PROTOKÓŁ Nr XXXIV/2017
z sesji Rady Gminy Skąpe
z dnia 30 listopada 2017 r.

Przewodnicząca Rady Gminy Halina Staszyńska otworzyła o godzinie 9— obrady
XXXIV sesji Rady Gminy Skąpe. Przywitała zebranych radnych, Wójta Gminy Zbigniewa
Wocha, 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 obecnych jest 12 osób (nieobecni: Agnieszka ŻakGwizda, Mateusz Zywert, Zdzisława Mikołajczak lista obecności w załączeniu), więc podjęte
uchwały będą miały moc obowiązującą. Następnie zaproponowała, aby do przesłanego
porządku posiedzenia wprowadzić dodatkową uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na
wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków. 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) ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017,
3) zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia
ścieków dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skąpem na 2018 rok,
4) wysokości dopłat do ceny 1 nr wody i ścieków w 2018 roku,
5) wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Skąpe nieruchomości oznaczonej
geodezyjnie nr 446/10, obręb Skąpe,
6) Programu współpracy Gminy Skąpe z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami w 2018 roku,
7) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach
wsparcia,
8) Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018 ~ 2020,
9) wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżaw w trybie bezprzetargowym,
10) przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im.
Janusza Korczaka w Międzylesiu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Janusza
Korczaka w Międzylesiu,
11) przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej
w Niekarzynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Niekarzynie,
12) przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej
w Ołoboku w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Ołoboku,
13) udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
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.
Sprawy różne.
VII.
Przyjęcie protokołu XXXIII sesji Rady Gminy Skąpe.
VIII.
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.
Radna Agnieszka Żak-Gwizda przybyła na posiedzenie o godz. 907.
Skarbnik Gminy Brygida Sewohl poprosiła, o wprowadzenie następujących zmian do
projektu uchwały omawianego na posiedzeniu komisji:
- zmiana paragrafu dotyczącego wydatków na dotację zabytku z § 6570 na § 2720.

- zwiększenie wydatków na zakup paliwa samochodu straży gminnej,
- zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia w rozdziale Urzędy gmin.
Zmianie ulega treść uchwały w § 1.1:
1.Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Skąpe na 2017 rok, zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi ogółem
26.600.182,95 zł, w tym:
-wydatki bieżące 21.171.853,92 zł
- wydatki majątkowe 5.428.329,03 zł.
Przewodniczący stałych Komisji przedstawili pozytywne opinie nt. przedmiotowej
uchwały.
W wyniku głosowania uchwała Nr XXXIV/305/2017 została podjęta jednogłośnie
(13 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
2) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017.
Przewodniczący stałych Komisji przedstawili pozytywne opinie nt. przedmiotowej
uchwały.
W wyniku głosowania uchwała Nr XXXIV/306/2017 została podjęta jednogłośnie
(13 głosów „za”, 0 „przeciw", 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
3) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia
ścieków dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skąpem na 2018 rok.
Kierownik ZWiK w Skąpem Krzysztof Legieć poinformował, że w przedłożonych radnym
projektach błędnie wpisano kwoty dot. ceny dostarczenia 1 m3 wody dla odbiorców
pozostałych zamiast 4,57 zł powinno być 4,49 zł oraz miesięcznej opłaty abonamentowej
za odprowadzone ścieki dla nieopomiarowanych zamiast 4,09 zł powinno być 5,46 zł.
Także w uchwale dot. wysokości dopłat poprosił o wprowadzenie zmiany kwoty dopłaty
do ceny 1 m3 dostarczonych ścieków z kwoty 0,98 zł na 0,99 zł.
Następnie Kierownik przedstawił prezentację multimedialną dot taryfy na 2018 rok
(w załączeniu).
Radny Jarosław Ślizień zwrócił uwagę, że w br. w gminie Łagów obowiązywała stawka
za wodę wysokości 2,56 i dopłaty z gminy w wysokości 50%.
