PROTOKÓŁ NrXXXV/2017
z sesji Rady Gminy Skąpe
z dnia 21 grudnia 2017 r.
Przewodnicząca Rady Gminy Skąpe Halina Staszynska przywitała gości
zaproszonych na uroczystą świąteczno-noworoczną XXXV sesję Rady Gminy Skąpe
w osobach: Proboszcza Parafii w Ołoboku Księdza Tadeusza Wielgolaskiego, Proboszcza
Parafii w Skąpem Księdza Leszka Wilka, Proboszcza Parafii wCiborzu Księdza Marka
Olszańskiego, wszystkich radnych, Wójta Gminy Zbigniewa Wocha, Sekretarza Gminy Alicję
Hoppen-Anyszko, Skarbnika Gminy Brygidę Sewohl oraz Kierowników jednostek
organizacyjnych i przybyłych sołtysów. Następnie Proboszcz Parafii w Skąpem Ksiądz
Leszek Wilk rozpoczął spotkanie modlitwą, zaprosił do zaśpiewania kolędy i złożył
wszystkim życzenia świąteczno-noworoczne. Wójt Zbigniew Woch także przyłączył się do
życzeń.
Przewodnicząca Rady Halina Staszynska ogłosiła przerwę w obradach, w trakcie
której Księża opuścili salę posiedzeń.
Przewodnicząca Rady Gminy Halina Staszynska otworzyła o godzinie 9- obrady
XXXV sesji Rady Gminy Skąpe. Stwierdziła, że na stan 15 radnych obecnych jest 13 osób
(nieobecni: Andrzej Sworek, Zdzisława Mikołajczak lista obecności w załączeniu), więc
podjęte uchwały będą miały moc obowiązującą. Następnie zaproponowała, aby do
przesłanego porządku posiedzenia wprowadzić dodatkowe uchwały w sprawie:
przyjęcia do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1223F
w miejscowości Ołobok w zakresie budowy chodnika”,
- ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017,
- wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżaw w trybie bezprzetargowym.
Ponieważ więcej zmian nie zgłoszono, Przewodnicząca Rady poddała porządek pod
głosowanie. W wyniku głosowania porządek został jednogłośnie przyjęty i przedstawia się
następująco:
Godz. 94’
I.
Otwarcie obrad sesji.
II.
Uchwalenie budżetu Gminy Skąpe na rok 2018:
1) odczytanie projektu uchwały budżetowej na rok 2018;
2) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej
Górze o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na rok 2018
wraz z uzasadnieniem;
3) odczytanie opinii komisji stałych,
4) wniesienie autopoprawek do projektu uchwały, dyskusja i ich przegłosowanie;
5) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej Gminy Skąpe na rok 2018.
III.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe
na lata 2018-2030:
1) odczytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Skąpe na lata 2018-2030;
2) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej
Górze o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na lata 2018-2030,
3) odczytanie opinii komisji stałych,
4) wniesienie autopoprawek, dyskusja i ich przegłosowanie;
5) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Skąpe na lata 2018-2030.
IV.
Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2017 rok,
2) zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Skąpe oraz zasad ich zbywania,
nabywania i wykupu,
3) ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego
w roku budżetowym 2018,
4) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach
wsparcia,

V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

5) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018
rok,
6) Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok,
7) planu pracy Komisji Rewizyjnej,
8) przyjęcia do realizacji zadania pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1223F
w miejscowości Ołobok w zakresie budowy chodnika”,
9) ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017,
10) wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżaw w trybie bezprzetargowym.
Interpelacje, wnioski i zapytania.
Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy i pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
Informacja z realizacji funduszu sołeckiego.
Przyjęcie planów pracy stałych Komisji i Rady Gminy Skąpe na 2018 r.
Sprawy różne.
Przyjęcie protokołu XXXIV sesji Rady Gminy Skąpe.
Zamknięcie obrad.

