PROTOKÓŁ Nr V/2015
z Sesji Rady Gminy Skąpe
z dnia 27 marca 2015 r.

Przewodniczący Rady Gminy Halina Staszyńska otworzyła o godzinie 9— obrady V Sesji

Rady Gminy. Przywitała zebranych radnych i sołtysów, Sekretarza Gminy Alicję Hoppen-Anyszko,

Skarbnika Gminy Jarosława Wisza, Kierownika OPS Artura Macula, Strażnika Gminnego Juliusza
Tomaszewskiego, pracowników urzędu gminy, mieszkańców gminy i przedstawicieli mediów.

Stwierdziła, że na stan 15 radnych obecnych jest 14 (nieobecni Agnieszka Żak-Gwizda), więc podjęte

uchwały będą miały moc obowiązującą. Następnie zapytała czy do przesłanego porządku posiedzenia
ktoś chciałby wprowadzić zmiany. Ponieważ zmian nie zgłoszono, Przewodnicząca odczytała
porządek obrad i poddała go pod głosowanie. W wyniku głosowania porządek został jednogłośnie

przyjęty i przedstawia się następująco:

I.
II.

Otwarcie obrad sesji.

Sprawozdanie z działalności GKRPA w Skąpem za 2014 r.

III.

Sprawozdanie z działalności OPS w Skąpem za 2014 r.

IV.

Interpelacje, wnioski i zapytania.

V.

VI.
VII.

Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy i pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na

lata 2015-2018,
2) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Skąpe na rok 2015,
3) nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Skąpe środków stanowiących
fundusz sołecki.

4) zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia

wysokości ich wynagrodzenia,
5) ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Skąpe,

6) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
stawki tej opłaty na terenie Gminy Skąpe,

7) wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
8) przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

w zakresie terenów zabudowy mieszkaniowej, budowy pola golfowego, budynków oraz

infrastruktury technicznej w miejscowości Kalinowo, gmina Skąpe,
9) programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt,

10) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki
Społecznej,

11) utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze gminy w wyborach Prezydenta

Rzeczypospolitej Polskiej.
VIII.
IX.

X.

Sprawy różne.
Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Gminy Skąpe.

Zamknięcie obrad.

Ad. II

Sekretarz GKRPA w Skąpem Artur Macul przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji za
2014 r. (w załączeniu).
Wójt Zbigniew Woch stwierdził, że takiego składu komisji, z takimi kompetencjami jak
funkcjonuje w naszej gminie, nie ma w całym województwie. Członkowie reprezentują całe spektrum
środowisk i problemów jakie mogą w tej pracy wystąpić. Są przedstawiciele służby zdrowia, szkół,

policji, a także pomocy społecznej. Na budżet w wysokości 70 tys. zł. - 60 tys. zł jest efektywnie
wykorzystywane na funkcjonowanie świetlic wiejskich. Istotą zapobiegania problemom uzależnień
jest stworzenie dzieciom i młodzieży alternatywy dla spędzania wolnego czasu. Na ręce Sekretarza

Wójt złożył podziękowania dla członków Komisji za ich pracę.
Ad. III

Kierownik OPS w Skąpem Artur Macul przedstawił prezentację multimedialną dot.
funkcjonowania ośrodka w 2014 r. (w załączeniu).
Wójt analizując przedstawioną informację stwierdził, że ze wsparcia opieki społecznej

korzysta 1/10 społeczności gminy czyli około 500 osób, co jego zdaniem nienajgorzej świadczy
o statusie materialnym mieszkańców gminy. Ta liczba może być wypadkową stanu bezrobocia
w gminie, który wacha się między 9 % a 10 %. Na większości zebrań wiejskich podnoszony jest

problem, że działalność ośrodka trafia nie do końca do tych, do których powinna trafiać. Niestety
część z tych osób świadomie prowadzi swoje życie tak, aby z tej pomocy korzystać. Generalnie pomoc

dedykowana jest najuboższym rodzinom, szczególnie jeśli wychowują się w nich dzieci. Jeśli nawet

część tej pomocy jest niewłaściwie kierowana, to jeśli chociaż jedno dziecko nie jest głodne i tak taka
pomoc ma sens. Przed każdą wydaną decyzją administracyjną jest przeprowadzany wywiad
środowiskowy. Wójt dodał, że od kilku lat nie ma żadnych skarg na pomoc społeczną, z czego można

domniemywać, że funkcjonuje dobrze. Następnie Wójt wspomniał, że od kilku miesięcy w gminie