Kierownik wyjaśnił, że dane które przedstawił posiada z obowiązujących w tych gminach
uchwał.
Radny Andrzej Sworek zapytał jaka jest ściągalność należności za wodę i ścieki
w gminie oraz skąd biorą się dopłaty z budżetu gminy.
Kierownik stwierdził, że nie posiada przy sobie danych dot. ściągalności należności za
wodę i ścieki.
Wójt poinformował, że temat ten był omawiany miesiąc temu. Zaległości z tytułu opłat za
pobór wody i doprowadzenie ścieków od wielu lat pozostająca tym samym poziomie
czyli ok. 90%. Niestety poprawa sytuacji finansowej rodzin korzystających ze
świadczenia 500+, w żaden sposób nie wpłynęła na wskaźnik uiszczania należności.
Oczywiście zgodnie z prawem podejmowane są czynności windykacyjne, ale
postępowania komornicze nie przynoszą spodziewanych efektów, gdyż świadczenia
z pomocy społecznej nie są wliczane do dochodu.
Radna Halina Staszyńska przypomniała, że Wójt wspominał o możliwości odcięcia wody
dłużnikom.
Wójt potwierdził, że prawo dopuszcza taką sankcję, tyle że często w tych rodzinach są
dzieci i decyzja o odcięciu wody nie należy do łatwych.
Radny Andrzej Sworek nie do końca zgadza się z teorią przedstawioną przez Wójta.
Właśnie przez brak decyzji o odcięciu wody, kolejne pokolenie uczymy, że nie
wywiązywanie się z obowiązku płacenia, nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami.
Kierownik ZWiK Krzysztof Legieć odpowiadając na pytanie dotyczące dopłat wyjaśnił, że
wszystkie koszty funkcjonowania Zakładu dzielone są na ilość sprzedanej wody,
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tak otrzymany wynik wskazuje wysokość opłaty za wodę. Taką właśnie kwotę płacą
przedsiębiorcy. Z kolei opłata dla mieszkańców jest obniżana poprzez stosowanie dopłat
z budżetu gminy (poprzez dotację dla Zakładu).
Zgodnie z unijną zasadą
„zanieczyszczający płaci” dopłata ta jest każdego roku mniejsza, aby w konsekwencji
doprowadzić do sytuacji, że odbiorcy będą ponosili pełne koszty. W planach na 2018 r.
obniżamy mocno koszty funkcjonowania Zakładu, aby tym samym zmniejszyć dopłatę
z gminy.
Radny Andrzej Sworek zapytał jak obliczana jest ilość zużytej wody i ścieków.
Kierownik wyjaśnił, że ustawa przewiduje licznik na wodę, który u wszystkich stosujemy
i urządzenie pomiarowe na ścieki, którego dla indywidualnych odbiorców się nie stosuje.
Zgodnie z prawem jeśli tego urządzenia nie ma, to obciążamy za ilość zużytej wody.
Ustawa dopuszcza także stosowanie tzw. pod liczników ogrodowych na wodę, przy
których nie jest pobierana opłata za ścieki.
Radny Jarosław Ślizień zapytał jak obliczana jest zdolność gospodarstwa do ponoszenia
opłat.
Kierownik wyjaśnił, że przelicza się średni dochód (wg GUS) na czteroosobową rodzinę.
Jeśli proponowana stawka nie przekracza progu 3% tego dochodu, to jest
akceptowalna.
Radny Andrzej Stańczak opuścił obrady o godz. 945.
Radny Jarosław Ślizień zapytał czy Zakład ma narzędzia kontrolujące wymianę
urządzeń wodomierzalnych.
Kierownik odpowiedział, że takim urządzeniem jest program komputerowy. W 2018 r.
planowana jest wymiana liczników w poszczególnych miejscowościach (zgodnie z trasą
inkasenta).
Radny Jarosław Ślizień zapytał czy po ostatniej awarii w Ołoboku oszacowane są koszty
i czy polisa zabezpieczy odszkodowania.
