PROTOKÓŁ Nr IV/2015
z Sesji Rady Gminy Skąpe
z dnia 30 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady Gminy Halina Staszyńska otworzyła o godzinie 9— obrady VI Sesji Rady
Gminy. Przywitała zebranych radnych i sołtysów, Sekretarza Gminy Alicję Hoppen-Anyszko,
Skarbnika Gminy Jarosława Wisza, pracowników urzędu gminy i mieszkańców gminy. Stwierdziła, że
na stan 15 radnych obecnych jest 13 (nieobecni Agnieszka Żak-Gwizda, Piotr Olszewski), więc
podjęte uchwały będą miały moc obowiązującą. Następnie zaproponowała wprowadzić dodatkową
uchwałę do przesłanego porządku obrad w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej oraz zmienić tytuł
uchwały z ppkt 19), który otrzyma brzmienie: przeprowadzenia wyborów przewodniczącego zarządu
osiedla Cibórz i członków zarządu osiedla Cibórz. Ponieważ innych zmian nie zgłoszono,
Przewodnicząca odczytała porządek posiedzenia i poprosiła o jego przegłosowanie. W wyniku
głosowania porządek posiedzenia wraz z zaproponowaną zmianą został przyjęty jednogłośnie
i przedstawia się następująco:
I.
Otwarcie obrad sesji.
II.
Interpelacje i wnioski.
III.
Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
IV.
Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy i pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
V.
Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Skąpe na rok 2015,
2) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości oznaczonej geodezyjnie
nr 207/12, obręb Radoszyn na czas określony w trybie bezprzetargowym,
3) zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie wyznaczenia
aglomeracji Skąpe,
4) przeprowadzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej wsi Błonie,
5) przeprowadzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej wsi Darnawa,
6) przeprowadzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej wsi Kalinowo,
7) przeprowadzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej wsi Łąkie,
8) przeprowadzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej wsi Międzylesie,
9) przeprowadzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej wsi Niekarzyn,
10) przeprowadzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej wsi Niesulice,
11) przeprowadzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej wsi Ołobok,
12) przeprowadzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej wsi Pałek,
13) przeprowadzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej wsi Podła Góra,
14) przeprowadzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej wsi Radoszyn,
15) przeprowadzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej wsi Rokitnica,
16) przeprowadzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej wsi Skąpe,
17) przeprowadzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej wsi Węgrzynice,
18) przeprowadzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej wsi Zawiszę,
19) przeprowadzenia wyborów przewodniczącego zarządu osiedla Cibórz i członków zarządu
osiedla Cibórz.
20) wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie
Skąpe,
21) planu pracy Komisji Rewizyjnej.
VI.
Przedstawienie sprawozdania ze średnich wynagrodzeń nauczycieli.
VII.
Przyjęcie planów pracy Rady Gminy Skąpe i stałych Komisji Rady Gminy Skąpe na 2015 r.
VIII.
Sprawy różne.
X.
Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Gminy Skąpe.
XI.
Zamknięcie obrad.
Ad. 2
-

Radny Andrzej Sworek zgłosił następujące interpelacje:
przypomniał o ustawieniu kosza na śmieci na boisku w Węgrzynicach,

przypomniał o oznakowaniu pionowym i poziomym przejścia dla pieszych przy przystanku
w m. Błonie,
- poprosił, aby na następnej sesji lub jeszcze kolejnej poruszyć temat przydomowych oczyszczalni
ścieków,
- zapytał, kiedy wywożone będą gabaryty i poprosił, aby informacja podana była do publicznej
wiadomości na miesiąc wcześniej,
- poprosił, aby na posiedzeniu komisji omawiane były zagadnienia oświetlenia,
- zgłosił potrzebę remontu i doposażenia kuchni i świetlicy w Węgrzynicach i wyposażenia sali
w sprzęt sportowy,
- zapytał czy za reklamy umieszczane na mieniu gminnym pobierane są opłaty.
Radna Bożena Szczepańska zgłosiła:
- naprawę oświetlenia ulicznego w Niesulicach na ul. Piaskowej i Jeziorowej oraz potrzebę
założenie lampy na ulicy Chabrowej,
- konieczność naprawienia i ustawienia tablicy informacyjnej z planem miejscowości Niesulice,
zniszczonej przez wichurę,
- ogrodzenie boiska w m. Kalinowo,
- w m. Niesulice poza wodą i plażami nie ma żadnych atrakcji, wobec tego zapytała o możliwość
wybudowania siłowni zewnętrznej koło placu zabaw,
- przez plac gminny przy placu zabaw, przejeżdżają samochody żeglarzy i niszczą wybudowaną
ścieżkę oraz boisko.
Radna Zdzisława Sikora wnioskowała o:
- ustawienie koszy na śmieci wzdłuż nowo wybudowanego chodnika w Niekarzynie,
- ponowiła wniosek o zamontowanie trzech punktów świetlnych w Niekarzynie,
- zgłosiła potrzebę wyrównania, nieprzejezdnych dróg polnych prowadzących z Niekarzyna do
Rosina, Głogusza i m. Kije,
- poinformowała, że przy posesji Nr 57 zostało zagrodzone podwórko, co stało się przyczyną
konfliktu, gdyż mieszkańcy bloków muszą nadkładać drogi.
