PROTOKÓŁ
wspólnego posiedzenia
stałych Komisji Rady Gminy Skąpe
z dnia 16 czerwca 2021 r.
Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Kuźmicz, przywitał zebranych radnych, Wójta
Gminy Zbigniewa Wocha, Sekretarza Gminy Alicję Hoppen-Anyszko, Skarbnika Gminy
Brygidę Sewohl. Szczególnie miło przywitał Komendanta Powiatowego PSP w Świebodzinie
mł. bryg. mgr Mariusza Wójcika, zaproszonego na dzisiejsze posiedzenie. Następnie
poinformował, że obrady są przeprowadzone w trybie hybrydowym umożliwiającym radnym
zdalny udział. Zaproponował swoją kandydaturę na prowadzącego wspólne posiedzenie
stałych Komisji Rady Gminy Skąpe. Ponieważ innych kandydatów nie zgłoszono, w wyniku
głosowania imiennego Radny Mariusz Kuźmicz został wybrany na prowadzącego obrady.
Poinformował, że na stan 15 radnych, obecnych jest 12 – z czego 4 osoby zdalnie (lista
obecności w załączeniu). Następnie przedstawił porządek posiedzenia, do którego na wniosek
Wójta Gminy zaproponował wprowadzić dodatkową uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na
przyjęcie dotacji ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze oraz wycofać projekt
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie
bezprzetargowym. Więcej zmian do porządku nie zgłoszono, więc Prowadzący obrady
zarządził głosowanie nad zmianą porządku obrad. W wyniku głosowania imiennego wszyscy
radni opowiedzieli się za przyjęciem zmiany, a porządek przedstawia się następująco:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) udzielenia Wójtowi Gminy Skąpe wotum zaufania,
b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Skąpe wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 r.,
c) absolutorium dla Wójta Gminy Skąpe,
d) o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2021 rok,
e) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Skąpe na lata 2021-2030,
f) zaliczenia dróg stanowiących własność Gminy Skąpe do kategorii dróg gminnych oraz
ustalenia ich przebiegu,
g) o zmianie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych
zaliczonych do sektora finansów publicznych prowadzonych przez Gminę Skąpe,
h) ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Skąpe oraz
określenia granic ich obwodów,
i) wyrażenia zgody na przyjęcie dotacji ze środków finansowych pozostających w
dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Zielonej Górze.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Sprawy różne.
4. Zamknięcie obrad.
Z uwagi na obecność Komendanta Powiatowego PSP w Świebodzinie, Prowadzący
obrady w pierwszej kolejności oddał mu głos.
Komendant Powiatowy PSP w Świebodzinie podziękował za zaproszenie go na
posiedzenie. Wyjaśnił, że wniosek dot. dofinansowania w wysokości 20 tys. zł do utworzenia
zapasowego Stanowiska Kierowania złożył już na etapie tworzenia budżetu gminy na 2021 r.
Ma świadomość, że wydatkowanie środków z funduszy gminnych budzi wiele kontrowersji,
dlatego też bardzo cieszy się, że osobiście może zapoznać radnych z potrzebami Komendy
w tym zakresie. Funkcjonujący w straży od 20 lat system łączności analogowej, uniemożliwiał
połączenie z jednostkami na krańcowych terenach powiatu, w tym na terenie Gminy Skąpe.
Dlatego też przygotowana została koncepcja modernizacji systemu łączności, która
systematycznie, w miarę możliwości finansowych jest realizowana. Następnie Komendant

przedstawił prezentację, obrazującą cały proces modernizacji i jego wdrażanie (prezentacja
w załączeniu do protokołu).
Prowadzący obrady Mariusz Kuźmicz poprosił o wyjaśnienie zmian w funkcjonowaniu
OSP ujętych w nowej ustawie.
Komendant poinformował, że ustawa faktycznie nie do końca precyzyjnie opisywała
pewne zagadnienia, ale odbywają się konsultacje, w efekcie których wprowadzono poprawki
wypracowane przez praktyków. Zmiany dot. m.in. wprowadzenia dodatku do emerytur dla
członków OSP, przypisanie jednostkom ujętym w KSRG udziału w działaniach ratowniczogaśniczych, a pozostałym działań edukacyjnych i pomocniczych dla gmin. Komendant jest
zdania, że o kształt OSP nie ma co się martwić, bo w dalszym ciągu będą one działały jako
stowarzyszenia, czyli niezależnie od struktur zewnętrznych.
Radny Andrzej Kałużny zapytał czy działania jednostki z Ołoboku mają zostać
poszerzone o działania w ramach ratownictwa wodnego.
