PROTOKÓŁ Nr XXXIII/2017
z sesji Rady Gminy Skąpe
z dnia 27 października 2017 r.

Przewodnicząca Rady Gminy Halina Staszyńska otworzyła o godzinie 9— obrady
XXXIII sesji Rady Gminy Skąpe. Przywitała zebranych radnych, Sekretarza Gminy Alicję
Hoppen-Anyszko, Skarbnika Gminy Brygidę Sewohl, Strażnika Gminnego Juliusza
Tomaszewskiego, Kierownika OPS w Skąpem Artura Macula oraz przybyłych sołtysów
i mieszkańców gminy. Stwierdziła, że na stan 15 radnych wszyscy są obecni (lista obecności
w załączeniu), więc podjęte uchwały będą miały moc obowiązującą. Następnie
zaproponowała, aby do przesłanego porządku posiedzenia wprowadzić dodatkową uchwałę
w sprawie ustalenia miejscowości na terenie Gminy Skąpe, w której pobiera się opłatę
miejscową. Ponieważ więcej zmian nie zgłoszono, Przewodnicząca Rady poddała porządek
pod głosowanie. W wyniku głosowania porządek został jednogłośnie przyjęty i przedstawia
się następująco:
I.
Otwarcie obrad sesji.
II.
Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2017 rok,
2) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Skąpe na lata 2017-2027,
3) wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Skąpe,
4) ustalenia miejscowości na terenie Gminy Skąpe, w której pobiera się opłatę
miejscową,
5) opłaty miejscowej na terenie Gminy Skąpe,
6) nadania nazwy ulicy,
7) udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz
najemcy,
8) o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy
Skąpe,
9) o zmianie uchwały w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod
nazwą "Zakład Gospodarki Komunalnej w Skąpem".
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 o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Skąpe w roku szkolnym
2016/2017.
VII.
Ocena stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przebiegu sezonu
turystycznego.
VIII.
Analiza oświadczeń majątkowych.
IX.
Sprawy różne.
X.
Przyjęcie protokołu XXXII 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 2017 rok.
Skarbnik Gminy Brygida Sewohl poinformowała, że w stosunku do projektu uchwały
omawianego na posiedzeniu komisji zmienił się załącznik dot. wydatków środków
z funduszu sołeckiego w sołectwie Zawiszę.
Przewodniczący stałych Komisji przedstawili pozytywne opinie.
W wyniku głosowania uchwała Nr XXXI11/296/2017 została podjęta jednogłośnie
(15 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 2017-2027.
Przewodniczący stałych Komisji przedstawili pozytywne opinie.
W wyniku głosowania uchwała Nr XXXIII/297/2017 została podjęta jednogłośnie
(15głosów „za”, ©„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.
Przewodniczący stałych Komisji przedstawili pozytywne opinie.
W wyniku głosowania uchwała Nr XXXII1/298/2017 została podjęta jednogłośnie
(15 głosów „za", 0 „przeciw", 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
4) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
ustalenia miejscowości na terenie Gminy Skąpe, w której pobiera się opłatę miejscową
(materiały w załączeniu).
Skarbnik Gminy Brygida Sewohl dodała, że w wyniku podzielania projektu uchwały
w sprawie opłaty miejscowej na dwie, w obydwu projektach zmianie uległy podstawy
prawne.
Przewodniczący stałych Komisji przedstawili pozytywne opinie.
W wyniku głosowania uchwała Nr XXXIII/299/2017 została podjęta jednogłośnie
(15 głosów „za”, 0 „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.
Przewodniczący stałych Komisji przedstawili pozytywne opinie.
W wyniku głosowania uchwała Nr XXXIII/300/2017 została podjęta jednogłośnie
(15 głosów „za”, 0 „przeciw", 0 „wstrzymujących się") i stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
6) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
nadania nazwy ulicy.
Radny Jarosław Ślizień uważa, że w miejscowości wypoczynkowej Niesulice
powinniśmy stosować nazewnictwo ulic, kojarzące się bezpośrednio z wypoczynkiem.