Radny Karol Dauksza poprosił o ustawienie nowego kosza na śmieci na przystanku
autobusowym w Radoszynie. Poprzedni został zniszczony podczas nocy sylwestrowej.
Radny Krzysztof Szymczak poprosił o usunięcie powalonych przez wichurę drzew przy drodze
powiatowej Międzylesie-Podła Góra (trzy drzewa).
Radny Mariusz Kuźmicz przypomniał, że procedura zgłaszania zapotrzebowania na kosze na
śmieci została wcześniej ustalona. Należy zgłosić potrzebę do Przewodniczącego Komisji ds.
Porządku Publicznego, Spraw Komunalnych, Mieszkaniowych i Ochrony Środowiska, a następnie
zostanie złożone zamówienie zbiorcze.
Radna Bożena Szczepańska poinformowała, że jeśli nie ma odpowiedzi na zgłaszane na sesjach
interpelacje, to zgłasza je ponownie.
Radna Halina Staszyńska poinformowała, że na nowo wybudowaną ścieżkę rowerową z Niesulic
do Ołoboku wjeżdżają samochody, niszcząc jej nawierzchnię.
Sołtys Skąpego Adela Spierzak-Giecewicz poprosiła o wystąpienie do Poczty Polskiej
z wnioskiem dot. naprawienia, będących w fatalnym stanie muru i schodów, prowadzących do
placówki pocztowej w m. Skąpe. Wnioskowała także, aby do placówki wybudowano podjazd dla osób
niepełnosprawnych i wózków dziecięcych. Zgłosiła także potrzebę załatania dziur w nawierzchni
drogi asfaltowej w m. Skąpe, koło budynku poczty i zapytała o budowę szatni sportowej przy boisku
w Skąpem.
Sołtys Rokitnicy Wiesław Łajeczko ponowił wniosek o naprawę drogi powiatowej
w m. Rokitnica, przy krzyżu - wyjazd na Węgrzyn i ce.
Mieszkaniec Skąpego Mieczysław Rzepka zabrał głos w sprawie podziału pieniędzy z dotacji
gminnej na poszczególne kluby sportowe. Według niego podział ten jest niewłaściwy. Kluby grające
w klasie A otrzymują 16 tys. zł dotacji, w klasie B 9 tys. zł, w klasie C 7 tys. zł. Niestety opłaty, które
kluby muszą ponosić powodują, że w klasie B do dyspozycji pozostaje tylko 600 zł. Poruszył też
temat budynku gospodarczego na boisku w Skąpem, który nie był remontowany od bardzo dawna. Co
do koszenia boiska, temat został załatwiony, ale teren wokół jest w opłakanym stanie. Chcąc
doprowadzić go do porządku zepsuł swoją kosiarkę, za co nie dostał z gminy ani grosza. Chociaż Wójt
-
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twierdzi, że wszystkie kluby traktuje jednakowo, tak niestety według Pana Rzepki nie jest. Dla
przykładu na boisku w Ciborzu zatrudniony jest pracownik, na pozostałych nie. Co do rozliczenia
dotacji uważa, że powinno się jej przyjrzeć. „Medyk” Cibórz zamiast szkolić młodzież, wydaje 11 tys.
zł na paliwo przy budżecie 16 tys. zł. Sprawę trzeba jak najszybciej zakończyć. Trener wozi
zawodników swoi samochodem i tak rozlicza paliwo.
Radny Józef Roszczyk stwierdził, że w gminie przeznacza się bardzo dużo pieniędzy na piłkę
nożną, podczas gdy istnieją inne dyscypliny. Uważa, żc trzeba się przyjrzeć jak funkcjonują kluby
sportowe. Wszyscy chyba chcieliby, aby Wójt sam jeździł po gminie i wykaszał boiska, bo zawodnicy
wcale nie pomagają.
Radny Mariusz Kuźmicz zbierając głos stwierdził, że w pewnym sensie popiera pana Rzepkę.
Kluby sportowe mają bardzo dużo pieniędzy. Sam prowadzi stowarzyszenie, na które otrzymuje
dotację 8 tys. zł, która wystarcza tylko na opłacenie trenera. Pozostałe koszty pokrywane są ze składek
członkowskich. W klubie „Medyk” piłkarze nie składają się na nic. Kiedy był przewodniczącym
komisji rewizyjnej kontrolował wydatkowanie dotacji i już wtedy sugerował, aby przy zakupionym
sprzęcie czy odzieży sportowej była lista zawodników, którym je wydano. Uważa, że środki
finansowe powinny być wydawane na dzieci i młodzież, a dorośli powinni kupować sami. Jeśli
chodzi o wyjazdy na mecze, to „Medyk” rozlicza delegacje, co uważa nie jest złe. Samochodami
wożone są dzieci i z uwagi na ubezpieczenie, takie rozliczenie jest wskazane.
Radny Andrzej Sworek jest zdania, że jeśli radny Kuźmicz nie interesuje się sportem, to nie
powinien zabierać głosu w tej dyskusji. Nie można zarzucać klubom, że pieniądze są źle wydawane.
