PROTOKÓŁ Nr XLI/2018
z sesji Rady Gminy Skąpe
z dnia 29 czerwca 2018 r.

Przewodnicząca Rady Gminy Halina Staszyńska otworzyła o godzinie 9— obrady
XLI sesji Rady Gminy Skąpe. Przywitała zebranych radnych i sołtysów, Wójta Zbigniewa
Wocha oraz Skarbnika Gminy Brygidę Sewohl. Stwierdziła, że na stan 15 radnych obecnych
jest 12 osób (nieobecni: Zdzisława Mikołajczak, Agnieszka Żak-Gwizda, Mateusz Zywert lista obecności w załączeniu), więc podjęte uchwały będą miały moc obowiązującą.
Następnie zaproponowała, aby do przesłanego porządku posiedzenia wprowadzić
dodatkową uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego
zakładu budżetowego w roku budżetowym 2018 oraz wykreślenie z porządku obrad pkt VII informacja o liczbie nieruchomości podłączonych do istniejących sieci kanalizacyjnych.
Przewodnicząca zapytała czy ktoś jeszcze chciałby wprowadzić zmiany do porządku
obrad.
Radny Jarosław Ślizień wnioskował o skreślenie z porządku obrad punktu dot.
podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji w Skąpem, gdyż uchwała jest procedowana niewłaściwe,
z pominięciem powołania komisji ds. petycji i skarg (zmiana ustawy o samorządzie
gminnym).
Wójt Zbigniew Woch wyjaśnił, że zmiana ustawy o samorządzie gminnym w zakresie,
o którym wspomniał radny, zacznie obowiązywać od nowej kadencji. Bieg sprawy skargi
został nadany zgodnie z wytycznymi radcy prawnego. Wniosek radnego wobec powyższego
jest przedwczesny i pozbawiony przesłanek prawnych.
Wobec wyjaśnień Wójta radny wycofał wniosek o skreślenie punktu z porządku
obrad.
Ponieważ więcej 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.
Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2018 rok,
2) wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżaw w trybie bezprzetargowym,
3) przyjęcia projektu Regulaminu dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków na
terenie Gminy Skąpe,
4) wysokości dopłat do ceny 1 m3 wody i ścieków w 2018 roku,
5) trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Skąpe
oraz sposobu ich rozliczania,
6) przyjęcia regulaminu korzystania z kąpielisk których organizatorem jest Gmina
Skąpe,
7) ustalenia zasad udzielania Stypendium Naukowego Wójta Gminy Skąpe za
szczególne osiągnięcia w nauce dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy
Skąpe,
8) rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
w Skąpem,
9) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Skąpe,
10) o zmianie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Świebodzińskiemu pomocy
finansowej,
11) ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego
w roku budżetowym 2018.
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.
Funkcjonowanie Urzędu Gminy w Skąpem za 2017 r.

VII,
VIII.
IX.
X.

Informacja z przygotowania do sezonu letniego.
Sprawy różne.
Przyjęcie protokołu XL sesji Rady Gminy Skąpe.
Zamknięcie obrad.

Ad. II
1) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2018 rok.
Skarbnik Brygida Sewohl do omówionego na posiedzeniu komisji projektu proponuje
wprowadzić zmianę klasyfikacji wydatków przeznaczonych dla OSP, poprzez
zmniejszenie wydatków na zakupy o 1800zł i przeznaczenie ich na dotację dla OSP na
zakup 2 kompletów węży tłocznych.
Komisje przedstawiły pozytywne opinie.
W wyniku głosowania uchwała Nr XLI/374/2018 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
zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2018 rok.
Komisje przedstawiły pozytywne opinie.
W wyniku głosowania uchwała Nr XLI/375/2018 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
przyjęcia projektu Regulaminu dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków na terenie
Gminy Skąpe.
Komisje przedstawiły pozytywne opinie.