Kierownik wyjaśnił, że aktualnie prowadzony jest proces rozpoznawania sprawy przez
firmę ubezpieczeniową. Zagadnieniem zajmuje się Pani Sekretarz.
Wójt Zbigniew Woch potwierdził, że ubezpieczyciel podjął już czynności.
Radny Krzysztof Szymczak zgłosił wniosek o zakup agregatu prądotwórczego do
hydroforni w Węgrzynicach zasilającej w wodę miejscowości Błonie, Węgrzynice
i Zawiszę.
Radna Bożena Szczepańska zaproponowała, aby pomyśleć kompleksowo o zakupie
agregatów.
Wójt potwierdził zasadność zgłoszonego wniosku. Jeśli okaże się, że istnieje możliwość
uzyskania dofinansowania, to może uda się zakupić agregaty jeszcze w tym roku.
Radna Halina Staszyńska zwróciła uwagę, że ponownie wykryto bakterię coli.
Kierownik ZWiK Krzysztof Legieć poinformował, że w dniu wczorajszym otrzymał wynik
badania wody informujący, że w jednym litrze znaleziono 4 jednostki bakterii coli.
Z uwagi na tak małą ilość bakterii sanepid zezwolił na warunkowe spożycie wody po jej
wcześniejszym zagotowaniu. Ponadto standardowo wprowadzono procedury polegające
na chlorowaniu wody i płukaniu sieci. Po kilku dniach ponownie zostanie
przeprowadzone badanie.
Wójt Zbigniew Woch potwierdził, że przepisy w takich sytuacjach są jednoznaczne
i sanepid podchodzi do nich bardzo radykalnie.
Przewodniczący stałych Komisji przedstawili pozytywne opinie nt. przedmiotowej
uchwały.
W wyniku głosowania uchwała Nr XXXIV/307/2017 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
wysokości dopłat do ceny 1 m3 wody i ścieków w 2018 roku.
Kierownik ZWiK Krzysztof Legieć jeszcze raz zwrócił uwagę na zmianę w uchwale dot.
wysokości dopłaty do ceny 1 m3 dostarczonych ścieków z kwoty 0,98 zł na 0,99 zł.
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Przewodniczący stałych Komisji przedstawili pozytywne opinie nt. przedmiotowej
uchwały.
W wyniku głosowania uchwała Nr XXXIV/308/2017 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 nabycie na rzecz Gminy Skąpe nieruchomości oznaczonej
geodezyjnie nr 446/10, obręb Skąpe.
Przewodniczący stałych Komisji przedstawili pozytywne opinie nt. przedmiotowej
uchwały.
W wyniku głosowania uchwała Nr XXXIV/309/2017 została podjęta (11 głosów „za”,
0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Wójt Zbigniew Woch zabierając głos stwierdził, że zasadniczo gmina odmawia
przejmowania dróg wewnętrznych. W tym konkretnym przypadku mieszkańcy sami
wybudowali kanalizację i wodociąg, które następnie przekazali gminie. W tym stanie
rzeczy uważa za zasadne przejęcie drogi, w której znajdują się gminne media.
Radna Bożena Szczepańska uważa, że w gminie jest wiele innych miejsc, które od
dawna czekają na oświetlenie.
Wójt zwrócił uwagę, że o tym czy w tym miejscu będzie budowane oświetlenie czy nie
zadecydują radni, a przejęcie drogi tego nie przesądza.
6) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
Programu współpracy Gminy Skąpe z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami w 2018 roku.
Radny Jarosław Ślizień zapytał z czego wynikają zapisy dotyczące rodzajów
dotowanych działalności.
Sekretarz Alicja Hoppen-Anyszko wyjaśniła, że uchwała wskazuje tylko kierunki
działania gminy, których realizację może przekazać podmiotom zewnętrznym, które
mogą wziąć udział w konkursie. Zarówno zakres działalności jak i kwoty wynikają
z zapotrzebowania z lat poprzednich. Projekt uchwały podlega konsultacjom
społecznym, podczas których stowarzyszenia mogą wnosić uwagi, które obowiązkowo
muszą zostać przekazane radzie gminy.