wprowadzona została usługa opiekunki. Utrzymanie mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej
kosztuje miesięcznie od 2 tys. zł do 3 tys. zł. Opiekunka ma za zadanie pomagać takim osobom w ich

domach, aby jak najdłużej przebywały na terenie gminy. Osoba zatrudniona na etacie opiekunki, ma
dodatkowo wykształcenie pielęgniarskie. Głównym czynnikiem takiej edycji są kwestie finansowe, alo
także poczucie bezpieczeństwa i opieki osób potrzebujących. Jest to bardzo mądre i sensowne
rozwiązanie. Aktualnie pomocą objęte są dwie osoby, a cześć jeszcze nie wyraziło zgody.

Kończąc swoją wypowiedź Wójt jeszcze raz poprosił, aby wszystkich korzystających z pomocy
społecznej nie traktować jednakowo. Jest świadomy tego, że część z nich nie jest zainteresowana
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poprawą swojego losu. Większość z nich, to osoby, które pogubiły się w życiu, dotknęła ich biega i to

właśnie do tych osób musimy dotrzeć.
Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przed przystąpieniem do realizacji kolejnego punktu

porządku obrad, odczytała nazwiska sołtysów wybranych na kadencję 2015-2019, jednocześnie
gratulując wyboru.
Wójt Zbigniew Woch także przyłączył się do gratulacji szczególnie dla tych sołtysom, którzy

zostali wybrani po raz pierwszy. Pogratulował przede wszystkim odwagi, bo wie ile jej potrzeba.
Bycie sołtysem to odpowiedzialna funkcja. Dzisiaj społeczeństwo jest inne niż 30 lat, teraz każdy żyje

dla siebie. Ważne, aby ustalić zasady funkcjonowania w sołectwie, bo jak wiemy sołtys bywa

potrzebny mieszkańcom o każdej porze. Życzył udanej komunikacji z gminą i jej przedstawicielami.
Następnie na ręce Daniela Lisowskiego, dotychczasowego sołtysa Ołoboku, złożył podziękowanie

wszystkim byłym sołtysom, za poświęcanie wolnego czasu dla dobra społeczności lokalnych.
Daniel Lisowski także podziękował Wójtowi, radnym i pracownikom urzędu za okazaną

pomoc w związku z pełnieniu funkcji sołtysa.

Radna Agnieszka Żak-Gwizda przybyła na posiedzenie o godz. 9"°.

Ad. IV Interpelacje, wnioski i zapytania.

Radny Andrzej Sworek:
-

przy stawku w Węgrzynicach była przeprowadzona wycinka drzew, zadanie wykonano
niedokładnie, prosi o poprawę,

-

zgłosił potrzebę naprawy nawierzchni drogi gminnej w m. Błonie,

-

ponowił interpelacje dot. naprawy: drogi powiatowej brukowej w Węgrzynicach, pobocza drogi

powiatowej Węgrzynice-Rokitnica (bieżące naprawy są niewystarczające); pobocza drogi
powiatowej w m. Węgrzynice od nr 2a do luku drogi; pobocza drogi powiatowej w m.
Węgrzynice od nr 54 do nr 52 - prawa strona; przepustu przy hydroforni w Węgrzynicach;

-

zgłosił potrzebę uprzątnięcia i wycinki krzewów przy drugim stawku p.poż. w Węgrzynicach;

-

przypomniał o ustawieniu kosza na śmieci przy boisku w Węgrzynicach;

-

zgłosił, aby na możliwie najbliższym posiedzeniu zająć się tematem przydomowych oczyszczalni
ścieków.

Radny Karol Dauksza zgłosił:
- potrzebę naprawy nawierzchni drogi gminnej, w m. Radoszyn, biegnącej za murem kościoła

(zapadnięte 2 studzienki kanalizacyjne),
- konieczność uzupełnienia istniejącego ogrodzenia starego kościoła w Radoszynie z uwagi na

jego stan techniczny, zagrażający bezpieczeństwu osób,
- konieczność udrożnienia rowu zlokalizowanego za miejscowością Radoszyn, pomiędzy

stawami Panów Strelonka i Kusia,
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- potrzebę podjęcia działań zmierzających do zabezpieczenia lub najlepiej zlikwidowania

basenu p.poż. zlokalizowanego przy blokach w m. Radoszyn. Miejsce to nie jest użytkowane
na cele p.poż., a jego stan zagraża bezpieczeństwu osób.

