PROTOKÓŁ Nr XII/2015
sesji Rady Gminy Skąpe
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Przewodnicząca Rady Gminy Skąpe Halina Staszyńska przywitała gości zaproszonych na
uroczystą świąteczno-noworoczną XII sesję Rady Gminy Skąpe w osobach: Proboszcza Parafii w Ciborzu
Księdza Marka Olszańskiego, Wice Dziekana Dekanatu Świebodzińskiego i Proboszcza Parafii w Ołoboku
Księdza Tadeusza Wielgolaskiego, Proboszcza Parafii w Skąpem Księdza Leszka Wilka, wszystkich
radnych, radnego Sejmiku Województwa Lubuskiego Zbigniewa Kołodzieja, Wójta Gminy Zbigniewa
Wocha, Sekretarza Gminy Alicję Hoppen-Anyszko, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz
przybyłych sołtysów i pracowników gminy. Następnie Proboszcz Parafii w Ołoboku Ksiądz Tadeusz
Wielgolaski złożył wszystkim życzenia świąteczno-noworoczne i zaprosił do zaśpiewania kolędy.
Następnie Wójt Zbigniew Woch także przyłączył się do życzeń.
Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska ogłosiła przerwę w obradach. W trakcie trwania przerwy
Księża opuścili salę posiedzeń.
Przewodnicząca Rady Gminy Halina Staszyńska otworzyła o godz. 10°° obrady XII sesji Rady
Gminy Skąpe. Stwierdziła, że na stan 15 radnych, obecnych jest 14 osób. Nieobecny Mariusz Kuźmicz.
Następnie zaproponowała, aby z przesłanego porządku posiedzenia wykreślić z pkt. VIII uchwały z ppkt.
2) i 3), ponieważ przez pomyłkę zostały one powtórzone oraz wprowadzić dodatkową uchwałę w sprawie
zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Radoszyn”. Ponieważ więcej zmian nie zgłoszono, porządek
posiedzenia w wyniku głosowania został jednogłośnie przyjęty i przedstawia się następująco:
Godz. 900
I.
Spotkanie opłatkowe.
Godz. 1O00
II.
Otwarcie obrad sesji.
III.
Interpelacje i wnioski.
IV.
Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
V.
Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy i pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
VI.
Uchwalenie budżetu Gminy Skąpe na rok 2016
a) odczytanie projektu uchwały budżetowej na rok 2016;
b) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze
o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na rok 2016 wraz z uzasadnieniem;
c) odczytanie opinii komisji stałych,
d) wniesienie autopoprawek do projektu uchwały, dyskusja i ich przegłosowanie;
e) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej Gminy Skąpe na rok 2016.
VII.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na lata
2016-2020
a) odczytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Skąpe na lata 2016-2020;
b) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze
o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Skąpe na lata 2016-2020,
c) odczytanie opinii komisji stałych,
d) wniesienie autopoprawek, dyskusja i ich przegłosowanie;
e) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Skąpe na lata 2016-2020,
VIII.
Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Skąpe na rok 2015,
2) opłaty targowej na terenie Gminy Skąpe,
3) aktualności studium uwarunkować i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skąpe
oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
4) planu pracy Komisji Rewizyjnej,
5) zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Radoszyn”.
IX.
Sprawy różne.
X.
Przyjęcie protokołu XI sesji Rady Gminy Skąpe.
XI.
Zamknięcie obrad.
Radny Mariusz Kuźmicz przybył na posiedzenie o godz. 1010

Ad. III

Sołtys Ołoboku Jarosław Ślizień zapytał czy można będzie użytkować drogę biegnącą przez park
do ulicy Akacjowej.
Wójt potwierdził słowa wypowiedziane na ostatniej sesji, że decydujące w tej sprawie jest
stanowisko sołectwa i mieszkańców Ołoboku. Jeśli będą chcieli, aby droga była użytkowana, tak się stanie,
jeśli nie to nie będzie przejazdu, a park w przyszłości zostanie ogrodzony. Na zebraniu sołeckim można
temat przedstawić i poznać stanowisko mieszkańców.
