PROTOKÓŁ Nr XXI/2016
Sesji Rady Gminy Skąpe
z dnia 28 października 2016 r.

Przewodnicząca Rady Gminy Halina Staszyńska otworzyła o godz. 900 obrady XXI sesji
Rady Gminy. Przywitała radnych, gości z Lubuskiej Izby Rolniczej pana Alfreda Kałużnego i
pana Edwarda Bagińskiego, Wójta Gminy, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, sołtysów,
mieszkańców gminy oraz pracowników urzędu. Stwierdziła, że na stan 15 radnych obecnych
jest 14 osób (lista obecności w załączeniu), więc podjęte uchwały będą miały moc
obowiązującą. Następnie zaproponowała wprowadzić do przesłanego porządku posiedzenia
dodatkową uchwałę w sprawie współpracy Gminy Skąpe z Gminą Niegosławice w celu
realizacji zadania pn. „Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz
podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego”. 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.
Spotkanie z przedstawicielem Lubuskiej Izby Rolniczej na temat tegorocznych żniw oraz
szkód łowieckich.
III.
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Skąpe w roku szkolnym
2015/2016.
IV.
Interpelacje, wnioski i zapytania.
V.
Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
VL
Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy i pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
VII.
Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Skąpe na rok
2016,
2) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Skąpe na lata 2016-2020,
3) wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Skąpe,
4) wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Skąpe,
5) opłaty miejscowej na terenie Gminy Skąpe,
6) wzorów deklaracji i informacji podatkowych,
7) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieokreślony w trybie
bezprzetargowym,
8) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas określony w trybie
bezprzetargowym,
9) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości,
10) współpracy Gminy Skąpe z Gminą Niegosławice w celu realizacji zadania pn.
„Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie
bezpieczeństwa teleinformatycznego”.
VIII.
Sprawy różne.
IX.
Przyjęcie protokołu XX sesji Rady Gminy Skąpe.
X.
Zamknięcie obrad.

Ad. II

Przewodnicząca Rady Gminy Halina Staszyńska jeszcze raz powitała zaproszonych
gości i poprosiła o przedstawienie informacji nt. tegorocznych żniw oraz szkód łowieckich na
polach.
Alfred Kałużny w pierwszej kolejności podziękował Przewodniczącej za zaproszenie
na sesję i poprosił o odczytanie stanowiska Lubuskiego Forum Rolniczego oraz Związków
Zawodowych Rolników zrzeszonych w LFR dot. ogłoszenia pogotowia protestacyjnego na
terenie województwa lubuskiego.
Z-ca Przewodniczącej Mariusz Kużmicz odczytał protesty organizacji rolniczych
(w załączeniu).

Alfred Kałużny stwierdził, że dane podawane przez media dotyczące stanu rolnictwa
są nieprawdziwe. Najlepszym miernikiem sytuacji w rolnictwie jest sprzedaż, a ona spadła o
60 %. W br. w Skąpem ogłoszona została klęska suszy, za co bardzo podziękował Wójtowi i
pracownikom. Zgodnie z wymogami, aby móc starać się o pomoc, straty w danym
gospodarstwie powinny sięgnąć minimum 30 %, a na terenie naszej gminy takiego
gospodarstwa nie było. Rolnictwo stale jest nękane przez anomalia pogodowe. W tym roku
doświadczyliśmy przymrozków wiosennych, suszy, a później wilgotnych żniw. To wszystko
będzie miało poważny wpływ na gospodarkę. Dodał też, że jeśli w danym gospodarstwie
rolnym jest kilka zwierząt, to rolnik tak naprawdę traci szansę na uzyskanie odszkodowania z
tytułu suszy.
Odnośnie szacowania szkód łowieckich pan Kałużny wyjaśnił, że wniosek składa się
bezpośrednio do wojewody lub za pośrednictwem wójta. Aktualnie ustawa prawo łowieckie
została zawieszona na okres jednego roku, ponieważ trwają uzgodnienia nad jej zapisami
dot. właśnie szkód łowieckich, rzeczoznawców i sposobu szacowania strat. Lobby
myśliwskie ma bardzo duży wpływ na jej kształtowanie. Są plany, aby odszkodowania były
wypłacane ze składek myśliwskich, naliczanych od ilości zwierząt przy udziale dopłat z
budżetu państwa. Obecnie trwa liczenie zwierząt. Okazuje się, że jest ich trzykrotnie więcej
niż jeszcze parę lat temu. Lubuska Izba Rolnicza powołała komisję do współpracy z kołami
łowieckimi. Aby neutralizować konflikty obie strony są zainteresowane współpracą.
Przewodnicząca Halina Staszyńska zauważyła, że rolnicy nie narzekają na koła
łowieckie. Mają obiekcje co do terminów wypłat odszkodowań. Jedno koło z terenu gminy
potrzebowało aż trzech lat na wypłatę.
Radny Zbigniew Kołodziej stwierdził, że zarząd koła się zmienił i jest dialog z
rolnikami.
Alfred Kałużny dodał jeszcze, że w Radoszynie została postawiona stacja
meteorologiczna, mierząca ilość opadów. Dzięki temu będziemy mieli bardziej wiarygodne
dane i łatwiej będzie można ogłaszać klęskę np. suszy.
