PROTOKÓŁ
ze wspólnego posiedzenia
Komisji ds. Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej
oraz Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej
odbytego w dniu 2 marca 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Mirosław Olczak powitał Wójta Gminy Zbigniewa Wocha,
Sekretarza Gminy Alicję Hoppen-Anyszko, Skarbnika Gminy Jarosława Wisza, Kierownika OPS
Artura Macula 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. Następnie zaproponował, aby do
przesłanego porządku posiedzenia wprowadzić następujące zmiany:
- zmiana tytułu uchwały z ppkt g)- nowe brzmienie: przyjęcia projektu uchwały Rady Gminy Skąpe
dotyczącej uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Skąpe na lata 2011-2032,
- wprowadzeniu uchwały w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Gmin Rzeczpospolitej Polskiej
Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr,
- wprowadzeniu uchwały w sprawie unieważnienia wyborów sołtysa sołectwa Podła Góra,
- wprowadzenia uchwały w sprawie wyboru sołtysa sołectwa Podła Góra w Gminie Skąpe.
Wobec braku innych propozycji zmian Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie
przyjęcie porządku posiedzenia ze zmianami. W wyniku głosowania porządek został przyjęty
jednogłośnie i przedstawia się następująco:

1. Analiza prowadzonych prac inwestycyjnych.
2. Sprawozdanie z działalności GKRPA w Skąpem za rok 2010 i planowane wydatki na rok
2011.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały Nr IV/10/2010 Rady Gminy Skąpe z dnia 29 grudnia 2010 r, w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Skąpe na rok 2011,
b) zmiany uchwały Nr IV/11/2010 Rady Gminy Skąpe z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na lata 2011-2015,
c) nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Skąpe środków stanowiących
fundusz sołecki,
d) udzielenia pomocy finansowej miastu Zielona Góra na utrzymanie Izby Wytrzeźwień,
e) zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia
inkasentów i określenia wysokości ich wynagrodzenia,
f) zaliczenia dróg stanowiących własność Gminy Skąpe do kategorii dróg gminnych oraz
ustalenia ich przebiegu,
g) przyjęcia projektu uchwały Rady Gminy Skąpe dotyczącej uchwalenia Programu usuwania
azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skąpe na lata 2011 -2032,
h) wystąpienia ze Stowarzyszenia Gmin Rzeczpospolitej Polskiej Euroregion Sprewa-NysaBóbr,
i) unieważnienia wyborów sołtysa sołectwa Podła Góra,
j) wyboru sołtysa sołectwa Podła Góra w Gminie Skąpe.
4. Sprawy różne.
Ad. 1
Wójt Gminy Zbigniew Woch przedstawił analizę prowadzonych prac inwestycyjnych:
a) Skanalizowanie miejscowości Łąkie - chcemy aplikować o środki z WFOŚiGW w działaniu 3.1
Na etapie końcowym jest przygotowanie studium wykonalności, które kosztuje nas 25.000,00 zł.,
ale jest wymagane. Do rozdysponowania jest pula około 28 min zł., a współczynniki mające
wpływ na ocenę wniosku, w przypadku naszej inwestycji niestety wypadają słabo. Jeśli w tym
działaniu nie uda się uzyskać dofinansowania, to będziemy aplikować o środki z PROW, tak jak
to miało miejsce w przypadku budowy kanalizacji w Radoszynie.
b) Budowa kompleksu boisk przy Publicznym Gimnazjum w Radoszynie - zadanie zostanie
wpisane do uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego, która będzie głosowana na sesji w dniu
14 marca - co umożliwi ubieganie się o środki.

c) Sala gimnastyczna w Ołoboku - w 2001 r. będziemy aplikować o środki z bonusu, jaki otrzymało
województwo Lubuskie, jeśli w podziale dokonanym przez Ministerstwo znajdą się fundusze nas
działania oświatowe. Pani Marszałek Województwa Lubuskiego proponuje, aby dofinansowanie
nie było większe niż 50%, aby jak najwięcej samorządów mogło skorzystać.
d) Remont świetlic wiejskich w Pałcku i Skąpem oraz modernizacja stadionu sportowego w Ciborzu
- po 21 marca ma być nabór wniosków o dofinansowanie. Jeszcze nie wiadomo na ile wniosków
gminy uzyskają dofinansowanie. Maksymalnie można dostać środki na pokrycie 75 % kosztów
inwestycji ale nie więcej niż 500 tys. zł. Jeśli znaczenie będzie miała kolejność składanych
wniosków, to uczynimy to w takiej kolejności, w jakiej wymieniłem zadania.
e) Przygotowujemy 2 wnioski na dofinansowanie remontów kościołów w Rokitnicy i Pałcku.
