PROTOKÓŁ Nr XVI/2016
Sesji Rady Gminy Skąpe
z dnia 25 maja 2016 r.

Przewodnicząca Rady Gminy Halina Staszyńska Przywitała zebranych radnych i sołtysów, Wójta
Zbigniewa Wocha oraz Sekretarz Alicję Hoppen-Anyszko oraz pracowników urzędu gminy.
Szczególnie serdecznie przywitała dyrektora i nauczycieli PSP w Ołoboku oraz ucznia Norberta
Tomaszewskiego - laureata konkursów kuratorskich oraz jego rodziców. Następnie oddała głos
Wójtowi.
Wójt Zbigniew Woch również przywitał przybyłych a wyróżnionemu uczniowi podziękował,
pogratulował sukcesów oraz wręczył upominki, a nauczycielom prowadzącym przedmioty, z których
został wyróżniony oraz rodzicom wręczył bukiety kwiatów
Także Pani Dyrektor PSP w Ołoboku Barbara Gławdel podziękowała koleżankom
nauczycielkom za ich wkład w sukces Norberta a jemu samemu pogratulowała serdecznie i życzyła
wytrwałości w dalszym zgłębianiu tajników wiedzy.
O godzinie 9™ Przewodnicząca Rady Gminy Halina Staszyńska otworzyła obrady XVI sesji Rady
Gminy. Stwierdziła, że na stan 15 radnych obecnych jest 9 osób (nieobecni: Piotr Olszewski, Józef
Roszczyk, Zdzisława Sikora, Andrzej Sworek, Mateusz Zywert, Agnieszka Żak-Gwizda), więc
podjęte uchwały będą miały moc obowiązującą. Następnie zapytała czy do przesłanego porządku
posiedzenia ktoś chce wprowadzić zmiany. Wobec braku propozycji zmian, Przewodnicząca poddała
porządek pod głosowanie. W wyniku głosowania porządek został przyjęty jednogłośnie i przedstawia
się następująco:
1. Otwarcie obrad sesji.
II.
Informacja z przygotowania do sezonu letniego.
III.
Sprawozdanie z działalności Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Skąpem
w 2015 r.
IV.
Interpelacje, wnioski i zapytania.
V.
Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
VI.
Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy i pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
VII,
Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok,
2) wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy na czas nieokreślony w trybie
bezprzetargowym,
3) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieokreślony w trybie
bezprzetargowy m,
4) wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Skąpe nieruchomości stanowiących własność
osób fizycznych,
5) trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej,
6) stwierdzenia zgodności ustaleń projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej, budowy pola golfowego, budynków oraz
infrastruktury technicznej w miejscowości Kalinowo, gmina Skąpe z ustaleniami studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skąpe,
7) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie terenów zabudowy
mieszkaniowej, budowy pola golfowego, budynków oraz infrastruktury technicznej
w miejscowości Kalinowo, gmina Skąpe,
8) utraty mocy uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zarządzenia
poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości ich
wynagrodzenia.
VIII.
Sprawy różne.
IX.
Przyjęcie protokołów XIV i XV sesji.
X.
Zamknięcie obrad.

