PROTOKÓŁ NrXLII/2018
z sesji Rady Gminy Skąpe
z dnia 22 sierpnia 2018 r.

Przewodnicząca Rady Gminy Halina Staszyńska otworzyła o godzinie 10— obrady
XLII sesji Rady Gminy Skąpe, Przywitała zebranych radnych i sołtysów, Wójta Zbigniewa
Wocha, Sekretarza Gminy Alicję Hoppen-Anyszko oraz Kierownika ZWiK w Skąpem
Krzysztofa Legiecia. Stwierdziła, że na stan 15 radnych obecnych jest 14 osób (nieobecni:
Mateusz Zywert - lista obecności w załączeniu), więc podjęte uchwały będą miały moc
obowiązującą. Następnie zaproponowała, aby do przesłanego porządku posiedzenia
wprowadzić dodatkowe uchwały:
1) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe
na lata 2018 - 2030,
2) emisji obligacji Gminy Skąpe oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
3) udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
4) utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Skąpe w wyborach
samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.,
5) o zmianie uchwały w sprawie opłaty miejscowej na terenie Gminy Skąpe,
6) zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Skąpe,
7) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
Następnie Przewodnicząca zapytała czy ktoś jeszcze chciałby wprowadzić zmiany do
porządku obrad. Ponieważ więcej zmian nie zgłoszono, Przewodnicząca Rady poddała
porządek pod głosowanie. W wyniku głosowania porządek został jednogłośnie przyjęty
i przedstawia się następująco:
Otwarcie obrad sesji.
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) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego
zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym,
4) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz
zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie
Gminy Skąpe,
5) udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
6) przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Skąpe do roku 2023”,
7) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Skąpe na lata 2018 - 2030,
8) emisji obligacji Gminy Skąpe oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
9) udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
10) utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Skąpe w wyborach
samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. ,
11) o zmianie uchwały w sprawie opłaty miejscowej na terenie Gminy Skąpe,
12) zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Skąpe,
13) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
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.
VII.
VIII.
IX.

Informacja o liczbie nieruchomości podłączonych
kanalizacyjnych.
Sprawy różne.
Przyjęcie protokołu XLI sesji Rady Gminy Skąpe.
Zamknięcie obrad.

