PROTOKÓŁ Nr Y/2011
z sesji Rady Gminy Skąpe
z dnia 21 stycznia 2011 r.

W-ce Przewodniczący Rady Gminy Skąpe Józef Roszczyk otworzył obrady V sesji Rady
Gminy Skąpe. Przywitał wszystkich radnych, Wójta Gminy Zbigniewa Wocha, Sekretarza Gminy
Alicję Hoppen-Anyszko, Skarbnika Gminy Jarosława Wisza oraz przybyłych sołtysów, a także
przedstawicieli gazety wyborczej. Stwierdził, że na stan 15 radnych obecnych jest 14 więc podjęte
uchwały będą miały moc obowiązującą. Następnie zaproponował, aby do przesłanego porządku obrad
wprowadzić punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad
sołeckich oraz przewodniczącego osiedla i zarządu osiedla na terenie Gminy Skąpe. Ponieważ więcej
zmian nie zaproponowano, W-ce Przewodniczący Rady podał pod głosowanie przyjęcie porządku
posiedzenia wraz z wniesioną zmianę. W wyniku głosowania porządek został jednogłośnie przyjęty
i przedstawia się następująco:
I. Otwarcie obrad sesji.
II.
Interpelacje i wnioski.
III. Odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
IV.
Informacja Wójta Gminy o wynikach konsultacji społecznych przeprowadzonych 16 stycznia
2011 r. w przedmiocie wyboru podmiotu do świadczenia usług zdrowotnych w nowo
wybudowanym ośrodku zdrowia w Ołoboku.
V.
Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy i pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
VI.
Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały Nr IV/10/2010 Rady Gminy Skąpe z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Skąpe na rok 2011,
b) zmiany uchwały Nr IV/11/2010 Rady Gminy Skąpe z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na lata 2011-2015,
c) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego,
zbywanego na rzecz najemcy w tiybie bezprzetargowym,
d) planu pracy Komisji Rewizyjnej,
e) przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich oraz przewodniczącego osiedla
i zarządu osiedla na terenie Gminy Skąpe.
VII.
Sprawy różne.
VIII.
Przyjęcie protokołu IV sesji Rady Gminy Skąpe.
IX.
Zamknięcie obrad.
Ad. II

Sołtys wsi Skąpe Adela Spierzak-Giecewicz zgłosiła następujące interpelacje:
- pilna naprawa drogi powiatowej Skąpe-Cibórz,
- potrzeba uporządkowania placu wokół pojemników na śmieci zlokalizowanych obok sklepu w m.
Skąpe i odgrodzenia ich od słupa ogłoszeniowego,
Ponadto Pani Sołtys poinformowała, że społeczność gminy zgłasza swój protest dotyczący likwidacji
poczty w Skąpem. W związku z tym do Poczty Polskiej wystosowany zostanie sprzeciw, pod którym
podpisują się mieszkańcy gminy. Następnie Pani Sołtys zapytała czy Pan Wójt jako przedstawiciel
mieszkańców w jednostce samorządu terytorialnego przyłączy się do akcji.
Sołtys wsi Niesulice Bożena Szczepańska zgłosiła, że w Niesulicach ponownie wystąpił
problem małego ciśnienia wody. Przez 2 czy 3 dni część mieszkańców w ogóle jej nie miała. Prosi
o wyjaśnienie tematu.
Radna Ewa Kasprzak poprosiła o przeniesienie pojemników na śmieci zza przystanku PKS
w m. Radoszyn w inne miejsce oraz o częstsze opróżnianie koszy ustawionych przez ZGK na
przystankach. Ponadto zgłosiła interpelację dot. potrzeby oznakowania zakrętu w miejscowości
Radoszyn w kierunku Chociul oraz poprosiła o zaapelowanie do PKS-u, aby autobusy zatrzymywały
się tylko na wyznaczonych i oznakowanych przystankach, ponieważ w innych sytuacjach stwarza to
zagrożenie osób wsiadających lub wysiadających.