W wyniku głosowania uchwała Nr XLI/376/2018 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
wysokości dopłat do ceny 1 m3 wody i ścieków w 2018 roku.
Komisje przedstawiły pozytywne opinie.
W wyniku głosowania uchwała Nr XLI/377/2018 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 trybu
postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Skąpe oraz
sposobu ich rozliczania.
Komisje przedstawiły pozytywne opinie.
W wyniku głosowania uchwała Nr XLI/378/2018 została podjęta jednogłośnie (12 głosów
„za", 0 „przeciw", 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
6) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
przyjęcia regulaminu korzystania z kąpielisk których organizatorem jest Gmina Skąpe.
Komisje przedstawiły pozytywne opinie.
W wyniku głosowania uchwała Nr XLI/379/2018 została podjęta jednogłośnie (12 głosów
„za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
7) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
ustalenia zasad udzielania Stypendium Naukowego Wójta Gminy Skąpe za szczególne
osiągnięcia w nauce dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Skąpe.
Komisje przedstawiły pozytywne opinie.
W wyniku głosowania uchwała Nr XLI/380/2018 została podjęta jednogłośnie (12 głosów
„za”, 0 „przeciw", 0 „wstrzymujących się") i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
8) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
w Skąpem.
Komisje przedstawiły pozytywne opinie.
W wyniku głosowania uchwała Nr XL1/381/2018 została podjęta (10 głosów „za”,
0 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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9) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Skąpe.
Komisje przedstawiły pozytywne opinie.
W wyniku głosowania uchwała Nr XLI/382/2018 została podjęta jednogłośnie (12 głosów
„za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
10) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
o zmianie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Świebodzińskiemu pomocy
finansowej. Zaproponowała, aby z projektu uchwały wykreślić § 2 - zgodnie z sugestią
radcy prawnego.
W wyniku głosowania radni jednogłośnie opowiedzieli się za wykreśleniem z projektu
uchwały § 2.
W wyniku głosowania uchwała Nr XLI/383/2018 została podjęta jednogłośnie (12 głosów
„za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się") i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
11) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego
w roku budżetowym 2018.
Komisje przedstawiły pozytywne opinie.
W wyniku głosowania uchwała Nr XLI/384/2018 została podjęta jednogłośnie (12 głosów
„za", 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. III
Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
Radny Karol Dauksza wnioskował o zakup kamery na potrzeby Straży Gminnej.
Posiadanie takiego urządzenia pomoże uniknąć wielu sytuacji związanych z dewastacją
mienia gminnego.
Radny Andrzej Sworek z uwagi na rozpoczęcie sezonu letniego, wnioskował
o częstsze wizyty Strażnika Gminnego a także policji w Niesulicach i kontrole prawidłowości
parkowania samochodów. Zwrócił uwagę, że czas pouczeń już się skończył i za parkowanie
w miejscach zabronionych należy nakładać mandaty. Rady zapytał także o możliwość
doprowadzenia gazu do miejscowości Węgrzynice. Wielu
mieszkańców jest
zainteresowanych przyłączeniem swoich domostw do sieci. Następnie radny wnioskował,
aby na kolejnej sesji konkretnie porozmawiać o dotacja do budowy szamb i przydomowych
oczyszczalni ścieków. Mieszkańcy są zainteresowani tym tematem i dofinansowaniem gminy
w wysokości 5 tys. zł do budowy przydomowych oczyszczalni.
Radna Ewa Kasprzak wnioskowała do Starostwa Powiatowego w Świebodzinie
o zaplanowanie w budżecie na kolejny rok inwestycji budowy chodnika w m. Międzylesie.
Zapytała także czy gmina planuje wprowadzenie dofinansowań do budowy odnawialnych
źródeł energii.