Każdy ma inne wydatki, a piłka nożna jest sportem kontaktowym i zdarzają się porwane koszulki czy
getry.
Radny Mariusz Kuźmicz stwierdził, że w sytuacji gdy chodzi o wydatkowanie pieniędzy
publicznych, może się wypowiadać. Piłkarze nie płacą żadnych składek członkowskich, a tylko
żądają.
Radny Andrzej Sworek wyjaśnił, że w jego klubie zawodnik dostaje dopłatę do butów
sportowych 100 zł., resztę wydaje ze swoich pieniędzy. Dodał, że każde stowarzyszenie, każdy klub
ma inne potrzeby.
Przewodnicząca Rady poprosiła, aby dyskusja na ten temat odbyła się na innym spotkaniu, a nie
dzisiaj.
Radny Karol Dauksza uważa, że bardzo istotne w działaniu tych stowarzyszeń jest
zaangażowanie. Dzieci się angażują podczas gdy piłkarze wcale.
Radny Józef Roszczyk proponuje zwołać prezesów klubów i temat przeanalizować.
Radny Krzysztof Szymczak wie, że odbyło się spotkanie Wójta z przedstawicielami, żałuje, że
jako przewodniczący komisji nie został na nie zaproszony. Zastanawia się ile kosztuje budowa takiej
szatni, jak jest w Wilkowie.
Mieczysław Rzepka dodał, że w 2011 r. Wójt przekazał mu projekt szatni, która miała być
wybudowana na boisku w Skąpem w 2012 r., a do dnia dzisiejszego jej nie ma.
Przewodnicząca Rady jeszcze raz podkreśliła, że odbędzie się spotkanie przedstawicieli klubów
z przewodniczącymi komisji stałych rady gminy.
Wracają do zgłaszania interpelacji radny Krzysztof Janowicz ponownie zgłosił temat odpływu
wód opadowych z ul. Wojciechowskiego na tzw, osiedle leśne w Ołoboku.
Radna Zdzisława Sikora poinformował, że w Niekarzynie odbyło się zebranie z mieszkańcami,
podczas którego została zaatakowana przez prezes spółdzielni, zarządzającej blokiem, o kanalizację
w Niekarzynie, która rzekomo na 100 % miała być wybudowana w 2014 r., o czym zapewniał
poprzedni radny. Zapytała także o budowę chodnika od przystanku w stronę bloku oraz o możliwość
przeznaczenia środków finansowych, które otrzymywał klub sportowy „Orzeł”, na instruktora
aerobiku.
Ad. III
Sekretarz Gminy Alicja Hoppen Anyszko odnosząc się do zgłoszonych wniosków, interpelacji
zapytań poinformowała, że do części z nich się odniesie i odpowie na sesji, na inne zostanie udzielona
odpowiedź pisemna.
- Kosze naśmieci - tak jak wspomniał radny Kuźmicz procedura zakupu koszy została ustalona
i według niej należy postępować.
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Oświetlenie uliczne - w budżecie na 2015 r. zostały przeznaczone na ten cel środki finansowe
i na posiedzeniu komisji, radni, na podstawie zgłoszonych wniosków,
ustalą miejsca
usytuowania nowych punktów świetlnych i kolejność ich wykonania.
Temat otoczenia poczty w Skąpem, zostanie przekazany wg właściwości.
Budowa chodnika w Skąpem (od skrzyżowania w kierunku Ciborza do boiska) jest częścią
potężnej dokumentacji na remont drogi Skąpe-Węgrzynice-Toporów. Sygnał do starostwa
powiatowego został przekazany. Pomimo wdrożenia programu naprawczego drobne inwestycje
typu budowa chodników czy ścieżek rowerowych, będą prze powiat wykonywane. Dlatego też
niewykluczone, że chodni zostanie wybudowany w tej kadencji.
Problem zgłoszony przez sołtysa Łajeczkę, pani Sekretarz przekaże do starostwa powiatowego
osobiście.
Napraw tablicy w Niesulicach będzie przekazana do referatu gospodarki komunalnej.
Odnośnie atrakcji w Niesulicach - gmina także myśli o tych kwestiach. Aktualnie czekamy na
środki unijne i uszczegółowienie programów PROW, LRPO czy LEADER, wśród których raczej
na pewno pojawi się możliwość pozyskania pieniędzy na taki cel, ale obawia się, że nastąpi to
raczej w przyszłym roku. Niesulice rozwijają się, przynoszą dochody i mamy świadomość, że
potrzeba tam atrakcji.
Wykonanie ogrodzenia boiska w Kalinowie jest zapisane w budżecie na 2015 r. i zostanie
wykonane ze środków własnych gminy.
Co do kwestii przejazdów żeglarzy przez ścieżkę i plac zabaw obawia się, że trudno będzie
wyznaczyć inną drogę. Rozmawiała na ten temat ze Strażnikiem Gminnym i panem Olczakiem.
Żeglarze otrzymali służebność przejazdu i z niej korzystają. Możemy jedynie prosić
o ograniczenie wjazdów do niezbędnych samochodów.
Radna Bożena Szczepańska uważa, że da się inaczej zorganizować przejazd. Można by ustawić
płotki i wyznaczyć drogę.