Ad. III
1) W-ce Przewodniczący Rady Mariusz Kuźmicz odczytał treść projektu uchwały
budżetowej Gminy Skąpe na rok 2018 r.
2) Skarbnik Gminy Brygida Sewohl odczytała treść opinii składu orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej
Gminy Skąpe na rok 2018 wraz z uzasadnieniem (w załączeniu).
3) Przewodniczący stałych Komisji Rady Gminy Skąpe odczytali pozytywne opinie Komisji
o projekcie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na rok 2018 nie wnosząc do niego uwag
(w załączeniu).
4) Skarbnik Gminy Brygida Sewohl poinformowała, że z autopoprawkami do projektu
uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2018 rok radni zostali zapoznani na posiedzeniu
komisji.
Radna Ewa Kasprzak zwróciła uwagę, opinia z RIO jest pozytywna i nie zawiera
żadnych uwag.
Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska podkreśliła, że na posiedzeniu komisji radni
dużo rozmawiali na temat budżetu na 2018 r. Ponadto w trakcie roku, do uchwały
budżetowej można wnosić zmiany. Mieszkańcy Ołoboku szczególnie mają powód do
radości, ponieważ ulica Chrobrego będzie remontowana.
Radny Mariusz Kuźmicz zwrócił uwagę, że przy uchwale budżetowej zawsze potrzebna
jest dyskusja i wszystko udaje się przedyskutować na komisjach. Rok 2018 jest ostatnim
w tej kadencji i każdy chciałby dla swoich wyborów zrobić jak najwięcej. Według radnego
na miarę możliwości naszej gminy, budżet został dobrze skrojony.
Radna Ewa Kasprzak dodała, że każdego roku jedne miejscowości w ramach danego
budżetu dostają więcej, a inne mniej i muszą poczekać na swoją kolej. Są duże
inwestycje, ale także i małe, które cieszą mieszkańców.
Radny Józef Roszczyk potwierdził, że od 2002 r. budżety zawsze dotyczyły każdej
miejscowości, jednej mniej innej więcej. W imieniu mieszkańców Łąkiego radny
podziękował za ujęcie w budżecie inwestycji budowy świetlicy wiejskiej w m. Łąkie.
Radny Piotr Olszewski jest zdania, że jak jest ten sam gospodarz, to można wiele zrobić.
Ma on swoją wizję i ją systematycznie realizuje.
Radny Krzysztof Szymczak przypomniał, że bardzo sceptycznie podchodził do tematu
funduszu sołeckiego. Dzisiaj bardzo się z niego cieszy. Sołectwa rozdysponowały środki
zasadnie i według swoich potrzeb.
Wójt Zbigniew Woch podziękował radnym w imieniu własnym i współpracowników za
udaną współpracę w mijającym roku. Cieszy się, że przygotowanie budżetu nie
podzieliło radnych. Kolejne budżety są realizowane zgodnie z przyjętymi wcześniej
zamierzeniami. Tak jest w przypadku budowy np. kanalizacji, chodników, szatni na
boiskach czy dróg. Budżet na 2018 r. także jest wypadkową decyzji podejmowanych
w ubiegłych latach. Wójt ma nadzieję, że w połączeniu z możliwością pozyskania
funduszy z zewnątrz, uda się zrealizować wszystkie zamierzenia.
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Wiadomym jest, że radni rozliczani są sprzed swoimi wyborcami z tego co dzieje się
w ich miejscowościach. Ważnym jest umiejętność wybronienia tezy, że po większych
inwestycjach w jednych miejscowościach, przyjdzie czas na kolejne miejsca.
Duży ukłon należy się radnym za to, że umieli znaleźć kompromis i pójść takimi
ścieżkami, które nie powodują antagonizmów. Budżet na 2018 r. jest ambitny i gdyby nie
fakt, że koszty bieżące, w głównej mierze związane z funkcjonowaniem oświaty stale
rosną, to nie byłoby obaw o jego realizację. W tym momencie podkreślił, że oświata jest
bardzo ważna, ponieważ kształtuje kolejne pokolenia Polaków. W 2018 r. kosztów
wydatkowanych na oświatę niestety nie da się zracjonalizować. Decyzje zapadające na
szczeblu rządowym w minionych latach, nie miały dobrego wpływu na samorządy. Pani
Kurator zapowiadała, że na małe szkoły będzie wyższa subwencja. Póki co w tym
zakresie nic się nie zmieniło.
Wójt nie wyobraża sobie, żeby w Radoszynie nie było szkoły podstawowej, ponieważ
jest tam najlepiej przygotowana baza. Należy jednak pamiętać, że Gminy nie stać na
utrzymanie czterech szkół podstawowych. Jeśli w oświacie uzdrowi się sytuacja, to
realizacja zamierzeń mieszkańców Gminy i radnych byłaby jeszcze szybsza. Życzy
i sobie i wszystkim, aby w gminie nastały takie czasy, kiedy do oświaty będzie się mniej
dopłacać. Priorytetem na następne lata oprócz oczywiście inwestycji, będzie
poukładanie kwestii funkcjonowania bieżącego gminy i jednostek organizacyjnych.
Wobec funkcjonowania funduszu sołeckiego, Wójt także był sceptyczny. Dzisiaj jest
innego zdania. Jest to fajna inicjatywa, dzięki której w wyniku zaangażowania
mieszkańców powstają małe ale cieszące ich rzeczy.
Wójt podkreślił, że w budżecie na 2018 r, nie ma jeszcze ujętego podatku z kopalni
w Radoszynie. Aktualnie obliczane są dane niezbędne do złożenia deklaracji
podatkowej.
