PROTOKÓŁ NrXXXVI/2018
z sesji Rady Gminy Skąpe
z dnia 19 stycznia 2018 r.

Przewodnicząca Rady Gminy Halina Staszyńska otworzyła o godzinie O22 obrady
XXXVI sesji Rady Gminy Skąpe. Na początek poprosiła wszystkich o powstanie i uczczenie
minutą ciszy zmarłej radnej i sołtysa Niesulic Bożeny Szczepańskiej. Następnie przywitała
zebranych radnych, Wójta Gminy Zbigniewa Wocha, Sekretarza Gminy Alicję HoppenAnyszko, Skarbnika Gminy Brygidę Sewohl, Kierownika OPS w Skąpem Artura Macula oraz
przybyłych sołtysów i mieszkańców gminy. Stwierdziła, że na stan 14 radnych obecnych jest
12 osób (nieobecni: Karol Dauksza i Mateusz Zywert - lista obecności w załączeniu), więc
podjęte uchwały będą miały moc obowiązującą. Następnie zaproponowała, aby do
przesłanego porządku posiedzenia wprowadzić następujące uchwały:
- w sprawie ustalenia kwoty dotacji udzielanej niepublicznym przedszkolom na terenie
Gminy Skąpe,
-- zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Skąpe.
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 2018 rok,
2) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe
na lata 2018-2030,
3) udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Lubuskiego,
4) dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom prowadzonym przez osoby fizyczne i
prawne na terenie Gminy Skąpe,
5) udzielenia odpowiedzi na skargi.
6) ustalenia kwoty dotacji udzielanej niepublicznym przedszkolom na terenie Gminy
Skąpe,
7) zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Skąpe.
III.
Interpelacje, wnioski i zapytania.
IV.
Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
V.
Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy i pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
VI.
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017.
VII.
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego za rok 2017.
VIII.
Sprawy różne.
IX.
Przyjęcie protokołu XXXV sesji Rady Gminy Skąpe.
Ad. II
1) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2018 rok.
Przewodniczący stałych Komisji przedstawili pozytywne opinie nt. przedmiotowej uchwały.
W wyniku głosowania uchwała Nr XXXVI/329/2018 została jednogłośnie podjęta
(12 głosów „za", 0 „przeciw", 0 „wstrzymujących się") i stanowi załącznik do niniejszego
protokołu,
2) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na lata
2018-2030.
Przewodniczący stałych Komisji przedstawili pozytywne opinie nt. przedmiotowej uchwały.

W wyniku głosowania uchwała Nr XXXVI/330/2018 została jednogłośnie podjęta
(12 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
3) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący stałych Komisji przedstawili pozytywne opinie nt. przedmiotowej uchwały.
W wyniku głosowania uchwała Nr XXXVI/331/2018 została jednogłośnie podjęta
(12 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się") i stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
4) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie dotacji
udzielanych niepublicznym przedszkolom prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne
na terenie Gminy Skąpe.
Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko poprosiła radnych o wykreślenie z § 2 pkt od
2 do 5 dotyczących kwot dotacji, które będą uwzględnione w projekcie uchwały
wprowadzonym dzisiaj do porządku. Przepisy dot. tych zagadnień bardzo uległy zmianie
i tak naprawdę niewiadomo czy przygotowany przez nas projekt dodatkowej uchwały,
zostanie przyjęty przez nadzór prawny Wojewody Lubuskiego.
Wójt Zbigniew Woch potwierdził, że przepisy są tak sformułowane, że można je różnie
interpretować.
W wyniku głosowania uchwała NrXXXVI/332/2018 została jednogłośnie podjęta
(12 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się") i stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przywitała przybyłego na posiedzenie radnego
Sejmiku Województwa Lubuskiego Zbigniewa Kołodzieja.
5) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
udzielenia odpowiedzi na skargi.
Przewodniczący stałych Komisji przedstawili pozytywne opinie nt. przedmiotowej uchwały.
