PROTOKÓŁ Nr XX/2016
Sesji Rady Gminy Skąpe
z dnia 10 października 2016 r.
Przewodnicząca Rady Gminy Halina Staszyńska otworzyła o godz. 950 obrady XX sesji Rady Gminy.
Stwierdziła, że na stan 15 radnych obecnych jest 15 osób (lista obecności w załączeniu), więc podjęte
uchwały będą miały moc obowiązującą. Następnie zaproponowała wprowadzić do przesłanego
porządku posiedzenia dodatkową uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Niesulice, gmina Skąpe. Wobec
braku propozycji innych zmian, Przewodnicząca poddała porządek pod głosowanie. W wyniku
głosowania porządek został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:
I.
Otwarcie obrad sesji.
II.
Interpelacje, wnioski i zapytania.
III.
Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
IV.
Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy i pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
V.
Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Skąpe na rok 2016,
2) uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Niesulice, gmina Skąpe,
3) udzielenia odpowiedzi na skargę,
4) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
położonego w obrębie Niesulice, gmina Skąpe.

VI.
VII.
VIII.

Sprawy różne.
Przyjęcie protokołu XIX sesji Rady Gminy Skąpe.
Zamknięcie obrad.

Ad. II

Radna Zdzisława Mikołajczak poinformowała, że mieszkaniec miejscowości Pałek
poinformowała ją, że cokół pomnika, znajdującego się w tej miejscowości, jest niszczony poprzez
jego rozbiórkę. Zawiadomiła także, że w m. Niekarzyn znajduje się płot sprzed 1945 r. i poprosiła radę
sołecką, aby go nie niszczyć i nie sprzedawać na złom. Skłonna jest nawet go odkupić za własne
środki, gdyż nie może pogodzić się z niszczeniem zabytków. Następnie poruszyła temat szamb w
Niekarzynie. Ponieważ budowa kanalizacji jest jeszcze niepewna, prosi w imieniu własnym, jak i
mieszkańców, aby większy nacisk położyć na przestrzeganie obowiązku regularnego opróżniania
szamb.
Radny Mariusz Kuźmicz przekazał prośbę mieszkańców bloku Nr 17 w Ciborzu o pomoc
w wyrwaniu korzeni drzew i nawiezienie ziemi przed nieruchomość.
Radna Bożena Szczepańska zapytała o temat tablicy pamiątkowej na zabytkowym cmentarzu
w Niesulicach.
Wójt odpowiedział, że w dniu jutrzejszym obędzie się wizja lokalna z udziałem konserwatora
zabytków. Uzgodnienia trwają dość długo i ma nadzieję, że po tym spotkaniu będzie mógł powiedzieć
więcej o zamierzeniach gminy.
Radna Ewa Kasprzak poinformowała, żc pani zajmująca się w Ciborzu poborem opłaty
targowej, zapytała o możliwość przeznaczenia części kwoty z tej opłaty na zakup ławek i koszy
ulicznych na osiedle.
Wójt odpowiedział, że zgodnie z zasadą środki te wpływają do wspólnej kasy gminy i nie są
wydawane na miejscowość, z której wpłynęły. Na tego typu zadania mogą być przeznaczane środki
z funduszu sołeckiego i była ku temu dobra okazja przy okazji dzielenia tych środków. Ponadto
poinformował, że odbył ostatnio spotkanie z dzielnicowymi w sprawie terenu przy sklepach
w Ciborzu. Od pewnego czasu spotykają się tam osoby i mieszkańcy zaczynają narzekać, że boją się
wręcz tam przechodzić.
Radny Mariusz Kuźmicz zauważył, że dzielnicowi pomimo zgłoszeń mieszkańców nie reagują
i nie przyjeżdżają na interwencje.

Radna Ewa Kasprzak powiedziała, że sama dzwoniła na numer alarmowy i zgłaszała, że pod
sklepem o określonych godzinach pojawiają się dealerzy. Powiedziano jej, że ma zadzwonić innego
dnia.
Wójt stwierdził, że podczas obecności dzielnicowych na komisji temat trzeba poruszyć.
Dodał, że procedury policyjne są skomplikowane i trwają w czasie. Jeśli ludzie nie chcą zeznawać, to
schwytanie przestępców i udowodnienie im winy jest trudne. Odnośnie sytuacji w Ciborzu, to faktem
jest, że mieszkańcy zaczynają się bać. Rozmawiał o tym z policjantami i sugestia ich jest taka, aby
zgłaszać na numer alarmowy 997. Zgłoszenie jest automatycznie wpisywane w system i prędzej czy
później interwencja jest podejmowana.
Radny Andrzej Stańczak opuścił posiedzenie o godz. 1O10.
Radna Halina Staszyńska zapytała czy przy odbiorze boiska sportowego w Ołoboku mogą być
obecni przedstawiciele klubu sportowego „Błękit”.
Wójt odpowiedział, że przy odbiorze nie jest to możliwe, ale jeszcze przed na pewno się
spotkają. Następnie dodał, że w trakcie budowy wyniknęła konieczność przebudowy części trybun, co
może skutkować przesunięciem zakończenia remontu o tydzień lub dwa.