Radna Ewa Kasprzak wnioskowała o:
- wykonanie przeglądu instalacji burzowych w miejscowościach gminy Skąpe,
- wsparcie inicjatywy odgrodzenia placu zabaw w Międzylesiu od strony drogi powiatowej,

- wyrównanie nawierzchni drogi brukowej prowadzącej do budynku PSP w Międzylesiu.
Radna Bożena Szczepańska zgłosiła następujące interpelacje:
- naprawę ścieżki pieszo-rowerowej wybudowanej wzdłuż jeziora Niesłysz (nawierzchnia

ścieżki w jednym miejscu zapadła się),
- poprosiła o pomoc w wywiezieniu gałęzi i liści, uprzątniętych podczas prac zorganizowanych

w ramach czynu społecznego,
- potrzebę rozwieszenia małych koszy na śmieci w miejscowości Niesulice przed weekendem

majowym,

- wyrównanie nawierzchni drogi na osiedlu Słonecznym w Niesulicach (o terminie wykonania

interpelacji poinformować panią sołtys na piśmie),
- wnioskowała, aby w kwietniu zaplanować wyjazd Komisji ds. Porządku Publicznego, Spraw

Komunalnych, Mieszkaniowych i Ochrony Środowiska do Niesulic,
- zgłosiła wniosek o ustawienie ławek wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej Niesulice-Ołobok

Radna Halina Staszyńka zgłosiła konieczność postawienia dużych kontenerów na śmieci przy
plażach gminnych.

Radny Józef Roszczyk wnioskował o uporządkowanie dróg gminnych na terenie miejscowości
Łąkie (wyrównanie).
Radny Krzysztof Szymczak zgłosił konieczność wysypania tłucznia na drogę dojazdową do
posesji Nr 13 w m. Zawiszę. Stan nawierzchni uniemożliwia dotarcie do posesji samochodu

odbierającego odpady komunalne.
Sołtys Niekarzyna Benita Robińska wnioskowała o:
- ustawienie znaku drogowego pionowego D-6 (przejście dla pieszych), przed przejściem przy

nowo wybudowanym chodniku;

- podjęcie dział zmierzających do zlikwidowania zagrożenia wynikającego ze stanu
technicznego mostu - przepustu na drodze powiatowej w pobliżu szkoły w m. Niekarzyn;
szczególne obawy budzi stan techniczny przyczółka tego mostu;

- wybudowanie w miejscowości Niekarzyn chodników dla pieszych, ze szczególnym
uwzględnieniem odcinka od przedszkola w kierunku bloku (wylot na Damawę),

- podjęcie działań dotyczących ustalenia granic działki, na której usytuowana jest sal wiejska

w Niekarzynie.
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Sołtys Kalinowa Małgorzata Jarominiak zgłosiła konieczność:
- naprawy nawierzchni zatoczki autobusowej w m. Kalinowo;

- ustawienie znaku drogowego pionowego B-20 (stop) na drodze podporządkowanej

prowadzącej z „Kalinowych Pól” na drogę powiatową z pierwszeństwem przejazdu;
- ograniczenia prędkości na terenie miejscowości Kalinowo,

- naprawę cokołu pomnika stojącego w m. Kalinowo, uszkodzonego w wyniku prowadzonych
w miejscowości prac.

Sołtys wsi Pałek Grzegorz Kacprzyk zgłosił:
-

potrzebę zamontowania oświetlenia ulicznego przy posesji nr 33 w Pałcku,

-

naprawę drogi gminnej w m. Pałek - asfalt, który został podmyty naprawiono, ale w dalszej

części powstał na nawierzchni garb.

Sołtys Ołoboku Jarosław Slizień zgłosił następujące wnioski:
-

ustawienie na terenie Ołoboku koszy na śmieci

-

utwardzenie drogi wjazdowej na cmentarz komunalny w Ołoboku,

-

udrożnienie zatamowanego przez bobry odpływu z jeziora Czerniak,

-

ustawienie ławek wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej Ołobok-Swiebodzin

Sołtys Rokitnicy Wiesław Łajeczko poinformował o konieczności:

-

uporządkowania terenów we wsi Rokitnica, po przeprowadzonej inwestycji budowy

kanalizacji sanitarnej,

-

podjęcia działań, zmierzających do przycięcia konarów drzewa rosnącego pod linią

energetyczną przy posesji nr 48 w Rokitnicy,

-

naprawy komina w budynku świetlicy wiejskiej,

-

wykoszenie stawku p.poż. w Rokitnicy,

-

ogrodzenia boiska sportowego.