Radny Robert Krych poinformował o najprawdopodobniej złym wyprofilowaniu czwartego
zakrętu od miejscowości Ołobok w kierunku Rokitnicy. W skutek niedostatecznego oznakowania
dochodzi tam do wielu kolizji drogowych. Ponadto zawiadomił o konieczności naprawy pobocza na
zakręcie drogi w miejscowości Rokitaica w kierunku Węgrzynie.
Radny Michał Ligas poprosił o opróżnienie pojemnika na śmieci przy ośrodku
wypoczynkowym Komendy Policji w Niesulicach.
Radna Halina Staszyńska poinformowała, że w piwnicach domów przy ulicy Bolesława
Chrobrego po roztopach pojawiła się woda. Prosi, aby Zarząd Melioracji Wodnych zbadał problem.
Ad. III
Udzielając odpowiedzi na interpelacje i wnioski Wójt Gminy Zbigniew Woch wyjaśnił, że na
terenie gminy mamy dwa miejsca, gdzie wypływają wody gruntowe: w Skąpem oraz w Pałcku. Takiej
sytuacji winny jest wysoki poziom wód, topniejący śnieg, a także niekonserwowane poniemieckie
systemy odprowadzania wód gruntowych. W przypadku miejscowości Ołobok dochodzi także temat
wód z rzeki Ołobok. Pracownicy ZGK wyczyścili już studnie głębinowe, ponadto Pan Jokiel
z Zarządu Melioracji Wodnych przyjedzie i skonsultuje czy sytuacja wynika tylko z hydrologii. Temat
opróżniania przez ZGK pojemników na śmieci zostanie przekazany do SZGK. Odpowiadając
na
interpelację Radnej Ewy Kasprzak Wójt wyjaśnił, że przepis dotyczący autobusów PKS jest jasny,
powinny zatrzymywać się tylko na przystankach. Jednak czasami tak jest, że robimy coś wychodząc
naprzeciw oczekiwaniom ludzi. W tym przypadku nie powinno mieć to miejsca, W przedmiocie
niebezpiecznego zakrętu na drodze Ołobok - Rokitnica Wójt wyjaśnił, że wszystkie zdarzenia
powinny być zgłaszane na policji, ponieważ właśnie na podstawie zgłoszeń można stwierdzić, czy
dana droga lub zakręt są niebezpieczne. Kwestia wody w Niesulicach nie jest jednoznaczna. W SZGK
brak jest sygnałów o niskim ciśnieniu wody. Faktem natomiast jest, że przez trzy dni część
mieszkańców nie miała wody. Po tych dniach woda zaczęła znowu normalnie lecieć z kranów, więc
trudno ustalić co się dzieje.
Radny a zarazem pracownik SZGK Andrzej Kołakowski wyjaśnił, że w sobotę otrzymali zgłoszenie,
dot. braku wody. Okazało się, że w hydroforni wszystkie parametry były poprawne, natomiast
w hydrantach ciśnienie było spadkowe. Po wyłączeniu pomp i ponownym ich uruchomieniu wszystko
wróciło do normy. Wskazywałoby to na pęcherz. Ponadto uważa, że niskie ciśnienie wody mogą
powodować zapchane filtry w mieszkaniach odbiorców.
Odpowiadając na interpelację dotyczącą fatalnego stanu nawierzchni drogi powiatowej SkąpeCibórz, Wójt Gminy wyjaśnił, że temat jest cały czas monitowany. Obawia się jednak, że wcześniej
niż w maju dziury nie będą łatane.
Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko wyjaśniła, że otrzymała wiadomość od Naczelnika
Wydziału Dróg, że od przyszłego tygodnia zacznie się łatanie dziur na drogach powiatowych, jeśli
pogoda się nie zmieni.
Następnie Wójt Gminy podjął znany mu temat likwidacji poczty w Skąpem. Przed świętami
Bożego Narodzenia dzwonił do Dyrektora Kisiela, szefa Poczty Polskiej w Gorzowie Wlkp. i upewnił,
się, że przewidują likwidację bardzo wielu placówek w Polsce i przekształcenie ich w punkty
prowadzone przez agentów. Pan Dyrektor obiecał, że podejmie starania, aby zachować placówkę w
Skąpem, jako punkt filialny poczty w Świebodzinie. Wójt informację tą przekazał Pani naczelnik
Poczty w Skąpem. Następnie w połowie stycznia ponownie zatelefonował do Gorzowa, ale tym razem
rozmawiał z zastępcą dyrektora, który wyjaśnił, że intencje działania Poczty Polskiej są takie, że
likwidują placówki w miejscach, gdzie nie ma „biznesu”. Mimo to zapewniał, że placówka w Skąpem
zostanie utrzymana, a pracownicy będą podlegali naczelnikowi w Świebodzinie. W związku z tym Pan
Wójt prosi, aby dobrze rozeznać temat i zastanowić się czy w dalszym ciągu istnieje potrzeba
zbierania podpisów pod protestem.
Ad. V