Radny Piotr Olszewski zapytał czy w petycjach LIR do Ministerstwa Rolnictwa
poruszana była kwestia ubezpieczeń dla rolników.
Alfred Kałużny odpowiedział, że w przyszłym roku dopłata do ubezpieczeń to będzie
kwota 920 min zł. On sam przez 30 lat ubezpieczał swoje płody i zawsze płacił tyle samo
albo więcej, dlatego też może twierdzić, że dopłaty z budżetu państwa są dla firm
ubezpieczeniowych, a nie dla rolników. Wysokość ubezpieczenia spada, a kwota składki
wzrasta.
Radny Krzysztof Szymczak wspomniał, że zmieniło się prawo dot. obrotu ziemią
rolną. Zapytał czy LIR uczestniczyło w tworzeniu tego prawa, czy zajmowało stanowisko i
czy to prawo dla rolników jest krzywdzące.
Alfred Kałużny stwierdził, że dla rolników posiadających do 300 ha ziemi nic się nie
zmieniło. Problem jest w przypadku ziemi spoza danej gminy i gminy sąsiadującej. W takim
przypadku ANR wydaje opinię o możliwości zakupu.
Przewodnicząca Halina Staszyńska zapytała czy pan Kałużny wie coś na temat
programu z rabatem rolniczym.
Alfred Kałużny stwierdził, że w ramach tego programu oferowany jest towar nie
najwyższej jakości i sam z nie będzie z niego korzystał. Następnie odniósł się do ogłoszenia
pogotowia protestacyjnego. Poinformował, że Minister Rolnictwa zwrócił się do LIR o opinię
w sprawie dyrektora ODR w Kalsku. Pomimo pozytywnej oceny i rekomendacji ze strony
środowisk rolniczych dyrektor został odwołany. Nie zgadzają się na takie traktowanie i brak
dialogu. Sprzeciwiają się przystępowaniu tzw. słupów do przetargów na dzierżawę ziemi.
Przypadki dwóch spraw zawiązanych z obrotem ziemią zgłosili do AB W. Z tych i jeszcze
innych względów związki branżowe podjęły protest.
Radny Krzysztof Szymczak podjął temat złego stanu technicznego mostów na
drogach powiatowych w gminie oraz problemów z dojazdami samochodów do gospodarstw
rolnych.
Alfred Kałużny stwierdził, że dwa lata temu spotkał się we wsi ze starostą i zgłaszał
mu ten problem. Niestety od tamtego czasu nic się nie zmieniło. Mostów w naszej gminie jest
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dużo i nie spełniają one standardów użytkowania, a sprzęt rolniczy jest coraz większy i
cięższy. Także drożność dróg jest kłopotliwa. Wąskie drogi i wystające gałęzie utrudniają
swobodny przejazd. Uzyskiwanie w starostwie zgody na przejazd jest niemożliwe, ponieważ
informacje o transporcie przekazywane są z dnia na dzień. W tym momencie poprosił radną
powiatową Alicję Hoppen-Anyszko o wypracowanie w starostwie takiego stanowiska, które
umożliwi normalne funkcjonowanie rolnikom.
Radny Andrzej Stańczak opuścił posiedzenie o godz. 940.
Wójt Zbigniew Woch zabierając głos pogratulował środowisku rolniczemu, że tak
wiele organizacji rozmawia ze sobą i udaje im się osiągnąć kompromis. Następnie na
podstawie obserwacji z ostatnich lat stwierdził, że powoływanie komisji ds. suszy jest
bezzasadne. Nigdy nie udało się nikomu osiągnąć wskaźnika 30% strat w całym
gospodarstwie i skorzystać z pomocy. W alokacji 2016-2020 rząd polski zabezpieczył środki
na dopłaty dla rolników i poza tym nie będzie ani na modernizację ani na podnoszenie
jakości życia na wsi. Ma jednak cichą nadzieję, że to się jeszcze zmieni. Co do zagadnień
związanych z prawem łowieckim uważa, że rolnik stał i stoi na straconej pozycji. Pomysł z
niezależnymi rzeczoznawcami może i nie jest zły, a tę przestrzeń się ucywilizuje.
W zakresie przepisów dotyczących obrotu ziemią proces, modernizacji w przypadku areałów
poniżej 30 arów został zablokowany. Zmiana byłaby bardzo potrzebna, wsparłaby proces
budowy Polski. Wójt wierzy, że dla polskiej wsi lepsze czasy jeszcze nadejdą. Polski rolnik
stał się partnerem do dyskusji dla wszystkich i jego pozycja na przestrzeni lat się zmieniła.
Siła tej grupy spowodowała, że rząd zaczyna słuchać i rozmawiać.
Następnie Wójt zwrócił uwagę, że w województwie lubuskim podjęto decyzje o wykluczeniu
powiatów z możliwości sięgania po środki unijne na modernizację dróg. Jak wiadomo
inwestycje drogowe wymagają olbrzymich nakładów. Zablokowanie dostępu do tych środków
spowoduje, że nie będą one remontowane i ulegną dalszym degradacjom.