Radna Bożena Szczepańska dodała, że mieszkańcy tej ulicy są zaskoczeni projektem
uchwały i twierdzą, że nikt z nimi nie uzgadniał nazwy. Ona sama jako sołtys
miejscowości także nie była wcześniej powiadomiona.
Radny Mariusz Kuźmicz uważa, że nazwa ulicy powinna być inna, ponieważ ta ulica na
mapie jest usytuowana w środku miejscowości, a proponowana nazwa to Skrajna.
Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko zapytała czy faktycznie aż tak dużym
problemem jest nazwa ulicy, którą urzędnik jednak konsultował z mieszkańcami, choć
być może me wszystkimi. W ad vocem na stwierdzenie Pana Kuźmicza, że ulica jest
w środku miejscowości Pani Sekretarz powiedziała, że ulica jest ostatnią ulicą
w miejscowości Niesulice po prawej stronie jadąc w kierunku Kalinowa, więc jej nazwa
jest jak najbardziej adekwatna do jej położenia.
Radna Bożena Szczepańska podkreśliła, że nie ma nic przeciwko nazwie, ale na
przyszłość prosi, aby informować przede wszystkim stałych mieszkańców, a także
sołtysa miejscowości.
Przewodniczący stałych Komisji przedstawili pozytywne opinie.
W wyniku głosowania uchwała Nr XXXI11/301/2017 została podjęta (13 głosów „za”,
1 „przeciw", 1 „wstrzymujący się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
7) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz
najemcy.
Radna Agnieszka Żak-Gwizda zapytała jaką opinię w sprawie komina należącego do
tego lokalu wydał kominiarz.
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Sekretarz Alicja Hoppen-Anyszko odpowiedziała, że opinia kominiarska zezwala na
szlamowanie komina. Usługa ta będzie kosztowała około 4 tys. zł, więc będzie dużo
tańsza niż instalacja gazowa. Wobec tego Wójt wnioskuje o bonifikatę w wysokości 95%.
Radny Jarosław Ślizień zapytał czy w tej wspólnocie jest to jedyny lokal komunalny.
Sekretarz Alicja Hoppen-Anyszko odpowiedział, że nie posiada takiej wiedzy.
Radny z Ciborza Mariusz Kuźmicz także tego nie wie.
Przewodniczący stałych Komisji przedstawili pozytywne opinie.
W wyniku głosowania uchwała Nr XXXIII/302/2017 została podjęta (14 głosów „za”,
0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
8) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały o zmianie
uchwały w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Skąpe.
Przewodniczący stałych Komisji przedstawili pozytywne opinie.
W wyniku głosowania uchwała Nr XXXIII/303/2017 została podjęta jednogłośnie
(15 głosów „za”, 0 „przeciw", 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
9) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały o zmianie
uchwały w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą
"Zakład Gospodarki Komunalnej w Skąpem".
Przewodniczący stałych Komisji przedstawili pozytywne opinie.
W wyniku głosowania uchwała Nr XXXIII/304/2017 została podjęta jednogłośnie
(15 głosów „za”, 0 „przeciw", 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.

Ad. III Interpelacje, wnioski i zapytania.
Radna Halina Staszyńska poinformowała, że koło cmentarza w Ołoboku jest mały
parking i odwiedzający groby w dniu 1 listopada parkują często na ulicy Chrobrego.
W związku z powyższym poprosiła o załatanie dziur w nawierzchni tej drogi. Dodała też, że
ze Starostwa Powiatowego w Świebodzinie otrzymała odpowiedź na interpelację dot. wycinki
drzew przy tej ulicy, utrudniających przejazd pojazdom rolniczym. Starostwo nie wyraziło
zgody na ich usunięcie tylko ogłowienie koron. Radna zapytała czy tą decyzję mogą jeszcze
zmienić.
Sekretarz odpowiedziała, że od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do
SKO, ale jeśli drzewa są zdrowe to Starostwo decyzji nie zmieni.
