PROTOKÓŁ NrXL/2018
z sesji Rady Gminy Skąpe
z dnia 30 maja 2018 r.

Przewodnicząca Rady Gminy Halina Staszyńska otworzyła o godzinie 9— obrady
XL sesji Rady Gminy Skąpe. Przywitała zebranych radnych i sołtysów, Wójta Zbigniewa
Wocha, Sekretarza Gminy Alicję Hoppen-Anyszko oraz Skarbnika Gminy Brygidę Sewohl.
Stwierdziła, że na stan 15 radnych obecnych jest 12 osób (nieobecni: Ewa Kasprzak,
Agnieszka Żak-Gwizda, Mateusz Zywert - lista obecności w załączeniu), więc podjęte
uchwały będą miały moc obowiązującą. Następnie zapytała czy do przesłanego porządku
posiedzenia ktoś chciałby wprowadzić zmiany. Ponieważ zmian nie zgłoszono,
Przewodnicząca Rady poddała porządek pod głosowanie. W wyniku głosowania porządek
został jednogłośnie przyjęty i przedstawia się następująco:
I.
Otwarcie obrad sesji.
II.
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Skąpe za 2017
rok:
1) zapoznanie się z:
a) sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Skąpe za 2017 r.,
b) sprawozdaniem finansowym Gminy Skąpe za 2017 r.,
c) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o sprawozdaniu
z wykonania budżetu Gminy Skąpe za 2017 r.,
d) informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Skąpe na dzień 31 grudnia 2017 r.
2) odczytanie opinii komisji stałych Rady Gminy Skąpe,
3) dyskusja,
4) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Gminy Skąpe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 r.
III.
Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Skąpe:
1) zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej,
2) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o wniosku
Komisji Rewizyjnej,
3) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Skąpe.
IV.
Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2018 rok,
2) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
3) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
4) zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się
w gminnej ewidencji zabytków,
5) zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz przyznawania zwolnień z tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, zatrudnionych w placówkach
oświatowych Gminy Skąpe.
V.
Interpelacje, wnioski i zapytania.
VI.
Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
VII.
Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy i pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
VIII.
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Skąpe i informacja
o nowej ustawie śmieciowej (analiza znajduje się na stronie www.bip.skape.pl w
zakładce gospodarka odpadami).
IX.
Sprawy różne.
X.
Przyjęcie protokołu XXXIX sesji Rady Gminy Skąpe.
XI.
Zamknięcie obrad.
Radna Agnieszka Żak-Gwizda przybyła na posiedzenie o godz. 910.
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Ad. II