Sołtys Ołoboku Jarosław Ślizień poinformował, że państwo Wolniewicz zgłaszają chęć
odsprzedania części terenu przy posesji, z przeznaczeniem na poszerzenie wąskiego chodnika.
Wójt odpowiedział, że temat jest mu znany, a chodnik należy do starostwa powiatowego, a nie do
gminy. Mimo to, jako zadanie wspólne do budżetu LGD zaproponował budowę chodnika. Jak temat się
skończy jeszcze nie wie.
Sołtys Ołoboku Jarosław Ślizień zapytał o możliwość pozyskania dofinansowania z tzw.
„schetynówki” na remont drogi gminnej, łączącej ul. Krośnieńską z ul. Wojciechowskiego - wzdłuż
kanału.
Wójt wyjaśnił, że priorytetowy jest remont ulicy Bolesława Chrobrego w Ołoboku, której
dokumentacja zostanie zaktualizowana. W dalszej kolejności można pomyśleć innych drogach.
Wspomniał, że zasady przyznawania dofinansowania ze „schetynówek” są krzywdzące dla gmin wiejskich.
Wobec takiego stanu rzeczy, zrzeszenie Wójtów i Burmistrzów postanowiło wystąpić z wnioskiem do
rządu o zmianę kryteriów. Zaproponowali, aby maksymalne dofinansowanie zmniejszyć z kwoty 3 min zł
do kwoty 1 min zł, ponieważ gminy wiejskie nie remontują swoich dróg za kwoty 6 min zł. Dzięki temu
więcej gminy mogłoby uzyskać dofinansowanie.
Radny Krzysztof Janowicz podpisuje się pod zapytaniem sołtysa Ołoboku. Remontując tę drogę,
oszczędzimy mosty w Ołoboku, które i tak są w fatalnym stanie. Przez drogę przejeżdżają samochody
o dużej ładowności, a mieszkańcy skarżą się na uciążliwości.
Radny Andrzej Sworek ponowił wniosek o usunięcie gałęzi zalegających na poboczu drogi
powiatowej Rokitnica-Węgrzynice oraz załatanie dziur w nawierzchni tej drogi. Następnie zgłosił
konieczność naprawy pobocza drogi powiatowej w Węgrzynicach od posesji 2A do posesji Nr 55. Po
opadach deszczu przejście tego odcinka przez pieszych jest wręcz niemożliwe. Radny wnioskował także o
naprawę drogi powiatowej (asfaltowej) w Węgrzynicach biegnącej przez miejscowość. Niebezpieczny
uskok pomiędzy asfaltem a poboczem, ciągnie się przez całą miejscowość, ze szczególnym
uwzględnieniem odcinka przy kościele. Następnie radny nadmienił, że kilkakrotnie zgłaszał potrzebę
wycięcia gałęzi przy stawie p.poż. w Węgrzynicach. Zapytał kiedy będzie wykonana przebudowa
wodociągu i przepustu oraz naprawiony zjazd przy hydroforni. Ponadto poinformował, że na zebraniu
wiejskim Wójt obiecał mieszkańcom Węgrzynie spotkanie w sprawie przydomowych oczyszczalni
ścieków. Zapytał kiedy takie spotkanie może się odbyć.
Obecny na sesji radny Sejmiku Województwa Lubuskiego Zbigniew Kołodziej poprosił
Przewodniczącą Rady o udzielenie głosu, ponieważ chciałby jeszcze uczestniczyć w sesji innego
samorządu.
