PROTOKÓŁ Nr VIII/2015
Sesji Rady Gminy Skąpe
z dnia 24 lipca 2015 r.
Przewodnicząca Rady Gminy Halina Staszyńska otworzyła o godzinie 9~ obrady VIII Sesji
Rady Gminy. Przywitała zebranych radnych i sołtysów, Wójta Zbigniewa Wocha, Strażnika
Gminnego Juliusza Tomaszewskiego oraz pracowników urzędu gminy i mieszkańców gminy.
Stwierdziła, że na stan 15 radnych obecnych jest 14 (nieobecny Krzysztof Janowicz), więc podjęte
uchwały będą miały moc obowiązującą. Następnie do przesłanego porządku obrad zaproponowała
wprowadzić dodatkowe uchwały w sprawie:
1) zasad przyznawania diet sołtysom i przewodniczącemu zarządu osiedla oraz zwrotu kosztów
podróży służbowej,
2) wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym.
Radny Andrzej Sworek poprosił o zmianę kolejności realizacji punktów posiedzenia
i w pierwszej części przegłosowanie projektów uchwał.
Ponieważ innych zmian nie zgłoszono, Przewodnicząca odczytała porządek posiedzenia
i poprosiła o jego przegłosowanie. W wyniku głosowania porządek posiedzenia wraz
z zaproponowanymi zmianami został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:
I. Otwarcie obrad sesji.
II. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Skąpe na rok 2015,
2) zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników,
3) zasad udzielania stypendiów szkolnych dla uczniów Publicznego Gimnazjum prowadzonego
przez Gminę Skąpe,
4) zasad przyznawania diet sołtysom i przewodniczącemu zarządu osiedla oraz zwrotu kosztów
podróży służbowej,
5) wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym.
III.
Interpelacje, wnioski i zapytania.
IV.
Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
V.
Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy i pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
VI.
Sprawy różne.
VII.
Przyjęcie protokołu VII sesji Rady Gminy Skąpe.
VIII.
Zamknięcie obrad.
Ad. II
1) Przewodnicząca Rady Gminy Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Skąpe na rok 2015.
Przewodniczący stałych komisji przedstawili pozytywne opinie nt. ww. uchwały.
W wyniku głosowania uchwała Nr VIII/82/2015 została podjęta (13 głosów „za”, 0 „przeciw”,
1 „wstrzymujący się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
2) Przewodnicząca Rady Gminy Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
Przewodniczący stałych komisji przedstawili pozytywne opinie nt. ww. uchwały.
W wyniku głosowania uchwała Nr VIII/83/2015 została jednogłośńie podjęta (14 głosów „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
3) Przewodnicząca Rady Gminy Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zasad
udzielania stypendiów szkolnych dla uczniów Publicznego Gimnazjum prowadzonego przez
Gminę Skąpe.
Przewodniczący stałych komisji przedstawili pozytywne opinie nt. ww. uchwały.
W wyniku głosowania uchwała Nr VIII/84/2015 została jednogłośńie podjęta (14 głosów „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
4) Przewodnicząca Rady Gminy Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zasad
przyznawania diet sołtysom i przewodniczącemu zarządu osiedla oraz zwrotu kosztów podróży
służbowej.

Wójt Zbigniew Woch wyjaśnił, że nadzór prawny wojewody lubuskiego zakwestionował brak
zapiu mówiącego o niewypłacaniu diety w sytuacji, kiedy sołtys nie wykonuje swoich
obowiązków. Z uwagi na dbałość o finanse publiczne taki zapis należy ująć w uchwale.
Przewodniczący stałych komisji przedstawili pozytywne opinie nt. ww. uchwały.
W wyniku głosowania uchwała Nr VIII/85/2015 została jednogłośńie podjęta (14 głosów „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
5) Przewodnicząca Rady Gminy Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym.
Przewodniczący stałych komisji przedstawili pozytywne opinie nt. ww. uchwały.