Sekretarz stwierdziła, że w tym miejscu mamy również problem z parkowaniem samochodów
osobowych. Sprawę może rozwiąże usytuowanie przy placu profesjonalnych „dmuchawców”,
które zajmą część placu i ograniczą przejazd samochodów.
Na interpelację dotyczącą wyrównania dróg polnych odpowiemy na piśmie.
Sprawa konfliktu przy blokach w Niekarzynie jest znana, ponieważ toczy się wymiana
korespondencji z urzędem. Konflikt ten można rozwiązać poprzez wznowienie granic. Gmina
wysłała pismo do strony żądającej, aby poniosła koszty wznowienia. Ta dopytuje dlaczego tylko
ona skoro są dwie strony konfliktu. Z kolei druga strona nie wnosi żadnych roszczeń, wobec tego
nie chce płacić. Konflikt trwa. Kilka dni temu na 1 bloku powstała wspólnota mieszkaniowa. Jest
jeden zarządca, więc może łatwiejsza będzie rozmowa.
Radna Zdzisława Sikora wyjaśniła, że zgłaszając interpelację miała na myśli jeszcze inny, nowy
konflikt.
Sekretarz poinformowała, że aby gmina mogła się tym zająć, pismo w sprawie musiałoby do
gminy wpłynąć, a jak na razie nic jej nie wiadomo o innym konflikcie niż ten, którego przebieg
przedstawiła. Stoimy na stanowisku, że konflikty należy rozwiązywać.
W temacie budowy kanalizacji w Niekarzynie nie wie czy miała być budowana w 2014 r. Być
może słowa takie padały, ale jak wszyscy wiemy działania te zawsze uzależnione są od środków
unijnych i często ich realizacja przesuwa się w czasie.
Radna Zdzisława Sikora dodała, że podobno poprzedni radny Olczak na 1000 % obiecał budowę
w 2014 r.
Radny Mariusz Kuźmicz stwierdził, że pierwszy raz słyszy o tym, że na 1000 %, ktoś obiecał tę
inwestycję.
Radna Zdzisława Sikora poinformowała, że jej wyjaśnienia były niewystarcząjące i grożono
pikietą przed urzędem gminy i zawiadomieniem mediów.
Sekretarz Alicja Hoppen-Anyszko zapytała do czego miała by być podłączona kanalizacja
w Niekarzynie, skoro jeszcze jej nie ma w Pałcku. W związku z tym, niemożliwe było, aby
ktokolwiek mógł planować wcześniej kanalizację w Niekarzynie niż w Pałcku. A wiadomym jest,
że właśnie jesteśmy na etapie projektowania sieci w m. Pałek.
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Radna Zdzisława Sikora poinformowała, że widziała panią prezes spółdzielni dzisiaj u Wójta
i ma nadzieję, że temat został wyjaśniony, a na zbliżające się zebranie wiejskie i tak zaprosi
Wójta.
W planie na 2015 r. nie ma zapisanej inwestycji budowy chodnika od przystanku do bloków
w Niekarzynie.
Radna Zdzisława Sikora poinformowała, że były tam stłuczki, samochód wpadł do rowu.
Sekretarz odpowiedziała, gdyby kierowcy jechali z dozwoloną tam prędkością, i zachowywali
rozwagę na pewno nic złego by się nie przydarzyło. Jest to droga na której jest bardzo mały ruch,
a w naprawdę niebezpiecznych miejscach w Niekarzynie chodniki są już wybudowane.
Odnośnie dotacji na instruktora aerobiku Sekretarz wyjaśniła, że stowarzyszenia mogą się
o dotacje ubiegać, aczkolwiek stoi na stanowisku, że zajęcia dla dorosłych powinny być przez
nich samych opłacane, natomiast dla dzieci jak najbardziej.
Uporządkowanie powalonych drzew przy drodze Międzylesie-Zawisze zostanie zgłoszone do
starostwa powiatowego.
Wjazd na ścieżkę rowerową Niesulice-Ołobok zostanie ponownie uniemożliwiony poprzez
ustawienie kamieni.
Oznakowanie przejścia dla pieszych na przystanku w Błoniach zostanie przekazane do starostwa.
Omówienia tematu przydomowych oczyszczalni ścieków - sugestia zostanie zapisana.
Wywóz odpadów wielkogabarytowych - akcja będzie przeprowadzona na pewno wiosną
i prawdopodobnie drugi raz jesienią. W odpowiednim czasie będziemy informować
mieszkańców.
O doposażenie świetlicy i kuchni w Węgrzynicach radny Sworek już pytał i uzyskał odpowiedź,
że jeśli będzie można aplikować u środki unijne na ten cel, napiszemy projekt.
Odnośnie pobierania opłat za reklamy zamieszczone na mieniu gminnym - jest zarządzenie
Wójta regulujące te sprawy i wysokość opłat.
Odnosząc się do wypowiedzi mieszkańca Skąpego pana Mieczysława Rzepki dot. podziału
środków na dotacje dla klubów sportowych, to czy jest on sprawiedliwy, każdy sądzi według
siebie. Taki sposób podziału obowiązuje od 10 lat. Wysokość dotacji ustalana jest na podstawie
zapotrzebowań. Wypracowaliśmy w gminie pewien standard, kluby z klasy A otrzymują - 16 tys.
zł, z klasy B - 9 tyś. zł, z klasy C - 7 tys. zł. Dotychczas nikt nie protestował. Na zebraniu Wójta
z prezesami klubów odbyło się głosowanie wszyscy poza panem Rzepką byli za takim podziałem.