Alfred Kałużny przedstawił stanowisko LIR w sprawie wysokości stawek za skup żyta
dla celów podatku rolnego. Wszystkie uchwały samorządów ustalające cenę powyżej 46 zł
są negatywnie opiniowane.
Przewodnicząca Halina Staszyńska zauważyła, że cena urzędowa wynosi obecnie
52,44 zł za kwintal.
Wójt odnosząc się do tego tematu stwierdził, że nie wie jaką decyzję podejmie
samorząd. Sam jest zwolennikiem stosowania zasady solidarności społecznej. Decyzję o
obniżaniu podatków łatwiej jest podejmować gminom bogatszym, które nie korzystają z
subwencji wyrównawczej, na wysokość której wpływa każde obniżka. Samorząd nie jest od
tego, aby szukać populizmu. Główny nacisk powinien być kładziony na inwestycje,
podnoszące jakość życia mieszkańców i z tego powinien być rozliczany. Jeśli się decyduje
na wyższe stawki to po to, aby w zamian dać coś mieszkańcom.
Rady Sejmiki Województwa Zbigniew Kołodziej poinformował, że na sesji 10
października sejmik podjął uchwałę w sprawie wpisania miejscowości Pałek do aglomeracji
Skąpe, tym samym gmina może realizować swoje plany.
Wójt wyjaśnił, że wpisanie Pałcka do aglomeracji daje możliwość ubiegania się o
środki na budowę kanalizacji w Pałcku i zwodociągowanie m. Radoszyn. Aktualnie czekamy
na otwarcie konkursu. Ma nadzieję, że plany i zamierzenia w tej sferze się ziszczą.
Radny Zbigniew Kołodziej wspomniał, że na ostatniej sesji Sejmiku Województwa
dwie osoby ze szpitala w Ciborzu dyrektor Beata Sudnik-Kotus i lekarz Grzegorz Rossa
zostało wyróżnionych „Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”,
natomiast sołtys miejscowości Pałek Grzegorz Kacprzyk został laureatem IV edycja konkursu
Lubuski Złoty Kłos, który organizowany jest pod patronatem Marszałka Województwa
Lubuskiego.
Z tematów jakimi w ostatnim czasie zajmuje się sejmik, radny zwrócił uwagę na zagadnienia
gospodarki odpadami. Do końca br. roku sejmik musi dokonać podziału województwa na
okręgi. W tej kwestii liczyli na pomoc konwentu wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,
niestety włodarze żadnej decyzji nie podjęli.
Wójt wyjaśnił, że konwent nie podjął stanowiska w sprawie, ponieważ gminy mają
różne interesy w gospodarce odpadami. W naszym obszarze znajdują się trzy instalacje, do
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których odpady mogą być wywożone, a cena za tonę oscyluje pomiędzy 170-180 zł. Są
obszary gdzie instalacja jest jedna a cena za tonę śmieci wynosi 270 zł.
Radny Zbigniew Kołodziej poinformował, że z WFOŚiGW Ochotnicza Straż Pożarna
ze Skąpego otrzymała trzy komplety ubrań. Następnie poruszył temat związany z
usuwaniem azbestu. W 2016 r. gminy województwa lubuskiego nie wykorzystały wszystkich
środków przewidzianych na ten cel. Niestety byli tacy, którzy przeszacowali wydatki i
zablokowali dostęp do środków innym. Z zaplanowanych 2,6 min zł, wydatkowano 2,1 min zł.
Prawdopodobnie przyszły rok będzie ostatnim, kiedy dofinansowanie będzie w wysokości
100%. Co prawda program będzie jeszcze obowiązywał, ale jak w dalszej perspektywie
będzie wygląd podział środków i ile ich będzie, nie wie.
Wójt potwierdził, że do 2017 r. zabezpieczone są środki na to zadanie. W gminie
Skąpe w 2015 r. zdjęto ponad 240 ton azbestu, a w 2016 r. 112 ton. W ciągu dwóch lat
zdjęto i zutylizowano ponad połowę zinwentaryzowanego azbestu. Jesteśmy w stanie dość
dokładnie oszacować zapotrzebowanie na dany rok, ponieważ mieszkańcy składają wstępne
deklaracje. Niestety niektórzy z nich się wycofują ponieważ zbiórka wypada w okresie żniw i
aby móc składować zboże rolnicy muszą szybko pokryć dachy stodół i deklarują rozbiórkę w
następnym roku. Ma nadzieję, że jak informacja o tym, że 2017 r. to na razie ostatni ze 100
% dopłatą dotrze do mieszkańców, to zaplanują i zdecydują się na usunięcie azbestu w
następnym roku.
Radny Zbigniew Kołodziej zauważył, że w 2015 r. gmina Skąpe była w pierwszej
trójce gmin najlepiej wykorzystujących środki finansowe na program usunięcia azbestu. W
dalszej kolejności wspomniał o tendencji spadkowej związanej z opłatami za korzystanie z
akwenów wodnych. Odnośnie suszy stwierdził, że 2 lata temu wystąpił do Ministerstwa
Rolnictwa z apelem dot. zmiany ustawy w zakresie odszkodowań dla rolników
poszkodowanych suszą. Jest zwolennikiem nie łączenia pola z posiadaniem zwierząt. Do tej
pory nie uzyskał odpowiedzi.
