PROTOKÓŁ Nr XXVIII/2017
Sesji Rady Gminy Skąpe
z dnia 24 kwietnia 2017 r.

Przewodnicząca Rady Gminy Halina Staszyńska otworzyła o godz. 900 obrady XXVIII sesji
Rady Gminy. Przywitała radnych, Wójta Gminy, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy,
Stwierdziła, że na stan 14 radnych obecnych jest 9 osób (lista obecności w załączeniu;
nieobecni: Mateusz Zywert, Bożena Szczepańska, Zdzisława Mikołajczak, Agnieszka ŻakGwizda, Piotr Olszewski), więc podjęte uchwały będą miały moc obowiązującą. Następnie
zaproponowała, aby do przesłanego porządku posiedzenia wprowadzić dodatkową uchwałę
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie
terenów zabudowy mieszkaniowej, budowy pola golfowego, budynków oraz infrastruktury
technicznej w miejscowości Kalinowo, gmina Skąpe, która była omawiana na wspólnym
posiedzeniu komisji.
Radni Zdzisława Mikołajczak i Piotr Olszewski przybyli na posiedzenie o godz. 903.
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 2017-2026,
3) zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na sfinansowanie planowanego
deficytu budżetu w 2017 roku w związku z realizacją zadania pn. „Budowa
bezodpływowych zbiorników na ścieki sanitarne wraz z zakupem wozu
asenizacyjnego
na
potrzeby
objęcia
systemem
odbioru
ścieków
z budynków mieszkalnych oraz budynków gminnych z terenu Gminy Skąpe",
4) zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Skąpe oraz zasad ich zbywania,
nabywania i wykupu,
5) przyjęcia
do
realizacji
zadania
pn.
„Przebudowa
drogi
powiatowej
nr 1223F w Niesulicach w zakresie utwardzenia kostką betonową ciągu pieszego",
6) kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Skąpe,
7) kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych oraz dokumentów
niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów na terenie Gminy Skąpe,
8) nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych na rzecz
Gminy Skąpe,
9) wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżaw w trybie bezprzetargowym,
10) regulaminu korzystania z gminnych boisk sportowych,
11) sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce,
12) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie terenów
zabudowy mieszkaniowej, budowy pola goifowego, budynków oraz infrastruktury
technicznej w miejscowości Kalinowo, gmina 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.
Funkcjonowanie Urzędu Gminy w Skąpem za 2016 r.
VII.
Sprawozdanie z działalności organizacji pożytku publicznego w Gminie Skąpe za 2016 r,
VIII.
Przyjęcie informacji z działalności stałych Komisji Rady Skąpe oraz rocznego
sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Skąpe za 2016 r.
IX.
Sprawy różne.
X.
Przyjęcie protokołów XXVI i XXVII sesji Rady Gminy Skąpe.
XI.
Zamknięcie obrad.

Ad. I!
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 XXVI11/254/2017 została podjęta jednogłośnie
(11 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 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe
na lata 2017-2026.
Stałe Komisje przedstawiły pozytywne opinie na temat ww. projektu.
W wyniku głosowania uchwała Nr XXVI11/255/2017 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
zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na sfinansowanie planowanego
deficytu budżetu w 2017 roku w związku z realizacją zadania pn. „Budowa
bezodpływowych zbiorników na ścieki sanitarne wraz z zakupem wozu asenizacyjnego
na potrzeby objęcia systemem odbioru ścieków z budynków mieszkalnych oraz
budynków gminnych z terenu Gminy Skąpe".
Stałe Komisje przedstawiły pozytywne opinie na temat ww. projektu,
W wyniku głosowania uchwała Nr XXVI11/256/2017 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
zmiany 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 XXVIII/257/2017 została podjęta jednogłośnie
(11 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
5) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
przyjęcia
do
realizacji
zadania
pn.
„Przebudowa
drogi
powiatowej
nr 1223F w Niesulicach w zakresie utwardzenia kostką betonową ciągu pieszego”.
Stałe Komisje przedstawiły pozytywne opinie na temat ww. projektu.
W wyniku głosowania uchwała Nr XXVIII/258/2017 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
kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Skąpe.