Beneficjentami są parafie, ale my wykonujemy dla nich dokumentacje. Złożyliśmy już wnioski
o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego i do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na
kościół w Pałcku o 33 tys. zł. a na kościół w Rokitnicy o 50 tys. zł.
f) Doposażenie placów zabaw - zadanie dofinansowane ze środków LGD, najprawdopodobniej
w kwietniu ogłosimy przetarg.
g) Ścieżka spacerowa w Niesulicach - chcemy aplikować o środki z LGD.
h) Jesteśmy w trakcie komunalizacji drogi dojazdowej do ośrodków wypoczynkowej w Niesulicach.
Każdego roku łatamy dziury, na nie swojej drodze,a w sezonie i tak wygląda ona fatalnie.
i) Oświetlenie uliczne - gotowe sąjuż pozwolenia.
j) Remont ul. Bolesława Chrobrego w Ołoboku - nie dostaliśmy dofinansowania z tzw.
„schetynówki”. Nie mamy możliwości wypełnienia wymaganych wymogów np. związanych
z intensywnością ruchu na drodze, a także innych współczynników.
k) Zadania wykonywane przez SZGK - podłączenie do kanalizacji osiedla w Ołoboku,
zwodociągowanie działek w Międzylesiu i boiska w Pałcku, skanalizowanie „Kalinowych Pól”,
ul. Borowskiej w Ołoboku oraz ośrodka ZHP w Niesulicach.
l) Malowanie elewacji szkoły w Niekarzynie - zadanie przewidziane do realizacji w wakacje,
pomimo pewnych problemów ze strony Konserwatora Zabytków większość dokumentów jest
przygotowana.
m) Wymiana płotu wokół płotu przedszkola w Ołoboku - zadanie będzie realizowane w kwietniu
a finansowane w połowie przez nas i przez właściciela przedszkola.
n) Radoszyn - trzeba przygotować dokumentację techniczną na zadnie naprawy ciągu drogi od
gimnazjum do stacji paliw.
o) Prawdopodobnie w kwietniu przyjmiemy plan zagospodarowania przestrzennego na Farmę
Wiatrową - z działalności takiej farmy gmina będzie czerpała spory dochód.
p) Chodnik przy przedszkolu w Ciborzu - mamy sygnał od wspólnoty, że zgodzi się na odstąpienie
kawałka terenu pod budowę chodnika.
q) Przystanek PKS w Ciborzu - planujemy dokończyć remont zatoczki autobusowej.
r) Ścinka asfaltowa - chcemy pozyskać ścinkę na wykonanie łącznika między gimnazjum a blokami
w Radoszynie.
Radna Halina Staszyńska zapytała czy w związku tym, że nie otrzymaliśmy środków na
remont ul. Chrobrego w Ołoboku, może uda się wysypać chociaż tłuczeń.
Wójt Gminy wyjaśnił, że nie chciałby stosować półśrodków, gdyż drogę trzeba
wyremontować. Ponieważ gotowa jest dokumentacja techniczna, musimy przyjrzeć się innym
możliwościom dofinansowania.
Radny Mariusz Kuźmicz zapytał o plany związane z przejętym niedawno budynkiem
w Ciborzu naprzeciwko PKS.
Wójt Gminy poinformował, że ekspertyza przeznaczenia piętra na mieszkania jest
gotowa. Obecnie przygotowywana jest koncepcja wykonania dwóch klatek schodowych -- od strony
przedszkola na lokale socjalne.
Radny Andrzej Sworek zapytał o plany remontu drogi Rokitnica ~ Węgrzynice.
Wójt wyjaśnił, że rozmawiał z Panem Starostą o planach inwestycyjnych powiatu.
Sytuacja finansowa powiatu jest wszystkim znana. W planach mają dwie inwestycje drogowe: remont
drogi Wilkowo-Ołobok (za kwotę około 7 min zł.) i drogi Rokitnica-Węgrzynice (ok. 4 min zl.).