Komendant wyjaśnił, że koncepcja wypracowana wiele lat temu przewiduje
specjalizację jednostek wpisanych do KSRG. Ponieważ działania takie związane są ściśle
z możliwościami finansowymi, należy to pod tym kątem analizować. Zakres działań w ramach
ratownictwa wodnego, miałby polegać na utrzymaniu niewielkiej łodzi płaskodennej, wyjęciu
osoby potrzebującej z akwenu i udzielenie jej pomocy przedmedycznej. Jako Komendant
Powiatowy chciałby opiniować propozycje specjalizacji jednostek.
Radny Andrzej Kałużny zapytał o podejmowanie działań związanych z usuwaniem
gniazd os, pszczół czy szerszeni i zdejmowaniem z drzew kotów.
Komendant wyjaśnił, że strażacy raczej wystrzegają się podejmowania działań
związanych ze zdejmowaniem zwierząt z drzew, chyba że jest to sytuacja wyjątkowa. Co do
usuwania gniazd owadów, to czynią to także w sytuacjach nagłych, gdy zagrażają one
zdrowiu lub życiu ludzi. Działania podejmują głownie w budynkach użyteczności publicznej
lub gdy osoby są uczulone.
Prowadzący obrady Mariusz Kuźmicz podziękował Komendantowi za przybycie
i wyczerpujące wyjaśnienia. Poinformował, że radni przedyskutują kwestie dofinansowania
i o decyzji Komendant zostanie poinformowany.
Wójt Gminy Zbigniew Woch jest zdania, że ze wstępnego kosztorysu przedstawionego
przez Komendanta wynika, że na zadanie związane z zapasowym stanowiskiem potrzebne
są fundusze w wysokości 52.200,00 zł. Taką kwotę udałoby się uzyskać przy dofinansowaniu
z gmin wiejskich w wysokości 10.000,00 zł. i wyższym dofinansowaniu od gmin miejskowiejskich. Dlatego też Wójt rekomenduje, aby taką kwotą wesprzeć Komendanta.
W wyniku głosowania radni jednogłośnie przyczynili się do propozycji Wójta.
Ad. 1
a) Prowadzący obrady Mariusz Kuźmicz poinformował, że debata nad raportem o stanie
Gminy Skąpe za 2020 r. odbędzie się na sesji i wtedy głosowaniu będzie poddana
uchwała w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi. Nie mniej jednak poprosił
przewodniczący stałych komisji o przegłosowanie skierowania projektu uchwały pod
obrady sesji.
W wyniku głosowań komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały –
kierując go pod obrady sesji.
b) Skarbnik Gminy Brygida Sewohl poinformowała, że w terminie do końca marca każdego
roku, radni otrzymują sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok poprzedni,
a w terminie do końca maja sprawozdanie finansowe gminy. Ponadto sprawozdania te
zamieszczane są w biuletynie informacji publicznej i każdy ma możliwość zapoznania się
z nimi. Następnie Skarbnik Gminy omówiła pokrótce wykonanie budżetu gminy za 2020 r.
Planowane dochody na kwotę 30.002.127,52, wykonano w wysokości 29.887.991,25zł tj.
99,62% planu, szczegółowo zobrazowanych w załączniku Nr 2. Dochody bieżące
w wysokości 26.236.558,94 zł zrealizowano w kwocie 25.711.214,13 zł, tj. 98,00%, zaś
planowane dochody majątkowe w kwocie 3.765.568,58 zł wykonano w wysokości
4.176.777,12 zł tj. 110,92% planu.

Na rok 2020 planowano wydatki gminy w kwocie 31.461.387,52zł, zrealizowano
w wysokości 25.883.958.37zł, co stanowi 82,27% planu.
Planowane wydatki bieżące w kwocie 25.426.445,68zł zrealizowano w wysokości
22.316.227,51zł, tj. 87,77%, z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych wyniosły 12.635.057,75zł (planowane 5.428.794,73zł)
tj. 81,89% planu, z tego na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.732.899,73zł (planowane
8.847.834,21zł) tj. 87,40% planu,
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 4.902.158,02zł (planowane
6.580.960,52zł) tj. 74,49% planu,
2) dotacje na zadania bieżące wyniosły 1.347.840,50zł (planowane 1.393.846,00zł),
tj. 96,70% planu,
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 8.134.303,21zł (planowane
8.361.007,00zł), tj. 97,29% planu,
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wyniosły 114.639,64 zł
(planowane 114.797,95 zł), tj. 99,86% planu,
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 zł (planowane 0,00 zł), 6) wydatki na obsługę
długu wyniosły 84.386,41zł (planowane 128.000,00 zł), tj. 65,93% planu.