W wyniku głosowania uchwała Nr XXXVI/333/2018 została jednogłośnie podjęta
(12 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
6) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
ustalenia kwoty dotacji udzielanej niepublicznym przedszkolom na terenie Gminy Skąpe.
W wyniku głosowania uchwała Nr XXXVI/334/2018 została jednogłośnie podjęta
(12 głosów „za", 0 „przeciw", 0 „wstrzymujących się") i stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
7) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
ustalenia kwoty dotacji udzielanej niepublicznym przedszkolom na terenie Gminy Skąpe.
Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko wyjaśniła, że w Ciborzu nastąpiła zmiana osoby,
pobierającej opłatę targową, a ponieważ wpływy z tej opłaty w Ciborzu są dość duże,
przygotowana została zmiana uchwały.
W wyniku głosowania uchwała NrXXXVI/335/2018 została jednogłośnie podjęta
(12 głosów „za", 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Ad. III
Radna Zdzisława Mikołajczak zgłosiła interpelację dot. naprawy nawierzchni drogi
powiatowej Kępsko-Pałck. Następnie poinformowała, że część lip rosnących przy drodze
powiatowej Niekarzyn - Pałek została ogłowiona, natomiast za torami w kierunku Pałcka
w dalszym ciągu gałęzie drzew wiszą nad drogą.
Radna Halina Staszyńska poinformowała o utrudnieniu na ul. Chrobrego w Ołoboku.
Zły stan nawierzchni ul. Chrobrego uniemożliwia wjazd z ul. Wojciechowskiego.
Radny Piotr Olszewski w pierwszej kolejności podziękował za wyrównanie nawierzchni
drogi powiatowej Niekarzyn - Darnawa i zgłosił, że gruntowa droga powiatowa Darnawa Rosin jest nieprzejezdna.
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Radna Ewa Kasprzak zgłosiła potrzebę wycięcia lub przycięcia lipy, rosnącej w pasie
drogi powiatowej w m. Międzylesie naprzeciwko posesji Nr 1. Drzewo jest w środku
spróchniałe i niestabilne, co stanowi zagrożenie dla użytkowników ruchu drogowego
i sąsiadujących posesji.
Radny Andrzej Sworek ponownie zgłosił do załatwienia problem odprowadzenia wód
opadowych poza Węgrzynice.
Wójt Zbigniew Woch wyjaśnił, że ze Starostwa Powiatowego otrzymaliśmy wstępną
zgodę na odprowadzenie wód ze stawu p.poż. do rowu chłonnego, po analizie technicznej
możliwości wydłużenia rowu chłonnego w kierunku Zawisza.
Radny Andrzej Sworek zwrócił uwagę, że jakość materiału, przywiezionego dwa
miesiące temu do m. Węgrzynice w celu załatania dziur w nawierzchni dróg powiatowych
znacząco odbiega od standardów. Wobec powyższego radny zawnioskował o jego
wywiezienie, pod groźbą zgłoszenia sprawy do prokuratury. Następnie radny poruszył temat
drogi Rokitnica-Węgrzynice. Każdorazowo po zgłoszonej interpelacji otrzymuje odpowiedzi,
że droga jest na bieżąco naprawiana, a tak naprawdę dziury w niej są coraz większe. Ostatnio
otrzymał odpowiedź, że gałęzie z pobocza zostały uprzątnięte w grudniu, a 17 stycznia widział
służby porządkowe zbierające gałęzie. Wygląda na to, że odpowiedzi na interpelacje
otrzymywane ze starostwa są jakąś parodią. Na zakończenie radny zgłosił zapotrzebowanie
na tłuczeń na drogi w Węgrzynicach.
Radna Ewa Kasprzak zgłosiła potrzebę wyczyszczenia instalacji burzowej
w Międzylesiu.