Z punktu widzenia Starostwa obie inwestycje są ważne, jednak w żadnym przypadku nie będzie mowy
o remoncie, gdy samorząd gminy nie dofinansuje inwestycji w 50 %. Takich środków na razie nie ma.
Radny Andrzej Kałużny uważa, że lepiej byłoby wyremontować drogę alternatywną dla
A2 Toporów-Skąpe niż drogę Wilkowo-Ołobok.

Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko stwierdziła, że po wybudowaniu autostrady na
drodze A 2 natężenie ruchu zmaleje. Dodała jednak, że droga Rokitn ica-Węgrzyn i ce mimo wszystko
jest bardzo ważna.
Radny Andrzej Kałużny zapytał kiedy zostanie otwarta droga Skąpe - Łąkie.
Wójt Gminy wyjaśnił, że ostateczny termin utrzymania warunków dofinansowania to 30
czerwca br. Jeśli wykonawca w tym terminie nie zdąży oddać drogi może zostać obciążony kosztami
dofinansowania.
Radny Józef Roszczyk zwrócił uwagę, że rolnicy będą mieli problem z dojechaniem do
pól uprawnych.
Radny Krzysztof Szymczak zapytał o możliwość pozyskania od właściciela „Darz-Bór”
1,5 ha ziemi, na której obecnie mieści się boisko.
Wójt Gminy wyjaśnił, że wstępną zgodę tego Pana mamy. Obecnie uprawia on 3 ha
ziemi gminnej pod drogami polnymi. Rzeczoznawca wyceni oba grunty i będziemy mieli dobre
podstawy do negocjacji.

Ad. 2
Sekretarz GKRPA w Skąpem Artur Macul przedstawił sprawozdanie z działalności
komisji za 2010 r. oraz przedstawił plan wydatków na rok 2011 (w załączeniu).
Wobec braku pytań Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu.
Ad. 3
a) Skarbnik Gminy Jarosław Wisz przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały
NrIV/10/2010 Rady Gminy Skąpe z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Skąpe na rok 2011. Wyjaśnił, że wprowadzone zmiany dotyczą:
- zmniejszenia dotacji na wypłatę zasiłków :rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego
o kwotę 79.000,00 zł.,
- zmniejszenia dotacji na pokrycie kosztów dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach
o kwotę 20.000,00 zł.,
- zwiększenia dotacji na wypłatę zasiłków okresowych o kwotę 3.400,00 zł.
- wykreślenia dotacji dla SZGK w Skąpem na realizację inwestycji „Adaptacja pomieszczeń na
lokale socjalne” w kwocie 61.500,00 zł. i wpisania dotacji na zadanie „Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej na osiedlu w Ołoboku”,
- zabezpieczenia w budżecie poręczenia dla LGD „Działaj z nami” w kwocie 40.739,00 zł. na
realizację projektu, wymagającego takiego poręczenia.
W wyniku głosowania projekt został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany.
b) Skarbnik Gminy Jarosław Wisz przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr
IV/11/2010 Rady Gminy Skąpe z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na lata 2011-2015. Wyjaśnił, że uchwała ta jest pochodną
zmian wprowadzonych w uchwale zmieniającej budżet.
W wyniku głosowania projekt został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany.
c) Skarbnik Gminy Jarosław Wisz przedstawił projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na
wyodrębnienie w budżecie Gminy Skąpe środków stanowiących fundusz sołecki. Wyjaśnił, że
w poprzednim roku taka uchwała została podjęta. W myśl jej przepisów środki finansowe
przeznaczone są na sołectwa, a Cibórz nie jest sołectwem, więc mieszkańcom nie
przysługiwałyby fundusze. W naszej gminie funkcjonuje tzw. „główkowe”.
W wyniku głosowania projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
w budżecie Gminy Skąpe środków stanowiących fundusz sołecki został jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowany.
d) Skarbnik Gminy Jarosław Wisz przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy
finansowej miastu Zielona Góra na utrzymanie Izby Wytrzeźwień. Wyjaśnił, że każdego roku ze
środków uzyskanych z zezwoleń na sprzedaż alkoholu przekazywana jest dotacja.
W wyniku głosowania projekt został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany.
e) Sekretarz Gminy Alicja Hoppen - Anyszko przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów
i określenia wysokości ich wynagrodzenia. Wyjaśniła, że w gminie Skąpe zgodnie z uchwałą
inkasentami są sołtysi. Jeśli sołtys wyznaczy inną osobę musi być ona imiennie wskazana
w uchwale i uchwały te podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym.