W wyniku głosowania uchwała Nr VIII/86/2015 została jednogłośńie podjęta (14 głosów „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Radny Andrzej Sworek opuścił obrady o godz. 920.

Ad. III Interpelacje, wnioski i zapytania.
Radny Krzysztof Szymczak poinformował o ignorancji ze strony operatora sieci
energetycznej, w stosunku do radnych, sołtysa a nawet urzędników gminy. Pół jego miejscowości nie
było oświetlonej i pomimo zgłoszeń nie reagowali. Zastanawia się, czy w podpisanej umowie jest
zapis, mówiący o konsekwencjach w sytuacji niewywiązywania się z obowiązków. Następnie
wnioskował o wystąpienie do starostwa powiatowego o powołanie komisji w składzie: przedstawiciel
wydziału dróg Starostwa Powiatowego w Świebodzinie, przedstawiciel zarządu powiatu, urzędnik
gminy i on sam, jako przewodniczący komisji Rady Gminy Skąpe - która dokona przeglądu dróg
powiatowych. Jako ostatnie zgłosił zapytanie o realizację prac, związanych z usuwaniem azbestu na
terenie gminy.
Radny Andrzej Stańczak opuścił posiedzenie o godz. 925.
Radna Bożena Szczepańska zgłosiła następujące interpelacje:
- telefonicznie informowała pracownika urzędu o braku oświetlenia na ścieżce pieszo-rowerowej
przy jeziorze w Niesulicach i awaria nie została usunięta,
- poinformowała o problemie ze śmieciami na terenie Niesulic; wczasowicze, właściciele domków
letniskowych nie posiadają koszy i wysypują śmieci do kontenerów gminnych; zaproponowała,
aby zobowiązać strażnika do przeprowadzenia kontroli i w razie braku podpisanej umowy na
odbiór śmieci upomnieć osobę, a następnie rekontrola i w razie niewywiązania się z obowiązku mandat;
- zapytała, kiedy na drogi gminne zostanie rozwieziony tłuczeń i kiedy będzie ogrodzone boisko
dla dzieci w Kalinowie,
- poinformowała, że w dalszym ciągu temat odgradzania linii brzegowej jeziora Niesłysz nie został
załatwiony; jest zdania, że walkę trzeba podjąć i przez okres zimowy sprawę zakończyć.
Radny Józef Roszczyk w temacie śmieci poinformował, że Strażnik w Łąkiem kontrolował
domki letniskowe i ostrzegał o ewentnalnyh mandatach. Jednak ich mieszkańcy skarżą się, że firmy
nie chcą odbierać od nich śmieci, a oni woleliby w gminie złożyć deklarację i płacić do gminy za
wywóz śmieci. Następnie przypomniał, że od 12 lat zgłasza konieczność ustawienia znaku zakazu dla
samochodów o masie powyżej 15 ton na drodze powiatowej Skąpe-Łąkie-Ołobok i nic w tej kwesti
nie zostało poczynione. Podobnie w przypadku ostatniego zgłoszenia o braku znaku ograniczenia
prędkości do 70 km/h. Ostatnio zginął kolejny znak organicząjący prędkość do 60 km/h. Jego zdaniem
wydział dróg starostwa powiatowego nie za bardzo się stara wywiązywać ze swoich obowiązków.