do

istniejących

sieci

Ad. II
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 XLII/385/2018 została podjęta jednogłośnie (14
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 umów dzierżaw w trybie bezprzetargowym.
Komisje przedstawiły pozytywne opinie.
W wyniku głosowania uchwała Nr XLI1/386/2018 została podjęta jednogłośnie (14
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 udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego
zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym.
Komisje przedstawiły pozytywne opinie.
W wyniku głosowania uchwała Nr XLII/387/2018 została podjęta jednogłośnie (14
głosów „za”, 0 „przeciw", 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
4) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad
usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy
Skąpe.
Komisje przedstawiły pozytywne opinie.
W wyniku głosowania uchwała Nr XLII/388/2018 została podjęta jednogłośnie (14
głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
5) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Komisje przedstawiły pozytywne opinie.
W wyniku głosowania uchwała Nr XLII/389/2018 została podjęta jednogłośnie (14
głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
6) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Skąpe do roku 2023”.
Komisje przedstawiły pozytywne opinie.
W wyniku głosowania uchwała Nr XLI1/390/2018 została podjęta jednogłośnie (14
głosów „za”, 0 „przeciw", 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
7) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe
na lata 2018 - 2030.
Komisje przedstawiły pozytywne opinie.
W wyniku głosowania uchwała Nr XLI1/391/2018 została podjęta jednogłośnie (14
głosów „za”, 0 „przeciw", 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
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8) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie emisji
obligacji Gminy Skąpe oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
Komisje przedstawiły pozytywne opinie.
W wyniku głosowania uchwała Nr XLII/392/2018 została podjęta jednogłośnie (14
głosów „za”, 0 „przeciw", 0 „wstrzymujących się") i stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
9) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Komisje przedstawiły pozytywne opinie.
W wyniku głosowania uchwała Nr XLII/393/2018 została podjęta jednogłośnie (14
głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się") i stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
10) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Skąpe w wyborach
samorządowych zarządzonych na 21 października 2018 r.
W wyniku głosowania uchwała Nr XL.ll/394/2018 została podjęta jednogłośnie (14
głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
11) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały o zmianie
uchwały w sprawie opłaty miejscowej na terenie Gminy Skąpe.
Komisje przedstawiły pozytywne opinie.
W wyniku głosowania uchwała Nr XLI1/395/2018 została podjęta jednogłośnie (14
głosów „za", 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
12) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skąpe.
Komisje przedstawiły pozytywne opinie.
W wyniku głosowania uchwała Nr XL.ll/396/2018 została podjęta (13 głosów „za”,
0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się") i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
13) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
Komisje przedstawiły pozytywne opinie.
W wyniku głosowania uchwała Nr XL.ll/396/2018 została podjęta (13 głosów „za”,
0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. III i IV
Interpelacje, wnioski i zapytania.
Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
Radny Jarosław Ślizień zgłosił następujące interpelacje:
- naprawę nieświecącej lampy ulicznej Nr 087/2/14 przy ul. Wojciechowskiego,
- rozważenie możliwości dołożenia środków i przy okazji malowania świetlicy wiejskiej
w Ołoboku wymalowanie pomieszczeń biblioteki,
~ zabranie worków ze śmieciami z plaży przy jeziorze Ołobockim,
Wójt Zbigniew Woch stwierdził, że zarówno przed jak i po obozie chorych ze szpitala
w Ciborzu śmieci były zabierane i prawdopodobnie są to bieżące odpady, które
oczywiście zostaną zabrane.
- wykonanie połączenia między nowo wybudowanym chodnikiem a mostem w m.
Ołobok (ok. 7 m),
Wójt odpowiedział, że w miejscu, o którym mówi radny są pewne problemy, ale ma
temat na uwadze.
- udrożnienie drogi przez park,
Odnosząc się do tego wniosku Wójt poinformował, że wpłynął w tej sprawie wniosek,
który wymaga zatwierdzenia przez Radę Sołecką.
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Radny Jarosław Ślizień potwierdził pozytywną opinię Rady Sołeckiej.
Wobec tego Wójt zleci geodecie wyznaczenie drogi, bez uszczerbku dla dzieci
korzystających z placu zabaw w parku.
- plac zabaw w Ołoboku
Wójt wyjaśnił, że poszukuje podmiotu, który przesunie płot i wykona bramkę
wejściową.
Radny Andrzej Stańczak zapytał o rozwalający się budynek w Pałcku oraz
nieświecące lampy. Zgłosił także potrzebę wymiany znaku drogowego pionowego E-13
przy wyjeździe z miejscowości Pałek w kierunku Niekarzyna, informującego o odległości do
miejscowości Niekarzyn.
Wójt odpowiedział, że sprawa budynku została przez Strażnika Gminnego zgłoszona
do Nadzoru Budowlanego, nieświecące lampy zostały zgłoszone do naprawy, a sprawa
znaku drogowego zostanie przekazana do Starostwa Powiatowego.
Radna Zdzisława Mikołajczak ponownie poprosiła o wykonanie zadaszenia wiaty do
przechowywania drewna na opał do kominka w sali wiejskiej oraz przedłużenie chodnika
przy sali wiejskiej do miejsca, gdzie wkopane jest szambo.
Wójt odnosząc się do wniosków radnej stwierdził, że z uwagi na braki kadrowe,
spowodowane także wakacjami, posiłkujemy się firmami zewnętrznymi. W rozmowie z panią
sołtys obiecał podjąć dyskusje z podmiotem wykonującym na terenie poszczególnych
sołectw altany. Może uda się nakłonić go do wykonania zadaszenia. Natomiast w kwestii
chodnika, jeśli znajdzie się podmiot do budowy chodnika wzdłuż przedszkola, to ma
nadzieję, że zgodzi się także dobudować kawałek, o którym wspomniała radna.
Radni Andrzej Sworek, Agnieszka Żak-Gwizda i Karol Dauksza opuścili obrady o godz. 1130.
Radny Tomasz Roskowiński podziękował za rozplantowanie tłucznia na drogach
gminnych w miejscowości Niesulice i poprosił o dokończenie naprawy nawierzchni
ul. Tęczowej. Zgłosił także wniosek o przestawienie słupów pozostałych po szlabanie przy
wejściu na Kąpielisko Nr 2 od strony ścieżki pieszo-rowerowęj w taki sposób, aby
uniemożliwić przejazd samochodom, a tym samym zwiększyć bezpieczeństwo pieszych na
ścieżce.
Radny Krzysztof Szymczak poinformował o uszkodzeniu urządzeń zabawowych na
placu zabaw w m. Zawiszę. Poprosił o podjęcie działań zmierzających do zlikwidowania
zagrożenia bezpieczeństwa dzieci korzystających z tych urządzeń. Radny podziękował
także, za zmianę organizacji ruchu na skrzyżowaniu w m. Rokitnica.
Wójt stwierdził, że poprzednim razem powoływana była komisja, sprawdzająca stan
urządzeń zabawowych, a te które nie nadawały się do użytku były usuwane. Wniosek
radnego został przyjęty.
Radna Zdzisława Mikołajczak przypomniała o nawiezieniu tłucznia na drogę w stronę stolarni
w Niekarzynie.
Wójt poinformował, że był w tamtym miejscu i dodatkowo sprawdził kwestię
doświetlenia drogi. Okazało się, że zadanie będzie kosztowało kilka tysięcy, ponieważ
niezbędne jest dociągnięcie nitki i dlatego też przewiduje je do realizacji w 2019 r.
Radny Józef Roszczyk wnioskował o:
- wycięcie zakrzewień porastających pobocze drogi powiatowej Skąpe-Łąkie (po prawej
stronie w obrębie mostku),
-- załatanie dziur w nawierzchni drogi powiatowej Łąkie-Ołobok (wzniesienie przed
wjazdem do Ołoboku i na zjeździe ze wzniesienia).
Radny Mariusz Kuźmicz wnioskował o interwencję w firmie świadczącej na terenie
osiedla Cibórz usługę wywozu odpadów komunalnych od mieszkańców w następujących
kwestiach:
- opróżnianie pojemników (także tych niezapełnionych do końca) w terminach
zgodnych z obowiązującym harmonogramem,
- dezynfekcję pojemników (temat pilny w szczególności względem pojemników
zlokalizowanych pomiędzy posesjami 14 i 4 gdzie zalęgły się robaki).
Ponadto radny wnioskował o wycięcie zwisających nad drogą gałęzi bzu rosnących za
posesją nr 15 w Międzylesiu.
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Sołtys Pałcka Grzegorz Kacprzyk zgłosił wniosek o wycięcie topoli przy posesji Nr 49
w Pałcku. Następnie zapytał czy planowane na ten rok prace na cmentarzu w Pałcku
zostanę wykonane.
Wniosek o wycięcie topoli zostanie przesłany do Starostwa Powiatowego. Odnośnie
cmentarza komunalnego w Pałcku Wójt wyjaśnił, że środki na ten cel są zapisane
w budżecie gminy, ale póki co nie mamy wykonawcy prac. Co do ich zakresu to Wójt spotka
się w tej sprawie z przedstawicielami wsi i uzgodnią go. Na pewno przewiduje remont drogi
przez cmentarz i parkingu. Jeśli okazałoby się, że nie znajdziemy wykonawcy na położenie
kostki, to może warto zastanowić się czy nie wykonać ogrodzenia cmentarza.
Radny Andrzej Stańczak preferuje jednak wykonanie drogi i parkingu.
Wójt poprosił, aby w miarę możliwości, radni i sołtys także próbowali znaleźć
wykonawcę chętnego do wykonania tych prac.
Sołtys Pałcka Grzegorz Kacprzyk zapytał także czy na zagospodarowanie stawku
w Pałcku jest przygotowany projekt.
Wójt wyjaśnił, że wykonany został kosztorys. Na zadanie uzyskaliśmy dofinansowanie
z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 18 tys. zł. Zakres prac nie ma jednak nic
wspólnego z połączeniami kanalizacyjnymi.
Ad. V