Radny Jarosław Ślizień wnioskował o wycięcie suchego drzewa rosnącego w pasie
drogi powiatowej w m. Ołobok w obrębie skrzyżowana na ul. Wojciechowskiego - wyjazd
w kierunku Świebodzina. Zapytał kiedy w gminie będziemy segregowali śmieci zgodnie ze
znowelizowaną ustawą, kiedy zacznie funkcjonować e-puap oraz jakie były koszty pośrednie
i bezpośrednie organizacji finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Sekretarz Alicja Hoppen-Anyszko wyjaśniła, że e-puap funkcjonuje w gminie już od
kilku lat.
Sołtys Rokitnicy Wiesław bajeczko złożył zapotrzebowanie na tłuczeń na drogi
w Rokitnicy.
Wójt Zbigniew Woch wyjaśnił, że w budżecie na zakup tłucznia zaplanowana jest kwota
40 tys. zł. Zwykle materiał kupujemy w maju więc do zastanowienia jest zakup teraz. Na pewno
miejsca wymagające interwencji już, będą naprawiane.
Sołtys Wiesław bajeczko wnioskował o załatanie dużych dziur w nawierzchni drogi
powiatowej Skąpe-Rokitnica.
Ad. IV

W kontekście tematu dróg Wójt stwierdził, że z głęboką nadzieją czekał na wsparcie
przebudowy dróg gminnych i powiatowych. Miał nadzieję, że planowane zwiększenie akcyzy
będzie rozwiązaniem, niestety nie udało się. Program odbudowy dróg lokalnych zmniejszono
o kwotę 300 tys. zł, co spowodowało, że nie otrzymamy dofinansowania do remontu ulicy
Chrobrego w Ołoboku.
Następnie Wójt udzielił odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, wnioski i zapytania.
1. Odnośnie wozu asenizacyjnego - od dzisiaj świadczona jest usługa odbioru nieczystości
płynnych od mieszkańców. Dotychczas samochód służył czyszczeniu sieci
kanalizacyjnych oraz przepompownie. Zapewnie przyjdzie czas, że będziemy czyścili
także sieci kanalizacji burzowych.
2. Podczas rozmowy z przedstawicielami starostwa odnośnie koncepcji budowy chodnika
Błonie-Węgrzynice, poruszona została kwestie drogi Węgrzynice-Rokitnica. Starosta
złożył deklarację o budowie drogi pod warunkiem, że gmina sfinansuje koszt w 50%. Jeśli
taka wola będzie, jest wielka szansa, że w 2019 r. inwestycja będzie realizowana. Co do
chodnika Błonie - Węgrzynice rozstrzygnięty został przetarg na jego budowę.
Radny Andrzej Stańczak opuścił salę posiedzeń godz. 945.
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3.

Odnośnie wniosku radnego Olszewskiego o remont drogi powiatowej Rosin - Darnawa,
Wójt jest zdania, że należałoby spotkać się z przedstawicielami dróg powiatowych
i porozmawiać na temat inwestycji na drogach powiatowych.

Ad. IV
W tym punkcie Wójt przedstawił informację o realizacji uchwał Rady Gminy i pracy Wójta
w okresie międzysesyjnym.
1. W dniu 27.12.2017 r. podpisana została umowa z wykonawcą usługi opracowania
Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Skąpe. Dokument ma zostać opracowany do
końca marca 2018 r. Koszt zadania 54.100,00 zł. Dofinansowanie w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Techniczna 41.220,00 zł. Obecnie trwa zbieranie danych
niezbędnych do sporządzenia diagnozy i wyznaczenia obszaru rewitalizacji. Wójt dodał,
że powołany zostanie zespół ekspercki, a do końca marca dokument będzie przyjęty
uchwałą rady gminy.