Radny Jarosław Ślizień zapytał czy jeśli w trakcie konsultacji wyniknie potrzeba
zwiększenia środków na daną działalność, to czy są one przesuwane z innej działalności
w ramach programu.
Sekretarz wyjaśniła, że w uchwale wskazane są minimalne kwoty i nie są one wiążące,
ale mają związek z planowaniem budżetu. Konkretne kwoty dotacji ustalane są w trakcie
konkursu. Na prośbę stowarzyszeń przyspieszamy ogłaszanie konkursów, aby ze
środków mogli korzystać wcześniej.
Radny Andrzej Stańczak powrócił na salę obrad o godz. 1O10.
Przewodniczący stałych Komisji przedstawili pozytywne opinie nt. przedmiotowej
uchwały.
W wyniku głosowania uchwała Nr XXXIV/309/2017 została podjęta jednogłośnie
(13 głosów „za", 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
7) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
Kierownik OPS w Skąpem Artur Macul poinformował, że ośrodek ma podpisane umowy
z dwiema noclegowniami: Kościół Zielonoświątkowy w Świebodzinie - 2 miejsca
i noclegownia w Lutynce. Zagwarantowane są tam pobyty całodobowe, a co
najważniejsze nie płacimy za gotowość tylko za osoby faktycznie tam przebywające.
Uchwała, o której mowa dotyczy opłat dla osób posiadających dochód.
Radna Halina Staszyńska zapytała czy w tym roku są już tam osoby z gminy.
Kierownik odpowiedział, że aktualnie w jednym ośrodku przebywa jedna osoba. Na
terenie gminy są jeszcze cztery osoby bezdomne, ale póki co mają gdzie się schronić
przed zimą i nie chcą iść do noclegowni.
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Radny Jarosław Ślizień zapytał czy takie wsparcie dotyczy tylko osób bezdomnych.
Kierownik wyjaśnił, że zgodnie z ustawą z takiej formy pomocy mogą skorzystać osoby,
które tego wymagają.
Przewodniczący stałych Komisji przedstawili pozytywne opinie nt. przedmiotowej
uchwały.
W wyniku głosowania uchwała Nr XXXIV/310/2017 została podjęta jednogłośnie
(13 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
8) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018 - 2020.
Radny Jarosław Ślizień zapytał dla jakich rodzin dedykowane jest wsparcie.
Kierownik OPS Artur Macul wyjaśnił, że wsparcie polega na pracy asystenta rodziny. Na
wniosek pracownika socjalnego asystent przydzielany jest rodzinie, która tego wymaga
pełni funkcję opiekuńczo-wychowawczą. Aktualnie do pracy z 12 rodzinami z terenu
gminy wyznaczony jest asystent rodziny. Warto zaznaczyć, że współpraca jest możliwa
tylko wtedy, gdy rodzina wyraża na to zgodę. Najczęściej asystent przydzielany jest
rodzinie, która posiada już dozór kuratorski. Jeśli rezygnuje z pracy z asystentem
automatycznie powiadamiany jest o tym sąd.
Przewodniczący stałych Komisji przedstawili pozytywne opinie nt. przedmiotowej
uchwały.
W wyniku głosowania uchwała Nr XXXIV/311/2017 została podjęta jednogłośnie
(13 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.
Radny Mariusz Kuźmicz poprosił o wycofanie uchwały z porządku posiedzenia,
ponieważ wśród mieszkańców wspólnoty, wokół której ma być jedna z dzierżaw nie
wszystkie wątpliwości zostały wyjaśnione.
Wójt Zbigniew Woch poparł wniosek radnego o wycofanie uchwały z porządku
posiedzenia. Nie tylko mieszkańcy ale i radni z Ciborza mają wątpliwości, które na etapie
pracy w komisji nie zostały do końca wyjaśnione.
W wyniku głosowania projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów
dzierżaw w trybie bezprzetargowym jednogłośnie został wycofany z porządku obrad.
10) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im.
