PROTOKÓŁ Nr XII/2011
z Sesji Rady Gminy Skąpe
z dnia 2 września 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak otworzył o godzinie 9™ obrady XII Sesji
Rady Gminy. Przywitał zebranych radnych i sołtysów, Wójta Gminy Zbigniewa Wocha, Sekretarza
Gminy Alicję Hoppen-Anyszko oraz Skarbnika Gminy Jarosława Wisza. Stwierdził, że na stan 15
radnych obecnych jest 13, więc podjęte uchwały będą miały moc obowiązującą. Następnie odczytał
porządek posiedzenia, który został jednogłośnie, pozytywnie przyjęty 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) sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w treści uchwały w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji elektrowni
wiatrowych,
d) powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych
na kadencję 2012-2015,
e) utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Skąpe w wyborach do
Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na 9 października 2011 r.
VI.
Sprawy różne.
VII.
Przyjęcie protokołów z X i XI sesji Rady Gminy.
VIII.
Zamknięcie obrad.
Ad. II
Radna Halina Staszyńska zasugerowała, aby po zakończonym sezonie letnim, Strażnik
Gminny zajął się dbaniem o porządek we wszystkich miejscowościach.

Ad. III

Wójt Gminy Zbigniew Woch potwierdził, że przez okres dwóch letnich miesięcy Strażnik
Gminny skupiał się głównie na miejscowościach wypoczynkowych. Choć jest jeszcze zbyt wcześnie,
aby dokonywać oceny jego pracy, niewątpliwie w gospodarce śmieciami, w dwóch miejscowościach
zaszły duże zmiany. Odbyły się kontrole porządkowe, których rezultatem są śmietniki w prawie
100% domostw w m. Niesulice. Powodem takiego stanu rzeczy, jest konsekwencja w działaniu.
Osoby wcześniej pouczone, mają świadomość tego, że Strażnik ponowi kontrolę i niezastosowanie się
do pouczeń będzie skutkowało mandatem. Tak działo się w m. Łąkie, gdzie sytuacja z posiadaniem
pojemników na śmieci wyglądała dożo gorzej niż w Niesulicach. Sytuacja w m. Łąkie także się
ustabilizuje. W następnej kolejności Strażnik skupi się na zadaniach wodno-ściekowych. Po
zakończeniu sezonu letniego, na pewno będzie bardziej dostępny niż dotychczas. Musimy się
zastanowićjak należy zorganizować jego pracę, aby efekty były jak największe.

Ad. IV

W punkcie dotyczącym informacji o realizacji uchwał Rady Gminy i pracy Wójta w okresie
międzysesyjnym, Wójt Gminy wspomniał, że:
- cały czas uzupełniane są wnioski dot. dofinansowania remontów świetlic wiejskich, stadionu
wCiborzu i ścieżki spacerowej w Niesulicach,
- sfinalizowała się kwestia kanalizacji w m. Radoszyn; aby mieszkańcy mogli zacząć się podłączać,
konieczna była wymiana przepompowni w m. Skąpe; dwie instytucje gminne - przedszkole
i gimnazjum zostały już podłączone;