a) i b) Skarbnik Gminy Brygida Sewohl poinformowała, że zarówno sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Skąpe za 2017 r. jak i sprawozdanie finansowe Gminy
Skąpe za 2017 r. były dokładnie omawiane na wspólnym posiedzeniu stałych Komisji
Rady Gminy Skąpe. W związku z powyższym zapytała czy do tych sprawozdań radni
mają jeszcze zapytania. Pytań nie zgłoszono.
c) Skarbnik Gminy Brygida Sewohl odczytała pozytywną opinię Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Skąpe
za 2017 r. (w załączeniu),
d) Skarbnik Gminy Brygida Sewohl omówiła pokrótce informację o stanie mienia
komunalnego Gminy Skąpe na dzień 31 grudnia 2017 r. (w załączeniu).
2) Przewodniczący stałych komisji Rady Gminy Skąpe przedstawili pozytywne opinie nt.
wykonania budżetu Gminy Skąpe za 2017 r.
3) Skarbnik Gminy Brygida Sewohl poinformowała, że po tym jak spłynęły sprawozdania
finansowe okazało się, że w informacji o stanie mienia komunalnego była pomyłka.
W związku z powyższym korekta do tej informacji pojawiła się na stronie internetowej
gminy.
Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska poinformowała, że podczas ostatniego III
Przeglądu Piosenki Różnej, który odbył się na boisku sportowym w Ołoboku,
zaproszonym gościom bardzo podobał się ten obiekt, a także szatnia sportowa. Wiele
osób zwraca także uwagę na salę gimnastyczną w Ołoboku. Takie opinie świadczą
o tym, że goście odwiedzający Ołobok zauważają jak miejscowość się zmienia.
Radny Jarosław Ślizień dodał, że „kropką nad i” będzie remont chodników i ulicy
Chrobrego.
Radny Andrzej Sworek zwrócił uwagę, że osoby dojeżdżające go gminy narzekają na
fatalny stan drogi Węgrzynice-Rokitnica.
Radny Piotr Olszewski porównał budżet gminy doO budżetu domowego, gdzie ciężko
jest zapracowana realizację jakiś inwestycji. Nam się to udaje i możemy być dumni
z ilość tych inwestycji na terenie gminy. Wszystko to jest zasługą wójta, radnych,
sołtysów a także mieszkańców. Absolutorium nie jest oceną samego Wójta ale
wszystkich.
Wójt Zbigniew Woch poparł słowa radnego Olszewskiego. W sposób mniej lub bardzie
satysfakcjonujący wykonujemy zadania na które mamy wpływ. Z kolei na te, na które
wpływu i tak nie mamy, także próbujemy wpływać. Dzięki tym zabiegom udaje się:
- wspólnie ze Starostwem Powiatowym realizować inwestycje chodnikowe na terenie
gminy,
- mamy zobowiązanie Starosty, że we wrześniu br. na remont drogi WęgrzyniceRokitnica zostanie złożony wniosek o dofinansowanie, a Starostwo dołoży 50 % udziału
w kosztach własnych realizacji zadania,
- w sposób satysfakcjonujący przebiega inwestycja budowy kanalizacji sanitarnej
w m. Pałek,
- dzięki zaangażowaniu sołtysa Węgrzynie, powiat przekazał 400 m kostki na budowę
chodnika w tej miejscowości a także 200 m na II etap budowy chodnika w Podłej Górze.
Na następnej sesji będzie wnioskował do rady o zwiększenie budżetu na te zadania i ma
nadzieję, że jeszcze w 2018 r. uda się je zrealizować.
Następnie Wójt podziękował radnym za współpracę przy realizacji budżetu i jego
uchwaleniu, za to że udaje się osiągać kompromisy. Chociaż siła nabywcza pieniądza
maleje, a za inwestycje dzisiaj płacimy więcej niż kilka lat temu, to i tak życzy wszystkim
spełnienia marzeń samorządowych. Na zakończenie swojej wypowiedzi Wójt
podziękował wszystkim urzędnikom na czele z Panią Sekretarz i Panią Skarbnik.
4) Przewodnicząca Rady Gminy Halina Staszyńska poddała pod głosowanie przyjęcie
projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Gminy Skąpe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok. W wyniku
1)
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głosowania uchwała Nr XL/367/2018 została podjęta jednogłośnie (13 głosów „za”, 0
„przeciw” 0 „wstrzymujących się") i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. III
1) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Wiesław Zawiślak zapoznał zebranych z pozytywną
opinią Komisji Rewizyjnej nt. wykonania budżetu gminy za 2017 r. i z wnioskiem Komisji
o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy (w załączeniu).
2) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Wiesław Zawiślak odczytał opinię Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze o wniosku Komisji Rewizyjnej (w załączeniu).
3) Przewodnicząca Rady Gminy Halina Staszyńska poddała pod głosowanie przyjęcie
projektu uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Skąpe. W wyniku głosowania
uchwała Nr XL/368/2018 została podjęta jednogłośnie (13 głosów „za”, 0 „przeciw”
0 „wstrzymujących się") i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Wójt Zbigniew Woch podziękował radnym za udzielenie absolutorium.
Radny Andrzej Stańczak opuścił posiedzenie o godz. 950.
Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska w imieniu radnych podziękowała Wójtowi za
sprawną realizację budżetu i życzyła dalszej owocnej współpracy.
Wójt podziękował sołtysom za ich wkład w pracę społeczną. Czasy są trudne. Zadań i
oczekiwań mieszkańców przybywa, a chętnych do pracy jest coraz mniej.

