PROTOKÓŁ NrX/20U
z Sesji Rady Gminy Skąpe
z dnia 22 czerwca 2011 r.

'Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak otworzył o godzinie 12™ obrady X Sesji
Rady Gminy. Przywitał Pana Piotra Kowalskiego opracowującego plan zagospodarowania
przestrzennego, Pana Grzegorza Borowieckiego z firmy EPA Wind zebranych radnych i sołtysów,
Wójta Gminy Zbigniewa Wocha i Sekretarza Gminy Alicję Hoppen-Anyszko. Stwierdził, że na stan
15 radnych wszyscy są obecni. Następnie zaproponował wprowadzić zmiany do przesłanego porządku
posiedzenia, polegające na dodaniu do pkt V trzech uchwał w sprawie:
h) uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających
azbest z terenu gminy Skąpe na lata 2011 -2032”,
i) udzielenia odpowiedzi na skargę,
j) wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego.
Porządek posiedzenia wraz z zaproponowanymi zmianami został jednogłośnie, pozytywnie
zaopiniowany i przedstawia się następująco:
I. Otwarcie obrad sesji.
II.
Interpelacje i wnioski.
III.
Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
IV.
Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy i pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
V.
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) zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą
„Kompleksowe zagospodarowanie placów zabaw w Gminie Skąpe” w ramach Programy
Rozwoju Obszarów Wiejskich,
d) przyjęcia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Skąpe w zakresie lokalizacji elektrowni wiatrowych,
e) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji
elektrowni wiatrowych,
f) uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego zmieniającej
rozporządzenie nr 4 Wojewody Zielonogórskiego z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie
utworzenia Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego,
g) wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy,
h) uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest z terenu gminy Skąpe na lata 2011-2032”,
i) udzielenia odpowiedzi na skargę,
j) wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego.
VI.
Sprawy różne.
VII.
Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Gminy.
VIII.
Zamknięcie obrad.

Ad. II
Wobec braku interpelacji i wniosków przystąpiono do realizacji punktu IV.

Ad. IV

W punkcie dotyczącym informacji o realizacji uchwał Rady Gminy i pracy Wójta w okresie
międzysesyjnym, Wójt Gminy z uwagi na krótki okres czasu między sesjami wspomniał, że:
- kończy się remont pomostu w Niesulicach na plaży „policyjnej”;
- z zadania dot. „Kompleksowego zagospodarowania placów zabaw w Gminie Skąpe” pozostały do
wykonania ogrodzenia dwóch placów w Skąpem i w Ciborzu;
- ogłoszony został przetarg na wykonanie szlaku spacerowego w Niesulicach.