W wyniku głosowania projekt został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany.

f) Przewodniczący Rady Mirosław Olczak odczytał treść projektu uchwały w sprawie zaliczenia
dróg stanowiących własność Gminy Skąpe do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich
przebiegu.
Wójt Gminy Zbigniew Woch wyjaśniając zagadnienie poinformował, że w roku 2008 ukazał się
nowy katalog zawierający wykaz nieruchomości do opodatkowania. Zgodnie z tym
rozporządzeniem drogi publiczne podlegają zwolnieniu z obowiązku podatkowego za wyjątkiem
dróg wewnętrznych (dojazdy do pół i lasów). Po kontroli UKS kazano nam opodatkować drogi
wewnętrzne w kwocie 735 tys. zł.. W praktyce wygląda to tak, że wyliczoną kwotę musi my sobie
zapłacić. Tym samym zwiększy się dochód na mieszkańca w gminie i o kwotę ok. 600 tys. zł.
prawdopodobnie zostanie nam zmniejszona subwencja wyrównawcza. Aby takim skutkom
zapobiec przygotowaliśmy projekt uchwały. Po jej podjęciu zwolnimy większość dróg z podatku
- drogi publiczne są nieopodatkowane. Stąd ta uchwała.
Radny Józef Roszczyk zauważył, że gmina będzie musiała ponieść koszty związane
z oznakowaniem tych dróg.
W wyniku głosowania projekt został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany.
g) Przewodniczący Rady Mirosław Olczak odczytał treść projektu uchwały w sprawie przyjęcia
projektu uchwały Rady Gminy Skąpe dotyczącej uchwalenia Programu usuwania azbestu i
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skąpe na lata 2011-2032.
Sekretarz Gminy Alicja Hoppen - Anyszko wyjaśniła, że dzisiaj Komisja zaopiniuje projekt
projektu uchwały, gdyż niezbędna jest jeszcze opinia zarządów województwa i powiatu. Uchwała
jest konsekwencją uruchomienia przez WFOSiGW funduszy na zrefundowanie mieszkańcom 80
% kosztów poniesionych na usunięcie azbestu. Dzięki pomocy sołtysów z terenu całej gminy,
•mamy zinwentaryzowane budynki zawierające azbest.
W wyniku głosowania projekt został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany.
h) Przewodniczący Rady Mirosław Olczak odczytał treść projektu uchwały w sprawie wystąpienia
ze Stowarzyszenia Gmin Rzeczpospolitej Polskiej Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr.
Sekretarz Gminy Alicja Hoppen -- Anyszko wyjaśniła, że jesteśmy członkiem Eu region u po raz
drugi. Ponieważ po raz kolejny pomimo obietnic nie udało się znaleźć nam partnerskiej gminy po
stronie Niemiec, występujemy ze Stowarzyszenia.
W wyniku głosowania projekt został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany.
i) Przewodniczący Rady Mirosław Olczak odczytał treść projektu uchwały w sprawie
unieważnienia wyborów sołtysa sołectwa Podła Góra. Następnie odczytał treść wniosku komisji
Rewizyjnej o podjęcie uchwały o unieważnieniu wyborów i zarządzeniu nowych w związku
niedotrzymaniem zapisów statutu Sołectwa.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Mariusz Kuźmicz wyjaśnił, że 17 lutego wpłynął protest
części mieszkańców wsi Podła Góra na wybory sołtysa. Wójt przekazał pismo
Przewodniczącemu Rady Gminy, gdyż to Rada podjęła uchwałę o zarządzeniu wyborów i Rada
może je unieważnić. Z kolei Przewodniczący Rady przekazał pismo do analizy Komisji
Rewizyjnej. Następnie wyjaśnił, że skarżący podnieśli wątek wpisywania nazwiska kandydata na
sołtysa nie bezpośrednio przez uprawnionego mieszkańca, co potwierdzają karty do głosowania.
Radny Andrzej Kałużny stwierdził, że takie sytuacje zdarzały się wszędzie, ale nie skutkowały
protestem. Mimo wszystko jest to sygnał do zmiany zapisów statutów sołectw.
W wyniku głosowania projekt został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany.
Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodniczący Rady Mirosław Olczak
podziękował wszystkim za udział i zamknął wspólne obrady.
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