Radny Jarosław Ślizień przyłączył się do interpelacji zgłoszonej przez radną Halinę
Staszyńską. Potwierdził, że na ulicy Chrobrego dziury w nawierzchni mają nawet 10 cm
głębokości, a dosypywanie tłucznia nie przynosi spodziewanych efektów, ponieważ zostaje
on wypłukany. Ponadto zabieg ten powoduje podniesienie poziomu drogi i zalewanie
okolicznych posesji. Podobnie jest także przy innych ulicach w Ołoboku. Wydawanie
kilkudziesięciu tysięcy złotych rocznie na zakup tłucznia mija się z celem. Lepiej byłoby nie
robić nic, lub tylko zasypywać dziury i to jedynie na nieutwardzonym podłożu.
Radny Karol Dauksza zgłosił problem dotyczący boiska Orlik 2012 w Radoszynie.
Mimo wyznaczonych animatorów boisko w określonych w regulaminie godzinach jest
zamknięte, o czym informują dzieci i młodzież zainteresowani zajęciami w obiekcie.
Radny Andrzej Sworek zgłosił następujące wnioski i zapytania:
- jak przedstawia się sytuacja z budową chodnika przy drodze Błonie-Węgrzynice,
- co dalej z wozem asenizacyjnym,
- temat odprowadzenia wód opadowych z miejscowości Węgrzynice - radny na
bieżąco będzie monitorował temat,
- problem z parkingiem przy cmentarzu parafialnym w Węgrzynicach - radny
poinformował, że cmentarz został ogrodzony, wykonano ścieżki z polbruku, ale jest
problem z parkowaniem przy cmentarzu. Mieszkańcy wpadli na pomysł, aby przy
kościele w pasie drogi powiatowej wykonać miejsca parkingowe dla kilkunastu
samochodów. Inwestycję proponują wykonać ze środków z funduszu sołeckiego przy
pomocy gminy.
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Radny Mariusz Kuźmicz zgłosił wniosek do Starostwa Powiatowego w Świebodzinie
o załatanie jeszcze przed zimą dziur w nawierzchni drogi powiatowej Skąpe-Cibórz.
Następnie zwrócił uwagę, że zarówno przy drogach powiatowych, jak i wojewódzkich nie
zostały jeszcze sprzątnięte drzewa powalone przez orkan Ksawery. Ponadto radny zabrał
głos w sprawie samochodów parkujących na nowo wybudowanym chodniku przy
przedszkolu w Ciborzu. Poprosił o interwencję i skierowanie tych pojazdów na miejsca
przeznaczone specjalnie do parkowania.
Radni Zdzisława Mikołajczak oraz Mateusz Zywert także wnioskowali o załatanie
dziur w drogach powiatowych Pałck-Kępsko oraz Skąpe-Rokitnica.
Radny Andrzej Stańczak zapytał na jakim etapie jest inwestycja budowy nowych
punktów świetlnych.
Radny Mariusz Kuźmicz zgłosił, że na terenie osiedla Cibórz i szpitala w Ciborzu,
mniej więcej od tygodnia młodzi ludzie bawią się petardami, powodując zagrożenie dla ludzi
i niszczenie mienia. Prosi, aby zgłosić w Komendzie Powiatowej Policji w Świebodzinie
potrzebę częstszych patroli oraz podjęcie stosownych działań przez samego Strażnika.
Radna Bożena Szczepańska poinformowała, że wnioskowana przez nią od
dłuższego czasu lampa w Kalinowie, musiałaby zawisnąć na słupie zlokalizowanym na
prywatnej posesji, której właściciele nie wyrażają na to zgody. Wobec powyższego radna
prosi, aby lampę zawiesić po drugiej stronie i doświetlić skraj ulicy.
Ad. IV

Sekretarz Alicja Hoppen-Anyszko w imieniu nieobecnego Wójta udzieliła odpowiedzi
na zgłoszone interpelacje, wnioski i zapytania.
1. W sprawie ulicy Chrobrego w Ołoboku Sekretarz wyjaśniła, że oczekujemy na inwestycję
w ramach programu „schetynówka”, która jeśli otrzymamy dofinansowanie zakończy
problem dziur w tej drodze. Co do innych ulic odniosła się do wjazdu na tzw. osiedle
leśne i wyjaśniła, że m.in. spadające liście zatykają wlot do kanału, powodując
zatrzymywanie wody. W tym okresie częściej niż zwykle dokonywane jest czyszczenie.
