PROTOKÓŁ Nr XXIX/2017
Sesji Rady Gminy Skąpe
z dnia 26 maja 2017 r.
Przewodnicząca Rady Gminy Halina Staszyńska otworzyła o godz. 900 obrady XXIX sesji
Rady Gminy. Przywitała radnych, Wójta Gminy, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy,
Radnego Sejmiku Województwa Lubuskiego Zbigniewa Kołodzieja, Kierownika Referatu
Gospodarki Komunalnej Krzysztofa Legiecia, urbanistów z firmy Arkom Państwa Agnieszkę
Nierzwicką-Mróz i Grzegorza Mroza oraz przybyłych na posiedzenie sołtysów. Stwierdziła, że
na stan 14 radnych obecnych jest 12 osób (lista obecności w załączeniu; nieobecni: Mateusz
Zywert, Zdzisława Mikołajczak), więc podjęte uchwały będą miały moc obowiązującą.
Następnie zaproponowała, aby do przesłanego porządku posiedzenia wprowadzić
dodatkowe uchwały, omawiane na wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy
Skąpe w sprawie:
- dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom prowadzonym przez osoby fizyczne
i prawne na terenie Gminy Skąpe,
- zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Skąpe.
Ponieważ innych zmian do porządku nie zgłoszono, Przewodnicząca poddała go pod
głosowanie. W wyniku głosowania porządek został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się
następująco:
I.
Otwarcie obrad sesji.
II.
Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na rok 2017,
2) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Skąpe na lata 2017-2027,
3) emisji obligacji Gminy Skąpe oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
4) wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Skąpe nieruchomości oznaczonej
geodezyjnie nr 89/14, obręb Ołobok,
5) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
6) stwierdzenia
zgodności
ustaleń
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego terenu położonego w obrębie Niesulice, gmina Skąpe,
7) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
położonego w obrębie Niesulice, gmina Skąpe,
8) dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom prowadzonym przez osoby fizyczne
i prawne na terenie Gminy Skąpe,
9) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy
Skąpe.
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.
Informacja z działalności Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Skąpe
w 2016 r.
VII.
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Skąpe.
VIII.
Informacja z przygotowania do sezonu letniego.
IX.
Sprawy różne.
X.
Przyjęcie protokołu XXVIII sesji Rady Gminy Skąpe.
XI.
Zamknięcie obrad.

Ad. II
1) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na rok 2017 r.
Stałe Komisje przedstawiły pozytywne opinie na temat ww. projektu.
W wyniku głosowania uchwała Nr XXIX/266/2017 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 rok 2017 r.
Skarbnik Gminy Brygida Sewohl poinformowała, że w § 1 ppkt 2) jest błąd pisarski
i zamiast zapisu Jak w załączniku nr 3” powinien być zapis Jak w załączniku Nr 2”.
Dodała jeszcze, że doprecyzowano również zapisy zawarte w załączniku nr 2 do
uchwały. Nowe brzmienie jest następujące: „Zaktualizowano załącznik nr 1 w związku ze
zmianami w budżecie w roku 2017 oraz planami na kolejne lata, w szczególności w roku
2020 zwiększono planowane wydatki na obsługę długu.”
Stałe Komisje przedstawiły pozytywne opinie na temat ww. projektu.
W wyniku głosowania uchwała Nr XXIX/267/2017 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 emisji
obligacji Gminy Skąpe oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
Stałe Komisje przedstawiły pozytywne opinie na temat ww. projektu.
W wyniku głosowania uchwała Nr XXIX/268/2017 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
wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Skąpe nieruchomości oznaczonej
geodezyjnie nr 89/14, obręb Ołobok.
Stałe Komisje przedstawiły pozytywne opinie na temat ww. projektu.
W wyniku głosowania uchwała Nr XXIX/269/2017 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
wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym.
Stałe Komisje przedstawiły pozytywne opinie na temat ww, projektu.
W wyniku głosowania uchwała Nr XXIX/270/2017 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
stwierdzenia zgodności ustaleń 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 XXIX/271/2017 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
uchwalenia 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 XXIX/271/2017 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 dotacji
udzielanych niepublicznym przedszkolom prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne
na terenie Gminy Skąpe.
Sekretarz Gminy Alicja Hoppen - Anyszko poinformowała, że po sprawdzeniu uchwały
radca prawny proponuje zmienić ostatni paragraf uchwały dotyczący jej wejścia w życie.
Zapis w projekcie odnosi się do dwóch dat 1 czerwca i 14 do od publikacji
i prawdopodobnie zostanie zakwestionowany przez nadzór prawny Wojewody
Lubuskiego.
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Wójt Zbigniew Woch zaproponował zatem, aby uchwała weszła w życie 1 lipca, czyli od
pełnego miesiąca, co ułatwi rozliczenia finansowe pomiędzy gminą a organem
prowadzącym przedszkole.
Stałe Komisje przedstawiły pozytywne opinie na temat ww. projektu uchwały.
W wyniku głosowania uchwała Nr XXIX/273/2017 została podjęta jednogłośnie
(12 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
9) Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko poprosiła Przewodniczącą Rady o odczytanie
poprawionej treści uchwały. Dodała, że sedno zmiany uchwały jest w treści załącznika,
w takiej formie, w jakiej
Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
uchwalenia 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 XXIX/271/2017 została podjęta jednogłośnie
(12 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Ad. III