Ad. V
a) Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak 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. W wyniku głosowania uchwała została podjęta, jednogłośnie
(15 głosów „za”, 0 „przeciw”, ©„wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
b) Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak 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 (15 głosów „za”, 0 „przeciw”,
0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
c) Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak przedstawił projekt uchwały w sprawie
zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą
„Kompleksowe zagospodarowanie placów zabaw w Gminie Skąpe” w ramach Programy
Rozwoju Obszarów Wiejskich.
W wyniku głosowania uchwała została podjęta, jednogłośnie (15 głosów „za”, ©„przeciw”,
0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
d) Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skąpe
w zakresie lokalizacji elektrowni wiatrowych.
Zabierając głos Wójt Gminy stwierdził, że temat budowy farmy wiatrowej w Gminie Skąpe
poruszony był pierwszy raz w czerwcu 2009 r. Zauważył, że w ostatnich latach zmieniły się
tendencje dot. pozyskiwania energii elektrycznej, co jest wypadkową umów z Unią Europejską.
Do 2018 roku produkcja energii odnawialnej w państwach członkowskich musi być na poziomie
20 %. W przeciwnym przypadku kraj, który nie wywiąże się z tych wskaźników będzie musiał
zapłacić potężne odszkodowania. Stoimy w przededniu bumu elektrowni wiatrowych, pod
warunkiem, że nie zostaną one zahamowane. Wójt poprosił o zabranie głosu Pana Piotra
Kowalskiego, urbanistę, który przygotował plan.
Piotr Kowalski przedstawił mapę obrazującą plan zagospodarowania przestrzennego. Wyjaśnił,
że w trakcie procedowania projektu planu, zobowiązani byli uzgodnić wszystko z Generalną
Dyrekcją Ochrony Środowiska. Zgodnie z założeniami należało przygotować plan
i doprecyzować zapisy w studium. Wskazana w planie lokalizacja farmy wiatrowej dotyczy
wschodniej części gminy. W trakcie trwania uzgodnień okazało się, że droga prowadząca
zNiekarzyna do Darnawy jest drogą historyczną, więc należało trochę przesunąć planowane
posadowienie wiatraków. W planie należało przewidzieć także zabudowę jednorodzinną tak jak
było to zapisane w studium. Zarówno plan jak i studium przeszły procedurę uzgadniającą.
Docelowo na farmie ma stanąć maksymalnie 15 wiatraków.
Grzegorz Borowiecki przedstawiciel firmy EPA Wind na początku swojego wystąpienia pokrótce
przedstawił historię działalności swojej firmy, która do dnia dzisiejszego ma na swoim koncie 14
projektów farm wiatrowych zamkniętych kompleksowo. Następnie za pomocą prezentacji
multimedialnej przedstawił symulację, przedstawiającą teren objęty planem ze stojącymi już
wiatrakami. W przypadku Gminy Skąpe posadowionych zostanie maksymalnie 15 turbin
wiatrowych, (choć plan przewiduje ich więcej), aby strefa ich oddziaływania była minimalna. Ich
rozstawienie jest wypracowane zgodnie z normami, wytycznymi, rozporządzeniami a także
wszelkimi dyrektywami. Od marca 2010 r. na terenie przyszłej farmy stoi 120 metrowy maszt do
pomiaru wiatru. Z farmy wiatrowej dla gminy płyną same korzyści, zarówno finansowe jak i
związane z wizerunkiem gminy. Zgodnie z przyjętym planem przewiduje się, że do 2013 roku
uda się uzyskać pozwolenie na budowę.
Radny Krzysztof Szymczak zapytał w jakim terminie od uzyskania tego pozwolenia, inwestycja
będzie zrealizowana.
Grzegorz Borowiecki wyjaśnił, że łącznie z procedurą przetargową, budową i uzyskaniem
pozwolenia na użytkowanie może to trwać od 1 roku do 1,5 roku.
Wójt Gminy zabierając głos dodał, że przedstawiciele firmy EPA pojawili się w Gminie, po
rozmowach z właścicielem terenu, na którym miałyby stanąć wiatraki. Plan zagospodarowania
przestrzennego jest wykonywany nie za środki z budżetu gminy. Całe przedsięwzięcie wycenia
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i)

j)