Planowane wydatki majątkowe w kwocie 6.034.941,84zł zrealizowano w wysokości
3.567.730,86zł, tj. 59,12%, z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków
z Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
wyniosły 12.998,70 zł (planowane 1.570.643,54zł).
Według stanu na 31.12.2020r. Gmina Skąpe posiada zobowiązania finansowe
w wysokości 3.485.180,00zł, co stanowi 11,66% zrealizowanych dochodów.
Zobowiązania powstały z tytułu:
• emisji obligacji komunalnych w łącznej wysokości 3.200.000,00zł,w tym 2.000.000,00zł
wyemitowano na budowę kanalizacji w Pałcku i wodociągu w Radoszynie,
• pożyczki na zadanie związane z zakupem wozu asenizacyjnego w łącznej wysokości
285.180,00zł.
Zadłużenie Gminy Skąpe na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania wynosi
3.474.995,00zł, co stanowi 11,84% planowanych dochodów budżetu 2021 roku.
W wyniku głosowania komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Skąpe wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 r.
c) Prowadzący obrady Mariusz Kuźmicz poprosił o przegłosowanie w Komisjach
i skierowanie pod obrady sesji projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
Wójtowi Gminy.
W wyniku głosowań komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
d) Skarbnik Gminy Brygida Sewohl omówiła projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie
uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2021 rok. W projekcie proponuje się następujące
zmiany:
- zwiększa się dochody i wydatki o 18,00zł na realizację zadań związanych z wydawaniem
Karty Dużej Rodziny,
- zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 2.730,00zł na świadczenia pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów,
- zwiększa się wydatki na dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych o kwotę
14.100,00zł. Środki zostaną przeznaczone na doposażenie jednostek,
- zwiększa się wydatki na utrzymanie dróg o kwotę 5.079,01zł,
- zwiększa się dochody z dotacji na zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla
uczniów szkół podstawowych o kwotę 48.700,11zł. i zwiększa się wydatki na ww. zadanie
wraz z jego obsługą o kwotę 48.900,11zł,
- przeznacza się 28.822,80zł na projekt pn. "Edukacja antysmogowa w Gminie Skąpe",
projekt będzie dofinansowany z WFOŚiGW w Zielonej Górze w kwocie 14.411,40zł i o tę
kwotę zwiększa się planowane dochody z dotacji. Projekt będzie realizowany przy udziale

szkół podstawowych w Ołoboku, Radoszynie i Międzylesiu w roku szkolnym 2021/2022
oraz 2022/2023,
- zwiększa się planowane przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 33.790,41zł.
Wójt Zbigniew Woch wracając jeszcze do tematu finansowania działań związanych
z ochroną przeciwpożarową poinformował, że do przetargu na rozbudowę strażnicy OSP
w Ołoboku wpłynęły 2 oferty i żadna z nich nie mieści się w ramach zabezpieczonych
w budżecie środków w wysokości 250 tys. zł. o Szczegółach będzie mógł poinformować
dopiero na jutrzejszej sesji. Przypomniał, że dofinansowanie do tego zadania z WFOŚiGW
w Zielonej Górze jest na poziomie 94 tys. zł.
Radny Mariusz Kuźmicz zapytał ilu strażaków jest obecnie w OSP w Ołoboku.
Radny Bartosz Derejczyk stwierdził, że zaangażowanie zarówno młodszych jak
i starszych jest duże.
Wracając do projektu uchwały o zmianach w budżecie Wójt poinformował, że
zaplanowane na remont przedszkola w Ciborzu 46 tys. zł, związane jest z koniecznością
wykonania remontu i wyposażenia kuchni. Zadanie to, podobnie jak przełożenie dachu
na budynku przedszkola w Radoszynie wykonamy w okresie wakacyjnym.
Odnośnie przebudowy ul. Jeziorowej w Niesulicach wyjaśnił, że zadanie to pojawiło się
nagle, gdyż w ramach LGD pojawiły się środki na zadania związane z turystyką
i wypoczynkiem – dla każdej gminy po 120 tys. zł. Ta właśnie ulica najbardziej kojarzy się
z aspektem turystyczno-wypoczynkowym a w obecnym stanie burzy estetykę tego
miejsca. Jeśli radni mają inne propozycje na to działanie to jest otwarty. Niemniej jednak
uważa, że dokumentację dla tego zadania należy wykonać, bo prędzej czy później
zadanie byłoby realizowane.