Na zakończenie swojej wypowiedzi Wójt jeszcze raz podziękował radnym i życzył, aby
inni brali przykład z naszego samorządu. Pamiętajmy o zwyczajnym szacunku do
drugiego człowieka. Każdy jest inny, ma inne poglądy, ale to nie powód, żeby się
nienawidzić. Siłę powinniśmy budować na tym co nas łączy, a nie dzieli i każdy powinien
zacząć od siebie.
Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska w imieniu wszystkich radnych podziękowała
Wójtowi i jego współpracownikom za pracę 2017 r. Następnie poddała pod głosowanie
przyjęcie autopoprawek do projektu budżetu na 2018 r.
W wyniku głosowania autopoprawki zostały przyjęte jednogłośnie.
5) Przewodnicząca Rady Gminy Halina Staszyńska poddała pod głosowanie przyjęcie
uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2018 rok. W wyniku
głosowania uchwała Nr XXXV/317/2017 została jednogłośnie podjęta (13 głosów „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. IV
1) W-ce Przewodniczący Rady Mariusz Kuźmicz odczytał treść projektu uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na lata 2018-2030.
2) Skarbnik Brygida Sewohl odczytała treść odczytanie opinii Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o przedłożonym projekcie uchwały
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na lata 20182030.
3) Przewodniczący stałych Komisji Rady Gminy Skąpe odczytali pozytywne opinie Komisji
o projekcie uchwały, nie wnosząc do niego uwag (w załączeniu).
4) Skarbnik Brygida Sewohl przedstawiła autopoprawkę do projektu uchwały.
Poinformowała, że zaktualizowano projekt w związku ze zmianami wniesionymi do
budżetu na 2018 rok.
W wyniku głosowania autopoprawki zostały przyjęte jednogłośnie.
5) Przewodnicząca Rady Gminy Halina Staszyńska poddała pod głosowanie przyjęcie
uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na lata
2018-2030. W wyniku głosowania uchwała Nr XXXV/318/2017 została jednogłośnie
podjęta (13 głosów „za”, 0 „przeciw", 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
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Ad. V
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 poprosiła, o wprowadzenie następujących zmian do
projektu uchwały omawianego na posiedzeniu komisji:
Zwiększono o 3.000,00zł dotację dla Biblioteki Publicznej w Skąpem.
Zmniejszono o 3.000,00zł rezerwę celową.
Uporządkowano załączniki w treści uchwały w sposób chronologiczny.
W wyniku głosowania uchwała Nr XXXV/319/2017 została jednogłośnie podjęta
(13 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 emisji obligacji Gminy Skąpe oraz zasad ich zbywania,
nabywania i wykupu.
W wyniku głosowania uchwała NrXXXV/320/2017 została jednogłośnie podjęta
(13 głosów „za", 0 „przeciw", 0 „wstrzymujących się") i stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
3) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego
w roku budżetowym 2018.
W wyniku głosowania uchwała Nr XXXV/321/2017 została jednogłośnie podjęta
(13 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
4) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
W wyniku głosowania uchwała Nr XXXV/322/2017 została jednogłośnie podjęta
(13 głosów „za", 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
5) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018
rok.
W wyniku głosowania uchwała Nr XXXV/323/2017 została jednogłośnie podjęta
(13 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
6) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.
W wyniku głosowania uchwała Nr XXXV/324/2017 została jednogłośnie podjęta
(13 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
7) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie planu
pracy Komisji Rewizyjnej.
W wyniku głosowania uchwała Nr XXXV/325/2017 została jednogłośnie podjęta
(13 głosów „za", 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się") i stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
8) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
przyjęcia do realizacji zadania pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1223F
w miejscowości Ołobok w zakresie budowy chodnika".
W wyniku głosowania uchwała Nr XXXV/326/2017 została jednogłośnie podjęta
(13 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się") i stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
9) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017.
W wyniku głosowania uchwała Nr XXXV/327/2017 została jednogłośnie podjęta
(13 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
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10) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżaw w trybie bezprzetargowym.
W wyniku głosowania uchwała Nr XXXV/328/2017 została jednogłośnie podjęta
(13 głosów „za", 0 „przeciw", 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.