Stałe Komisje przedstawiły pozytywne opinie na temat ww. projektu.
W wyniku głosowania uchwała Nr XXVI11/259/2017 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
kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych oraz dokumentów
niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów na terenie Gminy Skąpe.
Stałe Komisje przedstawiły pozytywne opinie na temat ww. projektu.
W wyniku głosowania uchwała Nr XXVIII/260/2017 została podjęta jednogłośnie
(11 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
nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych na rzecz
Gminy Skąpe.
Stałe Komisje przedstawiły pozytywne opinie na temat ww. projektu.
W wyniku głosowania uchwała Nr XXVIII/261/2017 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 zawarcie umów dzierżaw w trybie bezprzetargowym.
Stałe Komisje przedstawiły pozytywne opinie na temat ww. projektu.
W wyniku głosowania uchwała Nr XXVII1/262/2017 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
regulaminu korzystania z gminnych boisk sportowych.
Stałe Komisje przedstawiły pozytywne opinie na temat ww. projektu.
W wyniku głosowania uchwała Nr XXVII1/263/2017 została podjęta jednogłośnie
(11 głosów „za”, 0 „przeciw", 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
11) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce.
Stałe Komisje przedstawiły pozytywne opinie na temat ww. projektu.
W wyniku głosowania uchwała Nr XXVI11/264/2017 została podjęta (10 głosów „za”,
0 „przeciw", 1 „wstrzymujący się") i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
12) 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 XXVII1/265/2017 została podjęta jednogłośnie
(11 głosów „za", 0 „przeciw", 0 „wstrzymujących się") i stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Ad. III Wnioski, interpelacje i zapytania.
Radny Karol Dauksza zgłosił następujące interpelacje:
~ ustawienie lustra drogowego przy wyjeździe z drogi gminnej na drogę wojewódzką
w m. Radoszyn przy posesji Nr 35,
- zakup większej ilości stołów i ławek barowych oraz sceny na potrzeby organizacji imprez
gminnych i sołeckich,
Radna Halina Staszyńska wnioskowała o zakup stolików do świetlicy w m. Ołobok.
Radny Józef Roszczyk poinformował o utrudnieniach komunikacyjnych w obrębie
skrzyżowania drogi powiatowej z drogą gminną w m. Łąkie. Drzewa rosnące przy
nieruchomości Nr 60 zasłaniają widoczność pojazdom, włączającym się do ruchu na drogę
powiatową.
Radny Andrzej Sworek zapytał na jakim etapie są uzgodnienia i plany związane
z przerzuceniem wód opadowych z drogi gminnej okalającej basen p.poż. do rowu
odprowadzającego wody opadowe z drogi powiatowej w m. Węgrzynice
Radny Krzysztof Szymczak zgłosił następujące wnioski:
- Przycięcie gałęzi drzew rosnących przy posesji Nr 6 oraz na drodze prowadzącej do
trafostacji wm. Zawiszę.
Podczas wietrznej pogody gałęzie zahaczają o słupy
energetyczne, co powoduje zakłócenia w dostawie prądu.
- Zgarnięcie ziemi z pobocza drogi powiatowej Zawisze-Węgrzynice. Wysokie pobocze
powoduje, że po opadach deszczu woda nie spływa z nawierzchni drogi, tworzą się
zastoiska wody, przyczyniające się do powstawania dziur w jezdni.
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Podziękował za szybkie i dobrze wykonane łatanie dziur w drodze gminnej
w m. Zawiszę.
Radna Zdzisława Mikołajczak:
- Ponownie zgłosiła problem na drodze przy posesji Nr 47 w Niekarzynie. Poprosiła, aby
ułożyć na drodze kamienie i przywrócić bruk do stanu sprzed awarii. Jeśli pracownicy
Gospodarki Komunalnej nie potrafią tego zrobić, zna wykwalifikowane brukarza, który za
wynagrodzenie wykona zadanie.
- Zapytała jakie działania zostały czy będą podjęte w kwestii egzekwowania od
mieszkańców obowiązku posiadania szamba. Niektórzy mieszkańcy Niekarzyna nie
posiadają takiego zbiornika i wylewają nieczystości do rowów. Podobno były w tej
sprawie donosy.