Radny Zbigniew Kołodziej zabierając głos, podziękował za zaproszenie na sesję. Następnie poinformował
o zmianach jakie zaszły w sejmiku dot. osób pełniących funkcje. Zapoznał radnych z kwestiami ważnymi
dla samorządów gminnych, jakie mają odzwierciedlenie w przyjętym przez sejmik budżecie na 2016 r.:
- Do rozdysponowania będzie ok. I min zł na remonty dróg dojazdowych do pól - dofinansowanie wynosi
do wysokości 70 tys. zł do 1 km drogi; jeśli kwota inwestycji będzie wyższa dopłaci samorząd gminny,
jeśli niższa dofinansowanie wyniesie 30 tys. zł,
- Na ochronę zabytków została zabukowana kwota 1 min zł dofinansowanie do 50 tys. zł,
- Radny złożył interpelację, aby w budżecie ujęto środki na remonty stadionów piłkarskich. Niestety
uznano, że gminy nie mąją dużego zapotrzebowania w tym zakresie. Za to w budżecie na 2016 r. znalazły
się środki na budowę siłowni zewnętrznych. Niestety środków wystarczy tylko na budowę 2 lub 3 siłowni
i tylko na terenie szkół czy instytucji zarządzanych przez zarząd województwa. Gminy nic będą mogły
z tych środków skorzystać. Być może zapis ten ulegnie jeszcze zmianie.
- Do końca 2015 r. trwa nabór wniosków na remonty dróg gminnych. Do rozdysponowania w LRPO jest
ok. 80 min zł. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest uzbieranie minimum 9 punktów. W ramach
PROW środków będzie mniej i wystarczy tylko dla 35 % gmin.
- Na zadania kanalizacyjne lub przydomowe oczyszczalnie ścieków w PROW gmina i gminna spółka mogą
ubiegać się o środki do 2 min zł czyli razem ok. 4 min zł.
Radny Krzysztof Szymczak zapytał jaka będzie łączna kwota dofinansowań na przydomowe
oczyszczalnie ścieków.
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Radny Zbigniew Kołodziej odpowiedział, że na każdą gminę lub spółkę gminną będzie po 2 min
zł.

Wobec braku pytań radny pożegnał zebranych i opuścił salę sesyjną.
Radny Andrzej Sworek poruszył temat drogi powiatowej - brukowej w m. Węgrzynice. Nie zgadza
się z opinią Starostwa dot. zniszczenia nawierzchni tej drogi przez maszyny rolnicze. Uszkodzenia
spowodowały przejazdy ciężkiego sprzętu, przewożącego materiały do budowy autostrady A2. W związku
z powyższym mieszkańcy domagają się naprawy nawierzchni drogi i przywrócenia jej do stanu sprzed
budowy autostrady.
Radna Bożena Szczepańska zapytała czy i kiedy zostanie dokończona budowa ogrodzenia boiska
w Kai inowie.
Radny Piotr Olszewski poinformował, że 2 miesiące wcześniej składał wniosek o załatanie dziur
w drodze powiatowej Damawa-Niekarzyn. Zapytał radną powiatową Alicję Hoppen-Anyszko czy temat
był w starostwie przedstawiany omawiany.
Alicja Hoppen-Anyszko odpowiedziała, że na zarządach, w których bierze udział pisma takiego
jeszcze nie było.
Sołtys Rokitnicy Wiesław Łajeczko wnioskował o naprawę pobocza drogi powiatowej
Węgrzyn ice-Rokitn ica.
Radna Zdzisława Sikora, w kontekście słów radnego Kołodzieja o środkach na remonty dróg
dojazdowych do pół zapytała, kiedy zostaną naprawione drogi, o które wnioskowała. Przypomniała także
o zgłaszanym, problemie z mostkiem w drodze gminnej i posesji Nr 40 w Niekarzynie. Następnie zapytała
Wójta czy rozmawiał już z przedstawicielem Agencji Nieruchomości Rolnych w sprawie cmentarza
w Niekarzynie, który chciałaby odnowić.
Ad. IV

W tym punkcie Wójt odniósł się do interpelacji, wniosków i zapytań.