Co do zasady kluby sportowe nie powinny być finansowane w 100 % z dotacji ze środków
gminy. Sami powinni pozyskiwać potrzebne fundusze. Na samą piłkę nożną wydajemy w gminie
ponad 100 tys. zł rocznie. To są duże pieniądze. Jedyne co było przez kluby kwestionowane to
zbyt małe środki dla drużyn dziecięcych. Otrzymywali na te drużyny po 1000 zł i w tym zakresie
może dojść do zwiększenia.
Kwestia koszenia boiska z którego pan Rzepka nie jest zadowolony. Pani Sekretarz
przypomniała, że w drodze wyjątku Wójt zgodził się, aby jedyne boisko z klasy B właśnie
wSkąpem, koszone było przez gminę (zasadą jest, że kosimy tylko boiska drużyn zokręgówki
i klasy A), a mimo wszystko Pan Rzepka nic jest zadowolony.
Budowa szatni na boisku w Skąpem - z obserwacji klubów wnioskujemy, że „Grom” Skąpe jest
klubem niestabilnym i dlatego nie jesteśmy przekonani o zasadności pewnych inwestycji.
Zatrudnienie pracownika na boisku w Ciborzu umożliwia odpisanie gminie podatku VAT
i pozyskanie środków na kolejne inwestycje. Osoba ta nie jest zatrudniona dla „Medyka”. Mimo
sprzeciwów boisko jest zamknięte i konieczny jest ktoś do jego otwierania i dbania o porządek.
Na korzystanie z boiska podpisane są umowy ze szpitalem w Ciborzu i z „Medykiem” i pobierane
za to opłaty. Nie wyklucza, że tak samo będzie z boiskiem w Ołoboku, po jego wyremontowaniu.
Radny Mariusz Knźmicz był przeciwnikiem zamykania stadionu. Ale pan, który się nim opiekuje,
otwiera go regularnie o godzinie 7 rano. Jest boisko do koszykówki, kort tenisowy, na którym
trzeba dbać o glinkę. Mieszkańcy nie narzekają, dzieci także są zadowolone. Gdyby teren był
otwarty na pewno prędzej czy później został by zdemolowany.
Sekretarz Alicja Hoppen-Anyszko w sprawie wydatków klubów powiedziała, że są one
porównywalne w tych samych klasach. Są one szczegółowo badane przez Komisję Rewizyjną,
przez Regionalną Izbę Obrachunkową, a także losowo przez nadzór wojewody. Jak do tej pory
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nikt nie wniósł zastrzeżeń co do skali wydatków. Sama sprawdza rozliczeni jako pierwsza
i w razie jakichkolwiek wątpliwości, wyjaśnia je. Odnośnie przewozu dzieci na zawody, to od
wynajmowania autokaru nie ociekniemy. Przewożenie prywatnymi samochodami nie wchodzi
w rachubę. „Medyk” zawsze miał dziecięce zespoły i stąd koszty ich utrzymania.
Mieczysław Rzepka odpowiedział, że niejednokrotnie sam, swoim prywatnym samochodem
woził żaczków na mecze i nie wziął za to ani złotówki.
Sekretarz dodała, że „Medyk” Cibórz szkoli także orlików i młodzików i nie podejrzewa nikogo
o źłe wykorzystanie dotacji. Odnośnie przewozów autokarowych mowa jest o rozgrywkach
ligowych, finansowanych z dotacji. Zespoły wyjeżdżają także na inne turnieje, które nie są
finansowane z dotacji.
Sołtys Pałcka Grzegorz Kacprzyk zabierając głos w sprawie koszenia pobocza boiska w Skąpem
wyjaśnił, że kosił maszyną rolniczą, która nie jest precyzyjna. Kosił dokładnie, ale zdarzały się
kretowiska i porozrzucane butelki. Za tę usługę zapłata była niewielka, rekompensowała tak
naprawdę koszt paliwa.
Mieczysław Rzepka poinformował, że na boisko w Skąpem została zabrana kosiarka i nie ma
czym kosić.
Sekretarz odpowiedziała, że gdyby tylko chciał, kosiarka byłaby u niego, ale ponieważ gmina
kosi boisko, kosiarka została zabrana.
Odpowiadając na interpelację radnego Krzysztofa Janowicza odnośnie zjazdu na „osiedle leśne”
Sekretarz wyjaśniła, że Wójt osobiście sprawdził to miejsce i doszedł do wniosku, że położenie
płyt nie przyniesie oczekiwanego efektu. Konieczne będzie wylanie betonu i przebudowanie
studzienki. Aby móc wylać beton niezbędne są odpowiednie warunki pogodowe. Jeśli takowe
nastaną, zadanie zostanie wykonane.