się na około 300 min zł. Gdy inwestycja dojdzie do skutku jest szansa na remont drogi DarnawaNiekarzyn.
Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak zapytał czy są jeszcze pytania dot. farmy
wiatrowej. Ponieważ pytań nie było poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały
w sprawie przyjęcia zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Skąpe w zakresie lokalizacji elektrowni wiatrowych. W wyniku
głosowania uchwała została podjęta, jednogłośnie (15 głosów „za”, 0 „przeciw”,
0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak przedstawił projekt uchwały w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji elektrowni
wiatrowych. W wyniku głosowania uchwała została podjęta, jednogłośnie (15 głosów „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak przedstawił projekt uchwały w sprawie
uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego zmieniającej rozporządzenie
nr 4 Wojewody Zielonogórskiego z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie utworzenia Gryżyńskiego
Parku Krajobrazowego. W wyniku głosowania uchwała została podjęta, jednogłośnie (15 głosów
„za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak przedstawił projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy.
W wyniku głosowania uchwała została podjęta, jednogłośnie (15 głosów „za”, 0 „przeciw”,
0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak przedstawił projekt uchwały w sprawie uchylenia
uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z
terenu gminy Skąpe na lata 2011-2032”.
Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko wyjaśniła, że ww. Program był przesłany do Starostwa
Powiatowego oraz do Zarządu Województwa Lubuskiego celem zaopiniowania - odpisano nam,
że nie wymaga on uzgodnienia. Po podjęciu uchwały i przesłaniu do Wojewody
zakwestionowano nam brak uzgodnień. Ponieważ nikt nie zgłosił chęci skorzystania w 2011 roku
z możliwości, jakie dałaby uchwała, na jej podjęcie mamy czas do końca roku.
W wyniku głosowania uchwała została podjęta, jednogłośnie (15 głosów „za”, 0 „przeciw”,
0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak przedstawił projekt uchwały w sprawie
udzielenia odpowiedzi na skargę. Wyjaśnił, że podjęcie wcześniejszej uchwały sprawia, że skarga
jest bezzasadna. W wyniku głosowania uchwała została podjęta, jednogłośnie (15 głosów „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak przedstawił projekt uchwały w sprawie
wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego.
Wójt Gminy wyjaśnił, że po podjęciu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaliczenia
dróg stanowiących własność Gminy Skąpe do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich
przebiegu - był na spotkaniu z Panią Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli Lubuskiego Urzędu
Wojewódzkiego i od początku odniósł wrażenie, że uchwała zostanie uchylona, ze względu na
przepis mówiący, że w demokratycznym państwie prawo nie działa wstecz. W rozstrzygnięciu
nadzorczym Wojewoda powołuje się na wyrok sądu w Białymstoku z 2008 r., a w 2010 r.
Wojewoda Podlaski przyjmuje podobną uchwałę. W skardze na rozstrzygnięcie nadzorcze
powołamy się na art. 5 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych, który dopuszcza możliwość
nadania aktowi normatywnemu wstecznej mocy obowiązującej, jeżeli zasady demokratycznego
państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, a w naszym przypadku tak właśnie jest.
W wyniku kontroli przeprowadzonej przez UKS obejmującej 2009 r. zmuszeni byliśmy dokonać
korekty sprawozdań i naliczyć podatek od dróg, co spowodowało wzrost dochodu na jednego
mieszkańca gminy i tym samym zmniejszona została subwencja wyrównawcza dla Gminy Skąpe
na rok 2011. Dla Gminy oznacza to konieczność rezygnacji z zadań, które planowaliśmy
wykonać na rzecz naszych mieszkańców w roku 2011 r. jak i w kolejnych latach. Tak więc
uważamy, że w tym przypadku dla dobra gminy i jej obywateli, powinno dopuścić się możliwość
nadania uchwale wstecznej mocy.
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Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie projektu ww. uchwały. W wyniku
głosowania uchwała została podjęta, jednogłośnie (15 głosów „za”, 0 „przeciw”,
0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. VI

Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak przedstawił wszystkim obecnym Strażnika
Gminnego Pana Juliusza Tomaszewskiego.
Strażnik pokrótce przedstawił swoją osobę. Powiedział, że praca Strażnika w dużej części
polega na działaniach prewencyjno-pouczających, ale przewiduje także kary dla tych, którzy nie
stosują się do pouczeń. Po 160 godzinnym przeszkoleniu w Straży Miejskiej w Sulechowie, została
już nawiązana współpraca z Komendą Powiatową Policji w Świebodzinie i od miesiąca lipca będzie
odbywał wspólne patrole i interwencje z policjantami. Po uzyskaniu numeru telefony służbowego,
zostanie on przekazany do wiadomości radnym i sołtysom.
Wójt Gminy Zbigniew Woch uważa, że praca Strażnika Gminnego będzie dużym ułatwieniem
dla sołtysów, w kwestii utrzymania porządku we wsiach. W miesiącach letnich będzie on działał
w szczególności w miejscowościach, w których przebywają wczasowicze. Jeżeli Strażnik będzie
postępował konsekwentnie wobec tych, którzy porządku nie szanują, będzie to miało wpływ na lepsze
samopoczucie osób, które porządku przestrzegają. Aby ułatwić pracę Strażnikowi, chcemy zakupić dla
niego samochód.
Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko poinformowała, że od dzisiaj droga Skąpe - Łąkie
będzie otwarta, natomiast na drodze Radoszyn-Łąkie będą utrudnienia, związane z remontem mostku.
Sołtys wsi Pałek Marlena Dusza-Makowska podziękował za zaangażowanie podczas
organizacji festynu w jej miejscowości, podczas którego udało się zebrać kwotę 5.500,00 zł.
Radny Józef Roszczyk zaprosił wszystkich na festyny organizowane 25 czerwca w Ciborzu
i 2 lipca w Łąkiem.
Ad. VII
Punkt ten dotyczył przyjęcia protokołu z IX Sesji Rady Gminy Skąpe. 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. VIII
Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak podziękował zebranym za udział w X sesji
Rady Gminy Skąpe i zamknął obrady o godz. 1320.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodniczący Rady

Protokołowała: Ilona Żalisz
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