W punkcie dotyczącym informacji o realizacji uchwał Rady Gminy i pracy Wójta
w okresie międzysesyjnym Wójt Zbigniew Woch poinformował, że aktualnie na terenie gminy
prowadzonych jest kilka prac inwestycyjnych, a ponadto:
1. Do końca tygodnia przygotowana zostanie dokumentacja na budowę chodnika w m.
Węgrzy nice.
2. Starostwo Powiatowe przygotowuje dokumentację, na remont drogi powiatowej
Rokitnica-Węgrzynice. Kosztorys inwestorski opiewa na kwotę 4,5 min zł a zgodnie
z deklaracją radnych Gmina Skąpe zabezpieczy 50% wkładu własnego.
3. Tworzona jest dokumentacja pod budowę utwardzonych placów pod kontenery na
śmieci w Ciborzu.
4. Wakacje to czas na przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego. W tym okresie
w budynku ośrodka zdrowia w Ołoboku wyburzając jedną ścianę dostosowaliśmy
pomieszczenia na przyjęcie uczniów z „zerówki”.
5. W ostatnim czasie Wójt podpisał umowę na prąd budowlany do budowy świetlic wiejskiej
w Łąkiem. Niestety jak przy większości inwestycji mamy problem ze znalezieniem
wykonawcy.
Radny Mariusz Kuźmicz zawrócił uwagę, aby droga gminna w Ciborzu we właściwy
sposób została przygotowana do ewentualnego remontu.
Wójt potwierdził, że na połowę września odbędzie się w tej sprawie wizja lokalna.
Następnie podjął temat tegorocznych Dożynek Gminnych, które odbędą się 25 sierpnia
w Międzylesiu. Nietaktem byłoby gdyby radni, jako gospodarze gminy, nie pojawili się na
uroczystości.
Radny Józef Roszczyk o godz. 1200 opuścił obrady.

