PROTOKÓŁ Nr XXI/2004
z Sesji Rady Gminy Skąpe
z dnia 12 lipca 2004 r.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Mirosław Olczak otworzył obrady XXI Sesji Rady
Gminy. Przywitał Wójta Gminy – Zbigniewa Wocha, Z-cę Wójta – Panią Alicję HoppenAnyszko, Skarbnika gminy- Panią Małgorzatę Bartczak, Panią Helenę Cichowską – Kierownika
Zakładu Gospodarki Komunalnej , Pana W-ce Starostę ..... Tarczyńskiego, radnych, sołtysów
oraz mieszkańców Gminy Skąpe. Dodał, iŜ na 15 radnych obecnych jest 13 i wszystkie podjęte
uchwały będą miały moc obowiązującą.
Następnie przedstawił porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Interpelacje i wnioski.
3. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy i pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
4. Odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
5. Przyjęcie projektów uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały Rady Gminy Skąpe Nr XIV/84/2004 w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy
Skąpe na rok 2004;
b) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świebodzińskiemu;
c) zmiany uchwały w sprawie utworzenia zakładu budŜetowego oraz uchwalenia Statutu
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Skąpem;
d) zaciągnięcia przez Gminę Skąpe długoterminowego kredytu.
6. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Gminy Skąpe.
7. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady zaproponował poszerzenie porządku obrad o przyjęcie projektu
uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych na
rzecz Gminy Skąpe. Następnie poddał zmieniony porządek obrad pod głosowanie, w wyniku
którego wszyscy radni opowiedzieli się za przyjęciem w/w porządku obrad.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Mirosław Olczak poprosił o wystąpienie Pana W-ce
Starostę ... Tarczyńskiego. .............
Ad.2.
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Następnym punktem posiedzenia były interpelacje i wnioski radnych:
1. Radni Panowie Michał Ligas oraz Zbigniew Waśko poruszyli sprawę dotyczącą wydania
pozwolenia przez Gminę Skąpe na budowę hangaru przez Harcerstwo Świdnica. Jak
powiedzieli Komendant Harcerstwa występował wcześniej z powyŜszą sprawą, ale z powodu
braku odpowiednich pozwoleń otrzymał negatywną odpowiedź. W chwili obecnej posiadają
juŜ wszystkie niezbędne dokumenty;
2. Radna Pani Ewa Romanik poprosiła o interwencje w ZDW w sprawie zakrętu w
miejscowości Radoszyn w kierunku Świebodzina. Zwróciła uwagę, iŜ po jego wewnętrznej
stronie powstały nierówności, które powodują silne drgania samochodu. Zapytała równieŜ
Wójta z jaką częstotliwością są opróŜniane pojemniki na odpady przy przystankach
autobusowych;
3. Radny Pan Wiesław Uszak wnioskował o ustalenie miejsca na plac zabaw dla dzieci w
miejscowości Skąpe. Powiedział równieŜ, iŜ Koło Gospodyń Wiejskich w Skąpem zwraca się
z prośbą o wyminę okien, poniewaŜ są bardzo stare i nieszczelne;
4. Radny Pan Alfred KałuŜny zapytał Wójta czy temat wybudowania własnej oczyszczalni
ścieków będzie realizowany przez Gminę Skąpe;
5. Sołtys Pan Aleksander Kwolik wnioskował o wprowadzenie obowiązku zakupu pojemników
na odpady dla mieszkańców Skąpego.
6. Sołtys Pan Andrzej Szymanowski zwrócił uwagę, iŜ w miejscowości Błonie nie dostawiono
nowych, pomarańczowych koszy na śmieci.
7. Mieszkaniec Gminy Skąpe Pan ..... Tumielewicz odczytał swoje oświadczenie w sprawie
nabycia działki w miejscowości Radoszyn, przez Gminę Skąpe od Agencji Nieruchomości
Rolnych. Oświadczenie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad.3.
W okresie międzysesyjnym podejmowane były następujące prace:
1. Podpisano umowy na inwestycje: „ Remont dachu w Gimnazjum w Radoszynie” oraz
„ Remont wraz z wyposaŜeniem świetlicy szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej
w Ołoboku”.
2. Podpisano równieŜ wstępną umowę na wodociąg w miejscowości Pałck. Termin podpisania
ostatecznej umowy wynosi 21 dni.
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3. Wyłoniono wykonawcę na wykonanie świetlicy w miejscowości Podła Góra. Kwota
inwestycji została zwiększona z powodu wzrostu podatku Vat.
4. Odbyło się spotkanie w sprawie polityki ściekowej w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w
Gorzowie Wlkp. Zaprezentowano na nim naszą wstępną koncepcję wodno-ściekową, w
której podzielono gminę na dwie części, z których jedna miałaby tłoczyć ścieki do
oczyszczalni w Ciborzu, druga natomiast do nowej w Ołoboku. Inwestycji wybudowania
własnej oczyszczalni ścieków Gmina Skąpe nie jestet w stanie wykonać z własnych środków
finansowych. Wniosku do funduszu złoŜyć równieŜ nie moŜe do czasu, gdy Gmina
Świebodzin nie wskaŜe miejsca przyłączenia. Na w/w spotkaniu okazało się, iŜ koszt
odprowadzania ścieków stanowi 8 zł, ewentualnie 10 zł. Pomysł wybudowania własnej
oczyszczalni ścieków nie znalazł poparcia, zalecono sporządzić ekspertyzę, która wyjaśni
dwie opcje 1. Tłoczenie ścieków do .................................. 2. Budowa oczyszczalni w Ciborzu
na bazie obecnie funkcjonującej;
5.