Kolejnym tematem poruszonym przez radnego Kołodzieja były drogi. Stwierdził on, że
Zarząd Województwa Lubuskiego nie wnioskował o środki na drogi powiatowe, bo dużo
większy nacisk kładzie na remonty dróg wojewódzkich. W powiecie świebodzińskim
remontowana jest droga ze Świebodzina do Lubinicka oraz we wsi Kosieczyn. Ponadto są
plany przebudowy drogi wojewódzkiej w m. Chociule. Ma nadzieję, że w połowie 2017 r. uda
się przeprowadzić przetarg. Ponadto duży nacisk kładzie się na otwarcie węzłów na
autostradę A2 w Gronowie i Myszęcinie. Kwestia węzła gronowskiego powoli się klaruje. Z
kolei na drogi gminne udało się wpisać do budżetu PROW na lata 2016-2020 kwotę 70 min
zł. Z tych środków remontowana jest droga gminna w Radoszynie. Ponadto o środki ze
„schetynówek” na drogę powiatową w mieście Świebodzin oraz przez wieś Borów stara się
Starostwa Świebodziński.
Radna Zdzisława Mikołajczak zwróciła uwagę na fatalny stan nawierzchni drogi
Niekarzyn-Kępsko.
Radny Zbigniew Kołodziej zauważył, że jest to droga powiatowa i jej remont jest w
gestii starostwa powiatowego w Świebodzinie.
Wójt Zbigniew Woch poinformował, że prowadził rozmowy z Zarządem Dróg
Wojewódzkich w sprawie remontu drogi Skąpe-Radoszyn. Nie była ona przewidziana do
realizacji, ale udało się już przeforsować przygotowanie jej dokumentacji. Obecnie na terenie
gminy Skąpe prowadzony jest remont mostu na drodze wojewódzkiej w Przetocznicy. ZDW
prowadzi remonty tylko ze środków własnych i kibicuje, aby na 2017 r. środki na gminę
Skąpe się znalazły. W rozmowach podniósł także temat pobocza przy cmentarzu
komunalnym w Skąpem. Zadeklarował chęć dofinansowania kwotą 30 tys. zł wspólnego
remontu tego miejsca. Podkreślił, że od wielu lat ma dobre zdanie na temat współpracy z
ZDW. Poprosił radnego Kołodzieja o wsparcie w lobbowaniu remontu drogi SkąpeRadoszyn.
Wobec wyczerpania tego punktu obrad Przewodnicząca podziękowała zaproszonym
gościom za przybycie i ogłosiła 5 minutową przerwę w obradach.
Radny Karol Dauksza opuścił posiedzenie o godz. 1O50.
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Radny Zbigniew Kołodziej poprosił Przewodniczącą o udzielenie głosu i odniósł się
do tematu odbierania samorządom kompetencji poprzez przekazywanie ich instytucjom
rządowym. Faktycznie Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku został przejęty przez
administrację rządową i pomimo pozytywnej opinii Forum Rolniczego i Związków
Zawodowych Rolników dyrektor ośrodka został odwołany. Są przymiarki, aby od 1 stycznia
2017 r. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych był pod zarządem wojewody a docelowo
także PROW.
Radny Piotr Olszewski nadmienił o konkursie dla młodego rolnika organizowanym w
ramach środków z PROW. Stwierdził, że tak naprawdę niewielu młodych ludzi mogło z niego
skorzystać i dobrze by było, gdyby środki przerzucić do obszaru B.
Radny Zbigniew Kołodziej uważa, że kwestia tych funduszy należy do Agencji
Nieruchomości Rolnych, która działa jako instytucja podległa Ministrowi Rolnictwa. Sejmik
może ewentualnie zareagować w formie otwartego stanowiska.
Na zakończenie Radny Zbigniew Kołodziej podziękował Przewodniczącej Rady za
zaproszenie t opuścił obrady.

Ad. III
Inspektor Urzędu Gminy Anna Cieplicka przedstawiła informację o stanie realizacji
zadań oświatowych w Gminie Skąpe w roku szkolnym 2015/2016 (w załączeniu),
zawierającą dane dotyczące liczebności uczniów w szkołach, wyników nauczania oraz
kosztów funkcjonowania oświaty.
Odnosząc się na bieżąco do przedstawianych materiałów dot. nauczania w szkołach
podstawowych Wójt stwierdził, że za efekty egzaminu szóstoklasisty uczniów w PSP w
Międzylesiu odpowiadają dwa aspekty: środowisko z jakiego dzieci się wywodzą oraz grono
pedagogiczne i metody nauczania w szkole. Z kolei świetne wyniki z egzaminu z języka
angielskiego w PSP wNiekarzynie wskazują, że nauczyciel jest wybitnym pedagogiem.
Generalnie we wszystkich szkołach podstawowych w gminie mamy bardzo dobre nauczanie.
Z kolei uczestnictwo uczniów w różnych rozgrywkach gier zespołowych świadczy o tym, że
inwestowanie w sale gimnastyczne przynosi korzyści.