Tematy do Starostwa Powiatowego w Świebodzinie zostaną tam przekazane.
Odnośnie cmentarza w Niekarzynie Wójt w dalszym ciągu stoi na stanowisku, że gmina nie powinna
przejmować tego terenu. Spotkanie z pracownikiem Agencji odbędzie się w styczniu. Uważa, że jeśli
ktoś ma wolę dbania o cmentarz, a funkcjonuje w stowarzyszeniu, to niech stowarzyszenie ubiega się
ośrodki na renowację. Dodał także, że o przyjęciu przez gminę mienia, decyduje samorząd, a Wójt
tylko przedstawia swoją negatywną opinię w tym temacie. Jedyna szansa dla tego przedsięwzięcia to
umowa biznesowa pomiędzy gminą a Agencją.
- Sprawa naprawy mostku w drodze gminnej w Niekarzynie - w styczniu razem z Kierownikiem
Referatu Gospodarki Komunalnej odbędzie wizję lokalną i wtedy ustosunkuje się do interpelacji.
~ Drogi polne - droga do m. Kije jest własnością gminy Sulechów i zgodnie z zapewnieniami
telefonicznymi będzie udrożniania w miesiącach wiosennych. Jeśli chodzi o dofinansowania, to mówi
się o nich bardzo dużo, a szczególnie w gazetach. Niestety w rzeczywistości okazuje się, że na całe
województwo jest tych środków mało. Co do remontów tych dróg to nie deprecjonuje ich znaczenia,
ale uważa że ważniejsze są drogi gminne czy chodniki.
- Ogrodzenie boiska w Kalinowie - zostało wykonane tylko na wysokości placu zabaw, ale jeśli jest
potrzeba ogrodzenia dalszej części to zastanie to wykonane.
Sieć wodociągowa w Węgrzynicach faktycznie będzie wykonywane nowe zasilenie wodociągowe.
Dokumentacja jest gotowa. Zadanie miało być wykonane jeszcze w 2015 r., ale nie udało się. Jeśli
pogoda dopisze to pracownicy gospodarki komunalnej w styczniu mają do wykonania sieć
wodociągową w Skąpem i następnie prace w Węgrzynicach.
- Ścieżka rowerowa Ołobok-Lubogóra - Wójt potwierdza, że z nawierzchnią jest kłopot
i prawdopodobnie wiosną będziemy musicli miniować ją sami i zagęścić, aby zachować jej trwałość.
Oczywiście w pierwszej kolejności podejmiemy działania wobec wykonawcy inwestycji, aby to on
doprowadził ścieżką do właściwego stanu.
Radny Andrzej Sworek nie rozumie takiej sytuacji. Inwestycja pochłonęła spore nakłady finansowe
i po krótkim okresie wymaga interwencji środków gminnych. Przecież na pewno jest okres
gwarancyjny.
Wójt wyjaśnił, że jedna naprawa nawierzchni odbyła się wiosną 2015 r. i tak naprawdę nie wie
z czego wynika słabość tej nawierzchni. Niewątpliwie w kilku miejscach wymaga naprawy i jak
wspomniał w pierwszej kolejności zwrócimy się do wykonawcy.