2. Sprawa boiska Orlik w Radoszynie zostanie przeanalizowana, bo faktycznie okazuje się,
że z jednym animatorem jest problem.
3. Odnośnie chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Błonie-Węgrzynice Sekretarz
poinformowała, że na sesji Rady Powiatu w dniu 9 listopada podjęta zostanie uchwała
zabezpieczająca środki w budżecie na ten cel, a później zostanie ogłoszony przetarg.
Także na sesję Rady Gminy Skąpe przedłożony zostanie projekt uchwały
o współfinansowaniu zadania, które ostatecznie ma zostać wykonane do 30 czerwca
2018 r.
4. Na zapytanie dotyczące zakupu wozu asenizacyjnego Sekretarz odpowiedziała, że
przetarg został rozstrzygnięty i pojazd ma zostać dostarczony do 15 grudnia. Wobec
tego usługa wywozu nieczystości od mieszkańców gminy powinna być wdrożona od
1 stycznia 2018 r.
Radny Andrzej Stańczak zapytał czy w ramach przetargu będą budowane trzy szamba.
Sekretarz potwierdziła, że jednym z miejsc będzie boisko w Pałcku.a dwa kolejne na
pewno będą zlokalizowane przy obiektach komunalnych.
5. Propozycja budowy parkingu przy kościele w Węgrzynicach będzie się wiązała
z przygotowaniem dokumentacji technicznej, wobec czego Sekretarz poprosiła, aby
mieszkańcy wystosowali pisma do Starostwa Powiatowego i gminy o umożliwienie
realizacji inwestycji.
6. Interpelacje dotyczące załatania dziur w drogach powiatowych zostaną zgłoszone,
jednak z uwagi na warunki atmosferyczne naprawy mogą się nie udać przed zimą.
Radny Andrzej Stańczak opuścił posiedzenie o godzinie 9 .
Radny Mariusz Kuźmicz zauważył, że po wiosennych naprawach pozostawiono
mniejsze dziury w nawierzchni dróg, które teraz stały się duże i głębokie.
Radny Piotr Olszewski jest zdania, że powinno się zabronić wywożenia drzewa z lasu
w deszczowe dni, ponieważ samochody te powodują degradację dróg dojazdowych do
lasów i pól.

4

Radny Mariusz Kuźmicz zawnioskował o wycinkę akacji rosnących w pasie drogi
powiatowej Międzylesie-Skąpe.
7. Porządkowanie poboczy dróg powiatowych i wojewódzkich z powalonych drzew, na
bieżąco jest wykonywane i pewnie w najbliższym czasie służby dotrą na teren gminy
Skąpe. Dodała, że do połowy grudnia jest termin na wykonanie inwestycji remontu drogi
wojewódzkiej Skąpe-Radoszyn na odcinku 1 km i być może wtedy wiatrołomy zostaną
uprzątnięte.
Radny Mariusz Kuźmicz zapytał czy nie byłoby szybciej, gdyby zezwolono samym
mieszkańcom na sprzątnięcie powalonych drzew.
Sekretarz Alicja Hoppen-Anyszko obiecała zapytać w Starostwie czy takie działanie jest
możliwe.
8. Co do zgłoszonego przez radnego Kuźmicza problemu z wandalami odpalającymi
petardy w Ciborzu Sekretarz uznała, że jest to zadanie policji i Strażnik może
przygotować w tej sprawie pismo. Jednak najlepiej dzwonić od razu gdy te czynności są
wykonywane.
Radny Mariusz Kuźmicz uważa, że także interwencja Strażnika, jego obecność oraz
wypytywanie w sprawie przyniosą skutek. Ponadto powinien sprawdzić w okolicznych
sklepach czy tam nie prowadzi się zakazanej teraz sprzedaży petard.
Strażnik Gminny Juliusz Tomaszewski stwierdził, że w sklepach na terenie gminy na
pewno nie prowadzi się sprzedaży petard, a dla chcących je zakupić jest przecież
internet, gdzie przez cały rok prowadzona jest sprzedaż.