~ Wnioskowała o podjęcie działań związanych z przestawieniem ogrodzenia wokół sali
wiejskiej w m. Niekarzyn.
- Zgłosiła potrzebę zabezpieczenia podłączenia do energii elektrycznej na okoliczność
uroczystego otwarcia monumentu, upamiętniającego kościół w m. Niekarzyn,
planowanego na dzień 15 sierpnia 2017 r.
- Poprosiła o kontynuowanie działań związanych z udrażnianiem dróg polnych wokół
Niekarzyna.
Radna Bożena Szczepańska przybyła na posiedzenie o godz. 925.
Radny Mariusz Kuźmicz:
- Poinformował o fatalnym stanie drogi powiatowej Podła Góra -Sycowice. Nadmienił, że
tak naprawdę jest to jedyny zgodny z prawem wjazd na teren gminy dla samochodów
o masie całkowitej powyżej 10 t, a nisko wiszące gałęzie drzew, uniemożliwiają im
bezpieczny przejazd.
- Wnioskował o załatanie masą bitumiczną dziur w nawierzchni drogi gminnej
prowadzącej do budynków Nr 28 w m. Cibórz
Sołtys Kalinowa Małgorzata Jarominiak wnioskowała o:
- naprawę nawierzchni drogi powiatowej w m. Kalinowo.
- wyrównanie tłuczniem nawierzchni drogi gminnej w m. Kalinowo.
Sołtys Ołoboku Jarosław Ślizień wnioskował o:
- Wycięcie złamanego drzewa, rosnącego w parku przy drodze gminnej w m. Ołobok.
- Udrożnienie odpływu wody z Kanału Ołobok przez tzw. czarny bunkier, ponieważ
powstaje tam rozlewisko wody.
- Dokończenie remontu zaplecza kuchennego przy świetlicy w Ołoboku.
. Dowiezienie tłucznia na ul. Polną w Ołoboku.
- Zbadanie możliwości zorganizowania parkingu przy drodze powiatowej w m. Ołobok
(wjazd na ścieżkę rowerową przy Czarnym Bunkrze).
- Zadbanie w ramach prac społecznie-użytecznych o działkę gminną w m. Ołobok
ul. Krośnieńska Nr 1.
- poprosił o nawiezienie tłucznia i utwardzenie pobocza ul. Wojciechowskiego w Ołoboku
(od ul. Małej w kierunku parku).
- Ustawienie kontenera na śmieci na plaży nad jeziorem w m. Ołobok.
Sołtys Rokitnicy Wiesław bajeczko zgłosił nieświecącą lampę w m. Rokitnica o symbolu
173 II 5/4.
Radna Bożena Szczepańska wnioskowała o nawiezienia tłucznia i wyrównanie nawierzchni
drogi przy posesji Nr 7 w Niesulicach - wjazd na ul. Słoneczną.
-

Ad. IV
Punkt dotyczył odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
1. Odnośnie remontów dróg gminnych Wójt wyjaśnił, że jak tylko inspektor ds.
budownictwa i zamówień publicznych zakończy ogłaszanie przetargów, zajmie się tym
tematem. Do połowy maja dokona objazdu terenu gminy i zinwentaryzuje najpilniejsze
potrzeby.
2. Wycinka drzewa w Ołoboku zostanie przekazana właściwemu stanowisku.
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3. Odnośnie poziomu wody w kanale Ołobok Wójt wyjaśnił, że temat ten jest na bieżąco
kontrolowany. Jeszcze miesiąc temu woda na kanale została opuszczona
o 5 centymetrów i poziom został wyrównany. Ale z uwagi na interpelację temat zostanie
zbadany.
4. Dokończenie remontu kuchni w świetlicy w Ołoboku - podejmiemy odpowiednie
działania w tym zakresie. Jeśli wykonawca remontu nie podejmie czynności dzisiaj lub
jutro, zlecimy prace innemu wykonawcy i zapłacimy za nie z gwarancji bankowej.