Ad. IV
1) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2018 rok.
Komisje przedstawiły pozytywne opinie.
W wyniku głosowania uchwała Nr XL/369/2018 została podjęta jednogłośnie (12 głosów
„za", 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się") i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
2) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym.
Komisje przedstawiły pozytywne opinie.
W wyniku głosowania uchwała XL/370/2018 została podjęta jednogłośnie (12 głosów
„za", 0 „przeciw", 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
3) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym.
Komisje przedstawiły pozytywne opinie.
W wyniku głosowania uchwała Nr XL/371/2018 została podjęta jednogłośnie (12 głosów
„za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
4) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zasad
udzielania dotacji celowej
na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej
ewidencji zabytków.
Komisje przedstawiły pozytywne opinie.
W wyniku głosowania uchwała Nr XL/372/2018 została podjęta jednogłośnie (12 głosów
„za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się") i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
5) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zasad
udzielania i rozmiaru obniżek oraz przyznawania zwolnień z tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, zatrudnionych w placówkach
oświatowych Gminy Skąpe.
Komisje przedstawiły pozytywne opinie.
W wyniku głosowania uchwała Nr XL/373/2018 została podjęta jednogłośnie (12 głosów
„za", 0 „przeciw", 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. V Interpelacje, wnioski i zapytania,
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Radna Halina Staszyńska wnioskowała o pilną naprawę mostu w m. Ołobok w kierunku
Rokitnicy.
Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko wyjaśniła, że wczoraj most był naprawiany.
Niestety sytuacja wygląda tak, że podstawy mostu wymagają naprawy, bo właściwie nie ma
już do czego przybijać desek.
Radna Zdzisława Mikołajczak zwróciła uwagę, że większość ze składanych przez nią
interpelacji nie została wykonana, więc kolejny raz zgłasza interpelacje:
- udrożnienie dróg polnych,
- naprawa drogi prowadzącej do stolarni i zamontowanie tam lampy,
- wykonanie zadaszenia na skład drewna do kominka w świetlicy (materiał jest, nie
zostało wykonane),
- naprawa nawierzchni drogi Kępsko-Pałck,
- wycięcie suchych gałęzi nad tablicą pamiątkową na placu kościelnym,
- wykoszenie terenu stawu p.poż. w Niekarzynie.
Odnośnie wycięcia suchych gałęzi drzew Wójt zapytał czy nie mogliby tego wykonać
strażacy z Niekarzyna.
Radna Zdzisława Mikołajczak stwierdziła, że strażacy nie chcą z nią współpracować, ale
na prośbę pani Sołtys wykonaliby zadanie.
Wójt zaproponował zgłoszenie zagrożenia do strażackiego systemu zawiadamiania,
a najbliższa jednostka zostanie wysłana na interwencję.
Radny Tomasz Roskowiński doradził, aby skontaktować się z PSP w Świebodzinie,
a oni podejmą czynności.
Radna Zdzisława Mikołajczak potwierdziła, że zgłosi swoją sprawę do PSP
w Świebodzinie.
Radny Piotr Olszewski podziękował Staroście Świebodzińskiemu oraz Pani Sekretarz za
wyrównanie nawierzchni drogi żużlowej z Niekarzyna do Darnawy. Następnie podziękował
dyrektorowi ARiMR w Zielonej Górze za przekazanie 12 kompletów komputerów. Radny
zaproponował, aby 6 kompletów trafiło do Darnawy, 2 do świetlicy w m. Zawiszę, 2 do
Radoszyna i 2 do Podłej Góry.
Radny Jarosław Ślizień zgłosił następujące interpelacje:
- wykonanie przeglądu ścieżek rowerowych na terenie gminy i przygotowanie ich do
sezonu letniego (wykoszenie poboczy, ustawienie koszy na śmieci),
- stosowanie walca drogowego, po wysypaniu tłucznia na drogach,
- udrożnienia przejazdu ulicą Strumykową w Ołoboku, bądź postawienie przy tej drodze
znaku drogowego „Droga bez przejazdu",
zapytał czy wykonano już listę nowych punktów oświetlenia ulicznego.
Wójt odnośnie oświetlenia ulicznego wyjaśnił, że temat ten będzie przedmiotem analizy.
To radni zadecydują, na które punkty zostaną zlecone dokumentacje. Przypomniał, że w
budżecie na 2018 r. zapisana jest kwota 80 tys. zł na realizację inwestycji p[posiadających
pozwolenie na budowę i zlecenie wykonania nowych dokumentacji.
Radny Józef Roszczyk zapytał czy będzie budowana świetlica wiejska w m. Łąkie.
Radny Karol Dauksza poinformował, że nie otrzymał jeszcze odpowiedzi na ostatnio
zgłoszone interpelacje dot. dużej wyrwy przy posesji Nr 1 w Radoszynie oraz konieczności
wycięcia suchych drzew i uschniętych gałęzi drzew przy drodze wojewódzkiej RadoszynChociule. Zapytał także o plany związane z miejscem przy byłej remizie strażackiej
w Radoszynie, gdzie tworzy się zastoisko wody. Następnie podziękował Wójtowi za
wypożyczenie koparki do uprzątnięcia terenu wokół kościoła a radnemu Olszewskiemu za
przygotowanie terenu pod plac zabaw.
Radny Krzysztof Szymczak zapytał kiedy zostanie rozwożony tłuczeń na drogi
gminne, czy będzie do dyspozycji masa bitumiczna oraz czy planowany jest zakup piasku na
kąpielisko gminne Nr 1.
Radny Mariusz Kuźmicz podziękował Starostwu Powiatowemu w Świebodzinie za
naprawę drogi Skąpe-Cibórz. Następnie zgłosił interpelacje dot. wykoszenia poboczy dróg
powiatowych oraz naprawienia dróg gminnych w miejscowości Cibórz.
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Radny Jarosław Ślizień zapytał kiedy rozpocznie się budowa chodnika w Ołoboku.
Wójt odpowiedział, że kończy się budowa chodnika w Kalinowie, następnie firma
przejdzie na budowę odcinka ścieżki rowerowej w Ołoboku i później na II etap budowy
chodnika.
Radny Jarosław Ślizień zapytał czy gmina przewiduje budowę pomostu
ogólnodostępnego na kąpielisku gminnym Nr 1 (plaża lumelowska).
Wójt uważa, że temat wart jest rozważenia, jeśli byłaby możliwość dofinansowania ze
środków zewnętrznych. W przeciwnym wypadku koszt inwestycji byłby dla gminy zbyt duży.
Radny Jarosław Ślizień wnioskował o:
- ustawienie znaku drogowego „Ustąp pierwszeństwa” dla włączających się do ruchu
z ul. Słonecznej na ul. Wojciechowskiego w Ołoboku,
o wytyczenie przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul. Chrobrego z ul.
Wojciechowskiego.
Radny Mariusz Kuźmicz zwrócił uwagę, że obecnie jest tendencja, aby likwidować
ograniczać przejścia dla pieszych w małych miejscowościach, ponieważ odnotowuje się,
że w miejscach nieoznaczonych ludzie zachowują większą ostrożność przy
przekraczaniu jezdni niż wchodząc na przejście dla pieszych.
Radny Tomasz Roskowiński zgłosił potrzebę wykoszenia przejścia dla migrującej
zwierzyny bądź postawienia znaku drogowego pionowego A-18B „Zwierzęta dzikie”, przy
drodze powiatowej Ołobok-Niesulice (za ścianą lasu). W ostatnim czasie bardzo nasiliły się
wędrówki zwierząt w tym miejscu, a niedostateczna widoczność powoduje duże
niebezpieczeństwo dla użytkowników drogi. Ponadto zgłosił potrzebę naprawy dróg
gminnych ul. Kwiatowa, ul. Tęczowa i ul. Spacerowa w Niesulicach.
Sołtys Darnawy Mirosław Faber poprosił o udzielenie na piśmie wyjaśnień dot.
obciążenia go za usługę wywozu nieczystości płynnych w ilości 9000 m3, pomimo
wypompowania nieczystości płynnych w ilości 6000 m3.
Ad. VI

Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
1. Odnosząc się do zapytania sołtysa Darnawy Wójt odpowiedział, że to nie on podjął taką
decyzję. Sytuacja jest faktycznie mało komfortowa, ponieważ szpital w Ciborzu pomimo
mniejszej ilości nieczystości, obciąża nas za całą beczkę czyli 9000m3. Gdy Wójt
pozyskał informację, że w taki sam sposób obciążani są mieszkańcy, przekazał
komunikat, że taka sytuacja jest niedopuszczalna. W przypadku mniejszych szamb
konieczne jest dopompowanie nieczystości do pojemności beczkowozu. Zobowiązał się,
że w tej sprawie zainterweniuje ponownie, bo wyjście z sytuacji trzeba znaleźć. Take
zdarzenie nie może się więcej powtórzyć. Wójt poprosił sołtysa, aby ten pomógł uzyskać
zgody od mieszkańców na dopompowywanie nieczystości. Następnie poinformował, że
z informacji jakie posiada wynika, że mieszkańcy zadowoleni są z usługi wywozu
nieczystości.
2. Tłuczeń na drogi gminne - po powrocie pracownika z urlopu, głównym jego zadaniem
będzie zakup tłucznia i nadzorowanie rozwiezienia go na drogi gminne. W budżecie na
ten cel przewidziana jest kwota 40 tys. zł, co pozwoli na zakup ok. 500-600 ton
materiału. Miejsca rozplantowania tłucznia będą dogadywane bezpośrednio
z przedstawicielami konkretnych miejscowości.
3. Zakup piasku na plażę w Niesulicach - zanim dokonamy zakupu piasku, musimy
uzyskać pozwolenie od Nadleśnictwa na przejazd.
Radna Agnieszka Źak-Gwizda opuściła posiedzenie o godz. 10'10.
4. Zakup masy bitumicznej - Wójt planuje spotkanie z przedsiębiorcą wykonującym
naprawy dróg bitumicznych. Chciałby zlecić mu naprawy na terenie gminy.
5. Zgłoszenia będące w kompetencji Zarządu Dróg Wojewódzkich zostaną przekazane
zgodnie z właściwością.
6. Plac za kościołem w Radoszynie - tematem zajmiemy się jak tylko będziemy mieli wolne
moce przerobowe.