Sekretarz Alicja Hoppen-Anyszko uważa, że w takich sprawach niezrównana jest pomoc
mieszkańców, bo najprawdopodobniej oni doskonale znają tych wandali.
9. Co do budowy punktów świetlnych - to inwestycje są przygotowywane do realizacji, ale
Sekretarz nie zna terminów umowy, ponieważ ten temat pilotuje sam Pan Wójt.
Radna Bożena Szczepańska poinformowała, że na jeziorze Niesłysz pojawiły się białe
plamy ściekowe i kierują się one w stronę Kanału Ołobok. Radna poprosiła o interwencję
w tej sprawie i sprawdzenie pochodzenia plam. Dodała, że w tej sprawie odebrała już wiele
telefonów od zaniepokojonych tą sytuacją ludzi.
Radny Mariusz Kuźmicz zgłosił wniosek dot. wycinki suchych drzew rosnących
w pasie drogi wojewódzkiej Skąpe-Pałck. Jedno z tych drzew podczas orkanu Ksawery,
zostało złamane i powalone na jezdnię i stało się przyczyną wypadku samochodowego.
W związku z powyższym radny prosi o podjęcie działań, zmierzających do usunięcia
suchych drzew, zagrażających zdrowiu i życiu uczestników ruchu drogowego.
Ad. V
Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko przedstawiła informację o realizacji uchwał
Rady Gminy i pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
1. W dniu 30.09.2017 r. zakończyły się prace termomodernizacyjne w szkole podstawowej
w Międzylesiu oraz Gimnazjum w Radoszynie. Trwa rozliczenie przez Gminę Skąpe
projektu, który otrzymał dofinansowanie ze środków UE w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, jak również techniczne włączenie
wybudowanych mikroinstalacji do systemu dystrybucji energii oraz zgłoszenie urządzeń
grzewczych do Urzędu Dozoru Technicznego.
2. W dniu 20.10.2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim złożone zostały dokumenty niezbędne
do podpisania umowy o dofinansowanie gminnego programu rewitalizacji
współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata
2014-2020. Wartość projektu 56.000 zł. Wysokość wkładu własnego 5.700 zł.
3. W dniu 20.10.2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim złożone zostało sprawozdanie
z realizacji zadania współfinansowanego z budżetu województwa lubuskiego,
polegające na zakupie urządzeń na siłownię zewnętrzną w Niesulicach. Wartość
zadania 18.956,28 zł, dofinansowanie: 7.141,64 zł.
4. W dniu 24.10.2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim złożone zostały wyjaśnienia do uwag
w sprawie realizacji projektu budowy kanalizacji sanitarnej w m. Pałek oraz zmiany
sposobu zasilania sieci wodociągowej w m. Radoszyn. Przekazane wyjaśnienia pozwolą
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na zakończenie oceny wniosku aplikacyjnego przez UM. Wniosek ten złożony został
przez Gminę Skąpe w lutym 2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Przewiduje się, że umowa o dofinansowanie zadania podpisana
zostanie w listopadzie br. Termin rzeczowej realizacji zadania - do 31.08.2018 r.
Trwają przygotowania do uroczystości przekazania średniego wozu pożarniczogaśniczego jednostce OSP w Niekarzynie. Zakup samochodu możliwy był dzięki
projektowi realizowanemu przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Zielonej
Górze w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. Gmina Skąpe
jest partnerem w projekcie. Uroczystość zaplanowana została na dzień 4.11.2017 r.
w Niekarzynie.
Trwa realizacja rozbudowy budynku OSP w Podłej Górze, w ramach której powstanie
nowe stanowisko na samochód strażacki. Do jednostki w Podłej Górze trafi
w najbliższym czasie wóz użytkowany do tej pory przez OSP Niekarzyn. Roboty
budowlane w ramach zadania wykonuje firma RM-System Ryszard Wojewódka za kwotę
brutto blisko 150 000 PLN. Inspektorem nadzoru jest Pani Anna Kulawińska z firmy AJK
Architekt z Zielonej Góry za kwotę 5 535,00 zł. Zadanie przewidziane jest do końca
grudnia br.