Ad. HI
Odpowiadając na interpelację radnej Zdzisławy Mikołajczak dotyczącej gospodarki ściekowej
wójt wyjaśnił, że w ostatnim czasie zlecił strażnikowi gminnemu i pracownikowi wydziału gospodarki
komunalnej przeprowadzenie inwentaryzacji ilości szamb, częstotliwości ich opróżniania i ilości
pobieranej wody, pod kątem planów zakupu wozu asenizacyjnego i przygotowania kalkulacji kosztów
dotacji z budżetu gminy. Do końca 2016 r. zostanie przeprowadzona kontrola także w Niekarzynie.
Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko odniosła się do wniosku dotyczącego pomnika w m.
Pałek. Wyjaśniła, że po zgłoszeniu radnej strażnik podjął interwencję, która nie wykazała śladów
dewastacji, ale będzie to miejsce monitorował. Ponadto podjęliśmy starania ustalenia właściciela
pomnika, ale póki co bez rezultatu.
Radna Zdzisława Mikołajczak wyjaśniła, że cokołu pod pomnikiem teraz nie ma, a na pewno
był.
Odnośnie nawiezienia ziemi pod blok Nr 17 w Ciborzu Wójt wyjaśnił, że do końca
października przy cmentarzu komunalnym w Skąpem będzie rozplantowany tłuczeń na miejsca
parkingowe, a wybrana ziemia zostania przywieziona do Ciborza.
Radny Andrzej Sworek opuścił salę posiedzeń o godz. 1035.
Radny Krzysztof Szymczak poinformował, że tydzień temu od jednego z mieszkańców
Zawisza wybrano nieczystości z szamba, ale niestety nie zostały one przyjęte do oczyszczalni
w Ciborzu, gdyż wcześniej zrzucono tam ścieki z myjni samochodowej. Zapytał czy można
zainterweniować, aby ścieki od mieszkańców gminy były przyjmowane w pierwszej kolejności.
Wójt odpowiedział, że temat nie jest łatwy. Sytuacja ściekowa w gminie na dzień dzisiejszy
nie jest uregulowana tak jakbyśmy tego chcieli. Właścicielem oczyszczalni ścieków w Ciborzu jest
samorząd województwa. Na początku br. Wójt odbył dwa spotkania z p. Marszałek odnośnie
uregulowania przedmiotowej sprawy tj. przeniesienia obowiązków ustawowych ciążących na gminie
na szpital tj. podmiot faktycznie realizujący zadania z zakresu gospodarki ściekowej. W związku z
powyższym w obecnym stanie prawnym gmina nie posiada żądnych urządzeń do sprawowania
kontroli w zgłaszanym przez radnego Szymczaka zakresie.

Ad. IV
1) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Skąpe na rok 2016 r.
Stałe Komisje przedstawiły pozytywne opinie na temat ww. projektu.
W wyniku głosowania uchwała Nr XX/196/2016 została podjęta jednogłośnie (13 głosów „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
2) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchylenia
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu położonego w obrębie Niesulice, gmina Skąpe.
Stałe Komisje przedstawiły pozytywne opinie na temat ww. projektu.
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W wyniku głosowania uchwała Nr XX/197/2016 została podjęta jednogłośnie (13 głosów „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
3) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia
odpowiedzi na skargę.
Stałe Komisje przedstawiły pozytywne opinie na temat ww. projektu.
W wyniku głosowania uchwała Nr XX/198/2016 została podjęta jednogłośnie (13 głosów „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
4) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w
obrębie Niesulice, gmina Skąpe.
Stałe Komisje przedstawiły pozytywne opinie na temat ww. projektu.
W wyniku głosowania uchwała Nr XX/199/2016 została podjęta jednogłośnie (13 głosów „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. V

Radna Halina Staszyńska poinformowała, że bezdomny, zamieszkujący obecnie w przyczepie
kempingowej w Ołoboku, chciałby, aby udostępniono mu pomieszczenie na górze świetlicy wiejskiej.
Zapytała czy w związku z nadchodzącą zimą będą temu panu przedstawione jakieś propozycje
mieszkaniowe.
Wójt odpowiedział, że osoba ta doskonale zna swoje prawa w zakresie obowiązków gminy
w stosunku do jego sytuacji. Pan jest wpisany na listę osób oczekujących na lokal socjalny chyba na
miejscu 6, W związku z nadchodzącą zimą mamy obowiązek zapewnienia mu ciepłego miejsca.
Jednostką nadzorującą jest Ośrodek Pomocy Społecznej, którego pracownicy stale monitorują
sytuację. Przed ostatnią zimą pan odmówił propozycji noclegowni, a dzięki dobroci mieszkańców
Ołoboku jakiś czas przebywał w świetlicy wiejskiej. Niestety ma dość duże wymagania jeśli chodzi
o lokal mieszkalny. Jakiś czas mieszkał w Ciborzu, ale sam zrezygnował z pokoju. Chciałby
samodzielne, małe mieszkanie, ale to jest raczej niemożliwe, bo takowych w gminie póki co nie ma.
Jeśli będzie pytał radnych o możliwości mieszkaniowe, Wójt prosi, aby odsyłać go po informacje do
Ośrodka Pomocy Społecznej.
Ad. VI
Punkt ten dotyczył przyjęcia protokołu XIX 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. VII

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodnicząca Rady zamknęła obrady XX sesji
Rady Gminy Skąpe o godz. 1115.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
A
Przewodnicząca Rady
Protokół sporządziła: Ilona Żalisz
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