5

7. Świetlica wiejska w m. Łąkie - inwestycja zapisana jest w budżecie gminy. Po
zrealizowaniu zadań dokumentacyjnych podejmiemy działania, związane ze
znalezieniem wykonawcy. Czy te się powiodą - zobaczymy.
8. Przegląd ścieżek rowerowych zostanie wykonany.
9. Radnemu Olszewskiemu Wójt podziękował za wkład w pozyskanie komputerów od
ARiMR do świetlic wiejskich.
10. Temat wykoszenia stawu p.poż. w Niekarzynie zostanie przekazany do Referatu
Gospodarki Komunalnej.
11. Naprawa drogi powiatowej Kępsko - wniosek przekażemy do Starostwa Powiatowego.
12. Wykonanie zadaszenia nad składowanym drewnem do kominka w świetlicy
w Niekarzynie - aktualnie pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej wykonują prace
w Niekarzynie, więc Wójt ma nadzieję, że większość z zadań uda się zrealizować.
13. Zamontowanie lampy przy drodze do stolarni w Niekarzynie - Wójt przyjrzy się, czy na
istniejącym słupie jest możliwe zawieszenie lampy.
14. Udrożnienie dróg polnych - zimą 2017 r. przy jednej z dróg wycięliśmy zakrzaczenia.
W bieżącym roku mieliśmy wydać decyzję na wycinkę drzew, a chętni z Niekarzyna na
realizację zadania nie znaleźli się. Udało się znaleźć osobę z Pałcka, która część
zakrzaczeń usunęła, a teraz pozostało poczekać na zakończenie okresu lęgowego
ptaków i wyciąć drzewa objęte decyzją na wycinkę. Niestety Gmina Sulechów nie
wyraziła zgody na podjęcie działań związanych z wydaniem decyzji na wycinkę drzew.
Jesienią natomiast wykonamy równanie drogi.
Radny Andrzej Stańczak zauważył, że sulechowska część drogi ma ścieżkę
alternatywną, a z naszej strony takiej ścieżki nie ma.
Wójt poinformował, że jesienią ponownie zwrócimy się z pismem do Gminy Sulechów.