Radny Jarosław Ślizień zgłosił następujące zapytania:
- czy Kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji złożył oświadczenie majątkowe,
ponieważ jako kierownik zakładu budżetowego jest do tego zobowiązany,
- czy przy budowie chodnika w Ołoboku rozważana jest możliwość jego przesunięcia,
- w ostatnim czasie mieszkańcy gminy zgłaszali mu, że w związku z nieobecnością
urzędnika, nie udało im się załatwić sprawy urzędowej.
Ad. IV
Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
1. Odnośnie zastępstw pracy nieobecnych pracowników Wójt wyjaśnił, że pod tym
względem małe urzędy są specyficzne, gdyż funkcjonują w nich jednoosobowe
stanowiska pracy. W ostatnim czasie mamy do czynienia z dużym obciążeniem na
niektórych stanowiskach w związku z obłożeniem dodatkowymi obowiązkami.
Radny Piotr Olszewski stwierdził, że zdarzają się okoliczności wyjątkowe, a zadaniem
radnych jest tłumaczenie mieszkańcom sytuacji.
Wójt dodał, że w przypadku stanowisk wysokospecjalistycznych, mogą być problemy
z zastępstwem, jednak te ogólno-administracyjne staramy się zabezpieczać. W sytuacji
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długotrwałej nieobecności pracownika zastępstwa są organizowane a pracowników
kieruje się na szkolenia.
Wójt bez podania szczegółów nie może odnieść się do konkretnych przypadków,
o których mówi radny Ślizień.
Uwagi radnego dotyczące przesunięcia chodnika w m. Ołobok zostały przesłane do
Starostwa Powiatowego. Niestety nie zostały uwzględnione, gdyż zmiana wiązałaby się
ze zmianą dokumentacji. Ponadto doświadczenie pokazuje, że w takich przypadkach
obszar pomiędzy chodnikiem a jezdnią zwykle staje się nieestetyczny. Co do
oświetlenia, to lampa pomimo oddalenia od chodnika doświetla go.
Radny Jarosław Ślizień zapytał czy istnieje możliwość postawienia na łuku drogi barierki.
Wójt odpowiedział,
że
powinniśmy podejmować działania
optymalizujące
bezpieczeństwo, więc wniosek radnego prześlemy do zarządcy drogi.
Odnośnie oświadczenia majątkowego Kierownika ZWiK w Skąpem Wójt poinformował,
że jeśli nie jest ono zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej to być może nie
było takiego obowiązku. Temat zostanie sprawdzony i odpowiedź będzie udzielona.
Budowa chodnika przez miejscowość Międzylesie - Wójt potwierdza potrzebę tej
inwestycji i wniosek radnej Kasprzak zostanie przesłany do Starostwa Powiatowego
w Świebodzinie.
Następnie Wójt poinformował, że w kolejnym tygodniu zostanie ogłoszony przetarg na
budowę chodnika w Ołoboku. Mamy nadzieję, że uda się znaleźć wykonawcę tej
inwestycji. Ze Starostwem uzgodniona została dokumentacja budowy chodnika
w Węgrzynicach, więc na przyszłej sesji proponowane będą zmiany do budżetu dot. tej
inwestycji.
Odnośnie zapytania radnej Kasprzak o dofinansowanie budowy odnawialnych źródeł
energii (oze) w związku ze smogiem Wójt odpowiedział, że w województwie lubuskim nie
mamy problemu ze smogiem. Jest pięć stacji badawczych, a Urząd Marszałkowski
planuje zakup jeszcze dwóch stacji mobilnych. Z badań wynika, że dużo większy udział
w powstawaniu smogu mają zużywające się opony a nie nieekologiczne piece. Co do
dofinansowania do budowy paneli fotowoltaicznych to na tę chwilę nie udzieli konkretnej
odpowiedzi. Podczas spotkania w Urzędzie Marszałkowskim zapadała decyzja, że
zanim powstaną dokumenty regionalne, należy poczekać na dokumenty rządowe.
Radny Jarosław Ślizień poinformował, że oze można budować ze środków własnych lub
z niskoprocentowego kredytu z BGK.