Ad. VI

Kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skąpem Krzysztof Legieć przedstawił
prezentację dot. m.in. informacji o liczbie nieruchomości podłączonych do istniejących sieci
kanalizacyjnych (w załączeniu).
Radni Piotr Olszewski i Krzysztof Szymczak o godz, 1215 opuścili obrady.
Radna Halina Staszyńska zaproponowała, aby z uwagi na posiadanie samochodu
asenizacyjnego z funkcją wuko, dogadać się ze wspólnotą mieszkaniową w Ołoboku
i sprawdzić szambo znajdujące się przy blokach i ewentualnie wybrać z niego nieczystości.
Sołtys wsi Pałek Grzegorz Kacprzyk wystosował wniosek o zaangażowanie
Strażnika Gminnego w działania, mające na celu uszczelnienie systemu opróżniania szamb
przez mieszkańców gminy, poprzez prowadzenie kontroli w tym zakresie.
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Wójt potwierdził, że gmina musi prowadzić ewidencję zbiorników bezodpływowych
i monitorować ich opróżnianie. Z uwagi na dotację z WFOŚiGW na zakup samochodu
asenizacyjnego będziemy z tego rozliczani.
Radny Jarosław Ślizień zapytał czy wiadomo na jakich nieruchomościach są zbiorniki
bezodpływowe.
Wójt ma świadomości, że temat nie będzie łatwy, ponieważ są nieruchomości, na
których od nigdy nie było szamb a mieszkają tam ludzie 70-80 letni.
Sołtys Pałcka Grzegorz Kacprzyk zwrócił uwagę, że są też tacy ludzie, którzy
z premedytacją nie wypompowują szamba.
Wójt Zbigniew Woch podsumował, że gmina jest już coraz bliżej uporządkowania tych
spraw. Będzie namawiał radnych do uchwalenia dofinansowania do budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków w programie nawet 5-6 letnim. Takie rozwiązanie odciążyłoby system
wywozu nieczystości samochodem asenizacyjnym.
Radny Jarosław Ślizień zapytał jak przedstawia kalkulacja finansowa budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków a ewentualnego zakupu samochodu.
Wójt odpowiedział, że nowy samochód kosztuje od 600 tys. zł w górę. Przy
dofinansowaniu do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 5-7 tys. zł
w tych środkach mamy 100 inwestycji, jeśli oczywiście znajdzie się tylu chętnych.
Sołtys Pałcka Grzegorz Kacprzyk zwrócił uwagę, że rolnicy jeżdżąc po polach
talerzówkami, bronują do samego rowu, wjeżdżają na studzienki i mogą je niszczyć.
Wójt stwierdził, że jak inwestycja skanalizowania wsi zostanie gminie formalnie
przekazana, będziemy mogli reagować.
Radny Jarosław Ślizień zapytał jak przebiega wymiana starych liczników na wodę.
Kierownik ZWiK wyjaśnił, że od czasu obowiązywania nowej taryfy jesteśmy
w trzyletnim planie finansowym i zakup liczników jest przewidziany.
Ad. VII

Brak tematów do rozwinięcia.
Ad. VIII

Punkt ten dotyczył przyjęcia protokołu XLI 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. IX

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

Przewodnicząca Rady Gminy
Ha|WaW{;aszyńska

Protokół sporządziła: Ilona Żalisz
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