W punkcie dotyczącym informacji o realizacji uchwał Rady Gminy i pracy Wójta w okresie
międzysesyjnym, Wójt Gminy odniósł się do następujących tematów:
™ budowa boiska „Moje Boiska Orlik 2012” przy gimnazjum w Radoszynie - wysokość
dofinansowania w kwocie 150 tys. zł., ponadto istnieje możliwość uzyskania dodatkowych
środków z Ministerstwa Sportu w wysokości 500 tys. zł. Całość dąje kwotę podobną do tej jaką

otrzymaliśmy na boisko w Międzylesiu. Do oferentów zostało przesłane zapytanie, a odpowiedzi
spodziewamy się w piątek.
- przesłane zostały zapytania na dokumentację dot. budowy ścieżki spacerowej w Niesulicach.
Mamy nadzieję, że przed sezonem ścieżka zostanie wybudowana.
- przesłane zostało zapytanie na wykonanie odwodnienia w Pałcku przy skrzyżowaniu drogi
powiatowej do Niekarzyna i drogi wojewódzkiej. Sprawa jest o tyle skomplikowana, że musimy
uzyskać zgodę na przejście z inwestycją przez teren prywatny. Mamy deklarację Zarządu Dróg
Wojewódzkich na wykonanie części odwodnienie i zrzucenie wód gruntowych do rzeczki
w pobliżu Kaliszkowic. Ponadto zwrócimy się z wnioskiem do Starostwa Powiatowego, aby
wykonali prace odwodnieniowe przy drodze powiatowej.
~ w Starostwie Powiatowym w Świebodzinie złożone są dokumentacje na uzyskanie pozwoleń na
remonty kościołów w Rokitnicy i w Pałcku. Ponadto jesteśmy w trakcie pisania wniosków na
dotację z Urzędu Marszałkowskiego i ze środków z PROW.
- przygotowujemy materiały, które posłużą przygotowaniu dokumentacji na skanalizowanie
m. Łąkie. W dokumentacji WFOŚiGW istnieje zapis, mówiący, że gmina nie może ubiegać się
o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW, jeśli ma możliwość pozyskania funduszy z PROW. Na
dokończenie zadania dot. aglomeracji ściekowej Skąpe mamy czas do 2015 roku. Do
skanalizowania pozostały nam cztery miejscowości, a mamytylko dwie możliwości
dofinansowania. W najbliższym czasie Wójt planuje spotkanie z Panem Sługockim, aby wyjaśnić
ubieganie się o ww. środki.
- w poniedziałek ukaż się ogłoszenie o naborze na strażnika gminnego. Po zakończeniu tego etapu,
wybrana osoba zostanie wysłana na około 2 miesięczne szkolenie.
Radna Halina Staszyńska zapytała czy w bieżącym roku przewidywany jest wywóz śmieci
wielkogabarytowych.
Wójt Gminy Zbigniew Woch wyjaśnił, że zwykle akcja organizowana jest co dwa lata
i najprawdopodobniej przewidujemy taką w roku 2012.
Radny Józef Roszczyk poprosił o składanie na piśmie wniosków dot. oznakowania dróg, tak aby
można przedstawić je powiatowej komisji ds. bezpieczeństwa, w której zadeklaruje swój udział
i pomoc.

Ad. IV
Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko odczytała protokół zbiorczy z przeprowadzonych
konsultacji społecznych w przedmiocie wyboru podmiotu do świadczenia usług zdrowotnych w nowo
wybudowanym ośrodku zdrowia w Ołoboku.
W-ce Przewodniczący Rady Józef Roszczyk podziękował członkom wszystkich komisji za
rzetelną i dokładną pracę.
Wójt Gminy Zbigniew Woch podziękował sołtysom za zaangażowanie i aktywizację
mieszkańców. Mieliśmy obawy czy uda się przekroczyć pułap 20 % uprawnionych do głosowania
mieszkańców. Wynik 47 % świadczy o tym, że mamy dojrzałe społeczeństwo, które wie kiedy
powinno się wypowiedzieć. To mieszkańcy wybudowali ośrodek zdrowia, więc mają prawo, sami
wybrać podmiot, mający świadczyć usługi poz. Prawo dało nam do tego celu najlepsze narzędzie
konsultacje społeczne, które temat przesądziły. Największe wyzwanie stoi teraz przed „Postępem”.
Muszą się wykazać, aby nie zawieść zaufania mieszkańców. Wójt wierzy, że tak się stanie.
W przyszłym tygodniu zostanie podpisana umowa dzierżawy, a po wypełnieniu przez podmiot
pozostałych formalności, ośrodek zacznie funkcjonować. Mamy nadzieję, że nastąpi to od 1 marca
2011 r.