Wójt stwierdził, że gdyby dzisiaj spotkać się z inwestorami indywidualnymi, którzy
wykonali u siebie oze, to prawdopodobnie drugi raz nie podjęliby takiej decyzji.
Radna Ewa Kasprzak zapytała jak udało się zamontować panele w szkołach.
Wójt wyjaśnił, że termomodernizacja była warunkowana instalacjami oze. Dodał, że na
sesję miała być wprowadzona uchwała o przystąpieniu gminy do klastra
energetycznego. Jednak główny zainteresowany czyli Gmina Świebodzin póki co
zawiesiła decyzję. Mamy nadzieję, że w przyszłości gminy zrzeszone w klastrze będą
lepiej punktowane w konkursach o dofinansowanie budowy oze.
Radny Mariusz Kuźmicz zauważył, że gdy w swoim domu wymienił wszystkie żarówki na
energooszczędne, opłaty za energię nie uległy zmniejszeniu. Wobec tego wychodzi
z założenia, że zakład energetyczny jest nastawiony na pewien zysk i musi go osiągnąć.
Wójt jeszcze raz podkreślił, że dużo się mówi o odnawialnych źródłach energii, ale na
dzień dzisiejszy za wiele informacji nie możemy przekazać mieszkańcom. W działaniach
rządzących nie ma przewidywalności, a ludzie inwestują tam gdzie pewność sytuacji
jest.
O kwestii dotacji dla budowy szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków będą
prowadzone dyskusje, ale w pierwszej kolejności Wójt chciałby wiedzieć jakie jest
zainteresowanie mieszkańców i czy dotyczy budżetu 2018 r. czy 2019 r.
W sprawie doprowadzenia gazu do m. Węgrzy nice Wójt dowie się z kim na ten temat
rozmawiać. Nie chciałby pozbawiać mieszkańców nadziei, ale zanim takie inwestycje się
zrealizuje, bada się potencjalne koszty i zyski i sprawdza czy inwestycja ma szansę się
zwrócić w określonym czasie.
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8. W sprawie interwencji Strażnika Gminnego w m. Niesulice Wójt podpisuje się pod
wszystkimi wnioskami radnego Sworka. Czas działalności prewencyjnej dla
odwiedzających Niesulice minął. Strażnik przyjął sugestie i ma świadomość, że jest to
teraz jedyna szansa na przestrzeganie przepisów. Zdarza się też czasami, że wbrew
zakazowi samochody wjeżdżają pod zakaz, a później okazuje się, że posiadają
oznaczenie samochodów inwalidów.
9. Zakup kamery na potrzeby Straży Gminnej - zdarzało się, że posiłkowaliśmy się kamerą
wypożyczoną od strażników z nadleśnictwa. Być może wiedza, że Strażnik posiada na
stanie taki sprzęt, sama w sobie będzie działała prewencyjnie.
Ad. V
Radny Karol Dauksza opuścił obrady o godz. 1030.
1. W dniu 14 czerwca br. Gmina Skąpe w odpowiedzi na pismo LUW przesłała niezbędne
dane i dokumenty do podpisania umowy na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa
ulicy Chrobrego w m. Ołobok - etap I i II", w związku z ogłoszoną przez Wojewodę
Lubuskiego listą projektów, które otrzymały rządowe wsparcie w ramach Programu na
rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej
Infrastruktury Drogowej. Całkowita wartość projektu: 1.165.281,00 zł. Wysokość
dofinansowania: 699.168,00 zł, wkład własny: 466.281,00 zł.
Jednocześnie
zakończyliśmy
przetarg
dotyczący
realizacji
tej
inwestycji.