Radna Zdzisława Sikora zgłosiła:
- konieczność udrożnienia przepustu na drodze powiatowej Pałek - Niekarzyn przy wjeździe do
Niekarzyna,
- konieczność naprawy zerwanego mostku na drodze gminnej w m. Niekarzyn przy posesji Nr 40,
- z uwagi na plany związane z zagospodarowaniem terenu wokół sali wiejskiej zapytała, kiedy
zostanie przestawiony płot,
- zwróciła uwagę, że po gwałtownej burzy, mieszkańcy wsi sami porządkowali powalone drzewa
i zabierali drewno, a na sali wiejskiej jest kominek i nie ma czym w nim palić,
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poinformowała także o braku współpracy ze strony strażaków przy pracach do wykonania we
wsi,
- nadmieniła o najemcy lokalu gminnego w Niekarzynie Nr 58, której zabrano komórkę, składzik,
a która nie interweniuje w tej sprawie, bo boi się sąsiada,
- zgłosiła potrzebę przesunięcia słupa oświetleniowego przy posesji Nr 48 w Niekarzynie,
uniemożliwiającego wjazd samochodu z opałem na teren posesji,
- zapytała czy dziecko z orzeczoną grupą inwalidzką może otrzymywać stypendium,
- zapytała o możliwość dofinansowania remontu kościoła w Kępsku, do którego uczęszczają
mieszkańcy Niekarzyna.
Radny Piotr Olszewski wnioskował o wykoszenie poboczy dróg powiatowych RadoszynDarnawa i Damawa-Skąpe.
Sołtys wsi Kalinowo Małgorzata Jarominiak wnioskowała o ścięcie gałęzi lipy rosnącej przy
boisku w Kalinowie, uszkodzonych podczas burzy oraz o postawienie znaku zakazu B-20 (STOP) na
drodze podporządkowanej prowadzącej z pola golfowego w m. Kalinowo.
Sołtys wsi Błonie Jolanta Szymanowska zapytała, kiedy zostanie przeprowadzony remont
nawierzchni drogi gminnej w jej miejscowości.
Sołtys wsi Rokitnica Wiesław Łajeczko zwrócił uwagę, że po zgłoszonej interpelacji,
dotyczącej naprawy nawierzchni drogi powiatowej w Rokitnicy na łuku w kierunku Węgrzynie,
służby powiatowe przyjechały na interwencję i aktualnie są tam dwie spore dziury. Poinformował
także, o wierzbie uszkodzonej podczas burzy i nadającej się do wycięcia, ale w tej sprawie zostało już
złożone pismo.
Radna Zdzisława Sikora poinformowała jeszcze o chęci zagospodarowania placu we wsi.
W związku z powyższym przy szkole należałoby wyciąć zakrzewienia, aby móc posiać trawę.

-

Ad. IV
W tym punkcie Wójt odniósł się do zgłoszonych interpelacji, wniosków i zapytań radnych
i sołtysów.
- Odnośnie spraw, zgłoszonych pisemnie do gminy, będą one rozpatrywane w procedurze
administracyjnej i nie będzie na nie odpowiadał.
- Temat zakrętu w m. Rokitnica - wizję w tym miejscu można przeprowadzić przy okazji
przeglądu stanu nawierzchni dróg powiatowych, o jakim wspomnił radny Szymczak. Wójt dodał
też, że względem starostwa powiatowego nie wypada nam przejawiać negatywnych nastawień.
Jedyną inwestycję w ubiegłej kadencji wykonali na terenie naszej gminy i dzisiaj mają przez nią
kłopoty. Aktualnie należy szukać kompromisów i porozumień i zastanawiać się, co jeszcze
można by na terenie naszej gminy zrobić.
Radny Krzysztof Szymczak zauważył, że około pół roku temu w wyniku wichury, powalone
zostało drzewo i pomimo monitów do dnia dzisiejszego nie zostało z pobocza uprzątnięte.
Wójt stwierdził, że poprosi o zorganizowanie spotkania z Naczelnikiem Wydziału Dróg.
Powołana komisja pojcdzic w teren i wszystkie tego typu zagadnienia sprawdzi.
- Naprawa nawierzchni drogi w m. Błonie - poprzedniego dnia Wójt rozmawiał o tym
z kierownikiem Referatu Gospodarki Komunalnej i zlecił zakup asfaltu i wykonanie naprawy
nawicizulmi dióg iii.in. w Błoniach, Palcku i kilku innych miejscach w gminie.
- Powalona topola w Kalinowie - zgłoszenie zostanie sprawdzone.