2. Do 31.01.2018 r. trwa nabór wniosków do programu ogłoszonego przez Urząd
Marszałkowski Województwa Lubuskiego pn. „Rekreacja nad lubuską wodą”, w ramach
którego Gmina Skąpe zamierza aplikować o dofinansowanie modernizacji pomostu
w Niesulicach. Obecnie trwa szacowanie wartości zadania. W ramach programu można
starać się o dotację w wysokości nie większej niż 30.000 zł, która stanowi 50% wartości
inwestycyjnej zadania.
Wójt dodał, że na sesję w kwietniu lub w maju przygotowany zostanie projekt uchwały dot.
kąpielisk na terenie gminy.
3. Do 31.01.2018 r. można składać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego
wnioski o dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkach. Gmina Skąpe wesprze
parafię w Kijach w sporządzeniu wniosku o dofinansowanie remontu kościoła pw.
Zwiastowania NMP w Pałcku. W ramach prac remontowych przewidywane jest
odwodnienie oraz malowanie kościoła. Obecnie Gmina Skąpe monitoruje procedurę
wydania pozwolenia konserwatorskiego.
4. Rozpoczynamy realizację projektu pn.: „Rozbudowa systemu wodno - ściekowego
w aglomeracji Skąpe”, który planowany jest do współfinansowania ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś Priorytetowa 4 - Środowisko
i kultura, Działanie - 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Regionalnego Programu
Operacyjnego - Lubuskie 2020.
18.01.2017 r. ogłoszono przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Pałek
z przesyłem do Skąpego. Wartość kosztorysowa zadania: 6 480 909,35 zł. Termin
składania ofert 05.02.2018 r. Planowany termin wykonania prac: 15.10.2018 r.
Dziś ogłaszamy kolejny, związany z budową systemu wodociągowego dla m. Radoszyn.
Wartość kosztorysowa zadania: 1 047 878,13 zł. Termin składania ofert 06.02.2018 r.
Planowany termin wykonania prac:30.09.2018 r.
Łączna wartość projektu: 7 816 637,16 zł.
Poziom dofinansowania części kwalifikowalnej (tj.3 770 005,09 zł) projektu 85%.
5. Pozostało jeszcze kilka dni na składanie wniosku o usuwanie wyrobów azbestowych
z nieruchomości na terenie Gminy Skąpe. Na dzień dzisiejszy nie wiadomo czy w 2019 r.
program będzie kontynuowany, więc warto skorzystać z okazji.
Radny Jarosław Ślizień dopytał o temat segregacji śmieci.
Wójt odpowiedział, że jesteśmy w trakcie trwania 2 letniej umowy, która obowiązuje do
końca 2018 r. Nowe pizepisy zostaną wprowadzone w naszej gminie od stycznia 2019 i. Nad
formą segregacji będziemy jeszcze szczegółowo dyskutować. Wójt ma nadzieję, że samorząd
Województwa przemyśli zasady podziału województwa lubuskiego na obszary i tym samym
ograniczy monopol na przyjmowanie odpadów.
Radny Andrzej Stańczak powrócił na salę posiedzeń godz. 1010.
Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko odpowiadając na zapytanie radnego
Jarosława Ślizienia nt. kosztów organizacji WOŚP wyjaśniła, że gmina nie poniosła żadnych
kosztów związanych z tą imprezą. Przedmioty wystawione na licytację pochodzą od
darczyńców, a zaangażowanie poszczególnych osób jest na zasadzie wolontariatu. Odnośnie
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miejsca organizacji finału, to odbywa się on w ramach funkcjonowania świetlicy wiejskiej w
Ciborzu. Pozostaje jeszcze kwestia dowozu, który realizowany jest w ramach funkcjonującej
umowy na dowóz uczniów do szkół (za dni wolne od nauki).
Radny Jarosław Ślizień zwrócił uwagę, że Strażnik Gminy rozwoził plakaty w ramach
godzin pracy.
Sekretarz odpowiedziała, że przy okazji rutynowego objazdu gminy, Strażnik
dostarczał do poszczególnych miejscowości plakaty.