Od nowego tygodnia rozpoczynamy remonty dwóch odcinków chodników przy drogach
powiatowych w m. Ołobok i Podła Góra. Zadania realizowały będą odpowiednio firmy
BAFLAST Robert Banicki z Ołoboku za kwotę 60 516,13 zł oraz firma SID BUD Maciej
Sidorowicz z Węgrzynie za kwotę 31 360,08 zł. Zakończenie robót zaplanowano do
15 grudnia br.
Przygotowujemy się również do realizacji zadania, które ma zostać przekazane
w najbliższym czasie Gminie Skąpe przez Województwo Lubuskie przy drodze
wojewódzkiej w m. Skąpe w zakresie budowy chodnika i zatoki postojowej przy
cmentarzy komunalnym. Szacowana wartość zadania ok. 45 000 zł.
Niestety nie udało się wyłonić wykonawcy na budowę nowego odcinka chodnika
w m. Ołobok (wartość zadania ok. 150 000 zł), którego realizację 14.09.2017 r. powierzył
Gminie Skąpe Powiat Świebodziński. Prawdopodobnie przy utrzymaniu woli Powiatu,
przystąpimy ponownie do przetargu wiosną 2018 r.
Zleciliśmy wykonanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej w m. Łąkie 16 000 zł i przebudowy z rozbudową sali wiejskiej w m. Ołobok - 16 605,00 zł. Termin
wykonania dokumentacji do końca 2017 r.
Przystępujemy do postępowania wyboru wykonawcy zadania dotyczącego wykonania
ujęcia wód podziemnych na stadionie sportowym w m. Cibórz - szacowana wartość
zadania 15 000,00 zł.
Trwają negocjacje z Nadleśnictwem Świebodzin w kwestii ich partycypowania
w kosztach naprawy przepustu drogowego w drodze gminnej w m. Łąkie - wylot
w kierunku Międzylesia. Po ustaleniu warunków finansowania zadania, przystąpimy do
wyboru wykonawcy przedmiotowego remontu.
Czekamy na dostawę zamówionych nowych wiat przystankowych w m. Zawiszę
i Radoszyn. Łączna wartość 8800 zł.
Przygotowujemy przetarg na transport dzieci do szkół na rok 2018 - planowane
ogłoszenie postępowania do końca przyszłego tygodnia - szacowana wartość ok.
200 000 zł.
Rozpoczynamy również procedurę wyboru wykonawców konserwacji drogowego
oświetlenia gminnego. Trwa zliczanie awarii i kosztów poniesionych na przedmiotowe
cele w roku bieżącym.
Na zakończenie Sekretarz poinformowała, że trwają przygotowania do obchodów Święta
Niepodległości. W piątek 10 listopada w Ciborzu będzie Koncert Patriotyczny Kadetów
Kursu Orkiestr Wojskowych z Poznania, a w sobotę 11 listopada w kościele parafialnym
w Ołoboku odbędzie się uroczysta msza święta z udziałem Kompani Honorowej
17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej z Międzyrzecza, następnie Apel Pamięci
i o godz. 17.00 w sali gimnastycznej w Ołoboku Wieczornica. Sekretarz poprosiła
radnych o obecność na uroczystościach.
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Radny Mariusz Kuźmicz zgłosił problem na plaży gminnej w Ciborzu. Z powodu
zatkanego odpływu wody do kanału, zalany został pomost. Radny prosi o zgłoszenie sytuacji
odpowiednim służbom.
Radna Halina Staszyńska - poinformowała, że w wyniku budowania przez bobry tam,
woda w kanale przy szkole przestaje płynąć. Taka sytuacja ma właśnie miejsce, więc radna
prosi o interwencję.
Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anszko poinformowała o inicjatywie sołtysa Skąpego
Alicji Ratajczak. Pani Sołtys zaproponowała, aby w gminie wprowadzić coroczne obchody
dnia seniora. W bieżącym roku postanowiła zorganizować seniorom uroczystość, podczas
której przewiduje występ teatralny. Sekretarz prosi o zastanowienie w poszczególnych
sołectwach nad propozycją.
Radny Jarosław Ślizień zauważył, że zorganizowanie występu wiąże się
z wydatkowaniem minimum 500 zł.