- Odnośnie zebrania z mieszkańcami Węgrzynie w sprawie przydomowych oczyszczalni ścieków
wyjaśnił, że co jakiś czas o temacie rozmawia się na sali sesyjnej. Z tego co sobie przypomina na
-
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zebraniu w Węgrzynicach, to mieszkańcy byli przeciwni takiemu rozwiązaniu. Jak niejednokrotnie
wspominał inwestycje wodno-ściekowe będą w gminie realizowane tylko przy udziale środków
zewnętrznych. Na dzień dzisiejszy przewiduje się, że ze środków z PRO W w wysokości 2 min zł
zostanie wybudowana kanalizacja w m. Pałek. Dlatego też spotkanie z mieszkańcami w chwili
obecnej nie ma większego sensu. To, które odbyło się w gminie, zostało zakończone decyzją
o wyjeździe do miejscowości, w których przydomowe oczyszczalnie ścieków funkcjonują od kilku lat
np. gmina Przytoczna, Nowy Tomyśl czy Opalenica. Nadzieja pozostąje w środkach z LRPO. Jeśli
interpretacja Ministerstwa będzie dla nas korzystna, Pałek i Niekarzyn zostaną wpisane do
Aglomeracji, a 2 min zł będzie można przeznaczyć, na rozwiązanie problemów ściekowych w innych
miejscowościach. Na dzień dzisiejszy prosi o cierpliwość.
Droga gminna w Ołoboku łącząca ul. Krośnieńską z Wojciechowskiego - po wykonaniu remontu ul.
Bolesława Chrobrego, będą podejmowana działania w obszarze innych dróg.

Radny Karol Dauksza opuścił obrady o godz. 1130.
Ad. V

W punkcie dot. realizacji uchwał i pracy Wójta w okresie międzysesyjnym, Wójt odniósł się do
następujących tematów:
- W ostatnim czasie doszło do podpisania umowy z PKS na dowożenie uczniów do szkół na kwotę 189
tys. zł.
- Podpisana została umowa na konserwację oświetlenia ulicznego z Enea Oświetlenie. W wyniku
przetargu ogłoszonego przez operatora, na terenie naszej gminy usługi będzie świadczyła prywatna
firma Mazel. Ma nadzieję, że z nowym usługodawcą nie będzie problemów, a jakość świadczonych
usług wzrośnie.
- Odbyła się kontrola kompleksu sportowego w Ciborzu i wypadła ona pozytywnie.
- Przygotowywana jest dokumentacja na termomodernizację przedszkoli. Konkurs został już
zapowiedziany.
- Zaktualizowany został „Plan Odnowy Miejscowości Rado szyn” - ponieważ na inwestycje drogowe
w ramach PRO W są do rozdysponowania środki, będziemy starali się o dofinansowanie do wysokości
63 %. Liczymy na to, że część gmin wnioskujących do „schetynówek”, złoży wnioski do PROW i tym
samym nasz wniosek w PROW przesunie się na liście i zwiększy swoje szanse na dofinansowanie.
- Na boisko sportowe w m. Pałek został wybudowany wodociąg.
- W Niesulicach postawione zostały kolejne punkty świetlne.
- Na sesji w dniu 18 września podjęta została uchwała w sprawie emisji obligacji na kwotę 1 min zł
z przeznaczeniem tych środków na sfinansowanie inwestycji wykonanych w 2015 r. Na szczęście
udało się spiąć budżet na koniec roku bez posiłkowania się dodatkowymi środkami. Według
wstępnych obliczeń zadłużenie gminy na koniec br. wynosi 2 min 600 tys. zł - co stanowi 11 %
dochodów gminy. Jak widać jest ono niewielkie, co cieszy i napawa optymizmem w zakresie dalszego
wykonywania dużych inwestycji z udziałem środków unijnych oraz mniejszych działań np. budowa
chodników, ogrodzeń cmentarzy ze środków własnych.

Ad. VI
a) W-ce Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Kuźmicz odczytał projekt uchwały w sprawie uchwały
budżetowej Gminy Skąpe na 2016 r.
b) Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko odczytała treść opinii składu orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na rok 2016 wraz
z uzasadnieniem (w załączeniu).
c) Przewodniczący stałych Komisji Rady Gminy Skąpe odczytali pozytywne opinie Komisji o projekcie
uchwały budżetowej na rok 2016 nie wnosząc do niego uwag (w załączeniu).
d) Sekretarz Alicja Hoppen-Anyszko poinformowała, że autopoprawki do projektu uchwały budżetowej,
zostały omówione na posiedzeniu Komisji.