Ad. II
Radny Andrzej Sworek przybył na posiedzenie o godz. 930.
Wójt Zbigniew Woch stwierdził, że temat przygotowania gminy do sezonu letniego, był
przedmiotem dyskusji podczas wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady Gminy Skąpe.
Gmina Skąpe dość chętnie jest odwiedzana przez turystów. W szczególności dotyczy to miejscowości
Niesulice i uzależnione jest od warunków atmosferycznych. Tak naprawdę z sezonu na sezon turystów
jest coraz więcej. Na terenie Niesulic są trzy plaże gminne, z czego największy nacisk kładziemy na
dwie z nich: tzw. lumelowską i policyjną. Jeśli chodzi o zabezpieczenie sanitarne: toalety przenośne
oraz kosze na śmieci, to albo już są albo będą lada moment. Aktualnie na plaży policyjnej trwa remont
pomostu. Jest to ważne zadanie na kwotę ok. 40 tys. zł. Ostateczny termin jego zakończenia
przewiduje na 10 czerwca, oczywiście jeśli prace będą przebiegały bez przeszkód. Ponadto na dwóch
plażach, jak w ubiegłych latach, będzie zabezpieczenie ratowników WOPR. Wójt poinformował, że
gmina jest w przede dniu budowy mostu przez groblę, łączącego gminę Skąpe z gminą Lubrza, a kanał
Ołobocki z jeziorem Niesłysz. Zakończenie budowy planowane jest na 15 czerwca. Zadanie będzie
wykonywane wspólnie z inwestorem prywatnym. Podniesie to estetykę i udostępni trasę dla
kajakarzy. Ponadto są plany powstania tramwaju wodnego, ale z uwagi na fakt, że jezioro Niesłysz
jest w strefie ciszy, nie wie czy to się uda. Wójt wspomniał też, że przegląd bazy wczasowej
dokonywany jest także przed sezonem przez Sanepid i nadzór budowlany. Jeśli w efekcie tych kontroli
będąjakieś uwagi, powiadomi o tym na następnej sesji.
Ad. III

Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej Krzysztof Legieć przedstawił sprawozdanie
z działalności wydziału za 2015 r. (w załączeniu). Poinformował, że od początku 2015 r. gospodarka
komunalna znajduje się w strukturze urzędu gminy i dzięki temu funkcjonowanie jest łatwiejsze, gdyż
kwestie finansowe i księgowe prowadzone są przez pracowników urzędu.
Radna Halina Staszyńska zapytała czy sprawozdanie może być zamieszczone na stronie
internetowej gminy.
Kierownik potwierdził, że tak się stanie.
Radny Krzysztof Szymczak zauważył, że 19,5 % czasu pracy pracowników poświęcane jest
na obsługę kanalizacji - to bardzo dużo.
Krzysztof Legieć wyjaśnił, że głównym aspektem powołania Referatu Gospodarki
Komunalnej była właśnie obsługa sieci wodno-kanalizacyjnych w gminie. To one generują potrzeby
związane z ich eksploatacją.
Radny Krzysztof Szymczak zapytał czy gmina posiada zapasy materiałowe, wykorzystywane
np. podczas awarii, czy części są kupowane na bieżąco.
Krzysztof Legieć odpowiedział, że na stacjach uzdatniania wody mamy co najmniej po dwie
pompy i w razie awarii jednej z nich, działa druga. Na przepompowniach także są podwójne systemy.
Na magazynie nie posiadamy dodatkowych pomp, ponieważ są one zbyt kosztowne.
Radny Krzysztof Szymczak zapytał czy w harmonogramie pracy wydziału przewidziane jest
czyszczenie sieci wodociągowej na ostatnich punktach.
Krzysztof Legieć potwierdził, że na raz na kwartał zapisane jest płukanie sieci. Poprosił, aby
o zanieczyszczeniu wody w kranach informować, a pracownicy dokonają wtedy dodatkowego
płukania.
Wójt Zbigniew Woch wyjaśnił, że wyliczenie czasu pracy pracowników przy obsłudze sieci
wodno-kanalizacyjnych jest kluczowe przy ustalaniu taryf za wodę i ścieki. Mu simy pamiętać, że
gmina do ceny wody i ścieków dopłaca, a więc koszty są wyższe niż wyliczone dla odbiorców stawki.
W przypadku stacji uzdatniania wody wójt poinformował, że powoli kolejne są wyłączane, w związku
z budowami przesyłów i podłączeniami do już istniejących. Jako następnej planujemy wygaszenie
stacji w Radoszynie. Dokumentacja na przesył wody ze Skąpego do Rado szyna jest gotowa,
oczekujemy na pojawienie się możliwości dofinansowania działania. W dalszej perspektywie
planowane jest przyłączenie Darnawy.
W kwestii zatrudnienia Wójt wyjaśnił, że sześciu pracowników fizycznych to nie jest wielu ludzi, ale
wiąże się to przede wszystkim z kosztami. Na dzień dzisiejszy jest to pewien kompromis. Są miesiące
kiedy bywa ciężko, szczególnie wiosną i latem, bo zakres prac się zwiększa w związku z sezonem
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turystycznym. Od jakiegoś czasu w wakacje do koszenia zatrudniani byli studenci. Niestety w tym
roku ich nie ma i koszeniem zajmują się pracownicy wydziału.
Na zakończenie Wójt podkreślił, że usługi związane z eksploatacją czy naprawami przepompowni,
wykupywaliśmy na zewnątrz. Obecnie zajmuje się tym sam kierownik. Wójt podziękował za
umiejętności, fachowość i zaangażowanie całego działu.