Ubolewa nad tym, że takie sytuacje mają miejsce. Czasem pomimo uwag z poprzednich
inwestycji, umowa z danym przedsiębiorcą ponownie jest podpisywana, ponieważ jego
oferta przetargowa jest najkorzystniejsza. Wójt nie dopuści do sytuacji, żeby temat
kuchni w Ołoboku był załatwiany dłużej niż tydzień.
Radny Andrzej Stańczak opuścił posiedzenie o godz. 940.
5. Ustawienie kontenera na śmieci przy plaży w Ołoboku - Wójt obawia się, że jeśli na tym
terenie nie ma gospodarza lub współgospodarza, to kontener zostanie zniszczony.
Temat zostanie sprawdzony.
6. Zlokalizowanie parkingu przy wjeżdzie na ścieżkę rowerową w Ołoboku przy czarnym
bunkrze - sprawdzimy czy jest taka możliwość.
7. Załatanie dziur w nawierzchni drogi gminnej w m. Cibórz - zadanie zostanie wykonane
przy użyciu masy bitumicznej.
8. Udrożnienie dróg polnych - Wójt obawia się, że prace zostaną wstrzymane, ponieważ
aktualnie jest wiele innych, pilniejszych zadań do wykonania m.in. remont w świetlicy
w Niekarzynie, a zasoby kadrowe mamy niewielkie.
9. Zabezpieczenie prądu na uroczystość odsłonięcia obelisku w Niekarzynie - sprawa do
przedyskutowania.
10. Odnośnie przesunięcia ogrodzenia sali wiejskiej w Niekarzynie, to zlecenie na te prace
Wójt może dać nawet dzisiaj. Przypomniał jednak o protokole, w którym zapisane jest,
że po przestawieniu ogrodzenia, sala zostanie odłączona od przyłącza wodociągowego.
Wójt nalega, aby przedstawiciele wsi spotkali się z właścicielem działki, na której jest
przyłącze i temat dogadali.
Radna Zdzisława Mikołajczak zapewniła, że woda do sali nie zostanie odcięta i nalega
na przestawienie płotu.
Wobec takiego stanu rzeczy Wójt zobowiązał się do wykonania zadania.
11. Wójt odniósł się do kwestii zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne.
Stwierdził, że póki co jednoznacznie, rygorystycznie nie podchodziliśmy do tego tematu.
W jednych miejscowościach zagadnienie to wygląda lepiej w innych gorzej. W tym
momencie Wójt podziękował radnym za przyjęcie uchwały o pożyczce z WFOŚiGW na
zakup samochodu asenizacyjnego. Jeśli po przetargu nie będzie odwołań, auto powinno
trafić do nas najwcześniej w lipcu, i wtedy od sierpnia ruszylibyśmy z pakietem usług dla
mieszkańców. Będziemy próbowali dążyć do zrównania ceny usługi z ceną
odprowadzenia ścieków do sieci kanalizacyjnej. Nowa usługa na pewno będzie dla
mieszkańców tańsza. Nasza działalność będzie nakładała obowiązek dopilnowania, aby
wszędzie były wybudowane zbiorniki bezodpływowe na ścieki. Temat nie jest prosty, bo
są tacy, którzy pomimo wybudowanej sieci nie podłączają się do niej, ale sprawa
zacznie się porządkować.
12. Sprawa przycięcia gałęzi drzew w m. Zawiszę zostanie przekazana właściwym
instytucjom.
13. Do Starostwa Powiatowego w Świebodzinie ponownie zostanie przekazany temat
zbadania możliwości przerzucenia wód opadowych z drogi gminnej okalającej basen
p.poż. w Węgrzynicach do rowu odprowadzającego wody opadowe z drogi powiatowej,
chociaż w 2016 r. Starostwo nie wyraziło na to zgody.
14. Inne zgłoszone interpelacje wymagające przekazania zarządcom dróg, zostaną tam
przesłane.
15. Zakup stołów i ław barowych na potrzeby organizacji imprez gminnych i sołeckich
przeanalizujemy na kolejnym posiedzeniu.
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16. Zakup sceny jest dużym wydatkiem, dlatego też temat ten pozostawia do rozważenia na
okoliczność planowania budżetu gminy na kolejny rok.