Trwają prace przy kanalizacji pola golfowego - całkowity kosz inwestycji to ok. 300 tys zł.,
zadanie wykonywane jest przez SZGK w Skąpem. Termin zakończenia przewidziano do końca
października.
- Obecnie prowadzone są dwie inwestycje: budowa ścieżki w Niesulicach oraz budowa boisk
sportowych w Radoszynie. Opóźnienia w budowie ścieżki, związane były z kwestią płotów
i zabudowań graniczących ze ścieżką. Obecnie wykonawca boryka się z problemem polegającym
na nie uzyskaniu zgody ze Starostwa Powiatowego w Świebodzinie na przejazd ciężkimi
samochodami przez most w Ołoboku.
Radny Andrzej Kałużny uważa, że pewne zakazy muszą funkcjonować i nie ma na nie siły.
W tym konkretnym przypadku, gdyby wszystkim bez wyjątku zezwolić na przejazd
samochodami o dużym tonażu, wszystkie mosty wymagałyby remontu.
Wójt dodał, że kolejnym do remontu będzie most przy bunkrze w Ołoboku. Jego zdaniem
powinien zostać tak zrobiony, aby samochody o dużym tonażu mogły przejeżdżać. Jednak
z uwagi na fakt, że pieczę nad wszystkimi mostami trzyma Konserwator Zabytków, nie wie czy
będzie to możliwe. Mimo, że wykonawca nie uzyskał zgody na przejazd, inwestycja będzie
kontynuowana, a materiały budowlane będą dowożone mniejszymi samochodami. Następnie
Wójt dodał, że w tym roku w związku z dużymi opadami deszczu jest wysoki poziom wód
gruntowych i również wysoki poziom wód w jeziorze, aby ścieżka mogła zostać wybudowana
zgodnie z projektem, należało opuścić poziom wody w Nieslyszu o 15 cm.
Odnosząc się do przestoju przy budowie Orlika w Radoszynie, Wójt wspomniał, że przez jakiś
czas nie można było skontaktować się z wykonawcą, ale po przesłaniu pisma w sprawie ustalenia
terminu przekazania placu budowy, pierwszego września nastąpiło przekazane terenu budowy, na
spotkaniu pojawił się wykonawca i najprawdopodobniej szóstego września rozpoczną się prace.
Termin zakończenia tych prac, przewidziany umową to 31.10.2011 r. Z zasięgniętych informacji
nt. wykonawcy wiemy, że buduje z materiałów „z najwyższej półki”, jednak może mieć
problemy z dotrzymaniem terminów.
- Następnie Wójt poinformował, że PGNiG podjęło czynności odnośnie budowy kopalni ropy
naftowej i gazu niedaleko Radoszyna, na terenie naszej gminy. Z uwagi na fakt, że większość
złóż znajduje się na terenie gminy Świebodzin, tamtejszy urząd prowadzi procedurę dot.
wydawania decyzji lokalizacyjnej. Obecnie wykonywana jest dokumentacja techniczna i zostały
poczynione wstępne uzgodnienia z Panią Agnieszką Mróz - urbanistką. Jeśli wszystko pójdzie
zgodnie z planem to jest szansa, że inwestycja powstanie w 2013 roku. Korzyści dla naszej gminy
to oprócz podatków, likwidacja dokuczliwego zapachu z obecnej świeczki. Wójt nadmienił także,
że w okolicach m. Mozów prawdopodobnie odkryto duże złoża miedzi, które swoim zasięgiem
mogą objąć także Pałek i Niekarzyn. Obecnie prowadzona jest procedura środowiskowa,
ogromnego przedsięwzięcia mającego na celu wykonanie odwiertów, pomocnych dla oceny
wielkości złoża.
- Kolejnym zagadnieniem, do którego odniósł się Pan Wójt były dożynki gminne w m. Łąkie, które
uważa za bardzo udane, zarówno pod kątem organizacji, pogody, a także ilości gości.
Podziękował wszystkim, dzięki którym czuć było atmosferę świąteczną. Jesienią będzie chciał
spotkać się ze wszystkimi Sołtysami, z Paniami z kół gospodyń wiejskich , a także z rolnikami
posiadającymi duży areał ziemi, aby przedyskutować propozycję objęcia przez tych rolników
„opieką” KGW.
Sołtys wsi Niesulice Bożena Szczepańska zapytała czy są jakieś plany na zagospodarowanie
terenu po cmentarzu przy budowanej ścieżce w Niesulicach.
Udzielając odpowiedzi Wójt wyjaśnił, że cmentarz pozostanie nie tknięty. Przebieg ścieżki
zobowiązuje nas do przetrzebienia zadrzewień i odsłonięcia widoku wody. Być może uda się
zaakcentować teren po cmentarzu, zamieszczając tam tablicę pamiątkowo-informacyjną.
Sołtys wsi Rokitnica Wiesław bajeczko wracając do tematu samochodów o dużym tonażu
stwierdził, że przez jego wieś samochody te jadą zwiększą niż dozwolona prędkością, powodują
osiadanie budynków, a szczególnie niebezpieczny jest zakręt w kierunku Węgrzynie.
Ustosunkowując się do wypowiedzi Pana Sołtysa Wójt stwierdził, że niebezpieczeństwem nie są łuki
na drogach czy płoty, tylko brak wyobraźni kierowców, zbyt szybka i brawurowa jazda.
Z-ca Przewodniczącego Rady Józef Roszczyk
jako radny z miejscowości Łąkie
i współorganizator dożynek gminnych podziękował wszystkim osobom, które włączyły się
-