W sprawie stacji hydroforowej w m. Kalinowo okazało się, Ŝe Agencja Skarbu Państwa
obecnie nie moŜe przekazać obiecanej kwoty 40 tys. zł. Sytuacja taka jest spowodowana
zablokowaniem działań związanych ze sprzedaŜą i wypłatami pieniędzy dla samorządów.

6. Wykonywane są dwa place z kostki brukowej przy Publicznym Gimnazjum w Radoszynie
oraz Publicznej Szkole Podstawowej w Ołoboku.
7. Rozstrzygnęła się sprawa związana z przydziałem autobusu szkolnego. Obecnie wiadomo, iŜ
będzie to autobus marki Sanos i zostanie wykonany do września b.r.
8. Ogłoszono przetarg na prowadzenie niepublicznych przedszkoli w Ołoboku i Radoszynie.
Zgłosiły się dwa podmioty chętne do prowadzenia w/w placówek.
9. Powierzono stanowiska dyrektorów na kolejne pięć lat szkolnych Pani Barbarze Gławdel
i Panu Krzysztofowi Rączkowskiemu. W szkołach w Międzylesiu i Niekarzynie odbędą się
konkursy na stanowiska dyrektorów w dniu 2 sierpnia b.r.;
Ad. 4
Odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania radnych:
1. Odnosząc się do interpelacji Radnych Panów Zbigniewa Waśko i Michała Ligasa Wójt
powiedział, iŜ Komendant harcerstwa w Świdnicy nie posiadając wcześniej odpowiednich
pozwoleń nie mógł otrzymać od Gminy zgody na budowę hangaru. Obecnie, gdy posiada juŜ
wszystkie dokumenty moŜe wystąpić do Gminy o pozwolenie na budowę hangaru;
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2. Odpowiadając na interpelację Radnej Pani Ewy Romanik Wójt zapewnił, iŜ sprawa zostanie
przekazana do ZDW. Wspomniał, iŜ w najbliŜszym czasie ma spotkanie w Zarządzie Dróg
Wojewódzkich w sprawie nawierzchni i przebudowy łuku w Radoszynie. Jak powiedział,
chciałby poruszyć równieŜ problem skrzyŜowania w miejscowości Skąpe;
3. W nawiązaniu do wypowiedzi Radnego Pana Wiesława Uszaka Wójt stwierdził, iŜ
w miejscowości Skąpe nie ma typowego miejsca na plac zabaw, nie zmienia to jednak faktu,
iŜ w/w plac powinien zaistnieć. W związku z powyŜszym trzeba powaŜnie zastanowić się nad
wyborem miejsca i wreszcie zacząć go budować. Wymiana okien w pomieszczeniach Koła
Gospodyń Wiejskich jest niezbędna, poniewaŜ są one bardzo nieszczelne. Poza tym pieniądze
główkowe Sołectwa Skąpe zostaną w części na ten cel przekazane.
4. Odnosząc się do wypowiedzi Pana Sołtysa Aleksandra Kwolika Wójt powiedział, iŜ idąc
przykładem Sołtysa Pana Józefa Działo powinno się nakłaniać, zachęcać mieszkańców wsi
do zakupu pojemników na odpady. Wójt nie moŜe nakazać mieszkańcom zaopatrzenia się w
w/w pojemniki.
5. Odpowiadając na interpelację Sołtysa Pana Andrzeja Szymanowskiego Wójt zaznaczył, iŜ
zakupiono nowe kosze na śmieci, na podstawie zapotrzebowań składanych przez
poszczególnych sołtysów. Jak powiedział Wójt problemu nie ma, poniewaŜ jeszcze trzy
pozostały i moŜna się po nie zgłosić. Koszty pojemników zostaną odjęte z pieniędzy
główkowych.
Ad.5.
Punkt ten dotyczył przyjęcia projektów uchwał:
1. Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały
Rady Gminy Skąpe Nr XIV/84/2004 w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Skąpe na rok
2004. Następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały w/w. Wszystkie komisje
wyraziły pozytywne opinie. W wyniku głosowania projekt uchwały został jednogłośnie
podjęty i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
2. Przewodniczący Rady Gminy przeczytał treść projektu uchwały w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Świebodzińskiemu. Pan Przewodniczący oddał głos Panu
Wójtowi, który powiedział, iŜ w dniu dzisiejszym uczestniczył w spotkaniu dotyczącym
wykonania drogi w Skąpem. Nie było to udane spotkanie dla Gminy Skąpe, z powodu
licznych uchybień w projekcie drogi w Skąpem, nie ujęcia w nim znaczących elementów.
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Wszystko to spowodowało, iŜ Gmina Skąpe będzie zmuszona wyasygnować dodatkowe
50 tys. zł. na w/w inwestycję. Jak powiedział Wójt w ciągu kolejnych 3 dni odbędzie się
ostateczne zebranie i podjęcie konkretnej decyzji w sprawie kontynuowania lub
zakończenia inwestycji.
Radny pan Wiesław Uszak zaproponował, aby zobowiązać uchwałą Wójta do wystąpienia
z regresją do biura projektowego, które wykonywało projekt drogi.
Następnie przystąpiono do głosowania, nad upowaŜnieniem Wójta do zmiany kwoty
inwestycji. W wyniku którego wszyscy radni opowiedzieli się za.
3. Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały
w sprawie utworzenia zakładu budŜetowego oraz uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Skąpem. Komisje Rady Gminy wyraziły pozytywne opinie. Następnie
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały w/w. W wyniku
głosowania projekt uchwały został