Ad. V

W punkcie dotyczącym realizacji uchwał i pracy Wójta w okresie międzysesyjnym,
Wójt odniósł się do następujących tematów:
1. Kolejny raz uzyskaliśmy dofinansowanie na animatorów na boiska Orlik 2012.
2. 5 kwietnia złożyliśmy wniosek do WFOŚiGW w Zielonej Górze o dofinansowanie na
zakup wozu asenizacyjnego. Wartość projektu: 626.377.50 zł.
3. 07 kwietnia Zarząd Wojewódzki OSP dokonał otwarcia ofert w postępowaniu na zakup
samochodu ratowniczo-gaśniczego w tym dla OSP Niekarzyn. Samochody powinny
pojawić się w miesiącu wrześniu lub w październiku, jeśli postępowanie przetargowe
przebiegnie bez problemów i bez odwołań.
4. 11 kwietnia rozliczona została inwestycja przebudowy drogi w Radoszynie.
5. 10 kwietnia Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o dofinansowaniu budowy
siłowni zewnętrznej w Niesulicach.
6. W dniu jutrzejszym dojdzie do podpisania umowy na budowę chodników w Niesulicach.
Przetarg wygrał wykonawca, który na terenie naszej gminy nie wykonywał jeszcze prac.
Ma nadzieję, że termin zakończenia prac na 24 czerwca zostanie dochowany.
7. 21 kwietnia dokonano wyboru wykonawców robót budowlanych w związku
z termomodernizacją szkół w Międzylesiu i Radoszynie.
8. 4 maja nastąpi otwarcie ofert w przetargu dot. budowy drogi dojazdowej oraz ciągu
pieszego na cmentarzu w Ołoboku.
9. Przygotowujemy procedurę przetargową budowy chodników w m. Cibórz. Pojutrze
zostanie ogłoszony przetarg.
10. Do końca tygodnia planujemy ogłosić przetarg na zakup wozu asenizacyjnego z funkcją
czyszczącą.
11. Przystąpiliśmy do grupy zakupowej w zawiązku z planowaną dostawą energii dla
obiektów gminnych na lata 2018-2019.
12. W ubiegłym tygodniu zamówione zostało oświetlenie do modernizacji sali gimnastycznej
przy gimnazjum w Radoszynie - koszt ok. 12 tys. zł.
13. Dokonaliśmy wymiany desek w pomoście nad jeziorem w m. Łąkie. Zadanie było o tyle
pilne, że w ubiegłą niedzielę po raz drugi gościliśmy motocyklistów. Wójt podziękował
wszystkim, którzy włączyli się w działania. Cieszy się, że miejscowość spodobała się
wielu fajnym ludziom.
14. Zakończyliśmy budowę wodociągu do ośrodków wypoczynkowych w Niesulicach. Do
wykonania pozostały przeciski, które zleciliśmy firmie zewnętrznej.
15. W najbliższych dniach rozpoczną się prace remontowe w świetlicy wiejskiej
w Niekarzynie. Jeszcze przed zaplanowanymi komuniami wymieniona zostanie cieknąca
część poszycia dachu oraz pomieszczenia kuchni i toalet oraz wymieniona zostanie
podłoga na scenie. W drugim etapie prac odświeżone zostanie pomieszczenie samej
świetlicy.
Ad. VI
Sekretarz
Gminy Alicja
Hoppen-Anyszko przedstawiła
prezentację dot.
funkcjonowania Urzędu Gminy w Skąpem za 2016 r. (w załączeniu). Poinformowała, że
obecnie w urzędzie zatrudnionych jest 33 pracowników na 32,83 etatu w tym jest
6 pracowników obsługi. W urzędzie funkcjonują dwa referaty: finansowy którym kieruje
Skarbnik Gminy i który zatrudnia 7 osób oraz główną księgową oświaty oraz gospodarki
komunalnej na czele którego stoi Kierownik, zatrudniający 2 pracowników biurowych i 6
obsługi. Na stanowiskach samodzielnych zatrudnionych jest 12 osób. Następnie Sekretarz
pokrótce omówiła kolejne samodzielne stanowiska pracy. Na zakończenie stwierdziła, że
innym przełożonym mogłaby życzyć takich pracowników z jakimi sama współpracuje.