Ad. V

Wójt udzielając odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, wnioski i zapytania poinformował, że
do zagadnień, które zgłoszono, a które omawiał z radnymi czy sołtysami nie będzie się odnosił.
-

Tematyka

uporządkowania stawów p.poż. zostanie załatwiona przy nadarzającej się okazji

pozyskania środków unijnych - jedyna szansa na realizację.

-

Temat zapotrzebowania w kosze uliczne - Wójt wyjaśnił, że w gminie funkcjonuje następujący

model wyposażania sołectw w kosze — sołtysi składają w gminie zapotrzebowanie na kosze,
zamówienie realizowane jest hurtowo, dzięki czemu cena jest atrakcyjniejsza, następnie
należność za zakup potrącana jest z główkowego (poza miejscami użyteczności publicznej czy

typowo gminnymi, które gmina sama zaopatruje). Poprosił sołtysów, aby jak najszybciej złożyli
zapotrzebowanie. W ubiegłym roku koszt zakupu jednego kosza wynosił ok. 200-300 zł.
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Dodatkowa lampa w miejscowości Pałek - w innym punkcie obrad sesji Wójt odniesie się do

tematu oświetlenia ulicznego.
Zatoczka autobusowa w m. Kalinowo faktycznie jest w fatalnym stanie i niezbędna jest tam

gruntowna rewitalizacja. Konieczność budowy chodnika w miejscowości także ma głębokie

podstawy. Wójt wspomniał, że w miesiącu styczniu złożył Staroście Swiebodzińskiemu ofertę

wspólnych inwestycji na drogach powiatowych. Starostwo miałoby zadbać o dokumentację
a fizyczne wykonanie inwestycji leżałoby po stronie gminy. Pomału w gminie kończą się

inwestycje wodno-kanalizacyjne i przechodzimy do realizacji zadań podnoszących estetykę
miejscowości. Zadania powiatu wynikające z naszych potrzeb chcielibyśmy w części przejąć na

siebie. W ciągu najbliższych dwóch lat, najbliższe przedsięwzięcia będziemy realizować w
Niesulicach - chodniki, a o kolejnych Wójt poinformuje na następnych spotkaniach.

Ustawienie znaków w Kaimowie zostanie przekazane do Starostwa Powiatowego.
Temat pomnika w Kalinowie będzie zbadany.

Tematy zgłoszone przez Sołtysa Niekarzyna będące w zakresie gminy zostaną wykonane, te na

obcym mieniu przekażemy wg właściwości.
Odnosząc się do interpelacji radnego Szymczaka Wójt wyjaśnił, że w każdym budżecie

wydatkujemy środki w wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych na naprawę dróg gminnych.
Niestety po kilku miesiącach wracają do poprzedniego stanu. Ma nadzieję, że wysypanie tłucznia

na drogę dojazdową do posesji Nr 13 w Zawiszu uda się zrealizować w miesiącach kwiecień lub
maj.

Uporządkowanie terenu po budowie kanalizacji w Łąkiem - niestety wykonawca inwestycji

ogłosił upadłość, więc nie możemy liczyć na wykonanie prac w ramach gwarancji
i najprawdopodobniej sami będziemy musieli je zrealizować.

Niekarzyn - mieszkańcy czekają na kanalizację. Niezadowolenie bierze się stąd, że nie wiadomo,

co dalej z tym tematem. W jednym czasie nie uda się realizować wszystkiego. W pierwszej
kolejności budujemy kanalizacje - tak, aby w miejscowościach osiągnąć mniej więcej taki sam
standard - a następnie drogi i chodniki. W tej kadencji budowa chodników w gminie będzie

widoczna.
Kosze uliczne w Niesulicach zostaną ustawione przynajmniej przed weekendem majowym.

Zgłoszona przez radną Ewę Kasprzak potrzeba przeglądu instalacji burzowych - sytuacja jasna,
jest potrzeba wykonania.

Padoszyn — zapadnięte studzienki w dradze gminnej — tę drogę przewidujemy do remontu, jako
jedną z dwóch w ramach środków z PROW na lata 2014-2020. Do tego czasu studzienki i jakość
drogi wokół poprawimy.
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-

Zagadnienia przekazane przez radnego Andrzej Sworka zostaną przekazane do Starostwa
Powiatowego w Świebodzinie, a temat przydomowych oczyszczalni ścieków pojawi się za

miesiąc lub dwa.