Ad. VI i VII
Radny Mariusz Kuźmicz zgłosił następujące interpelacje:
- dokończenie prac związanych z budową parkingu przy bloku Nr 21 w Ciborzu,
~ wyrównanie nawierzchni drogi gminnej przy blokach Nr 31 i 32 w Ciborzu.
Radny Karol Dauksza:
- zgłosił wniosek dot. zakończenia prac porządkowych w pasie drogi wojewódzkiej
w m. Radoszyn (łuk przy wjeździe do miejscowości od strony Chociul),
- wnioskował o uporządkowanie kwestii, związanej z tworzeniem się zastoiska wody
w drodze gminnej w m. Radoszyn pomiędzy byłą remizą strażacką a kościołem,
- przypomniał, że w Radoszynie miało odbyć się spotkanie z wykonawcą remontu drogi
gminnej, poświęcone wymaganym poprawkom,
- podziękował za pomoc przy organizacji placu zabaw w Radoszynie.
Wójt poinformował, że wykonawca drogi w Radoszynie, będzie na terenie gminy
budował chodnik Błonie-Węgrzynice i będzie okazja do spotkania.
Radny Piotr Olszewski zapytał kiedy wóz asenizacyjny rozpocznie odbieranie
nieczystości od mieszkańców Gminy i kiedy mieszkańcom przekazane zostaną niezbędne
informacje.
Radny Mateusz Zywert zapytał czy gminie wiadomo coś o ograniczeniu liczby
autobusów kursujących w godzinach popołudniowych.
Radna Halina Staszyńska przypomniała, że kiedyś mieliśmy już do czynienia z taką
sytuacją. PKS tłumaczył, że analiza wykazała brak pasażerów i dlatego kursy zostały
odwołane.
Wójt Zbigniew Woch potwierdził słowa radnej. Problem z dojazdami dotyczy
najczęściej osób starszych.
Radny Mariusz Kuźmicz uważa, że samorządy będą musiały się tym tematem zająć.
Radny Krzysztof Szymczak zapytał czy zimowa obsługa dróg na terenie Gminy
będzie realizowana wzorem lat ubiegłych.
Wójt odpowiedział, że od kilku lat wykonujemy usługę sami, własnym sprzętem
i względnie nieźle nam to wychodzi.
Radna Halina Staszyńska przypomniała, że w ubiegłym roku rada zajmowała się
tematem kotłowni w Radoszynie. Chciałaby się dowiedzieć jak dzisiaj wygląda sytuacja.
Radna Agnieszka Żak-Gwizda opuściła salę poszydzeń o godz. 1130
Wójt odpowiedział, że mieszkańcy przeszli na indywidualne ogrzewanie gazowe, co
ostatecznie i tak musiało się stać, tyle że w ubiegłym roku nie było już na to czasu przed
sezonem grzewczym. Ma nadzieję, że atmosfera między mieszkańcami wspólnot ulegnie
poprawie i zapanuje zgoda. Dzięki dzierżawie kotłowni do gminy wpłynęły pieniądze od
mieszkańców, zmniejszające choć trochę zadłużenie spółdzielni względem gminy, które jest
bez szans na spłacenie.
Radna Bożena Szczepańska opuściła posiedzenie o godz. 1140.