W postępowaniu przetargowym została złożona tylko jedna oferta firmy HERZOG
BAUFIRMA Jadwiga Staniszewska na kwotę 983 933,12 zł. Oferta spełniała wymagania
przetargowe, stąd została wybrana jako najkorzystniejsza, jednakże do dziś dnia nie
została podpisana umowa z Wykonawcą, bowiem jak nas poinformował, boryka się w tej
chwili z uzyskaniem odpowiedniego zabezpieczenia należytego wykonania umowy i na
okres gwarancji. Termin ważności oferty Wykonawca przedłużył do dnia 09.07.2018 r.
i mamy nadzieje, że do tego czasu dopełni wszelkich formalności, aby można było
podpisać umowę. Planowany termin zakończenia prac: do 30.10.2018 r. Wójt
podziękował wszystkim, którzy swoim zaangażowaniem pomogli osiągnąć cel.
2. 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. W dniu 20.06.2018 r. Minister Sportu ogłosił listę projektów, które otrzymały
dofinansowanie. Na liście znalazł się wniosek ZLKS „Medyk” Cibórz, który otrzyma
kwotę 10.000 zł dofinansowania, w tym 6000 na wynagrodzenie dla szkoleniowca i 4000
na sprzęt.
3. W ramach wsparcia parafii w Kijach w związku z remontem kościoła w Pałcku, Gmina
Skąpe pozyskała wykonawcę i inspektora Nadzoru, którzy realizować będą zadanie,
w tym Firma MR „System” Ryszard Wojewódka ze Świebodzina oraz Pracownia
Dokumentacji i Nadzoru Budowlanego Inż. Marian Wybraniec ze Świebodzina. Wartość
inwestycji: 127.000,00 zł
Radny Andrzej Stańczak podziękował za zaangażowanie gminy, która w tym
przedsięwzięciu odgrywa kluczową rolę.
4. W ramach wsparcia organizacji pozarządowych funkcjonujących na terenie Gminy
Skąpe, pomogliśmy przygotować dwóm stowarzyszeniom, tj. ZLKS „Medyk” Cibórz oraz
„Radoch” z Radoszyna wnioski na realizację zadania publicznego w związku
z ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego naborem wniosków
w ramach działania „Lubuska Odnowa Wsi”. ZLKS Medyk złożył wniosek na rozwój
aktywnych form wypoczynku na terenie Gminy Skąpe poprzez organizację zajęć
sportowych na stadionie w Ciborzu, natomiast stowarzyszenie Radoch złożyło wniosek
na organizację miejsca rekreacji dla dzieci I młodzieży poprzez doposażenie placu
zabaw w miejscowości Radoszyn. Podmioty mogą pozyskać dotację w wysokości
10.000,00 zł. Wnioski złożone zostały 21.06.2018 r. Rozstrzygnięcie nastąpi w sierpniu
br.
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5. W związku z utratą przez naszego dostawcę energii firmę GOEE koncesji Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki na świadczenie takich usług, co z automatu unieważniło
naszą umowę dostawy z ww. dostawcą, zmuszeni byliśmy w porozumieniu z Grupą
Zakupową Powiatu Wschowskiego naliczyć dostawcy kary umowne (10% wartości
umowy) i przystąpić do wyłonienia nowego dostawcy w procedurze przetargu
nieograniczonego na dostawę prądu do końca 2018 r. Jest to działanie mające na celu
zmniejszyć koszty, które dziś ponosimy ze względu na konieczność wprowadzenia
sprzedaży rezerwowej Enea S.A., która w takich sytuacjach jako jedyna gwarantuje
ciągłość dostawy energii, ale równocześnie jest bardzo droga. Po wyborze nowego
dostawcy energii w postępowaniu przetargowym, będziemy rozważać możliwość
wystąpienia o roszczenie za straty poniesione przez Gminę z tego tytułu w okresie
obowiązywania sprzedaży rezerwowej.
6. Rozpoczęliśmy również remonty cząstkowe dróg gminnych. W związku z powyższym
dokonaliśmy zbiorczego zamówienia, ze środków gminy i funduszu sołeckiego
wybranych sołectw, tłucznia bazaltowego w ilości 675 ton na kwotę blisko 42 000 zł.