Ad. VII
W punkcie dot. realizacji uchwał i pracy Wójta w okresie międzysesyjnym Wójt
odniósł się do następujących tematów:
1. W dniu 30 kwietnia 2018 r. Gmina Skąpe podpisała umowę na dofinansowanie projektu
modernizacji pomostu w Niesulicach w ramach programu „Rekreacja nad lubuską
wodą”. Koszt zadania: 48.854,11 zł, wysokość dofinansowania: 22.919,00 zł. Obecnie
trwa realizacja zadania.
2. W dniu 27 kwietnia w Urzędzie Marszałkowskim złożony został wniosek o dotację ze
środków budżetu Województwa Lubuskiego na renowację zbiornika wodnego
w miejscowości Pałek. Koszt zadania netto: 37.330,91 zł. Wnioskowana kwota dotacji:
18.665,45 zł
3. Trwa weryfikacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego projektu
„Zwiększenie potencjału gminy poprzez opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji
Gminy Skąpe do roku 2023”. Wartość projektu: 49.881,19 zł. Wysokość dofinansowania:
44.893,07 zł.
4. W związku z pismem Dyrektora Wydziału Infrastruktury w LUW w sprawie propozycji
zmniejszenia udziału procentowego dotacji celowej z budżetu państwa w kosztach
realizacji zgłoszonego do Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów
zadania przebudowy ulicy Chrobrego w Ołoboku z 80% do 60%, Gmina Skąpe
podtrzymała w dniu 2.05.2018 r. wniosek aplikacyjny złożony 16.04.2018 r. Wartość
wniosku: 1.165.281,00 zł, dofinansowanie 60%: 699.168,60 zł, wkład własny:
466.112,40 zł (było: 80% - 932.224,80 zł, wkład własny: 233.056,20)
5. W ramach wsparcia parafii w Kijach w związku z planami remontu kościoła w Pałcku,
Gmina Skąpe prowadzi starania o pozyskanie wykonawcy, który podejmie się prac
remontowych. W rozmowach uczestniczy dwóch oferentów.
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6. W ramach wsparcia klubów sportowych „Medyk” Cibórz i „Błękitni" Ołobok, Gmina Skąpe
sporządziła i przesłała do Ministerstwa Sportu i Turystyki w dniu 8.05.2018 r. dwa
wnioski aplikacyjne w ramach Programu „Klub" na dofinansowanie wynagrodzenia
szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe w Ciborzu i Ołoboku oraz zakup sprzętu
sportowego. Każdy z klubów otrzyma kwotę 10.000 zł dofinansowania, w tym 6000 zł na
wynagrodzenie dla szkoleniowca i 4000 zł na sprzęt. W ramach projektu każdy z klubów
musi zagwarantować wkład własny w wysokości min. 10%.
7. W dniu 14 maja 2018 r. Gmina Skąpe dokonała swojej rejestracji na portalu
uruchomionym przez Komisję Europejską w ramach programu WiFi4EU, z którego
można pozyskać bon o wartości 15.000 euro do wykorzystania na instalację hotspotów
Wi-Fi w przestrzeni publicznej. Obecnie Gmina oczekuje na uruchomienie konkursu, do
udziału w którym jest uprawniona w związku z dokonaną rejestracją.
8. W dniu 7.05.2018 r. Gmina Skąpe podpisała umowę o przyznanie pomocy w ramach
PROW 2014-2020 na realizację zadania pn. „Zwiększenie miejsc rekreacji w Gminie
Skąpe poprzez budowę ciągu rowerowego w miejscowości Kalinowo oraz budowę
odcinka rowerowej ścieżki turystycznej w miejscowości Ołobok. Wartość projektu po
przetargu: 455 600 zł, wysokość dofinansowania 243.066,00 zł. Termin realizacji do
połowy lipca.
9. Jesteśmy w trakcie realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr
1223F w m, Ołobok w zakresie budowy chodnika" na dz. ewid. nr 381/3, 471, 408/1 obręb Ołobok, Gm. Skąpe. Wykonano już I etap prac wartości 83 418,97 zł. Pozostał do
wykonania etap II (chodnik w kierunku ul. Słonecznej) wartości 95 870,80 zł. Termin
zakończenia do 31.08.2018 r.
10. Jesteśmy po otwarciu postępowania przetargowego na przebudowę drogi powiatowej nr
004814F (ul. Chrobrego) w m. Ołobok - etap I i II. W postępowaniu ofertę złożyła tylko
1 firma: HERZOG BAUFIRMA Jadwiga Staniszewska z Nowego Tomyśla na kwotę
983.933,12 zł. Ponieważ kwota oferty przekroczyła zabezpieczone środki w budżecie
o kwotę 21 645,88 zł, wnioskujemy o zwiększenie zabezpieczenia. Po sesji planujemy
rozpocząć badanie poprawności złożonej oferty.
Radna Zdzisława Mikołajczak opuściła posiedzenie o godz. 1110.
11. Trwa budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pałek. Wykonany został duży zakres instalacji
tłocznej.
12. Wodociąg Radoszyn......................................
13. Ze środków pochodzących z funduszy sołeckich realizowane są zadania doposażenia
placów zadań.
14. Ze Starostwa Powiatowego w Świebodzinie pozyskano kostkę chodnikową na budowę
chodników w Węgrzynicach i Podłej Górze. Wartość kostki to ok. 20% całego
przedsięwzięcia. Pozostałe koszty będąco stronie gminy.
15. Zgodnie z obietnicą finalizowana jest wizyta radnych i sołtysów w Kopalni Ropy Naftowej
i Gazu Ziemnego w Radoszynie.
Radny Mariusz Kuźmicz wnioskował o zainstalowanie klimatyzacji na sali posiedzeń.
Wójt zauważył, że jednym z głównych zadań na następną kadencję będzie musiał być
remont dachu budynku urzędu gminy.
Ad. VIII