Janusza Korczaka w Międzylesiu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im Janusza
Korczaka w Międzylesiu.
Przewodniczący stałych Komisji przedstawili pozytywne opinie nt. przedmiotowej
uchwały.
W wyniku głosowania uchwała Nr XXXIV/312/2017 została podjęta jednogłośnie
(13 głosów „za”, 0 „przeciw", 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
11) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w
Niekarzynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Niekarzynie,
Przewodniczący stałych Komisji przedstawili pozytywne opinie nt. przedmiotowej
uchwały.
W wyniku głosowania uchwała Nr XXXIV/313/2017 została podjęta jednogłośnie
(13 głosów „za”, 0 „przeciw", 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
12) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej
w Ołoboku w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Ółoboku.
Przewodniczący stałych Komisji przedstawili pozytywne opinie nt. przedmiotowej
uchwały.
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W wyniku głosowania uchwała Nr XXXIV/313/2017 została podjęta jednogłośnie
(13 głosów „za”, 0 „przeciw", 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
13) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Przewodniczący stałych Komisji przedstawili pozytywne opinie nt. przedmiotowej
uchwały.
W wyniku głosowania uchwała Nr XXXIV/314/2017 została podjęta jednogłośnie
(13 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Ad. III
Radny Andrzej Sworek:
Poprosił o pilną naprawę wiaty przystankowej w m. Węgrzynice.
Poinformował, że otrzymał odpowiedź na swoje interpelacje ze Starostwa Powiatowego
w Świebodzinie w sprawie braku możliwości przerzucenia wód ze stawku p.poż. do rowu
chłonnego. Wyjaśnił, że nie chodzi mu o wodę ze stawku tylko z dróg nieutwardzonych,
po których nawet po małych opadach deszczu płyną rzeki.
- Zwrócił uwagę, że pomimo wielokrotnie zgłaszanej przez niego interpelacji dotyczącej
naprawy pobocza drogi powiatowej Węgrzynice-Rokitnica,
w wyznaczanych
w odpowiedziach terminach naprawy nie są realizowane. Ponadto poprosił
o sprzątnięcie z poboczy dróg powiatowych gałęzi, pozostawionych po drzewach
powalonych podczas silnych porywów wiatru.
- Zapytał czy styczeń jest realnym terminem na rozpoczęcie świadczenia usługi wywozu
nieczystości ciekłych i czy gmina ogłosi zapotrzebowanie na pracownika do obsługi
samochodu.
Radny Jarosław Ślizień zapytał o możliwość sprzedaży działki gminnej,
zlokalizowanej w centrum wsi przy ul. Krośnieńskiej koło posesji Nr 1, na której stale
panuje nieporządek oraz o inwestycję remontu ul. Chrobrego w Ołoboku.
Radna Bożena Szczepańska po raz kolejny podjęła temat lampy ulicznej w Kalinowie.
Wie, że właściciele działki, na której stoi słup, nie wyrażają zgody na zawieszenie oprawy,
ale może jest jakiś sposób, aby oświetlić posesję sąsiednią.
Radni Mariusz Kuźmicz oraz Krzysztof Szymczak wnioskowali o zebranie
z nawierzchni dróg powiatowych relacji Skąpe-Cibórz, Węgrzynice-Zawisze i Podła GóraSycowice zalegającej ziemi, która uniemożliwia odpływ wód opadowych.
Radny Jarosław Ślizień wnioskował o usunięcie drzewa zalegającego w Kanale
Ołobockim pomiędzy ul. Wojciechowskiego a ul. Polną. Poprosił także o uregulowanie
zegara odpowiadającego za oświetlenie uliczne.
Wójt poprosił, aby radny po sesji przekazał dokładną informację odnośnie czasu
przesunięcia zegara i miejsc we wsi.
Radny Jarosław Ślizień zapytał o możliwość dostarczenia jeszcze w tym roku
tłucznia na drogę przy blokach tzw. leśnych. W samej miejscowości mają jeszcze 2 lub 3
tony, ale to nie wystarczy.