Analizując wyniki egzaminu gimnazjalnego, należy zwrócić uwagę na fakt, że bardzo duża
rzesza dobrych i bardzo dobrych uczniów ze szkół podstawowych nie kontynuuje nauki w
naszym gimnazjum, co niestety wpływa na wynik szkoły. Mimo to wyniki te i tak nie są
najgorsze. Publikowanie przez wiele lat wyników łącznie z wynikami uczniów z oddziału „S”
spowodowało, że rodzice podjęli decyzję o wysłaniu dzieci do innych szkół.
Radny Mariusz Kuźmicz stwierdził, że w okresie kiedy powstawało gimnazjum jego
syn się tam uczył. Jego zdaniem nigdy nikt nie sugerował się wynikiem z egzaminu
szóstoklasisty. Starszy syn poszedł do gimnazjum w Radoszynie, bo większość dzieci tam
szła. Od czasu kiedy nauczyciele zaczęli wysyłać swoje dzieci do innych szkół, część
rodziców także podjęło taką decyzję.
Radny Andrzej Sworek poinformował, że jego dzieci kończyły szkołę podstawową
i gimnazjum w gminie, następnie szkoły średnie, w których nie byli gorzej traktowani jako
uczniowie po wiejskich szkołach, a potem skończyły studia z wyróżnieniem.
Wójt wyjaśnił, że w gimnazjum każdy uczeń ma wyliczaną tzw. ewaluacyjną wartość
dodaną. Metoda EWD to zestaw technik statystycznych pozwalających zmierzyć wkład
szkoły w wyniki nauczania. By można ją zastosować, potrzebujemy wyników przynajmniej
dwóch pomiarów osiągnięć szkolnych: na początku nauki w danej szkole i na jej
zakończenie. Polski system egzaminacyjny dostarcza danych do wyliczania EWD dla
gimnazjów (sprawdzian w klasie VI szkoły podstawowej jako miara na wejściu, egzamin
gimnazjalny jako miara na wyjściu). Wszyscy uczniowie w gimnazjum dogonili swoich
rówieśników w Polsce i jest to prawdziwa i wymierna ocena jakości nauczania.
Sołtys Rokitnicy Wiesław bajeczko zapytał czy w gminie prowadzone są rozmowy
związane z planami likwidacji gimnazjów.
Wójt odpowiedział, że na ten moment nie odpowie na to pytanie. Jesteśmy delikatni
w rozmowach na ten temat. Pani Anna Cieplicka inspektor ds. oświaty przygotowuje
kompleksową analizę oświaty w gminie. Póki co nie ma aktów wykonawczych dot.
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wygaszania gimnazjów. Jeśli decyzje zapadną, wtedy będziemy rozmawiali i zastanawiali
się.

Ad. IV i V
Radna Halina Staszyńska zgłosiła interpelację dot. naprawy wystających
i wyszczerbionych studzienek kanalizacji burzowej na ul. Wojciechowskiego.
Radna Bożena Szczepańska poprosiła o interwencję starostwie w sprawie ustawienia
lustra drogowego w związku z ograniczoną widocznością dla kierujących pojazdami w m.
Kalinowo, włączających się do ruchu na skrzyżowaniu od strony Przełaz.
Wójt odpowiedział, że prawdopodobną przyczyną złej widoczności jest stojąca przy
skrzyżowaniu szafa telekomunikacyjna. W związku z planami budowy ścieżki pieszorowerowej, na którą obecnie wykonywana jest dokumentacja projektowa, szafa ta zostanie
przesunięta i tym samym widoczność na skrzyżowaniu ulegnie znacznej poprawie.
Radny Mariusz Kuźmicz przekazał wniosek rodziców dzieci uczęszczających do
szkoły w Międzylesiu o wydłużenie czasu świecenia lamp na drodze Cibórz-Międzylesie,
które zbyt szybko wyłączają się. Następnie zgłosił problem na drodze powiatowej SkąpeCibórz. Ż uwagi na wysokie pobocze, po intensywnych opadach deszczu w obrębie jezdni
tworzą się duże zastoiska wody, potęgujące w okresie zimowym śliskość nawierzchni. Prosi
o podjęcie działań , które rozwiążą obecny problem (wykonać ujścia dla wody).
Wójt odpowiedział, że poprzedniego dnia zgłosił w energetyce, aby oświetlenie na
drodze zCiborza do Międzylesia włączane było 15 minut wcześniej i wyłączane 15 minut
później.
Radny Krzysztof Szymczak poinformował, że w m. Zawiszę od dwóch i pół tygodnia
nie działa oświetlenie uliczne.
Wójt wyjaśnił, że w dniu dzisiejszym przekazał zgłoszenie na oświetlenie uliczne
w Zawiszy, w tym jedną lampę przy świetlicy wiejskiej. Następnie dodał, że na poprzedniej
sesji zwiększany był budżet na oświetlenie uliczne, ponieważ awarie zgłaszane były szybko i
równie szybko usuwane, a to niestety kosztuje. Od teraz pojedyncze awarie będą zgłaszane
raz w miesiącu, natomiast awaria oświetlenia w całej miejscowości od ręki.