Ad. VI

Odnosząc się do informacji o realizacji uchwał Rady Gminy i pracy Wójta w okresie
międzysesyjnym, Wójt wspomniał o następujących kwestiach:
-

Budowa kanalizacji sanitarnej pomiędzy Niesulicami i Kalinowem m.in. do ZHP Świdnica, OW
„ADA” - wyłoniliśmy wykonawcę, w dniu dzisiejszym podpisana będzie umowa, zakończenie

inwestycji przewidziane na 15.06.2015 r.
-

Budowa sali gimnastycznej w Ołoboku - drugi etap - założyliśmy, że obiekt będzie gotowy do

1 września br. i wszystko wskazuje na to, że tak się stanie. Wartość II etapu zadania 1250 tys. zł.
Dzisiaj zostanie podpisana umowa z wykonawcą firmą MAT-BUD. Całość inwestycji zamknie

się kwotą ok. 3 min zł, z czego dofinansowanie wynosi 1 min zł.

-

Zleciliśmy wykonanie dokumentacji na przebudowę boiska sportowego w Ołoboku. Koszt
realizacji to kwota kilkuset tysięcy złotych. Ponieważ chcemy pozyskać dofinansowanie ze
środków zewnętrznych, zakończenie zadania przewidujemy w 2016 r. Aktualnie boisko
warunkowo dopuszczone jest do korzystania przez klub sportowy „Błękitni”. Od kilku lat

systematycznie inwestujemy w bazę sportową na terenie gminy.

-

Wyłoniliśmy wykonawcę dokumentacji na zmianę sposobu zasilania w wodę miejscowości

Radoszyn. Już od kilku lat miewamy kłopot z hydrofornią. Szansa na zaopatrzenie z tego źródła
stoi pod znakiem zapytania. Podjęliśmy decyzję o zasileniu z ujęcia w Ciborzu. Koszt

przygotowania dokumentacji - 32 tys. zł. Podjęliśmy działania zmierzające do pozyskania
funduszy unijnych, jeśli się uda zadanie wykonamy późnym latem lub wczesną jesienią.

-

Sala wiejska w m. Skąpe - dobudowaliśmy dodatkowe oświetlenie boczne - kinkiety, a sołectwo
wykonało prace ozdabiające.

-

Kontynuujemy kwestie usuwania azbestu. Od zainteresowanych mieszkańców wpłynęło

kilkadziesiąt wniosków. Przesłaliśmy dane do WFOŚiGW. Z końcem maja nastąpi podpisanie
umowy. Otrzymaliśmy informację, że na wyliczone ok. 200 tys. zł kosztów przeprowadzenia

akcji, dofinansowanie wyniesie ok. 137 tys. zł. Mimo tego wszyscy wnioskodawcy, mogą
spodziewać się pozytywnego rozpatrzenia. W kwietniu planuje spotkanie z nimi, aby dokładnie

ustalić potrzeby.
-

Wydaliśmy folder turystyczny.

-

Uzyskaliśmy dofinansowanie na zatrudnienie animatorów na boiskach Orlik 2012.

-

Trzy inwestycje: budowa ścieżki wzdłuż kanału Ołobok, zagospodarowanie stawów p.poż. oraz

zagospodarowanie przestrzeni wokół boiska Orlik w Radoszynie - przeszły pozytywnie ocenę
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funduszu i w najbliższym czasie rozliczone zostanie dofinansowanie i trzy pożyczki zejdą ze
zobowiązań gminy.

-

Kontrola w sali wiejskiej w Zawiszu także oceniona bez uwag, więc lada dzień do BGK wpłyną

środki unijne.

-

Place zabaw w gminie - sekretarz gminy wraz z inspektorem ds. budownictwa dokonają
przeglądu placów i w zależności od ustaleń albo tematem zajmiemy się kompleksowo albo
indywidualnie.