Wójt Zbigniew Woch w nawiązaniu do słów pani Sekretarz dodał, że w Urzędzie
faktycznie jest dobrze, o czym świadczą opinie osób załatwiających swoje sprawy, co nie
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oznacza, że mogłoby być lepiej. Mimo incydentalnych sytuacji urząd służy ludziom, a nie na
odwrót.
Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska jest zdania, że to jak funkcjonuje urząd jest
zasługą kierownictwa.
Radny Józef Roszczyk potwierdził, że urząd jest przyjazny mieszkańcom.
Ad. VII

Sekretarz Alicja Hoppen-Anyszko omówiła sprawozdanie z działalności organizacji
pożytku publicznego w Gminie Skąpe za 2016 r. (w załączeniu). W dużej mierze skupiła się
na kosztach wykazanych przez kluby sportowe, z których wynika, że dużą ich część
wydatkują na opłaty sędziowskie i opłaty za licencje zawodników. Niektóre z klubów
wykazują też koszty dojazdów na mecze. W szczególności mowa tu o kosztach
ponoszonych na dowozy drużyn dziecięcych na mecze.
Radny Andrzej Stańczak zauważył, że jego klub w ubiegłym roku nie wykazał
żadnych kosztów za dojazdy na mecze. Piłkarze jeździli swoimi samochodami, bo nie mieli
na to w klubie pieniędzy. W bieżącym roku otrzymali wyższą dotację, za co dziękuje. Dodał,
że w związku z wejściem w życie obowiązku księgowego, zmuszeni są do korzystania
z usług biura rachunkowego, co stanowi dodatkowy koszt.
Ad. VIII

Przewodniczący stałych Komisji Rady Gminy Skąpe odczytali informacje
z działalności komisji za 2016 r. W imieniu Przewodniczącej Komisji ds. Budżetu, Finansów,
Rolnictwa i działalności Gospodarczej informację odczytała Przewodnicząca Rady.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał sprawozdanie Komisji z działalności w 2016 r.
Wszystkie informacje i sprawozdanie zostały przyjęte poprzez aklamację.
Ad. IX
Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przekazała radnym zaproszenie na
obchody Święta 3 Maja, które obędą się w Parku Chopina w Świebodzinie.
Radny Józef Roszczyk w imieniu mieszkańców i gości Łąkiego podziękował
pracownikom Referatu Gospodarki Komunalnej i Wójtowi za wyremontowanie pomostu nad
jeziorem Trzeboch. Następnie podziękował sołtysowi m. Łąkie Ryszardowi Rowińskiemu, za
jego zaangażowanie i podejmowane działania. Ostatnio zorganizował on akcję zbierania
śmieci wokół jeziora. Do prac włączyło się wielu mieszkańców i uzbierano 104 worki śmieci.
Uważa, że takie akcje powinny być organizowane we wszystkich miejscowościach.
Radna Zdzisława Mikołajczak powiedziała, że zazdrości radnemu Roszczykowi
takiego powodzenia akcji społecznych. Sama w swojej wsi nie może zebrać ludzi chętnych
do wspólnych działań. Na rzecz działającego w Niekarzynie stowarzyszenia zorganizowała
tzw. pchli targ, podczas którego udało jej się zebrać kwotę 6000 zł. Mieszkańcy dopatrywali
się w jej działaniu zarobku dla niej samej.
Następnie radna zwróciła uwagę na fatalny stan nawierzchni drogi powiatowej Kępsko- Pałek
na odcinku od Niekarzyna do Pałcka.
Radny Andrzej Stańczak potwierdził, że odkąd pamięta dziury łatane są każdego
roku. Zastanawia się czy istnieje możliwość wykonania remontu inną metodą, tak żeby
zabezpieczyć na dłuższy czas.
Radny Mariusz Kuźmicz podjął temat koszenia gminnych terenów zielonych. Teren
szpitala w Ciborzu już zaczynają kosić, a mieszkańcy dopytują kiedy rozpocznie się koszenie
osiedla. Zaproponował, aby pierwszy pokos wykonać wcześniej niż zwykle czyli już maju,
kosztem ostatniego koszenia. Zapytał też na jakim etapie jest temat budowy wiat z funduszy
sołeckich.