Radna Bożena Szczepańska wnioskowała o oczyszczenie asfaltu drogi powiatowej
w m. Niesulice (w centrum wsi) z ziemi i porastającej ją trawy.
Radny Piotr Olszewski złożył podziękowania dla Starostwa Powiatowego za
wyrównanie drogi Darnawa- Niekarzyn.
Radny Andrzej Sworek zwrócił uwagę, że przy hydroforni w Węgrzynicach pozostała
hałda i zapytał czy inwestycja Starostwa Powiatowego dobiegła już końca, czy jest to jeszcze
jakiś etap prac. Następnie radny zapytał kiedy zostanie wykonane ogrodzenie boiska przy m.
Błonie.
Radny Karol Dauksza wnioskował o naprawę dziury w chodniku, powstałej po
wypadku przy posesji Nr 1 w Radoszynie. Zwrócił także uwagę na fatalny stan nawierzchni
drogi powiatowej Radoszyn ~ Łąkie. Ponadto radny zaapelował do obecnych o wspólne
przemyślenie sposobu na wypromowanie naszej gminy. Był ostatnio w Lubrzy na festiwalu
piosenki żołnierskiej i jest pod wielkim wrażeniem. Wokół jest wiele różnych propozycji,
a nasza gmina mogłaby bardziej zaakcentować swoje istnienie.
Radna Halina Staszyńska zauważyła, że w naszej gminie istnieje najwięcej zespołów
śpiewaczych.
Radny Mariusz Kuźmicz wnioskował o naprawę nawierzchni drogi powiatowej relacji
Skąpe - Cibórz, która jest już fatalnym stanie (długa prosta za mostem) oraz załatanie dziur
w nawierzchni drogi w m. Międzylesie (wjazd od strony Ciborza).
Radny Józef Roszczyk podziękował pracownikom Referatu Gospodarki Komunalnej
za remont pomostu w Łąkiem. Następnie w imieniu mieszkańców zaprosił wszystkich na
plażę nad jeziorem Trzeboch.
Radny Andrzej Sworek zgłosił pilną potrzebę naprawy pobocza drogi powiatowej
Rokitnica-Węgrzynice, a sołtys Rokitnicy Wiesław Łajeczko także załatania dziur
w nawierzchni tej drogi. Ponadto zapytał kiedy zaczną być koszone pobocza dróg
powiatowych, ponieważ wymagają już koszenia.
Radna Bożena Szczepańska zapytała kiedy zostanie podłączona woda do
zwodociągowanych ostatnio ośrodków w m. Niesulice.
Sołtys Kalinowa Małgorzata Jarominiak zgłosiła potrzebę przycinki krzewów. Dodała,
że w samym Kalinowie krzaki i szafa światłowodowa zasłaniają widoczność na drodze i
doszło tam już do trzech stłuczek.
Sołtys Pałcka Grzegorz Kacprzyk przypomniał o interpelacji dot. przycięcia drzew
gatunku kasztan, rosnących wzdłuż drogi brukowej. Wnioskował także o uzupełnienie
tłuczniem dziury na drodze wewnętrznej naprzeciwko kościoła w Pałcku.
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Ad. IV

