzynice, Zawiszę, Podła Góra, Darnawa
i Przetocznica nie spełniają wymogu określonej liczby osób na kilometr przesyłu ścieków.
W przyjętych przez nas planach wykonanie kanalizacji w m. Łąkie planowane było na rok 2011
lub 2012 i uzależnione od możliwości uzyskania dofinansowania z Unii, Do skanalizowania
pozostały jeszcze trzy miejscowości Rokitnica, Pałek i Niekarzyn. Polska podpisała
zobowiązanie, że do 2015 roku wszystkie wpisane miejscowości zostaną skanalizowane.
W przypadku naszej gminy w 2013 r. zamierzamy przygotować dokumentacje dla trzech
ostatnich miejscowości, a wykonanie planujemy w latach 2014 -2015, ponieważ województwo
lubuskie nie posiada już środków na zadania kanalizacyjne w ramach budżetu 2007-2013. Gdyby
miał dzisiaj wskazywać, to większą szansę na wcześniejszą inwestycję ma Rokitnica.
Ponadto Wójt nadmienił, że z całego budżetu unijnego do samorządów trafiło tylko 20 %
środków. Już dzisiaj mówi się, że w następnym rozdaniu ma to być nawet 50 %. Poza tym do
zadań wykonywanych w ramach PROW mają zostać przypisane drogi publiczne. Gdyby tak się
stało, to będziemy mieli możliwość uzyskania dofinansowania do remontu drogi gminnej
w Radoszynie czy też ulicy Bolesława Chrobrego w Ołoboku.
Przewodniczący Rady Mirosław Olczak poprosił przewodniczących komisji o przegłosowanie
projektu 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.
W wyniku głosowań projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany przez
wszystkie komisje.

Ad. 2
Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodniczący Rady Mirosław Olczak zamknął
wspólne obrady stałych Komisji Rady Gminy Skąpe.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała: Ilona Żalisz