Sekretarz Alicja Hoppen-Anyszko odpowiedziała, że pracownik przygotował już
zapytanie ofertowe, ale w międzyczasie zmieniły się przepisy, które ograniczyły wielkość
wiat. Jak tylko ogłosi planowane przetargi, powrócimy do tematu.
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Radny Mariusz Kuźmicz dodał, że na zebraniu zarządu osiedla w Ciborzu
uzgodniono o ewentualnym przesunięciu części środków z budowy siłowni zewnętrznej na
wiatę.
Radny Krzysztof Szymczak wracając do kwestii zaangażowania mieszkańców
w sprawy wsi dodał, że społeczeństwo miejscowości popegeerowskich jest bardzo
specyficzne i roszczeniowe. W jego wsi jest pod tym względem podobnie jak w Niekarzynie.
Następnie zapytał jak toczą się sprawy ogrzewania mieszkań we wspólnotach
mieszkaniowych w Radoszynie. Zwrócił też uwagę, że w ogłoszeniu zamieszczonym na
stronie internetowej gminy, a dotyczącym sieci szkół od września 2017 r. nie ma mowy
o utworzeniu w Radoszynie szkoły podstawowej od września 2019 r.
Radny Karol Dauksza zabierając głos stwierdził, że od 5 lat jest sołtysem Radoszyna.
Funkcję przejął po pani Ewie Kasprzak. Przed nią przez 16 lat każda inicjatywa
mieszkańców była gaszona. Ona zapoczątkowała zmiany we wsi. Po tym jak został sołtysem
czuł się zobowiązany, aby jej pracę kontynuować. Okazało się, że w Radoszynie mieszkają
fantastyczni ludzie. Wiele inicjatyw spotkało się z ich aprobatą i pomocą. Podziękował im za
to, a także pani Ewie i Wójtowi, który zawsze ich wspierał i był przychylny. Wszystkim życzy,
aby działo się u nich tak jak w jego wsi.
Radna Halina Staszyńska jest zdania, że czy to radny czy sołtys muszą mieć swoją
„ekipę”, żeby zapoczątkować działania.
Radny Andrzej Stańczak zapytał w ramach jakich prac, na terenie Niekarzyna pracuje
osoba sprzątająca.
Radna Zdzisława Mikołajczak odpowiedziała, że są tam dwie panie. Jedna z nich
odpracowuje grzywnę w wymiarze 30 godzin/miesięcznie, natomiast drugą z pań można
przenieść do innej miejscowości. Następnie radna stwierdziła, że poprzednia sołtys
Niekarzyna zrobiła dla wsi wiele i dzisiaj widać efekty jej pracy. Dzisiaj rada sołecka i sołtys
mówią, że nie będą pielić.
Radny Karol Dauksza jest zdania, że trzeba uzbroić się w cierpliwość i być odpornym
krytykę tych, którzy sami najczęściej nic nie robią.
Radny Andrzej Stańczak jest zdania, że należy umożliwić mieszkańcom odrobienie
zaległości wobec gminy np. poprzez prace na rzecz gminy.
Wójt wyjaśnił, że do 25 dłużników wystosowane były pisma o możliwości
odpracowania długu. Zgłosiła się jedna osoba. Dłużnikami są najczęściej osoby, które
wybrały sobie takie styl życia. Korzystają ze świadczeń z OPS i nie płacą podatków,
a podejmowane wobec nich działania komornicze są nieskuteczne.
Wójt Zbigniew Woch odczytał przeprosiny wobec sołtysa Darnawy Mirosława Fabera.
Wyjaśnił, że przeprosiny były efektem ugody, jaką zawarli przed sądem. Sprawa ma swój
początek w 2012 roku, kiedy to pan Faber na sesji zgłosił zarzuty wobec wójta, i dwóch
pracowników ZGK. Tematem tym zajęła się Komisja Rewizyjna a następnie cała rada
i w działaniach tych osób nie znaleziono winy. Po przedstawieniu protokołu Komisji
Rewizyjnej na sesji, pan Faber zgłosił, że odda sprawę do prokuratury. Tak się jednak nie
stało. Wobec tego pomówieni sami postanowili wyjaśnić sprawę w sądzie i złożyli pozew.