Radny Andrzej Sworek podjął temat częstych interpelacji zgłaszanych przez niego i
sołtysa Rokitnicy dot. drogi powiatowej Węgrzynice-Rokitnica. Otrzymują odpowiedzi,, że
remonty prowadzone są w ramach bieżącego utrzymania dróg. Aktualnie na odcinku 1,5 km
samochody nie mogą się minąć, bo nie ma możliwości przejazdu poboczem. Zapytał co robi
radna powiatowa Alicja Hoppen-Anyszko, aby droga została porządnie naprawiona. Prosi,
aby ten temat stale monitorowała i lobbowała remont. Następnie zapytał czy dzieje się coś w
temacie budowy ścieżki pieszo-rowerowej z m. Błonie do m. Węgrzynice.
Sprawa budowy chodnika z m. Błonie do Węgrzynie nie jest łatwa. W dokumentacji
remontu drogi przewidziane są rowy odwadniające i według specjalistów nie ma możliwości
położenia chodnika. Wobec tego wnioskowała o przerobienie dokumentacji na ten odcinek
drogi. Temat lobbuje od dwóch lat. Za jej namową do starostwa wpłynęło pismo w tej sprawie
od mieszkańców m. Błonie. Być może uda się wykonać inwestycję w 2017 r. Ona sama
obiecuje, że będzie budowę chodnika forsowała i walczyła o nią Natomiast remont drogi
Węgzynice -Rokitnica również ma na uwadze i będzie o to zabiegała.
Radny Krzysztof Janowicz zapytał czy wszystkie odpady trafiające do PSZOK są
zaewidencjonowane, bo zaskoczony jest ilością odpadów biodegradowalnych. Zastanawia
się czy nie są one podrzucane do PSZOK. Obecna umowa na usługę odbioru odpadów
komunalnych od mieszkańców dobiega końca. Zastanawia się czy nie byłoby korzystniejsze
przeniesienie odpowiedzialności za prowadzenie PSZOK na firmę wywożącą odpady.
Sekretarz Alicja Hoppen-Anyszko wyjaśniła, że obecnie szykowany jest przetarg
na usługę odbioru odpadów od mieszkańców przez kolejne 2 lata, a więc z tematem tym jest
na bieżąco. Zwiększenie ilości „bio” odpadów wynika z zachowań mieszkańców.
Dopuściliśmy możliwość odbioru tej frakcji w PSZOK. Póki co we wskaźnikach
przewidzianych prawem się mieścimy, ale uznała, że dobrze byłoby zasygnalizować te
niepokojące praktyki. Być może trzeba powtórzyć kampanię edukacyjno-informacyjną nt.
korzyści kompostowania odpadów biodegradowalnych. Ciąży na nas obowiązek odebrania
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od mieszkańców każdej ilości odpadów, ale musimy ich także uczyć zachowań
proekologicznych. Trzeba się zastanowić czy nie ponowić ulotki informacyjnej,
przygotowanej przez nas na początku wdrażania nowych przepisów.
Radny Krzysztof Janowicz obawia się, że może zostać pozbawiony pojemnika na
odpady biodegradowalne.
Sekretarz wyjaśniła, że w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
przygotowanej na potrzeby przyszłego przetargu, gmina określa obowiązek wyposażenia
mieszkańców w pojemniki na odpady, w tym na biodegradowalne według zapotrzebowania
zgłaszanego przez mieszkańców.
Radny Krzysztof Janowicz zapytał o możliwość powierzenia prowadzenia PSZOK
innemu podmiotowi.
Sekretarz odpowiedziała, że prowadzenie PSZOK jest zadaniem ustawowym
ciążącym na gminie, a czy gmina zleci to komuś innemu czy będzie sama prowadziła to już
kwestia decyzji. Sama uważa, że powierzenie tego zadania innemu podmiotowi będzie dla
gminy nieopłacalne.
Wójt Zbigniew Woch uważa, że w gminie musimy popracować nad dwiema
kwestiami: poprawą funkcjonowania PSZOK i edukacją proekologiczną mieszkańców. Ma
plan przygotowania kampanii edukacyjnej w tym zakresie dla uczniów szkół z terenu gminy.
Sołtys Rokitnicy Wiesław bajeczko zgłosił wniosek o wycięcie suchego drzewa
gatunku lipa, rosnącego przy wyjeździe z Rokitnicy w kierunku Skąpego oraz o ustawienie
lampy ulicznej w m. Rokitnica przy drodze wyjazdowej w kierunku m. Węgrzynice.
Sołtys Ołoboku Jarosław Ślizień wnioskował o:
- wycięcie suchej brzozy rosnącej w parku przy placu zabaw w m. Ołobok,
~ ustawienie lampy ulicznej przy ul. Polnej 9,
~ nasypanie tłucznia przy posesji Nr 56 na ul. Wojciechowskiego (w kierunku ul. Malej),
- wyznaczenie przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulicy Wojciechowskiego
z ulicą Nadbrzeżną (koło sklepu „U Michała"),
- uzupełnienie o brakujące deski kładki dla pieszych na moście na ulicy Krośnieńskiej
(wyjazd z Ołoboku w kierunku Rokitnicy),
Następnie poinformował, że mieszkańcy za palenie liści otrzymują mandaty, dlatego
zgłaszają zapotrzebowanie na pojemniki na bioodpady i je oddają. Zapytał także czy zgodnie
z zapowiedziami rządu do mniejszych miejscowości powrócą posterunki policji. Jeśli tak to
byłby za tym, aby w Ołoboku taki posterunek stworzyć. Na zakończenie zabrał głos w
sprawie lokali socjalnych. Zaproponował, aby dla osób potrzebujących takiego lokalu, gmina
wynajmowała go od osób prywatnych.
