PROTOKÓŁ Nr XIX/2012
Sesji Rady Gminy Skąpe
z dnia 27 kwietnia 2012 r.

W-ce Przewodniczący Rady Gminy Józef Roszczyk otworzył o godzinie 9~ obrady XIX Sesji
Rady Gminy. Przywitał zebranych radnych i sołtysów, Wójta Gminy Zbigniewa Wocha, Sekretarza
Gminy Alicję Hoppen-Anyszko, Skarbnika Gminy Jarosława Wisza oraz zaproszonych gości
w osobach: Pani Honoraty Kuriaty, Pana Krzysztofa Rączkowskiego Dyrektora PSP w Międzylesiu
i Iwa Grodzińskiego ucznia tejże szkoły. Stwierdził, że na stan 15 radnych obecnych jest 12 (lista
obecności w załączeniu). Następnie zaproponował, aby z przesłanego porządku obrad wycofać dwie
uchwały w sprawie:
l) podziału gminy na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby
radnych wybieranych w każdym okręgu,
m) podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib
obwodowych komisji wyborczych,
oraz przed przystąpieniem do realizacji punktu II, złożyć podziękowania zaproszonym gościom.
Wobec braku innych zmian porządek posiedzenia, wraz z zaproponowanymi zmianami,
w wyniku głosowania zostałjednogłośnie 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 20112015,
c) zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pod
nazwą „Przebudowa kompleksu sportowego w Ciborzu” w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich,
d) udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
e) udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
f) udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
g) wprowadzenia na terenie Gminy Skąpe Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt,
h) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego
zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym,
i) wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy
dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat,
j) nadania nazwy ulicom ,
k) wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Skąpe nieruchomości stanowiących
własność osoby fizycznej,
VI.
Informacja z realizacji „Programu współpracy Gminy Skąpe z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami w roku 2012”.
VII.
Sprawy różne.
VIII.
Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Gminy.
IX.
Zamknięcie obrad.

Wójt Gminy Zbigniew W och poinformował zebranych, że powodem zaproszenia ucznia V
klasy PSP im. Janusza Korczaka w Międzylesiu oraz dyrektora tej szkoły jest zajęcie przez Iwa

drugiego miejsca w wojewódzkim finale konkursu przedmiotowego z historii i wiedzy
o społeczeństwie, organizowanego przez MEN. Wręczając finaliście nagrodę złożył mu gratulacje
i wyraził podziw za ogrom posiadanej wiedzy oraz trud włożony w jej zdobycie. Następnie
podziękował i pogratulował Panu Dyrektorowi za systematyczną pracę z uczniem i jego wsparcie. Pan
Dyrektor usłyszał także wiele ciepłych słów o jego pracy i bardzo dobrych wynikach prowadzonej
przez niego placówki. Orzed Iwo szkoła w Międzylesiu „wychowała” jeszcze dwóch zdobywców
prestiżowych nagród: Michała Kowalskiego i Michała Rączkowskiego. Złożone na ręce dyrektora
Krzysztofa Rączkowskiego gratulacje są wynikiem przekonania samorządowców o doskonałej pracy
dydaktycznej całego zespołu pedagogicznego, jego rzetelnej pracy z uczniem oraz wypracowanej
bardzo dobrej współpracy z rodzicami.
Następnie Wójt Gminy, w związku z zakończeniem w dniu 15 kwietnia br. pracy, wręczył
kwiaty i złożył podziękowania za wiele lat współpracy najpierw w Urzędzie Gminy a później na
stanowisku Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Skąpem Pani Honoracie Kuriacie i życzył
jej powodzenia i sukcesów zarówno w życiu zawodowym i prywatnym.

Ad. II Interpelacje i wnioski.
Sołtys wsi Pałek Marlena Dusza-Makowska odczytała wniosek o nadanie sali gimnastycznej
w Międzylesiu imienia Jerzego Klempela. Dodała, że podczas procedury służy swoją pomocą.
Sołtys wsi Niesulice Bożena Szczepańska zgłosiła konieczność:
- przeprowadzenia kontroli urządzeń zabawowych na placu zabaw w m. Niesulice,
- naprawy starej części pomostu na plaży gminnej (były ośrodek policyjny),
- wizyty Strażnika Gminnego podczas długiego weekendu w Niesulicach; nad jeziorem przy
miejscu, gdzie parkowane są przyczepy kempingowe, panuje bałagan w związku z tym prosi o
skontrolowanie posiadania pojemników na śmieci.
Radny Piotr Olszewski potwierdził konieczność wykonania przeglądu i konserwacji urządzeń
na placach zabaw.
Radny Józef Roszczyk zapytał o możliwość umorzenia raty podatku dla rolnika, który
pomagał przy pracach na plaży gminnej w m. Łąkie. Ponadto zgłosił potrzebę wymiany 30 desek
w pomoście.
Radny Krzysztof Szymczak zapytał o możliwość przeprowadzenia akcji wywozu śmieci
wielkogabarytowych i zgłosił potrzebę naprawy dróg gminnych.
Sołtys wsi Ołobok Daniel Lisowski zapytał o sytuację ośrodka zdrowia w Ołoboku
i funkcjonowanie apteki, która podobno będzie czynna tylko do końca maja.
Radny Michał Ligas zgłosił problem brzydkiego zapachu wydobywającego się ze studzienek
kanalizacyjnych.
Radny Wiesław Zawiślak podziękował za prace wykonane przy przystanku PKS w Skąpem.
Zgłosił także, że za zgodą Pani Ewy Kasprzak, która jest właścicielką terenu przy sklepie zostanie
ogrodzone miejsce z przeznaczeniem na kontenery do segregacji śmieci. Ponadto poinformował, że na
dzień 1 maja wyznaczono przeprowadzenie we wsi czynu społecznego, podczas którego zostanie
pomalowany przystanek i płot (nie wiem jaki?). Do 27 kwietnia zgłosiły się już 82 osoby. Następnie
zgłosił potrzebę zasypania dziur na drodze w Przetocznicy.
Ad. III