Sekretarz Alicja Hoppen-Anyszko omówiła analizę stanu gospodarki odpadami
komunalnymi w Gminie Skąpe i przedstawiła krótką informację dot. nowej ustawy śmieciowej
(prezentacja w załączeniu).
Wójt Zbigniew Woch wyjaśnił, że na Polsce ciąży obowiązek spełnienia wskaźników
dot. odpadów surowcowych przekazanych do recyklingu. I tak do 2020 roku wskaźnik ten
wynosi 50 % recyklingu odpadów surowcowych w Polsce. Jeśli chodzi o opłaty za wywóz
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odpadów, to obawia się, że taniej to już raczej nie będzie. Zwiększa się ilość frakcji
segregowania, liczba potencjalnych wykonawców usługi maleje, a ceny na składowiskach są
wysokie. W ostatnich dniach mocno sygnalizuje się podpalenia składowisk odpadów. Aby
takich sytuacji uniknąć państwo polskie musi spowodować, aby były to instytucje porządnie
zarządzane.
Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko poinformowała, że obecny na sesji powiatu
właściciel składowiska z Dąbrówki Wielkopolskiej, gdzie ostatnio także miał miejsce pożar,
udowadniał, że nie czerpie żądne korzyści z pożaru. Wręcz przeciwnie. Musi dźwignąć
ciężar płacenia kar umownych za niedotrzymanie warunków umowy na dostawę surowców
wtórnych.
Radny Mariusz Kuźmicz zwrócił uwagę, że nie wszyscy mieszkańcy mają
świadomość, że skoszona trawa nie jest odpadem biodegradowalnym i wrzucają ją do
pojemników na bioodpady.
Sekretarz Alicja Hoppen-Anyszko zwróciła uwagę, że w Ciborzu dodatkowo problem
jest z osobami wyrzucającymi gorący popiół do kontenerów.
Radny Mariusz Kuźmicz od samego początku był zwolennikiem osobnych
kontenerów na popiół i dziwiło go, że nie ma osobnej frakcji odpadów - popiół. Wspomniał,
że podczas czyszczenia kanalizacji w Skąpem także znajdowany jest popiół.
Wójt stwierdził, że Cibórz, jeśli chodzi o gospodarkę śmieciową, jest bardzo
specyficznym miejscem. Aby dostosować miejsca zlokalizowania kontenerów proponuje, aby
wspólnotom mieszkaniowym pomóc, budując specjalne boxy na pojemniki na odpady.
W bieżącym budżecie możemy wykonać dwa lub trzy boxy, a pozostałe miejsca uwzględnić
w kolejnych latach.
Ad. IX

Radny Karol Dauksza podjął temat spotkania integracyjnego, które miałoby odbyć się
w czerwcu i przekazał szczegóły.
Radni jednogłośnie ustalili przeniesienie spotkania na wrzesień.
Ad. X

Punkt ten dotyczył przyjęcia protokołu XXXIX 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. XI

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska
zamknęła obrady XL sesji Rady Gminy Skąpe o godz. 1200.
ł
Na tym protokół zakończono i podpisano.
A
/
Przewodniczą

Gminy

Halina St^:
Protokół sporządziła: Ilona Żalisz
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