Radna Halina Staszyńska uważa, że pomysł organizacji gminnego dnia seniora jest
dobry. Co roku można zaproponować seniorom inny rodzaj rozrywki.
Przewodnicząca Rady ogłosiła 5-minutową przerwę w obradach.
Ad. VI
Radny Andrzej Stańczak powrócił na salę posiedzeń o godz. 1015.
Inspektor Urzędu Gminy Anna Cieplicka przedstawiła informację o stanie realizacji
zadań oświatowych w Gminie Skąpe w roku szkolnym 2016/2017 (w załączeniu).
Radny Mariusz Kuźmicz w kontekście kosztów funkcjonowania oświaty, przypomniał
jak na spotkaniu w gimnazjum w Radoszynie pani Kurator Oświaty oraz poseł Kurzępa
namawiali do utworzenia czwartej szkoły podstawowej w gminie.
Inspektor Anna Cieplicka dodała, że w związku z podwyżkami dla nauczycieli od
kwietnia, musimy się liczyć z jeszcze większymi wydatkami.
Radny Andrzej Stańczak podkreślił niski koszt przeprowadzania remontów w szkole w
Niekarzynie. Wyjaśnił, że dzieje się z tak, ponieważ większość prac wykonują osoby
zatrudnione w szkole.
Inspektor Anna Cieplicka potwierdziła, że szkoła w Niekarzynie remonty wykonuje
własnymi siłami, bez zatrudniania fachowców.
Radny Mariusz Kuźmicz zapytał co będzie z oddziałem „S” po wygaszeniu
gimnazjum.
Inspektor Anna Cieplicka odpowiedziała, że w tej sprawie szpital jeszcze nie podjął
decyzji.
Radna Halina Staszyńska zauważyła, że w wyniku reorganizacji oświaty żaden
nauczyciel nie stracił pracy.
Radna Zdzisława Mikołajczak zapytała co będzie z nauczycielami po wygaszeniu
gimnazjum.
Inspektor Anna Cieplicka wyjaśniła, że w tej sprawie dyskusje będą jeszcze
prowadzone.

Ad. VII
Strażnik Gminny Juliusz Tomaszewski przedstawił informację na temat stanu
porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przebiegu sezonu turystycznego
(w załączeniu).
Radny Andrzej Sworek zapytał ile mandatów wystawił Strażnik w sezonie za złe
parkowanie.
Strażnik odpowiedział, że było to 8 mandatów na kwotę 600 zł.
Radny Andrzej Sworek uważa, że za okres 4 miesięcy jest to bardzo mała liczba
mandatów. Sam często przejeżdża przez Nieś ulice w sezonie i widzi źle zaparkowane auta.
Strażnik wyjaśnił, że nie zawsze miał możliwość być w danym miejscu, ponieważ
podejmował też inne interwencje. Poza mandatami zastosował także 20 pouczeń.
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Radny Andrzej Sworek zauważył, że niektóre samochody wjeżdżają nawet na ścieżki
rowerowe. Wcześniej były ustawione kamienie, uniemożliwiające przejazd a teraz nie ma nic.
Strażnik wyjaśnił, że nawet wkopane słupy były wyrywane.
Radny Andrzej Sworek przypomniał, że kiedyś była mowa o zakupie kamery. Teraz
można by ją wykorzystać właśnie przy wjeździe na ścieżkę. Radny obawia się, że może tam
dojść do wypadku.
Strażnik powiedział, że jak jest potrzeba to pożycza kamerę od straży leśnej.
W przypadku ścieżki rowerowej jest jeszcze kilka innych dróżek, którymi można przedostać
się samochodem na ścieżkę. Zapewnił jednak, że postara się zabezpieczyć ten konkretny
wjazd.
Radny Mariusz Kuźmicz stwierdził, że jest przeciwnikiem nakładania mandatów na
kierujących samochodami przez Straż Gminną.
Radny Andrzej Sworek uważa, że Rada Gminy powinna wystąpić do policji
o dodatkowe służby na pilnowanie porządku w weekendy w Niesulicach. Ostatnio nawet
zgodzili się dofinansować kwotą 4 tys. zł zakup samochodu policyjnego.