-

Przymierzamy się do poprawy estetyki na cmentarzach komunalnych - podjęliśmy decyzję
o zakupie systemu komputerowego, który umożliwi uporządkowanie kwestii miejsca na

cmentarzach i opłat. Może się okazać, że część osób nie opłaciło miejsca za okres 20 lat.
Pozyskane w wyniku inwentaryzacji środki zostaną skierowane na poprawę estetyki na

cmentarzach.
-

Dodatkowe punkty świetlne - Wójt poinformował, że na posiedzeniu Komisji ds. Porządku

Publicznego, Spraw Komunalnych, Mieszkaniowych i Ochrony Środowiska przedstawił radnym

miejsca wnioskowane do oświetlenia. Jest ich dużo. Tych punktów, które chciałby w pierwszej
kolejności wykonać jest kilkanaście a nawet kilkadziesiąt i są to wjazdy do miejscowości i nowo

powstałe osiedla. Wszystkie punkty zostały zinwentaryzowane. Wójt poinformował, że odbył
spotkanie z przedstawicielami Eneos, na mocy którego zostanie podpisana umowa, w myśl której

Eneos wybuduje nowe punkty, w zamian za to my przekażemy im nasze oświetlenie uliczne
skojarzone z ich siecią. Takich punktów mamy ok. 60. Temat jest aktualnie przedmiotem analizy

radcy prawnego. Ma nadzieję, że do podpisania umowy dojdzie, co oznaczałoby, że większość

planów udałoby się zrealizować w jednym terminie w 2016 r.
Radna Zdzisława Sikora zapytała, kiedy można spodziewać się wyznaczenia granicy działki

terenu przy Sali wiejskiej w Niekarzynie.
Wójt odpowiedział, że urzędnicy podejmą czynności, ale nie wie, kiedy temat zostanie
zakończony.
Radna Zdzisława Sikora dodała, że poprzedni sołtys Stanisław Dolata sprowadzał geodetę, więc

teren został wyznaczony.
Wójt wyjaśnił, że to zupełnie inna kwestia. Rozgraniczenia rządzą się inną procedurą. Geodeta i

tak będzie potrzebny
Sołtys Rokitnicy Wiesław Łajeczko zgłosił, aby przy ścieżkach rowerowych poprzycinać gałęzie

dizcw.
Wójt itwiuidz.il, żu wiukiz.uśu takich pfAu lilOŻu byc WykoiiyWAiia plZCZ Sóluutwu w lamach piać

porządkowych. W przypadku, o jakim mowa liczyłby na takie właśnie postępowanie, ewentualnie
przy pomocy gminy, bo może nie mieć ludzi do samodzielnego wykonania prac.
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Radny Krzysztof Janowicz poprosił o wystosowanie wniosku do PKS-u, aby kierowcy autobusów
korzystali z wybudowanej w Ołoboku zatoczki autobusowej i nie zatrzymywali pojazdów z drugiej

strony ulicy przy płocie.

W kwestii zatoczki autobusowej wypowiedział się radny Piotr Olszewski. Poinformował, że
w ubiegłym roku otrzymał ze Starostwa pismo, że nawierzchnia zostanie naprawiona i do dnia
dzisiejszego nic nie wykonano.

Przewodnicząca rady Halina Staszyńska ogłosiła 10 minutową przerwę w obradach.

Ad. VII

Po przerwie radni Piotr Olszewski i Karol Dauksza nie wrócili na obrady.
1) Przewodnicząca Rady Gminy Halina Staszyńska odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany

uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na lata 20152018.
Skarbnik Gminy Jarosław Wisz wniósł o wprowadzenie zmiany do projektu. W § 1 pkt 2) przez

pomyłkę użyto treści: „w 1 § pkt 3) w załączniku Nr 3 dodaje się o objaśnienia przyjętych
wartości jak załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia” zamiast: „w 1 § pkt 3) w załączniku Nr

3 dodaje się o objaśnienia przyjętych wartości jak załączniku nr 2 do niniejszej uchwały”.
Przewodniczący stałych komisji przestawili pozytywne opinie nt. ww. uchwały.

W wyniku głosowania uchwała Nr V/50/2015 została jednogłośnie podjęta (13 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
zmiany uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Skąpe na rok 2015.

Przewodniczący stałych komisji przestawili pozytywne opinie nt. ww. uchwały.