W związku z koniecznością wyjazdu służbowego Wójta na Lubuskie Forum
Samorządu do Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze, podczas którego Gmina Skąpe
jako jedna z 10 otrzyma wyróżnienie za działania samorządu w aspekcie zrównoważonego
rozwoju, Wójt przystąpił do omówienia pkt IV porządku obrad i upoważnił Sekretarz Gminy
do udzielenia odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
1. W dniu 28.04.2017 r. w LGD „Brama Lubuska” w Świebodzinie złożony został wniosek
o dofinansowanie projektu pn. „Zwiększenie miejsc rekreacji w Gminie Skąpe poprzez
budowę ciągu rowerowego w m. Kalinowo oraz budowę odcinka rowerowej ścieżki
turystycznej w m. Ołobok”. Wartość projektu 382.000,00 zł, wysokość dofinansowania:
243.066,00 zł. W dniu 16.05.2017 r. na posiedzeniu Rady Decyzyjnej LGD wniosek
został wybrany do realizacji (zajął 4 pozycję na liście rankingowej) oraz został
przekazany do UM do dalszej oceny.
2. Trwa kompletowanie dokumentów w celu uzupełnienia wniosku złożonego w WFOŚiGW
w Zielonej Górze o dofinansowanie zadania polegającego na zakupie wozu
asenizacyjnego. Obecnie jesteśmy w trakcie przygotowywania przetargu, który ma
nadzieję zostanie ogłoszony w przyszłym tygodniu.
3. Do dnia 16.05.2017 r. trwały w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie
konsultacje V aktualizacji KPOŚK, istotne z punktu widzenia projektu gminy złożonego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Oś Priorytetowej
4 Środowisko i Kultura, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, pt „Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w m. Pałek wraz z przesyłem ścieków do
m. Skąpe oraz zmiana sposobu zasilania sieci wodociągowej w m. Radoszyn”. Dzięki
złożonym przez Gminę Skąpe propozycjom zmian w V KPOŚK dla aglomeracji Skąpe,
zwiększyć się powinny nasze szanse na otrzymanie dofinansowania. Zgodnie
z zapisami umowa musi być ostatecznie zrealizowana do sierpnia 2018 r
4. W dniu 19.05.2017 r. dokonano wyboru ofert na dostawę i montaż siłowni zewnętrznej
w m. Niesulice. Wójt podziękował radnemu Sejmiku Województwa Lubuskiego
Zbigniewowi Kołodziejowi za argumentowanie działania i zwiększenie jego szansy na
realizację.
5. W dniu 19.05.2017 r. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego OSP RP w Zielonej Górze
podpisał umowę na dostawę samochodów ratowniczo-gaśniczych (w tym dla OSP
Niekarzyn) w ramach projektu unijnego RPO-Lubuskie 2020. Planowany termin dostawy
samochodu - 30.09.2017 r. Wkład własny gminy: 150.000,00 zł.
6. Od 19.05.2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na działania wspierające
lubuskie gminy w zakresie przygotowania lub aktualizacji gminnych programów
rewitalizacji organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego.
Gmina Skąpe zamierza wystąpić w konkursie na opracowanie programu. W chwili
obecnej trwa szacowanie wartości zamówienia. Wg wytycznych konkursu, wartość
projektu nie może przekroczyć 100.000,OOzł, wkład własny: 10% wartości projektu.
W ramach programu chcemy się skupić w głównej mierze na miejscowościach
popegeerowskich. Dokument może kiedyś się przydać do pozyskania funduszu na
działania związane z podnoszeniem jakości życia mieszkańców tych wsi.
7. Trwają negocjacje z Fundacją Muzyki Dawnej CANOR w sprawie organizacji koncertu
w ramach cyklu „Przedsionek Raju”’1. W roku 2017 wystąpi zespół barokowy KORĘ
z programem „Muzyka instrumentalna Antonio Vivaldiego i Filipa Telemanna". Miejsce
organizacji koncertu planowane przez Fundację: Skąpe, natomiast przez Gminę:
Ołobok.
8. Zakończył się remont części elewacji i dachu w budynku PSP w Ołoboku. Całkowita
kwota działania ok. 99 tys. PLN. Prace wykonała firma ZPHU MAT-BUD Piotr
Mickiewicz.
9. Trwa realizacja przebudowy drogi powiatowej w Niesulicach w zakresie utwardzenia
ciągu pieszego. W chwili obecnej wyznaczana jest trasa chodników, instalowane są
krawężniki i układana podbudowa. Prace mają się zakończyć do 26.06.2017 r.
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10. W dniu 04.05.2017 r. podpisano umowy z Wykonawcami termomodernizacji budynku