Ad. IV
Radna Halina Staszyńska poinformowała, że most przy ul. Krośnieńskiej w m. Ołobok
wymaga pilnej naprawy, gdyż wystająz niego gwoździe, a deski, po któiych przejeżdżają samochody,
sąponadrywane. Zapytała czy jest komisja, która co jakiś czas dokonuje przeglądu tych obiektów.
Radny Karol Dauksza wnioskował o nawiezienie na cmentarz komunalny w Skąpem jednej
lub dwóch przyczep piasku, do podsypywania nagrobków.
Radny Andrzej Sworek wnioskował o przeprowadzenie wizji lokalnej na inwestycji,
polegającej na modernizacji przepustu, i odwodnieniu drogi przy hydroforni w m. Węgrzynice.
Zdaniem radnego i mieszkańców prace zostały przeprowadzone w sposób niewłaściwy, a zamierzony
efekt nie został osiągnięty.
Radny Krzysztof Szymczak zapytał kiedy będą koszone pobocza dróg powiatowych.
Radny Andrzej Sworek opuścił posiedzenie o godz. 1035.
Sekretarz Alicja I loppen-Anyszko poinformowała, że starostwo powiatowe ogłosiło przetarg
na koszenie poboczy dróg powiatowych i najtańsza oferta przewyższała środki zapisane na to zadanie
w budżecie. W związku z powyższym przetarg unieważniono i ogłoszono nowy na dwa a nie trzy
pokosy poboczy między miejscowościami.
Sołtys m. Błonie Jolanta Szymanowska poprosiła na naprawę huśtawek na placu zabaw w jej
miejscowości.
Sekretarz wyjaśniła, że przeglądy urządzeń zabawowych odbędą się na wszystkich placach
zabaw.

Ad. V
-

-

-

-

W tym punkcie Wójt odniósł się do zgłoszonych wniosków, interpelacji i zapytań.
Temat mostu na drodze powiatowej w Ołoboku zostanie zgłoszony do Starostwa.
Odnośnie nawiezienia ziemi na cmentarz komunalny w Skąpem Wójt poinformował, że miał taki
zamiar w kontekście prowadzonej tam budowy. Ale uwaga radnego jest jak najbardziej słuszna.
Przy głównej alei część pomników trzeba obsypać ziemią. Być może takie zapotrzebowanie jest
na całym cmentarzu. Zastanowimy się skąd pozyskać ziemię, ale pewnie ostatecznie będziemy
musieli ją kupić.
Co do zgłoszenia radnego Andrzeja Sworka Wójt poinformował, że nie widział końcowego
efektu robót. Wobec powyższego pojedzie na miejsce i sam zobaczy, jak prace zostały wykonane.
Koszenie poboczu dróg powiatowych - informacje, które przekazała Sekretarz są smutne. Kiedyś
koszenie poboczy dróg wojewódzkich odbywało się cztery razy, teraz tylko trzy. Samorządy
powiatowe są w najbardziej fatalnej sytuacji i jak widać standardów nie udaje się utrzymać.
Temat urządzeń zabawowych na placu zabaw w m. Błonie został już zgłoszony i czynności będą
podejmowane.