- Ustawienie znaku drogowego „STOP” w Kalinowie - wystąpimy z zapylaniem do slamslwa,
kiedy zostanie uzupełniony.
- Temat odpadów komunalnych - Wójt wyjaśnił, że wyłączenie mieszkańców domków
letniskowych było świadome i nie wie czy zdecydowałby się na zmianę. Wcześniej tłumaczyli
oni, że wywożą śmieci do swoich domów poza gminę, gdzie mają podpisane umowy na ich
odbiór. Prawda jest taka, że latem w tych domach wypoczywa średnio 10 osób, a przyznają się do
jednego i tylko na jedną osobę składaliby deklaracje. Stąd decyzja o ich wyłączeniu. Na pewno
Strażnik zintensyfikuje działania kontrolne w miejscowościach wypoczynkowych.
Radna Bożena Szczepańska zastanawia się czy nie byłoby lepiej, aby w przyszłym roku nie
stawiać kontenerów gminnych. Na początku tego sezonu letnicy mieli pretensje, że jeszcze ich
nie ma.
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Wójt dodał, że w m. Łąkie sytuacja w tym zakresie wygląda lepiej. Nie wyklucza, że przed
następnym postępowaniem przetargowym będziemy zastanawiali się nad ewentualną zmianą
specyfikacji.
Odnosząc się do zagadnień poruszonych przez radną Zdzisławę Sikorę Wójt stwierdził, że
podmiotem do spraw wsi jest sołtys i to on jest gospodarzem wioski a nie radny. Sprawami
związanymi z zagadnieniami gospodarczymi we wsi kieruje sołtys. Radni mają wspierać
sołtysów w ich działaniach, a nie przejmować na siebie ich obowiązki.
Temat przepustu przy wjeździe do Niekarzyna - zostanie zgłoszony do starostwa.
Teren przy sali wiejskiej w Niekarzynie - wieś złożyła wniosek o wyznaczenie granic, wobec
czego Wójt zlecił geodecie wykonanie pomiarów. Aktualnie czekamy na dokumenty od niego.
Ale w związku z tymi działaniami, pojawił się u Wójta właściciel sąsiedniej działki, przez którą
przeprowadzone jest przyłącze wodociągowe do sali. Stwierdził on, że skoro płot zostanie
przesunięty, on złoży wniosek o zdemontowanie tego przyłącza. Ma nadzieję, że kiedy dojdzie do
spotkania emocje opadną i uda się osiągnąć kompromis, bo jeśli nie to wykonanie nowego
przyłącza będzie karkołomne i bardzo kosztowne.
Sprawa wiatrołomów - Wójt przypomniał, że przez gminę przeszła potężna burza, która
wyrządziła wiele szkód. Do dnia dzisiejszego wiele sytuacji nie jest jeszcze wyjaśnionych. Jeśli
mieszkańcy zgłaszali chęć posprzątania połamanych gałęzi czy drzew, w zamian za
zagospodarowanie drewna - Wójt wyrażał na to zgodę i tak będzie postępował w każdej takiej
sytuacji. Pozyskanie drzewa na opał do kominka w sali wiejskiej leży w gestii sołtysa.
Pomoc strażaków - Wójt podkreślił, że jednostki z Niekarzyna i Ołoboku należą do KSRG
i mogą być uruchomione tylko w sytuacjach zagrożenia, po wezwaniu przez jednostkę PSP
w Świebodzinie. Jeśli strażacy pomagają we wsi to nie jako jednostka tylko grupa osób, która
chce pomóc. Chcąc korzystać z ich pomocy, należy znaleźć z nimi nić porozumienia.
Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska dodała, że w Ołoboku strażacy pomagają wsi w ramach
współpracy.
Sołtys Rokitnicy Wiesław Łajeczko także potwierdził, że przy pomocy strażaków wioska sama
poradziła sobie ze skutkami nawałnicy.