Wójt odpowiedział, że nie wie czy na ten cel są jeszcze środki w budżecie. Ponadto
w okresie poremontowym ciężko jest znaleźć dostawcę tłucznia.
Radny Mariusz Kuźmicz także poprosił o przestawienie godzin włączania i wyłączania
oświetlenia ulicznego. Dokładne informacje na ten temat przedłoży Wójtowi. Następnie
wnioskował o pilną naprawę drogi pomiędzy wspólnotami Nr 31 i 32 w Ciborzu.
Radna Bożena Szczepańska zgłosiła, że na drogę prowadzącą do ośrodków
wypoczynkowych w Niesulicach niebezpiecznie pochylają się dwa drzewa.
Radna Halina Staszyńska poinformowała, że w nawierzchni drogi powiatowej na
ul. Wojciechowskiego w Ołoboku (na wprost świetlicy wiejskiej) zapadła się studzienka.
Sołtys Pałcka Grzegorz Kacprzyk zwrócił uwagę, że z łąk wokół Pałcka nie udało się
wykonać drugiego pokosu siana, z uwagi na zastoiska wody. Mieszkańcy miejscowości
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przez całe lato zmuszeni byli pompować wodę z piwnic, tak wysoki jest jej poziom. Ponadto
sołtys zwrócił się z prośbą o odtworzenie i udrożnienie dróg polnych wokół miejscowości
Pałek Nr 333 (z Pałcka do Łąkiego) i Nr 330 (droga została zaorana dawno temu, przez co
rolnicy muszą naddawać wiele kilometrów).
Radny Piotr Olszewski popiera sołtysa Kacprzyka. Drogi polne są w tragicznym
stanie a najbardziej uszkadzają je samochody wywożące drzewo z lasu, kiedy to po opadach
deszczu jeżdżą po miękkim podłożu.
Sołtys Grzegorz Kacprzyk w dużym stopniu wini także rolników, którzy przeorują
drogi, zwiększając areał uprawny. Może spodziewane efekty przyniosło by ukaranie takich
rolników dla przykładu.
Radna Halina Staszyńska zauważyła, że kiedyś z Ołoboku droga prowadząca nad
jezioro była przejezdna a dzisiaj już tak nie jest.
Ad. IV
W tym punkcie Wójt udzielił odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, wnioski
i zapytania.
1. Problem z drogami polnymi, o którym wspomniał sołtys Kacprzyk, jest poważny, ale jeśli
rolnicy sami nie będą się upominali to do rozstrzygnięć pozostaje jedynie sąd. Gmina
uczestniczy już jednym takim sporze przed sądem. Są to procedury kosztowne
i trwające bardzo długo. Smutne jest to, że ludzi wiedza o tym, że niszczenie oznakowań
geodezyjnych jest karalne, a mimo to nic sobie z tego nie robią.
Sołtys Grzegorz Kacprzyk nie zgadza się z opinią Wójta odnośnie załatwiania tych
spraw między rolnikami. Upominanie się nawzajem tylko by zaszkodziło. Co innego jak
urząd występuje z oficjalnym pismem.
Wójt zwrócił uwagę, że gmina przed nałożeniem mandatu musiałaby wszcząć
postępowanie geodezyjne, zapłacić geodecie i ponieść duże koszty.
Radny Piotr Olszewski jest zdania, że jeśli problem dotyczy wielu miejscowości
w gminie, to warto go poruszyć na zebraniach wiejskich.
Wójt zaproponował, powołanie komisji, która zajęłaby się sprawą dróg polnych.
2. Dużym problemem jest także kwestia odwodnienia. Wójt namawia mieszkańców Pałcka,
aby ponownie wstąpili do spółek wodnych. Jednym z powodów takiego stanu rzeczy jest
fakt, że od wielu lat rowy w otoczeniu Pałcka nie były konserwowane.
Grzegorz Kacprzyk wyjaśnił, że mieszkańcy miejscowości nie chcą wstępować do
spółek wodnych.