szkoły podstawowej w Międzylesiu (firma Zakład Wielobranżowy ELSTOL Robert
Olejniczak) oraz gimnazjum w Radoszynie (firma ZPHU MAT-BUD Piotr Mickiewicz).
Wartość wybranych ofert odpowiednio: 497.016,58 zł oraz 698.199,98 zł. Zadanie objęte
jest dofinansowaniem w ramach PRO Lubuskie 2020 w wysokości 1.153.256,37 zł.
11. Wyłoniono Wykonawcę przebudowy drogi dojazdowej oraz ciągu pieszego na cmentarzu
w Ołoboku - najkorzystniejszą ofertę złożyła firma SID-BUD Maciej Sidorowicz
z Węgrzynie za cenę 64 944 PLN. W przyszłym tygodniu planowane jest podpisanie
umowy. W chwili obecnej trwa wybór Inspektora Nadzoru.
12. Jesteśmy po otwarciu przetargu na budowę chodników w m. Cibórz - ok 1300 m2. Mamy
na ten cel zabezpieczone 163 000 PLN - kosztorys inwestorski opiewa na 298 466,39
PLN. W postępowaniu oferty złożyło 5 firm Najkorzystniejsza cenowo oferta wskazuje
kwotę 191 880 PLN. Stąd jeśli samorząd zainteresowany jest udzieleniem zamówienia
za wskazaną kwotę, konieczne jest zwiększenie zabezpieczenia w budżecie na ten cel
o brakującą kwotę.
13. Trwa przygotowanie przetargu w ramach Wschowskiej Grupy Zakupowej w związku
z planowaną dostawą energii dla obiektów gminnych na lata 2018-2019. Szacunkowa
wartość zamówienia wyliczona na najbliższe dwa lata to ok. 540 tyś PLN netto.
Planowany termin wyboru oferty: połowa lipca.
14. Trwa przygotowanie dokumentacji przetargowej na zakup wozu asenizacyjnego
z funkcją czyszczącą. Ogłoszenie postępowania planujemy na kolejny tydzień.
15. W bieżącym tygodniu zamontowane zostało nowe oświetlenie w sali gimnastycznej przy
Gimnazjum w Radoszynie - łączny koszt, (zakup lamp +montaż) ok. 17 000 PLN.
16. Na 15 czerwca planowana jest dostawa tłucznia w ramach remontów cząstkowych dróg
gminnych. Od wskazanego momentu (ozpoczniemy sukcesywne wbudowywanie
przedmiotowego materiału w drogi w miejscach najbardziej tego wymagających
o największym natężeniu ruchu (także do Pałcka w miejsce o którym wspomniał sołtys).
Ad. III
Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko odniosła się do zgłoszonych interpelacji,
wniosków i zapytań.
1. W pierwszej kolejności Sekretarz podjęła temat remontów dróg powiatowych. Wyjaśniła,
że już bieżącym roku wysypano na drogi 120 t tłucznia. Aktualnie ruszają naprawy
nawierzchni metodą na ciepło. Do końca czerwca drogi powinny być połatane, ponieważ
taki termin przewiduje zawarta z wykonawcą umowa. Podkreśliła, że na terenie gminy
Skąpe jest 100 km dróg powiatowych, czyli podobnie jak w Świebodzinie. Poprosiła
radnych i sołtysów o przekazywanie jej informacji, czy na terenie sołectw już trwają
prace i jak są realizowane oraz o zgłaszanie bezpośrednio do niej interpelacji dot. dróg
powiatowych, ponieważ osobiście je monitoruje i z reguły są wtedy szybko realizowane.
2. Koszenie poboczy dróg powiatowych. Starostwo Powiatowe dopiero przygotowało
zapytanie ofertowe na tę usługę. W Powiecie komplikuje się sytuacja finansowa,
ponieważ od dwóch lat próbują sprzedaż dwie duże nieruchomości (były dom dziecka
i szkoła Nr 5), a dochody z tytułu tych sprzedaży i wydatki były zaplanowane w budżecie.
W związku z powyższym Zarząd Powiatu zadecydował o cięciu 10% wydatków
bieżących jednostek organizacyjnych.
3.
Z tego co Sekretarz wiadomo prace przy hydroforni w Węgrzynicach zostały
zakończone, a kwestię uporządkowania terenu poruszy.
4. W związku z natłokiem obowiązków inspektora ds. budownictwa i zamówień
publicznych, związanych ze zmianą ustawy o zamówieniach publicznych i ogłaszaniem
przetargów, na adresowane do niego interpelacje odpowie teraz ustnie.
- naprawa drogi asfaltowej w Ciborzu - zadane nie było wpisane do budżetu i nie ma
na ten cel środków;
- remont świetlicy wiejskiej i rozwiązanie problemu ogrzewania - proponujemy, aby
zadanie zostało wykonane w ramach środków z funduszu sołeckiego;
nawiezienie tłucznia w różnych lokalizacjach
zadanie będzie zrealizowane
w ramach możliwości po 15 czerwca, na tyle na ile wystarczy materiału;
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-