Wójt Zbigniew Woch zabierając głos stwierdził, że sam nie uczestniczy aktywnie w tym
przedsięwzięciu, ale nie ma nic przeciwko organizacji tego typu akcji, które mają na celu
pomoc innym i to bez względu na to kto jest inicjatorem czy organizatorem.
Radny Jarosław Ślizień jest zdania, że skoro inicjatywa organizacji WOŚP była gminna,
jako radny ma obowiązek zapytać o koszty.
Radny Mariusz Kuźmicz zaprasza wszystkich, aby przyjechali do Ciborza na taki finał
i zobaczyli jak taka impreza wygląda. Nawet szpital w Ciborzu został wyposażony w sprzęt
zakupiony ze środków WOŚP, a o to w tym przecież chodzi. Szpital współpracuje też ze
szpitalem w Niemczech, gdzie co 6 lat wymieniany jest sprzęt, który na warunki
funkcjonowania służby zdrowia w Polsce jest wręcz w idealnym stanie. Z tego sprzęty w miarę
potrzeb mogą także korzystać mieszkańcy gminy.

Ad. VI
Kierownik OPS w Skąpe Artur Macul omówił sprawozdanie z realizacji Gminnego
Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 (w załączeniu).
Radni Andrzej Sworek oraz Agnieszka Żak-Gwizda opuścili salę posiedzeń godz. 1125.
Radny Krzysztof Szymczak zapytał o koszt utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej,
skoro w domu dziecka jest to kwota 3000 zł miesięcznie.
Artur Macul odpowiedział, że rodzice zastępczy otrzymują połowę tej kwoty. Dodał
także, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ma ogromny problem, ponieważ nie ma
chętnych do utworzenia rodzin zastępczych.
Wójt Zbigniew Woch przypomniał, że kiedyś kwota wypłacana na dziecko w domu dziecka
i w rodzinie zastępczej była taka sama, ale ustalono, że może być zachętą do malwersowania.
Prawdę mówiąc mało kto decyduje się na bycie rodziną zastępczą z pobudek finansowych.
Najczęściej są to ludzie o wielkim sercu.
Sekretarz Alicja Hoppen-Anyszko dodała, że bardzo często dzieci trafiające w takie
miejsca obciążone są pewnymi dysfunkcjami i wymagają specjalistycznej pomocy czy to
lekarskiej, czy psychologicznej.
Radny Andrzej Stańczak uważa, że kwota 1500 zł miesięcznie na dziecko nie jest małą.
Tyle zarabia sprzątaczka w szkole. Sam ma troje dzieci i od państwa nie dostawał na nie ani
grosza.
Wójt Zbigniew Woch zwrócił uwagę, na bardzo ważną funkcję asystenta rodziny. Jego
praca przekłada się na to, ile dzieci trafi do domów dziecka. Utworzenie stanowiska asystenta
rodziny jest kolejnym przypadkiem, kiedy państwo scedowało na samorządy obowiązki, bez
przekazanie na nie środków.
W dalszej kolejności Wójt poinformował zebranych, żo w 2014 r. samorządy złożyły skargę do
trybunału konstytucyjnego o przekazywanie zadań gminom bez środków na ich realizację. W
2016 r. miała odbyć się rozprawa Na posiedzenie pojechał prezydent Nowej Soli oraz burmistrz
Bytomia Odrzańskiego i prawnicy. W przeddzień posiedzenia otrzymali stanowisko rządu i
parlamentu odnośnie skargi. Po zapoznaniu się z nim kancelaria prawna zasugerowała, aby
skargę wycofać, ponieważ wyrok trybunału był z góry przesądzony, a zgodnie z przepisami
sprawa kończąca się wyrokiem, nie wraca do trybunału.

Ad. VII
Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko zapoznała radnych ze sprawozdaniem
z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu
zawodowego za rok 2017 (w załączeniu).