Ad. IV
Odnosząc się do informacji o realizacji uchwał Rady Gminy i pracy Wójta w okresie
międzysesyjnym, w zastępstwie Wójta udzieliła jej Sekretarz Alicja Hoppen-Anyszko. Wspomniała
o następujących kwestiach:
- 12.01.2015 r. podpisaliśmy po negocjacjach umowę na wykonanie konserwacji oświetlenia dróg
i miejsc publicznych na terenie Gminy Skąpe na rok 2015 z ENEOS Sp. z o.o. - Grupa ENEA.
Wzorem ubiegłego roku ustaliliśmy mieszany sposób rozliczania usług (ryczałtowa comiesięczna
opłata za świadczenia stałe i gotowość serwisową + stawki wg ustalonego cennika usług przy
zlecaniu przez Gminę robót naprawczych w przedmiotowym zakresie). Negocjacje zakończono
ustalając na rok 2015 stałą ryczałtową opłatę miesięczną w wysokości 4 3 88,92 zł brutto (rocznie
52 667,07 zł brutto). Pozostałe koszty będą wynikały z ilości zleconych i wykonanych napraw
wciągu roku wg cen z ww. cennika usług. Dla porównania przypominamy, że w 2013 r.
obowiązywał system rozliczania wyłącznie ryczałtowy (w stałej cenie ujęte były zarówno
świadczenia stałe, gotowość serwisowa , jak i roboty naprawcze). Wartość miesięczna usług
wynosiła 10 017,53 zł brutto (rocznie 120 210,36 zł brutto). Natomiast w 2014 r. sposób
rozliczania był podobny jak obecnie (ryczałtowa comiesięczna opłata za świadczenia stałe
i gotowość serwisową + stawki wg ustalonego cennika usług przy zlecaniu przez Gminę robót
naprawczych w przedmiotowym zakresie). Stała ryczałtowa opłata miesięczna wynosiła
4 276,51 zł brutto (rocznie 51318,12 zł brutto), natomiast zlecenia dodatkowych napraw
kosztowały 28 405,51 zł brutto. Taki system pozwolił zaoszczędzić w 2014 r., w porównaniu do
2013 r. 40 486,73 zł brutto. Jaki będzie wynik w 2015 będziemy wiedzieli z końcem grudnia br.
~~ W trakcie rozstrzygnięcia jest zapytanie ofertowe na dokumentację projektową przebudowy
boiska sportowego w Ołoboku. W ramach zadania przewidujemy wykonanie remontu szatni,
modernizacji płyty, nawadniania boiska z własnej studni, trybun - siedzisk dla widzów,
ogrodzenie obiektu.
- Podobnie zaprosiliśmy do składania ofert na wykonanie dokumentacji technicznej 3 firmy
projektowe branży sanitarnej w związku z potrzebą zmiany sposobu zasilania w wodę
m. Radoszyn. Istniejąca hydrofornia w m. Radoszyn jest już wiekowa i w znacznym stopniu
zużyta technicznie. W związku z tym, mając na uwadze względy bezpieczeństwa, zdrowotne
i ekonomiczne, wstępnie planujemy zasilenie m. Radoszyn ze Stacji Uzdatniania Wody
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w Ciborzu, poprzez tranzyt Skąpe - Radoszyn. Ostatecznie technologia i sposób realizacji
zadania zostaną ustalone po wyborze firmy projektowej.
- W przyszłym tygodniu planujemy ogłoszenie przetargów na roboty budowlane w zakresie:
- budowy kanalizacji sanitarnej do terenów ZHP w Niesulicach - projekt dofinansowywany
z PROW;
- budowy sali gimnastycznej w m. Ołobok - etap II (wykończenie wnętrz + zagospodarowanie
terenu) - projekt realizowany przy wsparciu finansowym Ministerstwa Sportu.
- Do gminy wpłynęło w sumie 40 wniosków dot. usunięcia azbestu. Spośród nich 31 było na
demontaż i odbiór (łączna pow. 9606 m2), a na sam odbiór 9 wniosków (łączna pow. 4789,3 m2).
Złożono wniosków na łączną kwotę 209.592,00 zł.
Radny Andrzej Stańczak zapytał czy będą środki na czyszczenie kolejnych stawów p.poż. w gminie.
Sekretarz wyjaśniła, że środki na małe działania będą na pewno.
Przewodnicząca Rady ogłosiła kilkuminutową przerwę w obradach.
Po przerwie posiedzenie opuścił radny Krzysztof Janowicz.
Ad. V
1) Skarbnik Gminy Jarosław Wisz wprowadził zmiany do omówionego na posiedzeniach komisji
projektu uchwały. Pierwsza z nich dotyczy zwiększenia wydatków na wykonanie dokumentacji
technicznej przesyłu wody ze Skąpego do Radoszyna do kwoty 35 tys. zł. Druga związana jest
z udzieleniem pożyczki dla Stowarzyszenia Oświatowców Ganesa w Radoszynie w kwocie
20.877 zł. Po rozliczeniu projektu, środki zostaną gminie zwrócone.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie uchwały. W wyniku głosowania
uchwała Nr IV/29/2015 została jednogłośnie podjęta (12 głosów „za”, 0 „przeciw”,
0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
2) Z-ca Przewodniczącej Rady Gminy Mariusz Kuźmicz odczytał projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości oznaczonej geodezyjnie
nr 207/12, obręb Radoszyn na czas określony w trybie bezprzetargowym.