przeniesienie lampy w Kalinowie - prace zostały zlecone Enea Oświetlenie.

Radny Sejmiku Województwa Lubuskiego Zbigniew Kołodziej odniósł się do
następujących kwestii:
1. W pierwszej kolejności wszystkim mamom złożył najlepsze życzenia z okazji ich święta,
a także z uwagi na zbliżający się dzień samorządu terytorialnego wszystkim
samorządowcom życzył realizacji planów i satysfakcji z pełnionej funkcji.
2. Wyjaśnił, że wniosek Gminy Skąpe na skanalizowanie m. Niekarzyn uzyskał zbyt małą
ilość punktów i nie miał szans na uzyskanie dofinansowania. Na 70 złożonych wniosków
tylko 26 zostało pozytywnie ocenionych.
3. W związku ze zmianą ustawy i zamieszaniem w WFOŚiGW wniosek Gminy Skąpe na
zakup wozu asenizacyjnego w ostatnim momencie został zaopiniowany przez radę
nadzorczą i uzyskał dofinansowanie. Dodatkowo udało się uzyskać dofinansowanie do
zakupu piły dla OSP Darnawa i dwóch mundurów dla OSP Podła Góra.
4. Na 40 wniosków o dofinansowanie zakupu siłowni zewnętrznej, 8 zostało pozytywnie
ocenionych w tym dla miejscowości Niesulice.
5. Remont drogi Radoszyn - Skąpe w lutym na sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego
złożył interpelację w tej sprawie. Na dzień dzisiejszy nie ma środków na realizację tego
zadania.
6. Odnośnie dofinansowania do gminnych planów rewitalizacji, poinformował, że wszystkie
wcześniejsze projekty uzyskiwały dofinansowanie i będzie się starał, aby także Gmina
Skąpe je otrzymała.
Radny Zbigniew Kołodziej podziękował za udzielenie głosu i opuścił obrady.
Radni Piotr Olszewski i Agnieszka Żak-Gwizda opuścili posiedzenie o godz. 1015.