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Wójt Zbigniew Woch stwierdził, że w 2017 r. do zadań subwencjonowanych gmina
dołożyła ok. 800 tys. zł, a w 2018 r. będzie to kwota ok. 1.800 tys. zł, podczas gdy subwencja
na ten rok będzie niższa.
Radny Andrzej Stańczak zwrócił uwagę, że dzietność w Polsce spada, a subwencja
idzie za dziećmi. Obecnie są klasy, w których uczy się po 10 dzieci.
Wójt potwierdził słowa radnego, ale przypomniał, że kazano nam otworzyć jeszcze
jedną szkołę podstawową w gminie. Zgodnie ze słowami Lubuskiej Kurator Oświaty czekamy
na większe subwencje dla małych szkół, nad którymi to rzekomo pracuje rząd.
Ad. VIII

Radny Sejmiku Województwa Lubuskiego Zbigniew Kołodziej złożył radnym
noworoczne życzenia. Pogratulował dobrze a nawet bardzo dobrze funkcjonującej gminy. Na
początku swojego wystąpienia przytoczył kilka danych dot. budżetu województwa na 2018 r.
- W 2018 r. rozpocznie się przebudowa drogi wojewódzkiej w m. Chociule. Budżet
inwestycji to kwota 2 min zł, a czego w 2018 r. wydatkowane zostanie 700 tys. zł.
- Radnego cieszy, że w 2017 r. udało się wyremontować chociaż 1 km drogi wojewódzkiej
ze Skąpego do Radoszyna za kwotę ok. 1 min 600 tys. zł. Ma nadzieję na kontynuację
inwestycji.
- Radny dodał, że zaskoczony jest kontynuacją programu dot. usuwania azbestu, ale ta
informacja bardzo go cieszy. Sam składał interpelację, aby przeznaczyć dla samorządów
kwotę 2 min zł na usuwanie odpadów niebezpiecznych.
- W bieżącym roku kontynuowana będzie akcja siłowni pod chmurką. Jako nowość
ogłoszony zostanie konkurs dot. rekreacji nad wodą. Na ten cel przeznaczone jest 360
tys. zł po 30 tys. zł na kąpielisko. Radny uważa, że otrzymanie środków finansowych
w ramach tego konkursu nie powinno być problemem.
Na remonty i konserwacje zabytków zaplanowana jest kwota 950 tys. zł, dofinansowanie
jest w wysokości 25% a wnioski opiewają na kwoty w granicach 4 min zł.
- W ramach akcji Lubuskich Inicjatyw Młodzieżowych wpłynęło 500 wniosków z czego
niecałe 200 otrzymało wsparcie.
- Z Budżetu Inicjatyw Obywatelskich projekt dla seniorów 50+ - kwota na 2018 r. to 300 tys.
zł.
- W ramach programu odnowy wsi dla sołectw przeznaczona zostanie kwota 650 tys. zł po
5-10 tys. zł na miejscowość. Wnioski składane będą poprzez gminy. O celach na jakie
można będzie je przeznaczać radny poinformuje, jak program będzie gotowy.
Radny Zbigniew Kołodziej odniósł się do zagadnień poruszonych podczas dzisiejszego
spotkania.
1. Program rewitalizacji ~ bardzo ważna sprawa. Nie wiemy jeszcze jakie korzyści będą
miały miejscowości, ale na pewno warto być przygotowanym na możliwość skorzystania
ze środków w ramach różnych projektów.
2. Kąpieliska - jak już wspomniał województwo zabezpieczyło środki na rekreację nad wodą.
Radny dopyta na sesji sejmiku czy program będzie miał zastosowanie także do kąpielisk
dopiero tworzonych.
Wójt Zbigniew Woch poinformował, że Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko
uczestniczyła w konsultacjach dot. tego programu.