Przewodniczący stałych komisji przestawili pozytywne opinie nt. ww. uchwały.
W wyniku głosowania uchwała Nr IY/30/2015 została jednogłośnie podjęta (12 głosów „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
3) Z-ca Przewodniczącej Rady Gminy Mariusz Kuźmicz odczytał projekt uchwały w sprawie
zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie wyznaczenia
aglomeracji Skąpe.
Przewodniczący stałych komisji przestawili pozytywne opinie nt. ww. uchwały.
W wyniku głosowania uchwała Nr IV/31/2015 została podjęta (11 głosów „za”, 0 „przeciw”,
1 „wstrzymujący się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
4) Radna Zdzisława Sikora zapytała czy uchwałę dot. wyborów w sołectwie Niekarzyn można
podjąć jako pierwszą, gdyż w Niekarzynie nie ma sołtysa i wiosce zależy, aby jak najszybciej go
wybrać.
Sekretarz poinformowała, że uchwały dotycząc tylko informacji o przeprowadzeniu wyborów,
natomiast sam grafik będzie przygotowany przez Wójta gminy i prośba radnej, aby wybory
w Niekarzynie odbyły się w miarę szybko, zostanie wzięta pod uwagę.
Przewodnicząca Rady Gminy Halina Staszyńska odczytała projekt uchwały w sprawie
przeprowadzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej wsi Błonie.
Przewodniczący stałych komisji przestawili pozytywne opinie nt. ww. uchwały.
W wyniku głosowania uchwała Nr IV/32/2015 została jednogłośnie podjęta (12 głosów „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
5) Przewodnicząca Rady Gminy Halina Staszyńska odczytała projekt uchwały w sprawie
przeprowadzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej wsi Darnawa.
Przewodniczący stałych komisji przestawili pozytywne opinie nt. ww. uchwały.
W wyniku głosowania uchwała Nr IV/33/2015 została jednogłośnie podjęta (12 głosów „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
6) Przewodnicząca Rady Gminy Halina Staszyńska odczytała projekt uchwały w sprawie
przeprowadzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej wsi Kalinowo.
Przewodniczący stałych komisji przestawili pozytywne opinie nt. ww. uchwały.
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W wyniku głosowania uchwała Nr IY/34/2015 została jednogłośnie podjęta (12 głosów „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
7) Przewodnicząca Rady Gminy Halina Staszyńska odczytała projekt uchwały w sprawie
przeprowadzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej wsi Łąkie.
Przewodniczący stałych komisji przestawili pozytywne opinie nt. ww. uchwały.
W wyniku głosowania uchwała Nr IY/35/2015 została jednogłośnie podjęta (12 głosów „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
8) Przewodnicząca Rady Gminy Halina Staszyńska odczytała projekt uchwały w sprawie
przeprowadzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej wsi Międzylesie.
Przewodniczący stałych komisji przestawili pozytywne opinie nt. ww. uchwały.
W wyniku głosowania uchwała Nr IY/36/2015 została jednogłośnie podjęta (12 głosów „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
9) Przewodnicząca Rady Gminy Halina Staszyńska odczytała projekt uchwały w sprawie
przeprowadzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej wsi Niekarzyn.
Przewodniczący stałych komisji przestawili pozytywne opinie nt. ww. uchwały.
W wyniku głosowania uchwała Nr 1Y/37/2015 została jednogłośnie podjęta (12 głosów „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
10) Przewodnicząca Rady Gminy Halina Staszyńska odczytała projekt uchwały w sprawie
przeprowadzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej wsi Niesulice.
Przewodniczący stałych komisji przestawili pozytywne opinie nt. ww. uchwały.
W wyniku głosowania uchwała Nr IY/38/2015 została jednogłośnie podjęta (12 głosów „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
11) Przewodnicząca Rady Gminy Halina Staszyńska odczytała projekt uchwały w sprawie
przeprowadzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej wsi Ołobok.
Przewodniczący stałych komisji przestawili pozytywne opinie nt. ww. uchwały.
W wyniku głosowania uchwała Nr IY/39/2015 została jednogłośnie podjęta (12 głosów „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
12) Przewodnicząca Rady Gminy Halina Staszyńska odczytała projekt uchwały w sprawie
przeprowadzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej wsi Pałek.
Przewodniczący stałych komisji przestawili pozytywne opinie nt. ww. uchwały.
W wyniku głosowania uchwała Nr IY/40/2015 została jednogłośnie podjęta (12 głosów „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
13) Przewodnicząca Rady Gminy Halina Staszyńska odczytała projekt uchwały w sprawie
przeprowadzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej wsi Podła Góra.
Przewodniczący stałych komisji przestawili pozytywne opinie nt. ww. uchwały.
W wyniku głosowania uchwała Nr IY/41/2015 została jednogłośnie podjęta (12 głosów „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
14) Przewodnicząca Rady Gminy Halina Staszyńska odczytała projekt uchwały w sprawie
przeprowadzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej wsi Radoszyn.
Przewodniczący stałych komisji przestawili pozytywne opinie nt. ww. uchwały.