Ad. VI

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Krzysztof Legieć omówił sprawozdanie
z działalności Referatu za 2016 r. (w załączeniu). Przedstawi zakres działalności, strukturę
zatrudnienia, statystykę wykonywanych prac, wyszczególnił ważniejsze prace wykonany
w 2016 i 2017 r. oraz statystykę awarii sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
Ad. VII
Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko omówiła analizę stanu gospodarki odpadami
komunalnymi w Gminie Skąpe za 2016 r. oraz sprawozdanie z zakresu usuwania azbestu
na terenie gminy Skąpe za okres od 2015 r. do 2017 r. (w załączeniu). Sekretarz stwierdziła,
że zainteresowanie tym działaniem niestety spada. Ponieważ są jeszcze środki na ten
program w WFOŚiGW warto skorzystać z okazji, i zgłosić chęć. Radnym i sołtysom
rozdane zostały informatory dla mieszkańców gminy dot. zagadnienia usuwania azbestu.
Radny Andrzej Stańczak zauważył, że na niektórych gminnych nieruchomościach też
jeszcze są płyty azbestowe.

Radny Piotr Olszewski powrócił na salę posiedzeń o godz. 1040.
Ad. VIII

Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko przedstawiła informację z przygotowania do
sezonu letniego, obejmującą zadania już wykonane i zaplanowane do wykonania
(w załączeniu). Następnie dodała, że w bieżącym roku na plaże gminne nie będzie
dowożony piasek.
Radna Bożena Szczepańska poinformowała, że rano odwiedziła plaże gminne
w Niesulicach i okazało się, że w nieremontowanej części pomostu przy plaży tzw.
„policyjnej” brakuje kilku desek, a z innych wystają gwoździe.
Kierownik Krzysztof Legieć stwierdził, że jeśli pomost jest w takim złym stanie, to
w przyszłym tygodniu dokonają niezbędnych napraw. Dodał, że remont drugiej części
pomostu planowany jest na przyszły rok.
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Radna Bożena Szczepańska zwróciła uwagę, źe na dużym parkingu nie ma
pojemników na śmieci.
Kierownik odpowiedział, że kosze zostaną ustawione w połowie czerwca.
Sekretarz Alicja Hoppen-Anyszko wyjaśniła, że z każdym rokiem przyspieszamy
realizację części zadań, przygotowujących gminę do sezonu letniego, a wszystko to wiąże
się z dodatkowymi kosztami. Zwrócimy się do firmy świadczącej usługę wywozu odpadów
o wcześniejsze ustawienie kontenerów na śmieci.
Radny Józef Roszczyk zapytał czy właściciele ośrodków wypoczynkowych mogliby
partycypować kosztach opłacenia WOPR, aby na plaży w m. Łąkie chociaż w soboty
i niedziele obecny być ratownik. W pogodne dni bywa, że na plaży w bąkiem wypoczywa
naprawdę wielu turystów, a na parkingu wtedy jest około 40 samochodów.
Sekretarz odpowiedziała, że wymagana liczba ratowników liczona jest według
długości linii brzegowej i dlatego żaden z ratowników nie zostać oddelegowany na plażę
w Łąkie. Jeśli jednak jest taka potrzeba i radni wyasygnują w budżecie środki w wysokości
ok. 6000 zł na dodatkowego ratownika to takie zapotrzebowanie do WOPR-u złoży.
Radny Andrzej Stańczak zauważył, że jezioro w Łąkiem jest mniej bezpieczne od
Niesłysza, ponieważ dość gwałtownie robi się głęboko.