Sprawa mieszkanki spod numeru 58 - Wójt stwierdził, że osoba ta ma dobry kontakt
z pracownikami gminy i z problemem zainteresowana powinna zgłosić się bezpośrdnio do nich.
Odnośnie przesunięcia słupa energetycznego przy posesji Nr 48 Wójt odpowiedział, że
wystąpimy do operatora z pismem. Ponieważ do tego działania niezbędna będzie odpowiednia
dokumentacja, już dzisiaj wie, jakie stanowisko przedstawi operator.
Stypendium adresowane jest do uczniów, którzy spełniają określone kryteria i tylko takim może
być przyznane.
Dofinansowanie remontu kościoła w Kępsku - obiekt ten jest wpisany do katalogu obiektów
zabytkowych - dlatego gmina Świebodzin mogła dofinansować remont. Nie sądzi, aby prawo
przewidywało możliwość dofinansowania ze środków gminnych obiektu położonego poza
granicami gminy. Gdyby jednak okazało się, że jest taka możliwość decyzję podejmie samorząd,
jako ewentualny inicjator uchwał.
Oświetlenie przy ścieżce pieszo-rowerowej w Niesulicach — jeśli jeszcze nie zostało naprawione
w poniedziałek ząjmie się tematem.
Tłuczeń na drogi gminne - kwestia jego zakupu została już rozstrzygnięta, ale nie znamy
dokładnego terminu jego doatawy.
Ogrodzenie boiska w Kalinowie - po sesji zasięgnie informacji w Referacie Gospodarki
Komnalnej i da odpowiedź.
Temat grodzenia jeziora - jedyne miejsce gdzie przejście nie było możliwe, znajdowało się przy
ośrodku wypoczykowym Kormoran, ale podczas przeprowadzonej wizji nie było zagrodzone.
Strażnik Juliusz Tomaszewski potwierdził, że około 2 tygodnie wcześniej był tam i można było
przejść.
Wójt stwierdził, że władza gminy w tym zakresie jest ograniczona. Odpowiedzialnymi są
jednostki, realizujące obowiązki wynikające z prawa wodnego. Mimo wszystko Strażnik pojedzie
do Niesulic i zbada temat.
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Oświetlenie uliczne na terenie gminy - Wójt potwierdził, że z usuwaniem awarii mamy problem,
bo sam dzwonił kilkukrotnie w sprawie Radoszyna. Prosi, aby wszelkie pojedyncze incydenty
zgłaszać bezpośrednio do głównego systemu na numer 911. W umowie od 2016 r. nie będzie już
pośrednika czyli Enea Świebodzin i ma nadzieję, że takie sytuacje nie będą miały miejsca. Po
ostanich akcjach związanych z sytuacją po burzy, pracownikom operatora należy się
podziękowanie.

Ad. V

W punkcie dot. realizacji uchwał i pracy Wójta w okresie międzysesyjnym Wójt odniósł się do
następujących tematów:
- W dniu 1.07.2015 r. zakończyła się ocena przez Ministerstwo Gospodarki wniosku
o dofinansowanie zadania pn. „Opracowanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest
z terenu gminy Skąpe”. Wartość projektu 22.140,00 zł, wysokość dofinansowania 17.600,00 zł.
- W dniu 15.07.2015 r. na konto Gminy Skąpe wpłynęła refundacja kosztów związanych z
realizacją projektu: „Budowa rowerowej ścieżki turystycznej na trasie Lubogóra-Ołobok (odcinek
od granicy Gminy Skąpe do Ołoboku). Wartość projektu 587.949,42 zł. Wysokość otrzymanego
dofinansowania: 345.000,00 zł.
- Trwa realizacja zadania polegającego na usuwaniu azbestu z terenu gminy Skąpe. Wartość
zadania na podstawie podpisanej umowy z wykonawcą: 68.024,09 zł. Wszystkie pojedyncze
lokalizacje są na bieżąco uzgadniane z właścicielami possji.