Następnie Wójt odniósł się do wniosków złożonych w ramach działania rządowego dla
miejscowości popegeerowskich. Złożyliśmy dwa takie wnioski: jeden na przebudowę dróg
dojazdowych do wspólnot mieszkaniowych w Ołoboku i Radoszynie a drugi na
przebudowę świetlicy wiejskiej w Podłej Górze. Choć mocno trzymaliśmy kciuki za
inwestycje drogowe, dofinansowanie otrzymaliśmy na świetlicę. Na 80 gmin
dofinansowanie uzyskało 30. Wstępnie planowano na ten cel kwotę 250 mln zł. dla 600
gmin w Polsce. Ostatecznie kwotę zwiększono do 340 mln z czego Województwo
Lubuskie otrzymało 17 mln zł.
W wyniku głosowań komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały proponowane
w projekcie zmiany w budżecie.
e) Skarbnik Gminy Brygida Sewohl omówiła projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na lata 2021-2030.
Poinformowała, że proponowane zmiany wynikają ze zmian w budżecie.
W wyniku głosowań imiennych komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt
uchwały.
f) Wójt Zbigniew Woch omówił projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg stanowiących
własność Gminy Skąpe do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.
Poinformował, że sytuacja jest jasna i znana radnym, gdyż od jakiegoś czasu o niej
wspominał. W 2020 r. przejęliśmy tę drogę z zasobów Skarbu Państwa. Stan techniczny
tej drogi budzie wiele do życzenia.
Dlatego też podjęliśmy się przygotowania
dokumentacji na jej remont a o środki na jej remont chcemy ubiegać się z Funduszu Dróg
Samorządowych. Termin składania wniosków przypadka na przełom lipca i sierpnia i do
tego czasu konieczne jest nadanie numeru drodze i określenie jej kategorii. Do podjęcia
przez gminę tej uchwały niezbędna była opinia zarządu niezbędna też była opinia
Zarządu Powiatu Świebodzińskiego, którą tenże podjął 9 czerwca br.
W wyniku głosowań imiennych komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt
uchwały.
g) Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko omówiła projekt uchwały o zmianie uchwały
w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora
finansów publicznych prowadzonych przez Gminę Skąpe. Wyjaśniła, że do czasu
zakończenia procedur związanych z ustaleniem taryfy za wodę i odbiór ścieków, nie ma

możliwości przejęcia przez ZWiK obsługi finansowo-księgowej. Dlatego też proponuje się
przesunięcie terminu do 1 sierpnia 2021 r.
Wójt Zbigniew Woch dodał, że obecnie mamy kłopot z zatwierdzeniem nowej taryfy i
regulator nie chce się zgodzić na stawki jakie proponujemy. Sam w tej sprawie odbył dwie
rozmowy telefoniczne z przedstawicielami Wód Polskich we Wrocławiu i tłumaczył, że
chcemy, aby Zakład przy pomocy swoich pracowników a nie pracowników gminy
realizował obsługę finansową, ponieważ koszty z tym związane są de facto kosztami
Zakładu a nie gminy. Wyjaśniono mu, że w takiej sytuacji samorząd może wprowadzić
dotacje do taryf. Niestety zmierza to do tego, że ta księgowość będzie nas kosztować 200
tys. zł.
W wyniku głosowań imiennych komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt
uchwały.
h) Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko omówiła projekt uchwały w sprawie ustalenia
planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Skąpe oraz określenia
granic ich obwodów. Wyjaśniła, że zmiana uchwały związana jest ze zmianą nazwy szkoły
ze Szkoły Podstawowej w Niekarzynie na Szkołę Podstawową w Radoszynie, co miało
miejsce po jej przekształceniu w 2020 roku. Zmiana uchwały we wskazanym zakresie jest
zatem czynnością czysto formalną.
W wyniku głosowań imiennych komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt
uchwały.
i) Wójt Zbigniew Woch omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie
dotacji ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Wyjaśnił, że od września
planujemy wdrożyć w naszych szkołach przedsięwzięcie związane z ekologią i czystym
powietrzem. W ramach tej akcji na budynkach szkół zamontowane zostaną urządzenia
do pomiaru jakości powietrza. W akcję zaangażowała się MRG a także dyrektorzy szkół
i nauczyciele, którzy zostaną do tego celu specjalnie przeszkoleni. Dbałość o powietrze,
o Ziemię powinna być priorytetem, a najlepiej zaszczepić ją wśród najmłodszych, bo to
oni w konsekwencji motywują swoich rodziców czy dziadków. Jeśli nasze działania nie
przełożą się na zachowania tych, którzy palą w piecach byle czym, to zaczną się dla nich
sankcje. W całym przedsięwzięciu Wójt widzi duże pole do działalności edukacyjnej.