Ad. VI

W punkcie dot. realizacji uchwał i pracy Wójta w okresie międzysesyjnym, Wójt odniósł się
do następujących tematów:
- Ogłoszony został przetarg na przebudowę boiska sportowego w Ołoboku. W przyszłym tygodniu
wpłyną oferty. Jeśli nie będzie odwołań, to w przyszłym miesiącu będzie wyłoniony wykonawca.
Wysokości ewentualnego dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki jeszcze nie znamy.
- Trwają prace nad przygotowaniem przetargu na przebudowę drogi gminnej w Radoszynie, który
zostanie ogłoszony albo z końcem maja albo na początku czerwca.
- W Urzędzie Marszałkowskim złożony zostanie wniosek w ramach RPO, w ramach którego
Gmina Skąpe zamierza starać się o dofinansowanie zadania dot. termomodernizacji Gimnazjum
w Radoszynie i szkoły podstawowej w Międzylesiu. Wartość inwestycji: 1.386.772,21 zł.
Ostateczny termin został przesunięty z 31 maja na 15 czerwca.
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Jesteśmy już po otwarciu ofert na zadanie „Demontaż, zbieranie i transport odpadów
zawierających azbest na terenie Gminy Skąpe oraz ich unieszkodliwienie”. Oferentów było nieco
mniej niż w ubiegłym roku, kiedy wywieźliśmy 237 ton azbestu z 50 posesji. Na dzień dzisiejszy
zarejestrowanych mamy ok. 150 ton z 35 posesji. Jak widać akcja wpisała się w zapotrzebowanie
mieszkańców.
Zakończono roboty związane z utwardzeniem alei i placu zgromadzeń na cmentarzu w Skąpem,
pozostały jeszcze prace kosmetyczne. Pozostała jeszcze kwestia wymiany części ogrodzenia
z przodu i fragment z boku do wysokości śmietników z wejściem z boku. Na te działania mamy
zabezpieczone w budżecie 100 tys. zł. Zobaczymy ile środków zostanie po pierwszym etapie
i wtedy zadecydujemy o rodzaju ogrodzenia,
Trwają prace pracowników komunalnych UG związane z remontem pomostu gminnego przy
ośrodku KWP w Niesulicach oraz drobnymi naprawami pozostałych pomostów.
W najbliższym czasie obędzie się spotkanie z prywatnym inwestorem w sprawie budowy mostku
na grobli w Niesulicach.
Od poniedziałku mają rozpocząć się prace przy budowie wodociągu do ośrodków wczasowych
w Niesulicach. Ma nadzieję, że tego terminu uda się dotrzymać.
Na zakończenie wspomniał, o rywalizacjach toczących się na łamach gazety w dwóch
kategoriach: kobieta przedsiębiorcza i sołtys roku. Pogratulował Alicji Ratajczak sołtys sołectwa
Skąpe za zajęcie 5 miejsca oraz radnej Ewie Kasprzak za zajęcie 7 miejsca w rywalizacji
pomiędzy przedsiębiorczymi lubuszankami.