3. Segregacja odpadów - Radny potwierdził, że województwo lubuskie podzielone jest na 4
obszary. Nie ukrywa, że od samorządów gmin spodziewał się uchwał popierających
inicjatywę zmiany tego podziału z 4 obszarów na 2. Niestety takiego działania się nie
doczekał. Wtedy gdy program był tworzony funkcjonowały jeszcze instalacjo w Dąbrówce
Wlkp. i w Sulechowie. Ich zamknięcie spowodowało, że ceny w przetargach
organizowanych przez samorządy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
bardzo wzrosły. Radny dodał, że wszystkie uwagi ze strony samorządów województw
trafiają do właściwego ministerstwa. Za jakiś czas skończą się umowy dużych instalacji
z bankiem światowym i może wtedy coś w tej sprawie się zmieni.
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Reforma oświaty - radny Kołodziej jest zdania, że dobrze stałoby się, gdyby dla małych
szkół wypłacano większe subwencje.
Radny Jarosław Ślizień zapytał czy istnieje szansa na rozbudowę lotniska
w Babimoście i zwiększenie kierunków lotów.
Radny Zbigniew Kołodziej potwierdził, że zainteresowanie lotami wzrosło. Dodatkowe
loty, to niestety także dodatkowe koszty, a opłata pasażera nie pokrywa 100 % kosztów.
Samorząd województwa rocznie dopłaca do przelotów kwotę 7 min zł, a miasto dodatkowo
2 min zł - jako dofinansowanie dla przewoźnika. Przez miesiąc funkcjonowały loty do
Krakowa, ale okazały się być deficytowymi.
Wójt Zbigniew Woch jest zdania, że bazę lotnictwa należy utrzymywać
i dofinansowywać, bo budowa od podstaw jest niemożliwa. Ale w sytuacji, kiedy w niedalekiej
okolicy jest lotnisko w Poznaniu, a dla dalszych lotów alternatywa w Berlinie, czy utrzymywani
lotniska pasażerskiego i dopłacanie do niego z budżetu państwa ma sens. Może lepiej byłoby
świadczyć tam usługi cargo, lub utworzyć bazę dla wojsk NATO.
Radny Krzysztof Szymczak zapytał o plany dot. rzeki Odry.
Radny Zbigniew Kołodziej odpowiedział, że 1 stycznia br. powstały Wody Polskie i od
tego czasu rzeka Odra podlega pod jednostkę we Wrocławiu z siedzibą Zielonej Górze. Póki
co w nowej jednostce tworzone są struktury. Wszystkie inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego
przekazywane są Wodom Polskim, a poseł Materna obiecał pogłębienie rzeki.
Radny Józef Roszczyk zauważył, że w budżecie na 2018 r. na drogi wojewódzkie
zaplanowano kwotę 105 min zł. Zapytał czy na drogi powiatowe i gminne także będą pieniądze.
Radny Zbigniew Kołodziej stwierdził, że pomimo obietnic o zwiększeniu środków na
drogi lokalne, nic takiego się nie stało. Samorząd województwa w ramach swoich możliwości
i współpracy samorządów gminnych i powiatowych realizuje drobne inwestycje np. chodniki
przy drogach wojewódzkich. Radny dodał jeszcze raz podkreślił, że ma nadzieję na realizację
br. drugiego etapu remontu drogi woj. Skąpe-Radoszyn.
Wójt Zbigniew Woch poprosił radnego Kołodzieja o opiekę nad tą inwestycję. Dyrektor
ZDW obiecywał zakończenie inwestycji. Do zrobienia pozostał odcinek ok. 1,7 km za kwotę
ok. 3 min zł. Nie pozostaje nam nic innego jak mieć nadzieję, że ze środków poprze targowych
uda się przeprowadzić 2 etap.
4.

Ad. IX

Punkt ten dotyczył przyjęcia protokołu XXXV 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. X
Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska
zamknęła obrady XXXVI sesji Rady Gminy Skąpe o godz. 1150.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
/

Przewod^icżaca^ady Gminy
Halińa Soszyńska

Protokół sporządziła: Ilona Żalisz
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