Radna Halina Staszyńska w imieniu bezdomnego, obecnie przebywającego w
Ołoboku zapytała czy istnieje możliwość, aby bezpośrednio ze skrzynki na słupie
energetycznym mógł on pobierać prąd, za który będzie płacił.
Wójt wyjaśnił, że w przypadku osób bezdomnych w okresie zimowym gmina ma
obowiązek zapewnienia im noclegu i z tego obowiązku zawsze się wywiązuje. Ostatnio
zaproponował wspomnianemu panu, aby na okres zimy sam znalazł sobie lokum, bo nam
się to nie udało, a gmina opłaci koszt jego wynajęcia do wysokości 500 zł. Co do propozycji
podłączenia prądu obawia się, że wiąże się to ze zbyt dużym ryzykiem. W sytuacji gdyby coś
się stało, kto byłby obarczony odpowiedzialnością.
Odpowiadając na zapytania sołtysa Ołoboku Wójt odpowiedział, że:
~ posterunki policję mają być przywracane, ale w miastach nie na wsiach,
~ postawienie lampy przy ulicy Polnej będzie przedmiotem analizy, ponieważ trzeba
będzie najpierw wykonać dokumentację.
Odnosząc się do wcześniejszego zapytania radnej Bożeny Szczepańskiej odnośnie
zamontowania lampy ulicznej na istniejącym słupie w m. Kalinowo poinformował, że zadanie
zostało zgłoszone do wykonania, w ramach podpisanej umowy łącznie z powieszeniem
lampy w Niekarzynie, w Pałcku i dwóch w Węgrzynicach,
Ad. VI
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W punkcie dotyczącym realizacji uchwała i pracy w okresie międzysesyjnym, Wójt odniósł się
do następujących tematów:
1. Trwa realizacja zadania w ramach PROW 2014-2020 dot. przebudowy drogi w
Radoszynie. Wartość projektu: 452.244,51 zł brutto. Wydatkowano 49.999,99 zł.
Wysokość dofinansowania 283.067,00 zł. Realizacja zadania przewidziana jest do
końca br. Gmina zobowiązana będzie wykonać prace związane z remontem w zakresie
dróg gminnych, rozpoczęły się również prace Powiatu w zakresie skrzyżowania na
terenie drogi powiatowej oraz działki Skarbu Państwa.
2. Trwają prace remontowe na boisku sportowym w Ołoboku. na które Gmina Skąpe
pozyskała dofinansowanie z MSiT w wysokości 166.400,00 zł. W dniu 24.10.2016 r.
Gmina otrzymała umowę do podpisania. Poniesione dotychczas koszty zadania to
485.941,00. Pozostało do wydatkowania 186.162,00 zł. Zakończenie zadania - do końca
miesiąca. Na poniedziałek zaplanowano spotkanie z radnymi, sołtysem miejscowości,
wykonawcą i przedstawicielami klubu sportowego.
3. Trwa ocena wniosku złożonego przez Gminę Skąpe do Programu rozwoju gminnej i
powiatowej Infrastruktury drogowej na realizację zadania przebudowy ulicy Chrobrego w
Ołoboku. Całkowita wartość zadania 1.276.126,40 zł. Koszty kwalifikowalne
1.115.643,25 zł. Wysokość dofinansowania 579.321,00 zł.
4. W dniu 12.10.2016 r. otrzymaliśmy informację z biura Oddziału Wojewódzkiego ZOSP
RP WL w Zielonej Górze, iż wniesiony protest w związku z negatywną oceną formalną
wniosku na zakup samochodów pożarniczych dla 13 jednostek OSP, w tym m.in. dla
OSP Niekarzyn (w konkursie RPO Lubuskie 2020. W związku z tym wniosek jw. został
przekazany do dalszej oceny merytorycznej, która zakończy się najprawdopodobniej w
grudniu 2016. Z tego względu wpłata wkładu własnego partnerów projektu, w tym Gminy
Skąpe, w wysokości 150 tys. zł. zostanie przesunięta na rok 2017.
5. Od wczoraj rozpoczęły się prace związane z budową chodnika do boiska w m. Skąpe.
Planujemy ułożenie zapewnionych przez Powiat ponad. 500 m2 kostki betonowej. Po
stronie Gminy znajdują się koszty podbudowy, krawężników oraz robocizny i sprzętu.
6. Planowane zakończenie prac przy budowie chodników w Ciborzu - SIDBUD Maciej
Sidorowicz - do 15 listopada. Do wykonania pozostał chodnik do bud. nr 33. Łączna
wartość robót bliska jest 80 000 PLN.
Radna Bożena Szczepańska opuściła posiedzenie o godz. 1310.