Sekretarz Alicja Hoppen-Anyszko wyjaśniła, że ratownik, aby mógł być sam na plaży,
musi mieć pełne uprawnienia. Z tego co wie certyfikaty wydawane są na krótki okres i są
dość kosztowe, dlatego też nie wszyscy ratownicy je posiadają.
Radny Krzysztof Szymczak jako Przewodniczący Komisji ds. Porządku Publicznego,
Spraw Komunalnych, Mieszkaniowych i Ochrony Środowiska poinformował, przekazał
wniosek jego komisji związany z przygotowaniem do sezonu letniego, pomijając
zagadnienia, do których odniosła się już pani Sekretarz. Radny wnioskował o wykoszenie
terenu przy plaży nad jeziorem Ołobocklm.
Kierownik RGK poinformował, że rozmawiał z mieszkańcami Ołoboku na temat tej
plaży i okazało się, że tak naprawdę nikt tam nie wypoczywa. Wobec tego zastanawia się
czy warto te prace wykonać.
Przewodnicząca rady zauważyła, że skoro śmieci tam są to jednak ktoś tam
przychodzi.
Sekretarz Potwierdziła, że okazjonalnie ktoś się tam spotyka.
Kierownik Referat GK stwierdził, że jeśli jego pracownicy będą mieli taką możliwość,
to skieruje tam kogoś. Obecnie trwa pokos w gminie i nie ma takiej możliwości.
Radna Bożena Szczepańska poprosiła o poprawienie koszenia przy placu zabaw
w. Niesulice.
Kierownik Referatu GK obiecał, że wyśle tam pracowników i poprawią koszenie.
Radny Krzysztof Szymczak zapytał na jaki termin datowane jest rozpoczęcie sezonu
letniego.
Sekretarz Alicja Hoppen-Anyszko odpowiedziała, że termin ten wyznacza
rozpoczęcie wakacji, bo dopiero wtedy do Niesulic przyjeżdża dużo turystów. Większość
umów jest zawierana od tego terminu, tylko umowa na toalety przenośne obowiązuje od
maja.
Ad. X

Radny Mariusz Kuźmicz zapytał ile środków było zaplanowanych w budżecie na
remont dróg gminnych.
Skarbnik odpowiedziała, że w budżecie przewidziano kwotę na zakup tłucznia
w wysokości 40 tys. zł, z czego już wydatkowano 10 tys. zł. Wszystkie remonty przewidujemy
wykonać własnymi siłami.
Radny odniósł się do odpowiedzi jakie otrzymywali radni z Ciborza odnośnie łatania
dziur w Ciborzu. Pierwsze odpowiedzi mówiły o terminie ubiegłorocznym a teraz słyszy, że
nie ma na to środków w budżecie.
Kierownik Referatu GK zauważył, że masa do łatania dziur w drogach gminnych jest
zakupiona. Nie wie co Wójt odpowiedział w tej sprawie. Według jego wiedzy droga, o której
mówi tadny iiadaje się do kompleksowego lemorilu.
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Radny Mariusz Kuźmicz wyjaśnił, że gmina wyremontowała tą drogę kilka lat temu
i beton pokryto ścinką asfaltową.
Kierownik Referatu GK wyjaśnił, że masa bitumiczna nie przyczepi się do tego
podłoża.

Ad. XI
Punkt ten dotyczył przyjęcia protokołu XXIX 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 zostały jednogłośnie przyjęty.

Ad. XI
Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodnicząca Rady zamknęła obrady
XXIX sesji Rady Gminy Skąpe o godz. 11os.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przew
Hali

a Rady

zyńska

Protokół sporządziła: Ilona Żalisz
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