W wyniku głosowania autopoprawki zostały przyjęte jednogłośnie.
e) Przewodnicząca Rady Gminy Halina Staszyńska poddała pod głosowanie przyjęcie uchwały
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok. W wyniku głosowania uchwała
Nr XII/118/2015 została jednogłośnie podjęta (14 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”)
i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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Wójt Zbigniew Woch zabierając głos, jeszcze raz poprosił, aby nie przywiązywać się bardzo do
zapisów uchwały dot. inwestycji. Zadania będą wykonywane w zależności od możliwości finansowych
oraz aktualnych potrzeb. W 2016 r. skupimy się na kilku płaszczyznach. Przede wszystkim zadania
kanalizacyjne - budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pałek oraz przygotowanie dokumentacji na budowę
oczyszczalni ścieków. Nadchodzący budżet będzie pierwszym, uwzględniającym zmiany na drogach
lokalnych - remont ulicy w Radoszynie oraz aktualizacja dokumentacji na remont ulicy Bolesława
Chrobrego w Ołoboku. Planowane są zadania dot. budowy chodników, skierowane na sport i kulturę
fizyczną- przebudowa stadionu w Ołoboku i boiska w Radoszynie, dot. świetlic wiejskich - dokumentacje
na budowę świetlic w Kaimowie i Łąkiem (przy udziale środków unijnych), remonty świetlic w Rokitnicy
i Niekarzynie, rozbudowa oświetlenia ulicznego. Ważnym aspektem będzie też podnoszenie estetyki
cmentarzy. Ma świadomość, że budżet nie realizuje wszystkich marzeń i oczekiwań, ale inwestycje muszą
mieć odzwierciedlenie w możliwościach finansowych. Ma nadzieję, że w międzyczasie uda się wykonać
także inne zadania. Pogratulował radnym przyjęcia budżetu. Wierzy, że jego realizacja będzie przebiegała
w zgodzie.
Ad. VII
a) W-ce Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Kuźmicz odczytał projekt uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na lata 2016-2020.
b) Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko odczytała pozytywną opinię Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na lata 2016-2020.
c) Przewodniczący stałych Komisji Rady Gminy Skąpe odczytali pozytywne opinie Komisji o projekcie
uchwały, nie wnosząc do niego uwag (w załączeniu).
d) Sekretarz Alicja Hoppen-Abnyszko poinformowała, że autopoprawka dot. załącznika Nr do uchwały
i związana jest ze zmianą wysokości planowych dochodów i wydatków budżetu. W zakresie
wskaźników nic ona nie zmienia.
Radny Andrzej Sworek zabierając głos stwierdził, że wszystkie działania planowane są w dużych
miejscowościach, tam gdzie jest wielu wyborców. Ma nadzieję, że mimo wszystko będzie tak jak
wspomniał Wójt, że będą wykonywane także małe inwestycje w mniejszych miejscowościach.
Przypomniał temat ścieżek rowerowych. Walczył o odnowienie szlaków i w tym temacie nic się nie
wydarzyło. Na początku roku zostanie wydany biuletyn turystyczny, z zaznaczonymi szlakami
i będzie pierwszym, który nie omieszka tego wytknąć. Planowane są nowe ścieżki rowerowe i nie
można o nich zapomnieć, tak jak o szlakach.
Radna Zdzisława Sikora przypomniała, że w 2005 r. opracowany był „Plan Odnowy Miejscowości
Niekarzyn”, w którym zaplanowane były ścieżki rowerowe, na niefunkcjonującej już trasie kolejowej.
Uważa, że pomysł jest świetny i niewielkim nakładem finansowym można uzyskać piękną ścieżkę
rowerową. Zwróciła także uwagę, że w Niekarzynie jest dwór i zarówno on, jak i teren wokół niego są
dewastowane, a właściciela posesji nie ma.