Ad. VI
a) Skarbnik Gminy Jarosław Wisz przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały
NrIV/10/2010 Rady Gminy Skąpe z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Skąpe na rok 2011. Wyjaśnił, że zmiany dotyczyły:
- dostosowania wydatków do kosztorysu na remont stadionu sportowego w Ciborzu na lata 20112012 i źródełjego finansowania,

b)

c)

d)

e)

- zwiększenia wydatków na remont sali wiejskiej w Darnawie - prace dodatkowe zostały
wykonane w grudniu 2010 r,,
- zwiększenia wydatków na realizację inwestycji skanalizowania m, Radoszyn - rozliczenie
inwestycji,
- zwiększenia wydatków na zakup samochody strażackiego dla OSP Ołobok,
- zabezpieczenia środków na wykonanie dokumentacji technicznej budowy sali gimnastycznej
w Ołoboku oraz na budowę wodociągu do boiska sportowego w Pałcku - przesunięcie terminu
wykonania na 2011 r.,
- zwiększenia wydatków na budowę ośrodka zdrowia w Ołoboku - ostateczne rozliczenie
inwestycji.
Następnie W-ce Przewodniczący Rady Józef Roszczyk poddał pod głosowanie przyjęcie
projektu uchwały w sprawie jw. W wyniku głosowania uchwała została podjęta, jednogłośnie
(14 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Skarbnik Gminy Jarosław Wisz przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały
Nr IV/11/2010 Rady Gminy Skąpe z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na lata 2011-2015,
W wyniku głosowania uchwała została podjęta, jednogłośnie (14 głosów „za”, 0 „przeciw”,
0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
W-ce Przewodniczący Rady Józef Roszczyk odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego, zbywanego na rzecz
najemcy w trybie bezprzetargowym.
Wójt Gminy Zbigniew Woch wyjaśnił, że budynek o którym mowa składa się z dwóch lokali
mieszkalnych, z czego jeden jest już wykupiony. W przypadku drugiego zaistniał spór odnośnie
podzielenia poddasza. Po jego rozwiązaniu najemca wystąpił z wnioskiem o wykup. Stąd
dzisiejsza uchwała.
W-ce Przewodniczący Rady Józef Roszczyk poddał pod głosowanie przyjęcie ww. uchwały.
W wyniku głosowania uchwała została podjęta, jednogłośnie (14 głosów „za”, 0 „przeciw”,
0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
W-ce Przewodniczący Rady Józef Roszczyk odczytał projekt uchwały w sprawie planu pracy
Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Mariusz Kuźmicz przedstawił załącznik do ww. uchwały,
zawierający szczegółowy plan pracy.
Wójt Gminy Zbigniew Woch zasugerował, aby gospodarkę finansową Samorządowego Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Skąpem oceniać chociaż za trzy kwartały.
W-ce Przewodniczący Rady Józef Roszczyk poddał pod głosowanie przyjęcie ww. uchwały wraz
ze zmianą zaproponowaną przez Wójta Gminy. W wyniku głosowania uchwała została podjęta,
jednogłośnie (14 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
W-ce Przewodniczący Rady Józef Roszczyk odczytał projekt uchwały w sprawie
przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich oraz przewodniczącego osiedla i zarządu
osiedla na terenie Gminy Skąpe.
Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko wyjaśniła, że na podstawie ww. uchwały Wójt Gminy
w drodze zarządzenia wyznacza terminy zebrań wiejskich. Przewidujemy, że odbędą się one
w lutym i na początku marca.
W wyniku głosowania uchwała została podjęta, jednogłośnie (14 głosów „za”, 0 „przeciw”,
0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. VII

W-ce Przewodniczący Rady Józef Roszczyk poprosił członków poszczególnych stałych
Komisji Rady Gminy o zapoznanie z przygotowanymi planami pracy na 2011 rok.
Przewodniczący Komisji ds. Porządku Publicznego, Spraw Komunalnych, Mieszkaniowych i Ochrony
Środowiska Krzysztof Szymczak odczytał przygotowany plan pracy (w załączeniu).