W wyniku głosowania uchwala Nr IY/42/2015 została jednogłośnie podjęta (12 głosów „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu,
15) Przewodnicząca Rady Gminy Halina Staszyńska odczytała projekt uchwały w sprawie
przeprowadzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej wsi Rokitnica.
Przewodniczący stałych komisji przestawili pozytywne opinie nt. ww. uchwały.
W wyniku głosowania uchwała Nr 1Y/43/2015 została jednogłośnie podjęta (12 głosów „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
16) Przewodnicząca Rady Gminy Halina Staszyńska odczytała projekt uchwały w sprawie
przeprowadzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej wsi Skąpe.
Przewodniczący stałych komisji przestawili pozytywne opinie nt. ww. uchwały.
W wyniku głosowania uchwała Nr IY/44/2015 została jednogłośnie podjęta (12 głosów „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
17) Przewodnicząca Rady Gminy Halina Staszyńska odczytała projekt uchwały w sprawie
przeprowadzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej wsi Węgrzynice.
Przewodniczący stałych komisji przestawili pozytywne opinie nt. ww. uchwały.
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W wyniku głosowania uchwała Nr IV/45/2015 została jednogłośnie podjęta (12 głosów „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
18) Przewodnicząca Rady Gminy Halina Staszyńska odczytała projekt uchwały w sprawie
przeprowadzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej wsi Zawiszę.
Przewodniczący stałych komisji przestawili pozytywne opinie nt. ww. uchwały.
W wyniku głosowania uchwała Nr IV/46/2015 została jednogłośnie podjęta (12 głosów „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
19) Przewodnicząca Rady Gminy Halina Staszyńska odczytała projekt uchwały w sprawie
przeprowadzenia wyborów przewodniczącego zarządu osiedla Cibórz i członków zarządu osiedla
Cibórz.
Przewodniczący stałych komisji przestawili pozytywne opinie nt. ww. uchwały.
W wyniku głosowania uchwała Nr IV/47/2015 została jednogłośnie podjęta (12 głosów „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
20) Z-ca Przewodniczącej Rady Gminy Mariusz Kuźmicz odczytał projekt uchwały w sprawie
wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Skąpe.
Przewodniczący stałych komisji przestawili pozytywne opinie nt. ww. uchwały.
W wyniku głosowania uchwała Nr IV/48/2015 została jednogłośnie podjęta (12 głosów „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
21) Z-ca Przewodniczącej Rady Gminy Mariusz Kuźmicz odczytał projekt uchwały w sprawie planu
pracy Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Wiesław Zawiślak odczytał plan pracy, stanowiący
załącznik do uchwały.
W wyniku głosowania uchwała Nr IV/49/2015 została jednogłośnie podjęta (12 głosów „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. VI
Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko przedstawiła sprawozdanie
wynagrodzeń nauczycieli, zgodnie z wymogami przepisów prawa (w załączeniu).

ze

średnich

Ad. VII

Przewodnicząca Rady odczytała plan pracy Rady Gminy Skąpe na 2015 r.
Radna Bożena Szczepańska uznała, że ujęcie tematu przygotowania do sezonu letniego
w miesiącu maju - to za późno.
Przewodnicząca wyjaśniła, że będzie to informacja z już dokonanych przygotowań do sezonu.
Następnie przewodniczący stałych komisji Rady Gminy Skąpe odczytali plany pracy na
2015 r. przyjęte.
Wszystkie plany poprzez aklamację zostały przyjęte.
Ad. VIII
Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko na prośbę policji, poinformowała, aby zgłoszenie
organizacji zabawy czy imprezy, przekazywane było policji na miesiąc wcześniej lub co najmniej dwa
tygodnie, gdyż tylko wtedy możliwe jest takie ustalenie grafiku służb policjantów, aby mogli
patrolować teren, na którym odbywa się zabawa.
Radny Andrzej Stańczak zapytał czy środki z główkowego można przeznaczać na
infrastrukturę na boisku.
Sekretarz wyjaśniła, że rada gminy podjęła uchwałę, porządkując te kwestie. W tej chwili
dokładnie nie pamięta tego katalogu, ale wydaje się, że na infrastrukturę na boisku można
wydatkować, ponieważ z boiska korzystają także mieszkańcy, a nie tylko klub sportowy.
Radny Wiesław Zawiślak zapylał kiedy rozpocznąsię wybory w sołectwach.
Sekretarz odpowiedziała, że w poniedziałek przygotuje grafik pierwszych wyborów, które
zaczną się od połowy lutego. Zgodnie z przepisami muszą się odbyć w ciągu sześciu miesięcy od
wyborów samorządowych czyli od 16 listopada 2014 r.
Ad. IX
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Punkt ten dotyczył przyjęcia protokołu III sesji Rady Gminy Skąpe. Przewodnicząca Rady
Gminy zapytała czy są do niego jakiekolwiek zastrzeżenia. Ponieważ uwag nie było, poddała pod
głosowanie przyjęcie treści protokołu. W wyniku głosowania protokół został jednogłośnie przyjęty.

Ad. X

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła obrady
IV sesji Rady Gminy Skąpe o godz. 1140.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
/v
/
Przewodniczący Rady
Halią^p/a >zynska
Protokołowała: Ilona Żalisz

v

10