7. Przygotowywane są dokumenty niezbędne do podpisania umowy na realizację w szkole
podstawowej w Międzylesiu projektu pt. „Edukacja przedszkolna w Gminie Skąpe dostępność i jakość” złożony przez Gminę Skąpe. Poprawa dostępności i jakości
edukacji przedszkolnej. Po przeprowadzonych negocjacjach przez Dyrektora Krzysztofa
Rączkowskiego, ostateczna wartość projektu to: 342.032,50 zł. Kwota dofinansowania:
290.727,62 zł. Obecny poziom wynegocjowanej wysokości dofinansowania jest dużym
sukcesem dyrektora szkoły podstawowej w Międzylesiu.
8. Jesteśmy w przede dniu ogłaszania przetargów na:
• świadczenie kompleksowej usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych
stałych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych na terenie gminy Skąpe w latach 2017-2018. Szacowana
wartość zamówienia jest bliska 900 000 PLN netto;
• kompleksowe wykonanie usługi w zakresie dowozu dzieci z terenu Gminy Skąpe do
placówek oświatowych na rok 2017. Szacowana wartość zamówienia jest bliska 200 000
PLN netto.
9. W październiku odbył się przetarg na sprzedaż dwóch działek w Niesulicach, uzyskana
kwota to 77.060,00 zł za każdą zawarto już akty notarialne.
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Ad. VII
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 XXI/200/2016 została podjęta jednogłośnie (12 głosów
„za", 0 „przeciw", 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Radna Ewa Kasprzak opuściła posiedzenie o godz. 1315.
2) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe
na lata 2016-2020.
Stałe Komisje przedstawiły pozytywne opinie na temat ww. projektu.
W wyniku głosowania uchwała Nr XXI/201/2016 została podjęta jednogłośnie (11 głosów
„za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się") i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
3) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Skąpe,
Stałe Komisje przedstawiły pozytywne opinie na temat ww. projektu.
W wyniku głosowania uchwała Nr XXI/202/2016 została podjęta jednogłośnie (11 głosów
„za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się") i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
4) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Skąpe.
Stałe Komisje przedstawiły pozytywne opinie na temat ww. projektu.
W wyniku głosowania uchwała Nr XXI/203/2016 została podjęta (10 głosów „za”,
1 „przeciw", 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
5) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie opłaty
miejscowej na terenie Gminy Skąpe.
Stałe Komisje przedstawiły pozytywne opinie na temat ww. projektu.
W wyniku głosowania uchwała Nr XXI/204/2016 została podjęta jednogłośnie (11 głosów
„za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
6) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
wzorów deklaracji i informacji podatkowych.
Stałe Komisje przedstawiły pozytywne opinie na temat ww. projektu.
W wyniku głosowania uchwała Nr XXI/205/2016 została podjęta jednogłośnie (11 głosów
„za”, 0 „przeciw", 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
7) 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 XXI/206/2016 została podjęta jednogłośnie (11 głosów
„za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
8) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas określony
w trybie
bezprzetargowym.
Stałe Komisje przedstawiły pozytywne opinie na temat ww. projektu.
W wyniku głosowania uchwała Nr XXI/207/2016 została podjęta jednogłośnie (11 głosów
„za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
9) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
Stałe Komisje przedstawiły pozytywne opinie na temat ww. projektu.
W wyniku głosowania uchwała Nr XXI/208/2016 została podjęta jednogłośnie (11 głosów
„za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się") i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
10) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
współpracy Gminy Skąpe z Gminą Niegosławice w celu realizacji zadania pn.
„Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie
bezpieczeństwa teleinformatycznego”.
Stałe Komisje przedstawiły pozytywne opinie na temat ww. projektu.
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W wyniku głosowania uchwała Nr XXI/209/2016 została podjęta jednogłośnie (11 głosów
„za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się") i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. VIII
Radna Halina Staszyńska przedstawiła analizę oświadczeń majątkowych radnych.
Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko przedstawiła analizę oświadczeń
majątkowych złożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych i pracowników
wydających decyzję z upoważnienia wójta.
Radny Andrzej Sworek zgłosił wniosek do Przewodniczącej Rady, aby od następnej
sesji zamienić kolejność realizacji poszczególnych punktów z porządku obrad w ten sposób,
aby uchwały były głosowane po otwarciu obrad i ewentualnych wystąpieniach zaproszonych
gości.
Radni poprzez aklamację zgodzili się z tą propozycją
Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko poinformowała, że na terenie powiatu
świebodzińskiego rusza program szczepień przeciwko grypie dla osób po 65 roku życia.
Wobec tego poprosiła radnych i sołtysów o rozpropagowanie na terenie swoich miejscowości
plakatów informacyjnych.
Radny Mariusz Kuźmicz poprosił o przekazywanie zawiadomień o posiedzeniach
komisji i sesji oraz materiałów w wersji papierowej.
Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko zaprosiła wszystkich do wzięcia udziału
w Wieczornicy, która odbędzie się 11 listopada od godz. 1600 w gimnazjum w Radoszynie.
Ad. IX
Punkt ten dotyczył przyjęcia protokołu XX 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. X

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodnicząca Rady zamknęła obrady
XXI sesji Rady Gminy Skąpe o godz. 1335.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Przewodrucząca' Rady

Halinąf Soszyńska
Protokół sporządziła: Ilona Żalisz
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