Wójt Gminy Zbigniew Woch zauważył, że pomysł komisji wyjazdowej w sprawie przeglądu
oświetlenia ulicznego jest jak najbardziej właściwy. Zasugerował także, aby tematem przygotowania
do sezonu letniego komisja zajęła się już marcu. 30 grudnia 2010 r. gmina przejęła trzy plaże
w Niesulicach, w związku z tym musimy opracować model ich zabezpieczenia w czasie sezonu
letniego. Najprawdopodobniej przejmierny pomost na plaży tzw. „policyjnej” co wiąże się
z wydatkowaniem około 20 tys. zł. na jego naprawę. Przygotowanie do sezonu pociągnie za sobą
konsekwencje finansowe, więc odpowiednio wcześniej musimy się tematem zająć.
Radny Krzysztof Szymczak zapytał czy są wstępne ustalenia z policją co do ilości
funkcjonariuszy w czasie sezonu.
Wójt Gminy udzielając odpowiedzi wyjaśnił, że od dwóch lat praktykujemy dofinansowanie
dla policji na służby ponadnormatywne. Polega to na tym, że policjanci ze Świebodzina w ramach
dodatkowych służb patrolują nasze tereny.
Następnie Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Działalności
Gospodarczej Halina Staszyńska oraz Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia
i Opieki Społecznej Michał Ligas odczytali plany pracy swoich komisji a W-ce Przewodniczący Rady
Gminy Józef Roszczyk przedstawił przygotowany plan pracy dla Rady Gminy (w załączeniu).
Następnie w ramach punktu dotyczącego spraw różnych W-ce Przewodniczący Rady Józef
Roszczyk odczytał pismo Pana Franciszka Krzywickiego mieszkańca Podłej Góry dot. podjęcia
działań w sprawie popadającego w ruinę pałacu w Zawiszy.
Wójt Gminy Zbigniew Woch podziela część uwag, jednak z uwagi na to, że nieruchomość
posiada właściciela, jedyną instytucją która mogłaby coś zdziałać jest nadzór budowlany.
Radny Krzysztof Szymczak poinformował, ż jest osobą pośredniczącą w sprzedaży tej
nieruchomości. Pan Krzywicki zwrócił się także do niego uzyskał odpowiedź, że gmina „ma
związane ręce”. Nieruchomość wraz z 4 ha parku wystawiona jest na sprzedaż za kwotę 800 tys. zł do
negocjacji. Powiadomiony o złym stanie technicznym nieruchomości inspektor nadzoru budowlanego
wystosował pismo do firmy „Darz-Bór” o zabezpieczenie nieruchomości.
Radna Ewa Kasprzak podjęła temat kościoła w Radoszynie. Konserwator zabytków zgodnie
z sugestiami Kocioła odnośnie przeznaczenia kościoła na cele publiczne, wyraziła by na to zgodę pod
warunkiem, że gmina wykona remont dachu. Z uwagi na fatalny stan nieruchomości Pani Kasprzak
uważa, że oferta wystosowana jest o 30 lat za późno.
Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko wyjaśniła, że wysyłaliśmy 7 lat temu pismo do
Konserwatora o wyrażenie zgody na zburzenie nieruchomości, ale otrzymaliśmy odpowiedź odmowną
i nakazującąjej zabezpieczenie.
Sołtys wsi Podła Góra Zdzisław Roszak poinformował, że w jego miejscowości wałęsa się
duży, obcy pies, w związku z tym zapytał, czy gmina ma podpisaną umowę z firmą zajmującą się
wyłapywaniem bezdomnych psów. Przypomniał też o obiecanych gablotach informacyjnych.
Wójt Gminy wyjaśnił, że gmina ma podpisaną umowę z towarzystwem „Ranczo - hotel dla
psów”. Prosi jednak, aby reagować szybko tylko w sytuacji, gdy wałęsający się pies stwarza
zagrożenie.
Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko wyjaśniła, że pamięta o gablotach informacyjnych i
będą zakupione w ramach projektu zgłoszonego do Urzędu Marszałkowskiego w ramach małych
projektów realizowanych przez LRPO.
Radny Krzysztof Szymczak poinformował, że w m. Zawiszę na środku wybudowanej drogi
przy sklepie zatrzymują się tiry i przeładowują drzewo. Zapytał czy można w tej sprawie
zainterweniować.
Wójt Gminy wyjaśnił, że nie bardzo jest do kogo. Nadleśnictwo umywa od tego ręce, gdyż oni
tylko drzewo sprzedają a za transport odpowiada firma kupująca. Będzie to kolejne zadanie dla
strażnika gminnego, który będzie miał prawo wręczenia mandatu.
Ad. VIII
Punkt ten dotyczył przyjęcia protokołu z IV Sesji Rady Gminy Skąpe. W-ce Przewodniczący
Rady Gminy zapytał czy są do niego jakiekolwiek zastrzeżenia. Ponieważ uwag nie było, poddał pod
głosowanie przyjęcie treści protokołu. W wyniku głosowania protokół został jednogłośnie przyjęty.

Ad. IX
W-ce Przewodniczący Rady Gminy Józef Roszczyk podziękował zebranym za udział
w V sesji Rady Gminy Skąpe i zamknął obrady o godz. 1320.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
W-ce Przewodnicząc

..Józef Roszczą!
Protokołowała: Ilona Żalisz