W wyniku głosowania uchwała Nr V/51/2015 została jednogłośnie podjęta (13 głosów „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

3) Przewodnicząca Rady Gminy Halina Staszyńska odczytała projekt uchwały w sprawie nie
wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Skąpe środków stanowiących fundusz

sołecki.
Przewodniczący stałych komisji przestawili pozytywne opinie nt. ww. uchwały.
W wyniku głosowania uchwała Nr V/52/2015 została podjęta (12 głosów „za”, 0 „przeciw”,

1 „wstrzymujący się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Wójt zabierając głos wyjaśnił, że temat funduszu był analizowany na komisjach. Ustawowo
fundusz sołecki został utworzony w 2011 r. Jego idea polega na tym, że ma on integrować
lokalną społeczność i podnosić jakość życia mieszkańców Gdybyśmy przystąpili do fnndiiszii

sołeckiego z budżetu gminy musielibyśmy wyasygnować kwotę 200 tys. zł, a z budżetu państwa
dostalibyśmy 50 tys. zł. Od samego początku w naszej gminie funkcjonuje główkowe, które także
pozwala na integrację i podnoszenie estetyki miejscowości. Pewna część sołectw nie

wykorzystuje środków z główkowego, ponieważ nie mają pomysłu na ich wydatkowanie i wolą
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uzbierać większą kwotę. Fundusz faktycznie byłby większy, ale dedykowany do konkretnych

zadań i obostrzony przepisami i terminami. Zdecydowana większość zadań, jakie mogłyby być

finansowana ze środków z funduszu, wykonywana jest ze środków z budżetu gminy z udziałem

środków unijnych. Nielogiczne wydaje się przeznaczanie dodatkowo 150 tys. zł na inwestycje,

które można wykonać ze środków z unii i pozyskać do tego budżetu dodatkowe 450 tys. zł. na
budowę np. chodników, placów zabaw czy np. doposażenia świetlic wiejskich. Póki na takie
inwestycje można pozyskiwać środki unijne, wprowadzanie funduszu sołeckiego jest nie

w porządku w stosunku do mniejszych miejscowości, które nie mają chodników czy świetlic.
4) Przed przystąpieniem do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zarządzenia poboru

podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości ich
wynagrodzenia, Skarbnik Gminy Jarosław Wisz poinformował, że na prośbę sołtysów dwóch

miejscowości Węgrzynie i Ołoboku zmieniono nazwiska inkasentów w tychże miejscowościach.
Z-ca Przewodniczącej Rady Gminy Mariusz Kuźmicz odczytał projekt uchwały w sprawie jw.

Sołtys wsi Rokitnica Wiesław Łajeczko zapytał od czego uzależniona jest wysokości inkasa na

12 % i 8 %.
Skarbnik wyjaśnił, że przy wyliczeniu zastosowany jest algorytm wynikający z liczby

mieszkańców sołectwa do 250 mieszkańców inkaso w wysokości 12 %, powyżej w wysokości

8%.
Radny Mariusz Kuźmicz zastanawia się czy ten algorytm jest sprawiedliwi i czy wysokość inkasa

nie powinna zależeć od kwoty zebranych podatków.
Przewodniczący stałych komisji przestawili pozytywne opinie nt. ww. uchwały.
W wyniku głosowania uchwała Nr V/53/2015 została jednogłośnie podjęta (13 głosów „za”,

0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

5) Z-ca Przewodniczącej Rady Gminy Mariusz Kuźmicz odczytał projekt uchwały w sprawie
ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Skąpe.

Przewodniczący stałych komisji przestawili pozytywne opinie nt. ww. uchwały.

W wyniku głosowania uchwała Nr W54/2015 została jednogłośnie podjęta (13 głosów „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Wójt wyjaśnił, że kilka miesięcy temu podjęta była uchwała w tej sprawie, ale pewne jej zapisy

zostały zakwestionowane przez nadzór Wojewody Lubuskiego. Przyjęte dzisiaj zapisy łączą
opłatę za pochówek na pierwsze 20 lat z opłatą jednorazową, wprowadzoną właśnie poprzednim

razem.
ń) 7-ca Przewodniczącej Rady Gminy Mariusz Kuźmicz odczytał projekt uchwały w sprawie

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia

stawki tej opłaty na terenie Gminy Skąpe.
Przewodniczący stałych komisji przestawili pozytywne opinie nt. ww. uchwały.
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W wyniku głosowania uchwała Nr V/55/2015 została jednogłośnie podjęta (13 głosów „za”,

0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

7) Z-ca Przewodniczącej Rady Gminy Mariusz Kuźmicz odczytał projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy w trybie bezprzetargowym.
Przewodniczący stałych komisji przestawili pozytywne opinie nt. ww. uchwały.

W wyniku głosowania uchwała Nr V756/2015 została jednogłośnie podjęta (13 głosów „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

8) Z-ca Przewodniczącej Rady Gminy Mariusz Kuźmicz odczytał projekt uchwały w sprawie

przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
zakresie terenów zabudowy mieszkaniowej, budowy pola golfowego, budynków oraz
infrastruktury technicznej w miejscowości Kalinowo, gmina Skąpe.
Przewodniczący stałych komisji przestawili pozytywne opinie nt. ww. uchwały.