Dostawa jest realizowana sukcesywnie (ok. 5 transportów tygodniowo) i od nowego
tygodnia pracownicy gospodarki komunalnej rozpoczną rozkładanie materiału na
drogach.
7. Na ukończeniu są również zadania dotyczące budowy rowerowej ścieżki turystycznej
wOłoboku i ciągu rowerowego w Kalinowie. Od przyszłego tygodnia planujemy
rozpoczęcie procedury odbiorowej. Wykonawca SID-BUD Maciej Sidorowicz za kwotę
444 526,36 zł.
Radny Karol Dauksza powrócił na salę posiedzeń o godz. 1046.

Ad. VI
Skarbnik Gminy Brygida Sewohl przedstawiła informację nt. funkcjonowania Urzędu
Gminy w Skąpem za 2017 r. (w załączeniu).
Wójt Zbigniew Woch poinformował, że aby móc ocenić koszty funkcjonowania urzędu
potrzebne byłyby dane z innych urzędów. Kiedyś nasz urząd zajął drugie miejsce
w województwie w rankingu na najtańszy urząd. Jednak tak naprawdę nie da się obiektywnie
ocenić tych kosztów, z uwagi na różnorodność struktur w poszczególnych urzędach np.
koszty oświaty, ośrodków kultury - mogą być poza urzędem. Gdybyśmy chcieli podnieść
jakość usług np. w gospodarce komunalnej to tylko poprzez zatrudnienie większej liczby
pracowników, co niestety wiąże się z kosztami. Bardzo często spotyka się z pozytywnymi
opiniami osób spoza gminy odnośnie urzędu. Sprawy załatwiane są sprawnie, w miłej
i uprzejmej atmosferze.
Ad. VII

W zakresie przygotowania do sezonu letniego Wójt wspomniał o następujących
działaniach:
1. Remont pomostu na kąpielisku gminnym Nr 2 w Niesulicach - do ukończenia inwestycji
pozostały zabiegi tylko kosmetyczne. Udało się zdobyć dofinansowanie z Urzędu
Marszałkowskiego w wysokości 20 tys. zł. Wójt przypomniał, że gmina przejęła pomost
ponieważ Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze podjął
decyzję o jego wyburzeniu.
2. Remont pomostu na jeziorze Ciborze dokończony będzie w miesiącu wrześniu.
Przypomniał, że do tych celów wykorzystujemy deski z drzewa modrzewiowego, które
charakteryzują się dłuższym okresem użytkowania.
3. Zakup piasku na plaże - w bieżącym roku zakupiliśmy osiem transportów pisaku
płukanego z tego cztery na Kąpielisko Nr 1, dwa na plażę nad jeziorem Trzeboch i dwa
na plażę w Ciborzu.
4. W bieżącym roku nie wskazywaliśmy miejsc wyznaczonych do kąpieli, gdyż po kontroli
NIK okazało się, że także na nich wymagane jest zabezpieczenie ratownicze. Pomimo
tego, o plaże będziemy dbać tak samo jak w latach ubiegłych.
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5. Odnośnie zabezpieczenia ratowniczego Wójt stwierdził, że źle się dzieje, że nie ma
odgórnego mechanizmu regulującego finansowanie WOPR. Dzięki temu, że w dużej
mierze ratownicy to pasjonaci, dlatego też sami mocno angażują się organizowanie
środków na działalność.
Na zakończenie Wójt życzył, aby sezon zakończył się szczęśliwie.
Ad. IX

Radna Ewa Kasprzak poinformowała, że 25 sierpnia w Międzylesiu odbędą się
Dożynki Gminne i jako jeden z organizatorów wszystkich na nie serdecznie zaprasza.

Ad. X
Punkt ten dotyczył przyjęcia protokołu XL 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 XLI sesji Rady Gminy Skąpe o godz. 1130.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
A

Przewodnie;
Halinai

Protokół sporządziła: Ilona Żalisz
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