Strażnik przypomniał, że aktualnie policja ma problemy kadrowe i nie ma policjantów,
których można by wysyłać w każdy weekend do Niesulic.
Radny Józef Roszczyk uważa, że jeden człowiek nie jest w stanie dopilnować
wszystkiego. Warto by wystąpić do policji z zapytaniem jakie oni mają wyniki w sezonie i ile
mandatów za złe parkowanie wystawili. Radny bardzo pozytywnie ocenia pracę Strażnika,
a bezpieczeństwa nie można oceniać na podstawie wystawionych mandatów.
Radny Jarosław Ślizień zaproponował, aby przy wjeździe na plażę gminną tzw.
lumelowską wyznaczyć parking płatny, skoro i tak samochody tam wjeżdżają.
Radna Bożena Szczepańska zwróciła uwagę, że w tym miejscu jest plac zabaw i nie
ma miejsca na parking.
Sekretarz Alicja Hoppen-Anyszko dodała, że przy jeziorze jest strefa chroniona i nikt
nie wyrazi zgody na organizację parkingu. Uważa, że jedynie mandatami jesteśmy w stanie
zdyscyplinować ludzi. Gdy na zorganizowanych parkingach są wolne miejsca wtedy mandaty
jak najbardziej są wskazane. Gorzej jest w sytuacji, kiedy na parkingach nie ma miejsca,
ponieważ nie można wskazać nowego miejsca parkowania.
Radny Andrzej Sworek podkreślił, że w głównej mierze chodzi mu o karanie
mandatami za parkowanie przy wjazdach na ścieżki rowerowe.
Sekretarz Alicja Hoppen-Anyszko zauważyła, że większość ludzi stosuje się do
przepisów. Pozostawiają samochody na wyznaczonych parkingach i idą z całymi rodzinami
nad jezioro. Z kolei ci, którzy nie przestrzegają prawa i wjeżdżają pod zakaz, zagrażają
bezpieczeństwu i te osoby należy karać.
Radny Piotr Olszewski zaproponował, aby wystąpić do Lasów Państwowych, aby
zorganizowali parking na terenie leśnym, na czym mogliby jeszcze zarobić.

Ad. VIII
Przewodnicząca Rady Gminy Halina Staszyńska przedstawiła przygotowaną przez
siebie analizę oświadczeń majątkowych (w załączeniu), a także zapoznała radnych
z uwagami zgłoszonymi przez Urząd Skarbowy. Podsumowując stwierdziła, że
w oświadczeniach jest bardzo dużo nieprawidłowości powielanych z roku na rok. Dlatego też
poprosiła, aby radni rzetelniej wypełniali oświadczenia, bazując na uwagach z lat
poprzednich.
Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko przedstawiła analizę oświadczeń
majątkowych kierowników jednostek organizacyjnych i innych osób zobowiązanych
(w załączeniu).
Radny Mariusz Kuźmicz stwierdził, że nieprawidłowości w oświadczeniach wynikają
z różnej interpretacji. Sam zastanawia się czy dietę radnego należy wpisywać do
oświadczenia.
Sekretarz Gminy wyjaśniła, że dieta radnego jest dochodem, chociaż
nieopodatkowanym i należy ją do oświadczenia wpisywać. Dodała również, że oświadczenia
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są od lat takie same i wszelkie nowe pojawiające się w poszczególnych latach interpretacje
są podawane radnym każdorazowo przed wypełnianiem oświadczeń.

Ad. IX

Radna Halina Staszyńska zapytała kiedy nastąpi rozstrzygnięcie konkursu na
dofinansowanie przebudowy ulicy Chrobrego w Ołoboku.
Sekretarz odpowiedziała, że wydaje jej się, że będzie to połowa listopada.
Radny Andrzej Sworek poprosił, aby na następne posiedzenie przygotować
informację dot. działań podjętych przez ochotnicze straże pożarne po przejściu orkanu
Ksawery.
Ad. X

Punkt ten dotyczył przyjęcia protokołu XXXII 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. XI

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska
zamknęła obrady XXXIII sesji Rady Gminy Skąpe o godz. 1135.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokół sporządziła: Ilona Żalisz
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