Wójt odnosząc się do uwag stwierdził, że na temat dworu w Niekarzynie nic mu nie wiadomo, ale
faktycznie nikt się nim nie opiekuje. Co do ścieżek rowerowych - studzi apetyty. Wcześniej plany
dotyczące budowy ścieżek na trasie kolejowej Sulechów-Swiebodzin były duże. Dzisiaj nie widzi
możliwości uzyskania przez gminy wiejskie dofinansowania ze środków unijnych. Przypomina, że
ścieżki były ważnym elementem dla Obszaru Funkcjonowania Powiatu Swiebodzińskiego. Jednak po
analizie dokumentu w Urzędzie Marszałkowskim okazało się, żc jedynym przedsięwzięciem, które
może uzyskać dofinansowanie ze środków LRPO są zajęcia pozalekcyjne. Pozostają tylko środki
w ramach PROW. Rozumie, że wcześniejsze plany mogą być dzisiaj powodem zarzutów, ale
przypomina, że zadania realizowane we własnym zakresie, będą wykonywane w mniejszym zakresie.
W kwestii odnowy oznakowania szlaków rowerowych przypomina, że gmina składała wniosek
o dofinansowanie zadania. Niestety okazało się, że środki były tylko na budowę nowych, a tylko
z własnych środków nie obcięliśmy zadania wykonywać. Wójt dodał też, że nie widzi przeszkód, aby
radni przegłosowali wpisanie realizacji zadania do budżetu, ale wiąże się to ze wskazaniem źródła
finansowania. Przecież to radni uchwalają budżet i takie prawa mają.
Radna Bożena Szczepańska zapytała co dzieje się z wnioskami składanymi do budżetu przez sołectwa.
Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska powiedziała, że proponując zadanie do realizacji trzeba
wskazać źródło jego finansowania. Do tej pory radni zgadzali się z propozycjami Wójta.
Wójt dodał, że uwagi sołectw dot. wydatkowania środków budżetowych są dokładnie oceniane. Część
z nich zgadza się z jego planami i wtedy są one wpisywane do budżetu, natomiast inne póki co
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pozostają planami. Dodał, że te zadania, które wpisywane są w imieniu sołectw, są konkretnymi
i sensownymi propozycjami.
Radny Krzysztof Szymczak uważa, że gmina powinna zaprzestać budowania ścieżek rowerowych.
Powinniśmy zająć się drogami gminnymi i poprawą estetyki wsi.
Radne Bożena Szczepańska! Agnieszka Źak-Gwizda opuściły salę posiedzeń godz. 1230.
Radny Mariusz Kuźmicz zauważył, że są małe szanse, aby na drogi gminne uzyskać dofinansowanie.
Odnośnie ścieżek rowerowych to wybudowaliśmy dopiero dwie.
Radny Krzysztof Szymczak zauważył, że na naprawę tych ścieżek gmina musi wydatkować swoje
środki.
Radny Andrzej Sworek zauważył, że do świetlicy wiejskiej chodzą mieszkańcy wsi, a i tak tylko do
pewnego czasu. Natomiast ze ścieżek i szlaków rowerowych korzystają turyści. Mamy fajną
infrastrukturę, ale należy ją odpowiednio oznakować i o nią dbać.
Radna Zdzisław Sikora jeszcze raz zwróciła uwagę na możliwość zbudowania ścieżki na trasie
kolejowej. Nasyp zbudowany był jeszcze przez Niemców i jest w bardzo dobrym stanie. Wystarczy
tylko wyciąć drzewa i krzewy i uzupełnić w niektórych miejscach tłuczeń. Taki potencjał trzeba
wykorzystać.
Wójt wyjaśnił, że PKP mogłoby przekazać torowiska gminie, gdyby wszystkie gminy przez które
przebiegają tory wyraziły chęć przejęcia. Wie np., że Gmina Świebodzin nie była zainteresowana.