W wyniku głosowania uchwała Nr V/57/2015 została jednogłośnie podjęta (13 głosów „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Wójt poinformował, że inwestor złożył wniosek o zmianę planu. Istniejący plan został uchwalony
5 lat temu i nie odzwierciedla zamierzeń inwestycyjnych inwestora, który w innych miejscach
chce realizować zwoje zamierzenia. Wójt się z wnioskiem identyfikuje, ponieważ na polu
golfowym realizowane będą przedsięwzięcia, które będą oddziaływały na wysokość podatków, na

miejsca pracy. Błędem byłoby przeciwstawiać się tym planom. Gmina powinna takie działania
wspierać. Im ich więcej, tym bogatsza będzie gmina. Dodał także, że nie jest prawdą, że inwestor
korzystał z ulg czy umorzeń podatkowych. Wójt nigdy inwestorowi nic nie umarzał, bo ten o to
nie wnioskował. Następnie podziękował radnym za podjęcie uchwały.

9) Z-ca Przewodniczącej Rady Gminy Mariusz Kuźmicz przedstawił projekt uchwały w sprawie
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
Przewodniczący stałych komisji przestawili pozytywne opinie nt. ww. uchwały.

W wyniku głosowania uchwała Nr W58/2015 została jednogłośnie podjęta (13 głosów „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

10) Z-ca Przewodniczącej Rady Gminy Mariusz Kuźmicz odczytał projekt uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie powołania Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej.
Przewodniczący stałych komisji przestawili pozytywne opinie nt. ww. uchwały.

W wyniku głosowania uchwała Nr V/59/2015 została jednogłośnie podjęta (12 głosów „za”,
0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

11) Z-ca Przewodniczącej Rady Gminy Mariusz Kuźmicz odczytał projekt uchwały w sprawie
utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze gminy w wyborach Prezydenta

Rzeczypospolitej Polskiej.
Przewodniczący stałych komisji przestawili pozytywne opinie nt. ww. uchwały.
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W wyniku głosowania uchwała Nr V/58/2015 została jednogłośnie podjęta (13 głosów „za”,

0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. VIII
Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko przypomniała radnym o obowiązku złożenia

oświadczeń majątkowych w dwóch egzemplarzach, z dołączoną do jednego oświadczenia kopią

zeznania majątkowego PIT.
Radny Mariusz Kuźmicz wniósł o przygotowanie na następne posiedzenie komisji projektu
uchwały w sprawie podwyżki diet dla sołtysów. Zapytał jak sołtysi zapatrują się na ten temat.

Sołtys wsi Rokitnica Wiesław Łajeczko stwierdził, że rozmawiał na ten temat z radnym, wie o
ich zamiarach i dziękuje im za nie. Chciałby wrócić to tematu inkasa i prosić o rozważenie jego

wyliczenia nie ze względu na ilość mieszkańców, tylko zebraną kwotę.

Radny Mariusz Kuźmicz dodał, że kwota zebranego podatku nie jest adekwatna do liczby
mieszkańców.

Ad. IX
Punkt ten dotyczył przyjęcia protokołu IV 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.

Wójt Zbigniew Woch zabierając głos w sprawie diet dla sołtysów stwierdził, że nie jest
zwolennikiem takiego sposobu załatwiania tego typu tematów. W pierwszej kolejności należy

przygotować analizy, porównuje się czy to diety sołtysów czy wysokości inkasa w innych gminach.
Nie ma nic przeciwko temu, aby jednym czy drugim podnosić, ale robi się to po analizach
i dyskusjach. Gospodarujemy środkami publicznymi a więc musimy analizować. Podjętej decyzji nie

zamierza kontestować, ale przypomina o porządku.

Następnie Wójt złożył wszystkim życzenia świąteczne.
Sołtys wsi Rokitnica Wiesław Łajeczko odnośnie diet stwierdził, że jako sołtys musi dokładać
z własnych środków, bo mieszkańców nawet do czynu społecznego trzeba jakoś zachęcić.

Ad. X

Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przyłączyła się do życzeń świątecznych i wobec

wyczerpania porządku posiedzenia zamknęła obrady V sesji Rady Gminy Skąpe o godz. 1225.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodniczący Rady

i.

Halina Staszyńska

Protokołowała: Ilona Żalisz
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