Ad. VIII
W tym punkcie Wójt przedstawił informację o realizacji uchwał Rady Gminy i pracy
Wójta w okresie międzysesyjnym.
1. W dniu 14.12.2017 r. wszczęte zostało postępowanie dotyczące wyłonienia wykonawcy
Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Skąpe. Dokument ma zostać opracowany do
końca marca 2018 r. W ramach usługi przewiduje się ponadto sporządzenie diagnozy
obszaru objętego rewitalizacją, badania kwestionariuszowe mieszkańców gminy,
konsultacje społeczne (indywidualne, grupowe, e-konsultacje) na każdym etapie
powstawania dokumentu, organizacja pikniku rewitalizacyjnego. Koszt zadania
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56.150,00 zł. Dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
50.400,00 zł.
W dniu 14.12.2017 r. do Urzędu Gminy Skąpe wpłynęły uwagi do wniosku
pt. „Zwiększenie miejsc rekreacji w Gminie Skąpe poprzez budowę ciągu rowerowego
w miejscowości Kalinowo oraz budowę odcinka rowerowej ścieżki turystycznej
w miejscowości Ołobok” w zakresie uzupełnienia dokumentacji o projekt budowlany oraz
skorygowania terminu realizacji zadania zgodnie ze stanem faktycznym. Pierwotnie
projekt złożony do LGD „Brama Lubuska” w dniu 28.04.2017 r. przewidywał realizację
zadania do końca grudnia br. Z uwagi na przedłużenie się procedury oceny wniosków,
gmina zmuszona jest przełożyć zadanie na rok 2018. Wartość projektu 382.000,00 zł.
Dofinansowanie w ramach PROW 243.066,00 zł.
W dniu 15.12.2017 r. złożona została w WFOŚiGW w Zielonej Górze dokumentacja
rozliczeniowa dotycząca projektu pt. „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”.
Rozliczenie obejmuje zakup wozu asenizacyjnego, którego wartość wyniosła 639.600,00
zł. Do końca roku oczekujemy refundacji poniesionych kosztów w wysokości 101.850,00
zł w ramach dotacji oraz 407.400,00 zł w ramach pożyczki.
Nawiązując do zapytania radnego Piotra Olszewskiego Wójt stwierdził, że nie wie czy
z początkiem stycznia uda się wprowadzić usługę wywozy nieczystości płynnych. Do
czasu zatrudnienia pracownika do obsługi samochodu, prace będzie wykonywał
pracownik ZWiK. Samochód jest już zarejestrowany i ubezpieczony.
Radny Andrzej Stańczak zwrócił uwagę, że niektóry mieszkańcy w ogóle nie wywożą
szamba.
Wójt stwierdził, że jak system zacznie już funkcjonować, to każdy będzie zobowiązany
do wywozu nieczystości. W 2018 r. opłata za usługę będzie na poziomie ok. 10 zł/m3.
Radny Mariusz Kuźmicz opuścił posiedzenie o godz. 1150.
W dniu 15.12.2017 r. zakończona została realizacja zadania pt. „Rozbudowa budynku
OSP w Podłej Górze o dodatkowe stanowisko garażowe”, na które Gmina Skąpe
otrzymała dofinansowanie z WFOŚiGW w Zielonej Górze w wysokości 70.849,00 zł.
W dniu 20.12.2017 r. Gmina złożyła dotującemu dokumenty rozliczeniowe o wypłatę
dotacji.
Na ukończeniu jest również realizacja 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 zł.
W bieżącym tygodniu zostanie podpisana umowa na transport dzieci do szkół na rok
2018 - z firmą PKS Sp. z o.o. z Zielonej Góry wartości 214 320 zł.
Zakończyliśmy negocjacje z Enea Oświetlenie Sp. z o.o. w zakresie ustalenia zasad
współpracy na rok 2018 w obszarze eksploatacji i konserwacji gminnego oświetlenia
ulicznego, znajdującego się na majątku Enea. W roku bieżącym umowa rozliczana była