W wyniku postępowania pan Faber został uniewinniony, co według niego oznacza, że
w stosunku do osoby wójta można mówić co się chce, zniesławiać go i posądzać. Z wyroku
sądu Wójt był zadowolony, bo tak naprawdę pokazuje on, że w gminie nie prowadzono
działalności przestępczej. W dalszej kolejności pan Faber złożył pozew przeciwko wójtowi
o zniesławienie. Aby uniknąć kolejnych rozpraw sądowych, Wójt przystał przed sądem na
ugodę. Uważa, że nie zasługuje na to, aby sądzić się z kimkolwiek i ma nadzieję, że do tej
sprawy nigdy nie będzie musiał wracać.
Odpowiadając na zapytanie radnego Szymczaka odnośnie wspólnot w Radoszynie Wójt
wyjaśnił, że umowa poddzierżawy kotłowni zawarta jest do końca kwietnia br. Z informacji
jakie posiada wynika, że rysuje się kompromis w sprawie ustanowienia jednego zarządcy dla
obu wspólnot. Jeśli to się uda, do kolejnego sezonu grzewczego będzie czas na
uporządkowanie sytuacji z dostawą ciepła.
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Odnosząc się z kolei do informacji dot. sieci szkół od września 2017, która ukazała się na
stronie internetowej wyjaśnił, że delegacja ustawowa nie przewiduje umieszczenia w niej
zapisu dot. sieci szkół od września 2019 r.
Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko dodała, że nadzór prawny Wojewody
Lubuskiego uchylił zapisy w uchwałach, w których w formie załącznika zamieszczano
informację o sieci szkół od września 2019 r. Dlatego też treść informacji przygotowana przez
Wójta musi bezwzględnie wynikać z zapisów ustawy.
Wójt podkreślił, że istnieją inne przesłanki świadczące o tym, że od 2019 r. szkoła
podstawowa w Radoszynie będzie funkcjonowała np. termomodernizacja, która zobowiązuje
do zachowania ciągłości funkcjonowania obiektu przez kolejnych 5 lat. Wójt zaapelował do
wszystkich, aby nie podgrzewać złej atmosfery. Szkoła podstawowa w Radoszynie będzie,
a proces jej powstawania rozpocznie się w styczniu 2019 r. Do tego czasu wybrany będzie
nowy wójt, nowa rada, a kandydaci będą mogli wypowiedzieć się na ten temat w trakcie
kampanii wyborczej. Dzisiaj sytuacja jest jednoznaczna, czytelna i biegnie swoim rytmem.
Radna Zdzisława Mikołajczak opuściła posiedzenie o godz. 1145.
Według Wójta Zbigniewa Wocha jakość życia publicznego obniża się. Nie ma
dbałości o to co się mówi i jak się mówi.
Radna Bożena Szczepańska poinformowała, że wczoraj sprawdziła teren, o którego
dzierżawę wnioskowano i który został wykreślony z projektu uchwały do czasu uregulowania
stosunków wodnych. Okazuje się, że jest to niewielki fragment terenu, umożliwiający
bezpieczny wjazd na działkę.
Sołtys Darnawy Mirosław Faber odniósł się do komentarza Wójta i jego opinii
o uzasadnieniu sądu. Według niego sąd nie ukarał go, ponieważ mówił prawdę, a w gminie
wcale nie wszystko dobrze działa.
Wójt zwrócił uwagę, że gdyby takie podejrzenia były, sędzia wszcząłby osobne
postępowanie.
Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przypomniała radnym o obowiązku
złożenia oświadczeń majątkowych w terminie do końca kwietnia.
Ad. X
Punkt ten dotyczył przyjęcia protokołów XXVI i XVII 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
protokoły zostały jednogłośnie przyjęte.

Ad. XI
Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodnicząca Rady zamknęła obrady
XXVIII sesji Rady Gminy Skąpe o godz. 1150
i
Na tym protokół zakończono i podpisano.
A
Przewodnicząca Rady
Protokół sporządziła: Ilona Żalisz

Halina fefą^zjłńska
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