w organizację dożynek. Następnie zaapelował do sołtysów wsi, aby zmobilizowali mieszkańców do
udziału w dożynkach, a przede wszystkim w korowodzie dożynkowym.
Sołtys wsi Międzylesie Mirosław Kolber uważa, że obecność firmy zajmującej się kateringiem
podczas dożynek, niszczy inicjatywę KG W. Z drugiej jednak strony zdaje sobie sprawę z tego, że
KGW nie są w stanie zabezpieczyć całej uroczystości. Dlatego należy znaleźć złoty środek.
Do opinii Sołtysa wsi Międzylesie dołączyła się Pani Sołtys ze Skąpego Adela SpierzakGiecewicz,
Zabierając głos Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko wyjaśniła, że próbowała
skoordynować działania firmy zajmującej się kateringiem oraz KGW na temat rodzajów
przygotowywanych posiłków. Już w lipcu prosiła o informację dot. obecności poszczególnych kół
podczas dożynek, jednak odpowiedzi nie uzyskała. Zasada jest taka, że firma zajmująca się
kateringiem musi być, gdyż nikt inny nie byłby w stanie zapewnić odpowiedniej ilości miejsc
siedzących. Natomiast obecność Kół Gospodyń Wiejskich powinna być skierowana raczej na dobrą
zabawę a nie na handel, a ilość porcji przygotowanych dań bardziej symboliczna.
Wójt Gminy wypowiedział się nt. komisji oceniającej wieńce dożynkowe. Słyszał, że są głosy
niezadowolenia z wyboru dokonanego przez tą komisję. W pierwszej kolejności odniósł się do jej
składu. Stwierdził, że bardzo trudno jest znaleźć osoby chcące wejść w jej skład, mające rozeznane
w temacie wieńców i nie utożsamiające się w jakikolwiek sposób z poszczególnymi miejscowościami.
Dlatego ma propozycję, aby przy okazji organizacji kolejnych dożynek rozważyć pomysł, aby
w składzie komisji znalazł się przedstawiciel każdej z miejscowości prezentującej wieniec, ale nie
mógłby oddać głosu na swój wieniec.
Sekretarz Gminy również zabrała głos w tej kwestii. Potwierdziła słowa Pana Wójta dotyczące
kłopotu ze znalezieniem chętnych do komisji oceniającej wieńce. Co do tegorocznej oceny uważa, że
właściwie zawsze będzie tak, że ktoś będzie niezadowolony. Komisja dokonując oceny bierze pod
uwagę wiele aspektów m.in.: ilość wykorzystanych zbóż, innych płodów rolnych, a także ogólne
wrażenie, które jest przecież bardzo subiektywne.
Ad. V.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że wszystkie uchwały otrzymały pozytywne
opinie stałych Komisji Rady Gminy Skąpe.
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
(13 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „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 (13 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”)
i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
c) Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak przedstawił projekt uchwały w sprawie
sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w treści uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji elektrowni wiatrowych. W wyniku
głosowania uchwała została podjęta, jednogłośnie (13 głosów „za”, 0 „przeciw”,
0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
d) Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak przedstawił projekt uchwały w sprawie
powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na
kadencję 2012-2015. W wyniku głosowania uchwała została podjęta, jednogłośnie (13 głosów
„za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
e) Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak przedstawił projekt uchwały w sprawie
utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Skąpe w wyborach do Sejmu i
Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na 9 października 2011 r. W wyniku głosowania
uchwała została podjęta, jednogłośnie (13 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”)
i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. VII
Punkt ten dotyczył przyjęcia protokołów z X i XI Sesji Rady Gminy Skąpe.
Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy są do nich jakiekolwiek zastrzeżenia. Ponieważ uwag nie
było, poddał pod głosowanie przyjęcie treści protokołów. W wyniku głosowania protokoły zostały
jednogłośnie przyjęte.

Ad. VIII
Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak podziękował zebranym za udział w XII sesji
Rady Gminy Skąpe i zamknął obrady o godz. 1020.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała: Ilona Żalisz