jednogłośnie podjęty i stanowi załącznik do

niniejszego protokołu.
4. Przewodniczący Rady Gminy przeczytał treść projektu uchwały w zaciągnięcia przez
Gminę Skąpe długoterminowego kredytu. Wszystkie komisje wyraziły pozytywne opinie.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie, w wyniku którego projekt uchwały został
jednogłośnie podjęty i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
5.

W związku z poszerzeniem porządku obrad przewodniczący Rady Gminy odczytał treść
projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji
Nieruchomości Rolnych na rzecz Gminy Skąpe.
Wójt powiedział, Ŝe działka na której znajdują się elementy uŜyteczności publicznej tj.
stawek p.poŜ i studnie głębinowe, powinna zostać przekazana Gminie. Takie działania
naleŜało podjąć juŜ wcześniej. Stało się jednak inaczej, ponadto powstały problemy z
naliczaniem podatku od tej ziemi i obecnie Gmina Skąpe występuje o przekazanie
nieruchomości przez Agencję. Gmina nie wnika w konflikty pomiędzy mieszkańcami
bloków w Radoszynie a Panem Tumielewiczem.

Zanim nieruchomość zostanie

przekzana Gminie Skąpe wcześniej Agencja Skarbu Państwa i Pan Tumielewicz muszą
dojść do porozumienia. W/w uchwała jest uchwała intencyjną, o niczym nie przesądza.
Pozwoli

jedynie

po

osiągnięciu

konsensusu

przez

zainteresowanych,

przejąć

nieruchomość. Przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały. W wyniku
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głosowania projekt uchwały został jednogłośnie

podjęty i stanowi załącznik do

niniejszego protokołu.

Ad. 6.
Przed przystąpieniem do tego punktu obrad sesji Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy są
jakiekolwiek zastrzeŜenia do protokołu XX Sesji Rady Gminy Skąpe. PoniewaŜ zastrzeŜeń nie
było, poddał pod głosowanie treść protokołu, który został jednogłośnie przyjęty.

Ad. 7.
Przewodniczący Rady Gminy podziękował zebranym radnym, sołtysom oraz mieszkańcom
Gminy Skąpe za udział w XXI Sesji Rady Gminy. Zamknął obrady XXI Sesji Rady Gminy.
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