Przewodnicząca ogłosiła 5 minut przerwy.
Ad. VII
1) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok.
Stałe Komisje przedstawiły pozytywne opinie na temat ww. projektu.
W wyniku głosowania uchwała Nr XVI/161/2016 została jednogłośnie podjęta (10 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 dzierżawy na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym.
Stałe Komisje przedstawiły pozytywne opinie na temat ww. projektu.
W wyniku głosowania uchwała Nr XVI/162/2016 została jednogłośnie podjęta (10 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 na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym.
Stałe Komisje przedstawiły pozytywne opinie na temat ww. projektu.
W wyniku głosowania uchwała Nr XVI/163/2016 została jednogłośnie podjęta (10 głosów „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
4) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na nabycie na rzecz Gminy Skąpe nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych.
Stałe Komisje przedstawiły pozytywne opinie na temat ww. projektu.
W wyniku głosowania uchwała Nr XVI/164/2016 została jednogłośnie podjęta (10 głosów „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
5) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie trybu
i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
i n icj atywy 1 okalnej.
Stałe Komisje przedstawiły pozytywne opinie na temat ww. projektu.
W wyniku głosowania uchwała Nr XVI/165/2016 została jednogłośnie podjęta (10 głosów „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
6) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie stwierdzenia
zgodności ustaleń projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenów zabudowy mieszkaniowej, budowy pola golfowego, budynków oraz infrastruktury
technicznej w miejscowości Kalinowo, gmina Skąpe z ustaleniami studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skąpe.
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Stałe Komisje przedstawiły pozytywne opinie na temat ww. projektu.
W wyniku głosowania uchwała Nr XVI/166/2016 została jednogłośnie podjęta (10 głosów „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
7) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie terenów zabudowy
mieszkaniowej, budowy pola golfowego, budynków oraz infrastruktury technicznej
w miejscowości Kalinowo, gmina Skąpe.
Stałe Komisje przedstawiły pozytywne opinie na temat ww. projektu.
W wyniku głosowania uchwała Nr XVI/167/2016 została jednogłośnie podjęta (10 głosów „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
8) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie utraty mocy
uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zarządzenia poboru
podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości ich
wynagrodzenia.
Stałe Komisje przedstawiły pozytywne opinie na temat ww. projektu.
W wyniku głosowania uchwała Nr XVI/168/2016 została jednogłośnie podjęta (10 głosów „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. VIII
Przewodnicząca Rady odczytała pismo z Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie,
dotyczące pomysłu zapraszania na posiedzenia Komisji ds. Porządku Publicznego dzielnicowych
z terenu gminy, celem skrócenia ścieżki składania interpelacji i odpowiadania na nie. Na każdym
kolejny posiedzeniu radni otrzymają odpowiedź na zgłoszone wcześniej zapytania.
Radni z aprobatą przyjęli propozycję.
Przewodnicząca Rady podniosła temat godziny zwoływanych sesji. Na prośbę radnych od
jakiegoś czasu obrady są zwoływane na godz. 900, a mimo to zdarza się, że niektórzy mają kłopot
z przybyciem.
Radny Karol Dauksza uważa, że skoro ustalona została godzina 900, to powinniśmy się jej
trzymać. Czasem jednak każdemu mogą wypaść wyjątkowe sprawy i nie może być obecny na sesji.
Radny Mariusz Kuźmicz przypomniał, że owego czasu dyskusja była pomiędzy godziną 900
a godzinami popołudniowymi. Większość ustaliła ranne godziny, ale osoby pracujące zawodowo
czasami nie mają możliwości przybycia.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że następna sesja odbędzie się 23 czerwca w czwartek.
Wójt Zbigniew Woch poinformował, że ogłoszone zostały wyniki egzaminu szóstoklasistów.
Spośród gmin wiejskich powiatu świebodzińskiego, nasza gmina wypadła najlepiej a najlepszy wynik
uzyskali uczniowie z PSP w Międzylesiu.
Radny Karol Dauksza wspomniał, że w Radoszynie na boisku odbyła się majówka, na którą
zaproszony został także proboszcz. Przybyło ok. 80 osób i było bardzo sympatycznie. Zachęca innych
do takiego spędzania czasu.
Ad. IX

Punkt ten dotyczył przyjęcia protokołów XIV i XV sesji Rady Gminy Skąpe. Przewodnicząca
Rady Gminy zapytała czy są do nich jakiekolwiek zastrzeżenia. Ponieważ uwag nie było, poddała pod
głosowanie przyjęcie treści protokołów. W wyniku głosowania protokół został jednogłośnie przyjęty.
Ad. X

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodnicząca Rady zamknęła obrady XVI sesji
Rady Gminy Skąpe o godz. 1150.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
/\
Przewodnicząca Rady

Protokół sporządziła: Ilona Żalisz

5