Radny Mariusz Kuźmicz zwrócił uwagę, że od 1 stycznia wchodzi w życie nowe prawo
wodne na mocy którego wszyscy obligatoryjnie będą należeli do spółek wodnych.
Przewodnicząca Rady zaproponowała zatem, aby w planie pracy rady gminy na 2018 r.
ująć punkt dot. cieków wodnych na terenie gminy zaprosić przedstawiciela spółek
wodnych.
3. Odnosząc się do tematu odwodnienia dróg w m. Węgrzynice Wójt wyjaśnił, że plan jest
taki, aby nadmiar wody z dróg wpiąć do stawu p.poż., a stamtąd wykonać
odprowadzenie do rowu chłonnego. Wie od pracownika, że Starostwo wyda na to zgodę,
jeżeli rów zostanie pogłębiony i wydłużony w kierunku Zawisza. Musimy sprawdzić na
ile zadanie to jest możliwe technicznie do wykonania.
4. Lampa w m. Kalinowo - faktycznie właściciele posesji nie wyrażają zgody na
zawieszenie klosza i ma to raczej związek z konfliktem sąsiedzkim. Jedynym
rozwiązaniem jest podniesienie istniejącej lampy.
5. Działka przy ul. Krośnieńskiej w Ołoboku - procedura jej sprzedaży była już wdrażana,
ale potencjalny zainteresowany jej zakupem zmienił plany i do postępowania
przetargowego nikt nie przystąpił. Jeśli tylko znajdą się chętni na tę działkę, Wójt decyzję
o ogłoszeniu przetargu podejmie niezwłocznie.
6. Pozostałe interpelacje zostaną na piśmie przekazane właściwym jednostkom.

Ad. V
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W tym punkcie Wójt przedstawił informację o realizacji uchwał Rady Gminy i pracy
Wójta w okresie międzysesyjnym
1. W dniu 15.11.2017 r. Wojewoda Lubuski ogłosił wstępną listę rankingową wniosków
złożonych w ramach tzw. „schety nówki". Na przedmiotowej liście Gmina Skąpe
z wniosek na przebudowę ul. Chrobrego w Ołoboku zajmuje 21 miejsce na 42 gminy
i kwalifikuje się do dofinansowania zadania. Alokacja środków dla gmin wynosi
23.812.650,00 zł. Wartość projektu 969.724,00 zł, wysokość dofinansowania:
484.862,00 zł. Dzisiaj po godz. 15.00 zostanie ogłoszona nowa lista, stworzona po
uwzględnieniu odwołań.
2. W dniu 18.11.2017 r. Gmina Skąpe uczestniczyła w uroczystości przekazania
średnich wozów gaśniczo-ratowniczym dla 15 jednostek OSP z terenu Województwa
Lubuskiego. Samochód strażacki otrzymała m.in. jednostka OSP Niekarzyn
w ramach projektu realizowanego przez Oddział Wojewódzki Związku OSP RP WL
w Zielonej Górze w ramach RPO - Lubuskie 2020. Wójt wspomniał, że w tej
uroczystości uczestniczyło niewielu radnych.
Radny Mariusz Kuźmicz zauważył, że nikt radnych nie zaprosił. Ponadto nigdzie nie
było informacji, kiedy się odbędzie.
Wójt podkreślił, że na żadną z tego typu imprez w gminie radni nie potrzebują
zaproszeń, bo są w charakterze gospodarza gminy i mają wręcz obowiązek
w uczestniczeniu w nich.
Radny Krzysztof Szymczak stwierdził, że podczas obchodów Święta Niepodległości
było mu wręcz przykro, że pomimo zaproszenia Pani Sekretarz, uczestniczyło w nim
niewielu radnych.
3. W dniu 21.11.2017 r. podpisana została umowa na dofinansowanie zadania pn.
„Zwiększenie potencjału gminy poprzez opracowanie Lokalnego Programu
Rewitalizacji Gminy Skąpe do roku 2023". Projekt realizowany jest w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Jego wartość to: 56.150,00 zł,
wysokość dofinansowania: 50.400,00 zł.