dwuskładnikowe:
I elementem rozliczenia była stała stawka ryczałtowa obejmująca obowiązkowe działania
na majątku w kwocie miesięcznej 5 030,71 zł.
II elementem rozliczenia były wszelkie zlecenia napraw czy usterek, kalkulowane na
podstawie cen jednostkowych za poszczególne usługi z oferty wykonawcy.
Przez ostatnie 12 miesięcy wydaliśmy na ten cel: 108 627,57 zł.
W roku 2018 I element rozliczenia ryczałtowego w ramach kwoty 6 076,65 zł miesięcznie
zostanie rozszerzony o pakiet dodatkowych działań Enea w zakresie usuwania usterek
czy wykonywania napraw, które zostały włączone do rozliczenia ryczałtowego na
podstawie statystyki zdarzeń i zgłoszeń w roku bieżącym. El element rozliczenia
pozostanie bez zmian.
Rozpoczynamy również procedurę wyboru wykonawców konserwacji drogowego
oświetlenia gminnego. Trwa zliczanie awarii i kosztów poniesionych na przedmiotowe
cele w roku bieżącym.
Trwa procedura wyboru wykonawcy konserwacji i napraw oświetlenia pozostającego na
wyłącznym majątku Gminy. Do końca roku zostanie podpisana umowa w tym zakresie.
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Otwarto oferty w postępowaniu przetargowym, realizowanym wspólnie z Powiatem
Świebodzińskim w zakresie budowy chodnika w m. Ołobok (odcinek od sklepu
U Michała do ul. Słonecznej). Na realizację zadania planowaliśmy pierwotnie 150 000 zł
przy 50% wkładzie własnym Gminy. Niestety w przetargu złożono 3 oferty, wszystkie
powyżej założonej kwoty - najkorzystniejsza cenowo oferta opiewa na kwotę 181 796,99
zł. W chwili obecnej trwa ocena złożonych dokumentów. Wartość zamówienia wg
kosztorysu inwestorskiego wynosiła 182 953,94 zł.
10. Kończy się I etap przebudowy drogi wojewódzkiej Skąpe-Radoszyn. Wójt pokłada dużą
nadzieję w zobowiązaniu ZDW, że w 2018 r zostanie wykonany II etap.
Radny Wiesław Zawiślak zapytał czy wjazd na drogę gminną także zostanie wykonany.
Wójt wyjaśnił, że jest problem z odwodnieniem, ale ma nadzieję, że wjazd także będzie
wykonany.
Radny Andrzej Stańczak zapytał czy w związku z możliwością przesunięcia terminu
rozliczenia dofinansowania inwestycji kanalizacyjnych, istnieje zagrożenie dla terminu
realizacji inwestycji skanalizowania m. Pałek.
Wójt wyjaśnił, że w związku z zakończeniem postępowania konkursowego nie będzie
czekał na podpisanie umowy o dofinansowanie i w styczniu ogłosi przetarg. Jeśli
postępowanie przetargowe będzie bez odwołań, to wiosną zaczniemy budowę.
9.

Ad. IX

Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko przedstawiła informację dot. z realizacji
funduszu sołeckiego (w załączeniu) i podziękowała sołtysom za współpracę.
Ad. X

Przewodnicząca Pracy poddała pod głosowanie przyjęcie planów pracy stałych
komisji i Rady Gminy Skąpe na 2018 r. W wyniku głosowania plany zostały jednogłośnie
przyjęte.
Ad. XI - brak

Ad. XII

Punkt ten dotyczył przyjęcia protokołu XXXIV 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 XXXV sesji Rady Gminy Skąpe o godz. 1210.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
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Przewodnicząca pady Gminy
Halina ^talzińska

Protokół sporządziła: Ilona Żalisz
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