Ponadto koszt remontu to rząd około 5 min zł, a szanse uzyskania dofinansowania raczej żadne.
Dlatego też nie będziemy mienia przejmować. Ponadto PKP płaci rocznie podatek w wysokości
kilkudziesięciu tysięcy złotych, więc póki co, pozostanie tak jak jest. Odnośnie planów dotyczących
ścieżek rowerowych, chcemy połączyć dwie ścieżki w Ołoboku i stworzyć ciąg ze Świebodzina do
Niesulic.
Wójt dodał też, że do Zarządu Dróg Wojewódzkich złożył sugestię, dotyczącą budowy ścieżki
z Chociul do Skąpego. Jednak obawia się, że szansa na jej budowę jest niewielka.
Wobec zakończenia dyskusji Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie autopoprawek
do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na lata
2016-2020. W wyniku głosowania autopoprawki zostały przyjęte jednogłośnie.
e) Przewodnicząca Rady Gminy Halina Staszyńska poddała pod głosowanie przyjęcie uchwały
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na lata 2016-2020. W wyniku
głosowania uchwała Nr XII/119/2015 w sprawie jw. została jednogłośnie podjęta (12 głosów „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. VIII
Radny Józef Roszczyk opuścił salę posiedzeń o godz. 1240.
1) W-ce Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Kuźmicz odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Skąpe na rok 2015.
Sekretarz Alicja Hoppen-Anyszko poinformowała, że zmienił się załącznik dotyczący zmian
w wydatkach.
Przewodnicząca Rady Gminy Halina Staszyńska poddała pod głosowanie przyjęcie uchwały
w sprawie jw.
W wyniku głosowania uchwała Nr XII/120/2015 w sprawie jw. została jednogłośnie podjęta
(11 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
2) W-ce Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Kuźmicz odczytał projekt uchwały w sprawie opłaty
targowej na terenie Gminy Skąpe.
Stałe Komisje przedstawiły pozytywne opinie na temat ww. projektu.
W wyniku głosowania uchwała Nr XII/121/2015 została jednogłośnie podjęta (11 głosów „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
3) W-ce Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Kuźmicz odczytał projekt uchwały w sprawie
aktualności studium uwarunkować i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skąpe oraz
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Stałe Komisje przedstawiły pozytywne opinie na temat ww. projektu (poza Komisją ds. Oświaty,
Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, która nie opiniowała z uwagi na brak kworum).
W wyniku głosowania uchwała Nr XII/122/2015 została jednogłośnie podjęta (11 głosów „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Radna Zdzisława Sikora opuściła salę posiedzeń godz. 1250.
4) W-ce Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Kuźmicz odczytał projekt uchwały w sprawie planu
pracy Komisji Rewizyjnej.
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Stałe Komisje przedstawiły pozytywne opinie na temat ww. projektu (poza Komisją ds. Oświaty,
Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, która nie opiniowała z uwagi na brak kworum).
W wyniku głosowania uchwała Nr XII/123/2015 została jednogłośnie podjęta (10 głosów „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Radna Zdzisława Sikora powróciła na salę posiedzeń godz. 1255.
5) W-ce Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Kuźmicz odczytał projekt uchwały w sprawie
zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Radoszyn”.
W wyniku głosowania uchwała Nr XII/124/2015 została jednogłośnie podjęta (11 głosów „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. IX

Sekretarz Alicja Hoppen-Anyszko zaprosiła wszystkich na 24 fmał WOŚP, który odbędzie się
10 stycznia od godz, 1600 w Ciborzu. Poprosiła także, aby w miarę możliwości chętni przekazali fanty na
mającą się odbyć licytację.
Ad. X

Punkt ten dotyczył przyjęcia protokołu XI 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 przyjęty przy jednym głosie
„wstrzymującym się”.
Ad. XI

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodnicząca Rady zamknęła obrady XI sesji Rady
Gminy Skąpe o godz. 1300.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokół sporządziła: Ilona Żalisz
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