Radny Mariusz Kuźmicz zapytał czy wiadomo już coś w temacie deklaracji dot. źródeł
ciepła i źródeł spalania paliw.
Wójt odpowiedział, że odbiór deklaracji od mieszkańców w formie papierowej to
obowiązek gminy dlatego też będziemy podejmować czynności w tym temacie. Na tę
chwilę nie potrafi jeszcze powiedzieć kto będzie się tym zajmował.
W wyniku głosowań imiennych komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt
uchwały.
Ad. 2
Prowadzący obrady Mariusz Kuźmicz poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu ze
wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady Gminy Skąpe z dnia 26 maja 2021 r. W wyniku
głosowania imiennego protokół został jednogłośnie przyjęty.
Ad. 3
Radny Andrzej Stańczak zgłosił konieczność zabezpieczenia butli z gazem przy
budynku po szkole podstawowej w Niekarzynie. Butla jest tylko w połowie opróżniona i może
stwarzać niebezpieczeństwo tym bardziej, że wieczorami przy budynku kręcą się nieproszeni
goście.
Wójt poinformował, że rozmawiał z pracownikiem na ten temat i czynności w tym
temacie są już podejmowane.
Radny Karol Dauksza zgłosił potrzebę zamontowania kranu z wodą na placu zabaw
w Radoszynie. Poinformował także, że na działce położonej za szkołą jeden z mieszkańców
wywozi pozostałości po swojej działalności.

Wójt stwierdził, że jeśli działka, o której wspomina radny należy do osoby prywatnej to
nie widzi możliwości zadziałania.
Radny Mariusz Kuźmicz zapytał czy w niepublicznych przedszkolach będzie w wakacje
świadczona usługa dla dzieci.
Wójt odpowiedział, że nie ma komunikaty, że będzie inaczej niż w latach ubiegłych.
Radny Mariusz Kuźmicz poprosił, aby informacja na ten temat została rodzicom
przekazana odpowiednio wcześniej.
Radny Bartosz Derejczyk stwierdził, że rodzice wiedzą o tym czy i które przedszkole
będzie w wakacje otwarte.
Radny Karol Dauksza zapytał kiedy zostanie przeprowadzony remont dachu
i ocieplenie budynku przedszkola w Radoszynie i czy przy okazji tej inwestycji udałoby się
zmienić pokrycie dachowe na budynku gospodarczym przy tzw. sołtysówce.
Wójt odpowiedział, że remont przewidziany jest na miesiące letnie, a co do
rozszerzenia remontu o dodatkowe prace, to będziemy zastanawiali się po wyłonieniu
wykonawcy.
Radny Bartosz Derejczyk zgłaszał temat stukającej płyty na mostku w Ołoboku
i chciałby wiedzieć, czy coś w tym temacie wiadomo.
Wójt Stwierdził, że Starostwo ma kłopot z mostem przy Czarnym Bunkrze.
Dokumentacja na jego przebudowę jest przygotowywana, ale jest on w tak fatalnym stanie, że
na ostatniej sesji Starosta wnioskował o zabezpieczenie kwoty 90 tys. zł. na wykonanie prac
naprawczych, bo w przeciwnym razie most trzeba by było zamknąć. Niestety pozostałe mosty
w Ołoboku także są w nienajlepszym stanie. Dodatkowo są to obiekty zabytkowe, co nie
ułatwia sprawy. Sam uczestniczył w spotkaniu z Dyrektorem Lasów Państwowych, którzy
także są tematem zainteresowani.
Radny Andrzej Kałużny zapytał czy w tym roku organizowane będą dożynki gminne.
Radny Mariusz Kuźmicz poinformował, że Szpital Cibórz zrezygnował z organizacji
festynu rodzinnego w tym roku.
Wójt jest zdania, że decyzję powinniśmy podjąć jak najszybciej i ogłosić ją na sesji.
Sam jest zdania, że to nie jest czas, aby dawać sygnał, że pandemia już za nami. Wielu z nas
przeżyło osobiste tragedie i ma kłopoty związane z pandemią. Epidemiolodzy zapowiadają
czwartą falę, a jaka ona będzie tego nie wiemy. Dlatego też uważa, że organizowanie dożynek
w tym roku byłoby wielce nieodpowiedzialne.
Ad. 4
Wobec wyczerpania porządku posiedzenia prowadzący obrady Mariusz Kuźmicz
zamknął wspólne obrady stałych Komisji Rady Gminy Skąpe.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Prowadzący obrady
Mariusz Kuźmicz
Protokołowała: Ilona Zalisz
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