- W dniu 21.07.2015 r. podpisano protokół kontroli kończący ocenę realizacji projektu pt.
„Przebudowa pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Ołoboku na zaplecze socjalne oraz jego
wyposażenie na potrzeby organizacji wydarzeń społeczno-kulturalnych. Wartość projektu
97.184,73. Wysokość wnioskowanego dofinansowania: 64.137,06 zł.
- Zbliża się zakończenie formalnej oceny wniosku o płatność dot. projektu pt. „Budowa chodnika
w Niekarzynie na potrzeby rozwoju turystyki w miejscowości”. Wartość projektu 119.833,01 zł.
Wysokość wnioskowanego dofinansowania: 66.860,00 zł.
- W dniu 23.07.2015 r. w odpowiedzi na oczekiwania mieszkańców wsi Niesulice, służb
bezpieczeństwa oraz turystów w miejscowości zamontowana została tablica informacyjna
zawierająca wielkoformatową mapę Niesulic wraz z zaznaczonymi nazwami ulic i ważniejszych
turystycznie miejsc. Wartość tablicy 2.999,97 zł.
Radny Mariusz Kuźmicz przypomniał o planach zakupu kamery na potrzeby Strażnika. Uważa,
że byłoby to dobre narzędzie do zidentyfikowania osób wrzucających śmieci do kontenerów
gminnych w Niesulicach.
Wójt miał pewne wątpliwości związane z kupnem kamery. Na pewno nie chciałby, aby służyła
ona do celów inwigilacji mieszkańców, a poza tym do monitoringu w miejscowościach
wymagana jest zgoda. Co najwyżej mogłaby się sprawdzić przy dzikich wysypiskach śmieci.
Ostatno właśnie otrzymaliśmy powiadomienie od innych instytucji, które z kolei otrzymały
informacje od zaniepokojonych mieszkańców gminy w spiawie izekoniego wysypiska. Tak
naprawdę chodzi im tylko o udowodnienie, że w gminie panuje bałagan.
Jednak wracając do tematu zakupu kamery, w związku ze zmianą na stanowisku Skarbnika
uznaliśmy, że dopóki pani Skarbnik nie wdroży się w nowe obowiązki, nie będziemy
podejmowali decyzji finansowych na zadania, które mogą poczekać. Do tematu kupna kamery
wrócimy we wrześniu.
Radne Bożena Szczepańska i Agnieszka Żak-Gwizda opuściły obrady o godz. 1O20.
- W dalszej kolejności Wójt poinformował, że w dniu 13.07.2015 r. w Warszawie odbyła się
uroczysta gala wręczenia nagród zwycięzcom konkursu „Ranking samorządów 2015”
organizowanego przez dziennik „Rzeczpospolita” (prezentacja w załączniku). Gmina Skąpe
zajęłąIX miejsce w kategorii gmin wiejskich od 5 tys. do 10 tys. mieszkańców. Dla naszej gminy
to bardzo duże wyróżnienie. Jest to sukces wszystkich, którzy działają i pracują dla dobra jej i jej
mieszkańców. Ta nagroda to sygnał, że idziemy w dobrym kierunku, wbrew temu, co niektórzy
próbują innym wmówić.
Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska także podziękowała za ten sukces Wójtowi,
pracownikom gminy i samorządowcom.
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Ad. VI

Sołtys Radoszyna Karol Dauksza zaprosił wszystkich na festyn organizowany dnia 15 sierpnia
br. pn. „Kresowe smaki”.
Ad. VII

Punkt ten dotyczył przyjęcia protokołu VII 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. VIII
Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodnicząca Rady zamknęła obrady VIII sesji
Rady Gminy Skąpe o godz. 1050.
»
Na tym protokół zakończono i podpisano.
/N
Przewodnicząca Rady
ftjh/

Protokół sporządziła: Ilona Żalisz

Hal mai Soszyńska
J
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