4. W dniu 27.11.2017 r. trafiła do Urzędu Gminy Skąpe umowa dotacji w związku z
otrzymaną przez Gminę Skąpe promesą WFOSiGW dofinansowania zadania
„Rozbudowa budynku OSP Podła Góra o dodatkowe stanowisko garażowe".
Dofinansowanie w wysokości 70.849,00 zł. Wartość projektu 141.700 zł.
5. W dniu 30.11.2017 r. planowane jest złożenie w Urzędzie Marszałkowskim
skorygowanych w zakresie ponownego przeliczenia wysokości dofinansowania w
oparciu o zryczałtowaną stawkę kosztów dokumentów niezbędnych do podpisania
umowy o dofinansowanie projektu pt. Rozbudowa systemu wodno-ściekowego w
aglomeracji Skąpe. Wartość projektu 7.816637,16 zł. dofinansowanie: 3.204504,31
zł. Przewidywany termin podpisania umowy: grudzień 2017 r. Planowany termin
ogłoszenia przetargu na realizację robót budowlanych: styczeń 2018 r. Termin
zakończenia zadania: sierpień 2018 r.
6. 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 PLN. Zadanie przewidziane
jest do końca grudnia br.
7. Zakończony został remont odcinka chodnika przy drodze powiatowej w m. Podła
Góra, natomiast na ukończeniu są prace w podobnym zakresie w m Ołobok, Zadania
realizują odpowiednio firmy SID BUD Maciej Sidorowicz z Węgrzynie za kwotę
31 360,08 PLN i BAFLAST Robert Banicki z Ołoboku za kwotę 60 516,13 PLN.
8. Rozpoczęliśmy również realizację zadania, przekazanego Gminie Skąpe przez
Województwo Lubuskie przy drodze wojewódzkiej w m. Skąpe w zakresie budowy
chodnika i zatoki postojowej przy cmentarzu komunalnym. Wartość zadania (roboty
budowlane i nadzór inwestorski) ok. 47 000 PLN.
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17 listopada 2017 r. otwarty został przetarg na transport dzieci do szkół na rok 2018 ofertę złożyła firma PKS Sp. z o.o. z Zielonej Góry na kwotę 214 320 PLN. Trwa
ocena postępowania.
10. Rozpoczynamy również procedurę wyboru wykonawców konserwacji drogowego
oświetlenia gminnego. Trwa zliczanie awarii i kosztów poniesionych na przedmiotowe
cele w roku bieżącym.

9.

Ad. VI

Radny Krzysztof Szymczak zapytał Wójta kiedy w gminie będzie wóz asenizacyjny.
Wójt odpowiedział, że zgodnie z umową samochód powinien być do 15 grudnia br.,
ale może będzie 2-3 dni wcześniej. Przypomniał, że dotacja z WFOŚiGW pokrywa 20%
wartości przedsięwzięcia. Ponadto mamy możliwość wzięcia niskooprocentowanej pożyczki,
ale rozważamy czy nie lepiej byłoby zapłacić całości od razu. Jeśli chodzi o pracownika do
obsługi samochodu, to jeszcze nikogo nie mamy, czekamy, aż dotrze pojazd. Pozostaje
jeszcze kwestia dopłat do wywozu.
Radny Wiesław Zawiślak zapytał czy na budynku OPS będzie wykonywana elewacja.
Wójt wyjaśnił, że czynności zostały podjęte, ale okazało się, że obiekt jest wpisany do
ewidencji konserwatora zabytków i wymaga konsultacji. Przesłaliśmy pismo opisujące nasze
zamierzenia związane z remontem budynku, teraz czekamy na odpowiedź.
Ad. VII

Punkt ten dotyczył przyjęcia protokołu XXXIII 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 XXXIV sesji Rady Gminy Skąpe o godz, 1220.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodniczką R^dy Gminy
Halina tóW^ńska

Protokół sporządziła: Ilona Żalisz
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