Wójt Gminy odniósł się do zgłoszonych wniosków i interpelacji.
Podziękował Pani Sołtys Marlenie Duszy-Makowskiej za zaangażowanie. Poinformował, że
dyrektor szkoły Pan Krzysztof Rączkowski z entuzjazmem przyjął tę wiadomość. Osoba Pana Jerzego
Klempela jest ważna dla sportu i nadanie jego imienia sali gimnastycznej będzie niepowtarzalną
okazją dla uhonorowania jego osiągnięć i promowania naszej gminy. Ponieważ wniosek musi przejść
odpowiednią ścieżkę prawną, która trwa w czasie, być może byłaby szansa na połączenie uroczystości
nadania imienia sali z trzecią rocznicą jej otwarcia i rozpoczęciem roku szkolnego. Być może nawet
udałoby się zaprosić na tę uroczystość Pana Bogdana Wentę, kolegę z boiska Jerzego Klepmela oraz
do niedawna selekcjonera reprezentacji polski w piłce ręcznej. W kwestii nadania imienia sali
gimnastycznej w Międzylesiu zostaną podjęte działania.
Odpowiadając na interpelację sołtys wsi Niesulice Pani Bożeny Szczepańskiej poinformował,
że podczas długiego weekendu w Niesulicach zaczną się przygotowania do sezonu: ustawione zostaną
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dodatkowe kosze na śmieci, miejscowość zostanie posprzątana, dodatkowo wyznaczona zostanie
osoba do sprzątania miejscowości w trakcie sezonu. Po kontrolach przeprowadzonych przez Strażnika
Gminnego , 9 posesji nie zostało ostatecznie wyposażonych w pojemniki na śmieci. Pomysł wspólnej
kontroli Pani Sołtys i Strażnika Gminnego pod kątem bałaganu w strefie nadbrzeżnej, wśród przyczep
kempingowych - popiera. Dodał także, że w trakcie trwania sezonu letniego działalność Strażnika
skoncentrowana będzie bardziej na pilnowaniu porządku w Niesulicach i dlatego, też w innych
miejscowościach będzie mniej zaangażowany.
W kwestii wywozu śmieci wielkogabarytowych poinformował, że w dniu dzisiejszym
odbędzie spotkanie z przedstawicielem firmy TEW i temat ten zostanie poruszony. Nie ukrywa, że do
tego działania nastawiony jest trochę sceptycznie, ponieważ zachowanie mieszkańców podczas
ostatniej akcji było niewłaściwe. Oprócz gabarytów, w kontenerach znajdowały się wszystkie inne
możliwe śmieci. Po dzisiejszym spotkaniu, na którym ma nadzieję pozna cenę takiej usługi, podejmie
decyzję. W temacie naprawy dróg gminnych Wójt poinformował, że potrzeby zostały już
zinwentaryzowane i nie ma co ukrywać są one duże. Do wyboru ma rozwiązanie dwuwariantowe:
zakupić około tysiąc ton materiału, rozpocząć postępowanie przetargowe, wyłonić wykonawcę
i oczekiwać około trzech tygodni; drugi wariant to 650 ton materiału za kilkadziesiąt tysięcy złotych
i naprawa kilku strategicznych miejsc, związanych z dojazdami do domów
Jeśli chodzi o konserwację urządzeń zabawowych na placach zabaw, to te montowane
w ubiegłym roku są jeszcze na gwarancji. Natomiast jeśli chodzi o starsze urządzenia to Wójt podzielił
się następującą refleksją. Uczestniczył w kilku zebraniach wiejskich i zaobserwował niepokojącą
rzecz odnośnie wykorzystania „główkowego”. Środki te zamiast służyć angażowaniu mieszkańców,
w głównej mierze wydawane są na organizację wszelkiego rodzaju zabaw. To właśnie te pieniądze
powinny być m.in. wydatkowane na zakup farb i konserwację placów zabaw. Zdaje sobie sprawę, że
zabawa jest także elementem łączenia wspólnoty, ale żeby się bawić, najpierw należy coś wspólnie
wykonać.
Odpowiadając na zapytanie sołtysa wsi Ołobok Pana Daniela Lisowskiego odnośnie ośrodka
zdrowia i punktu aptecznego Wójt wyjaśnił, że faktycznie punkt apteczny przewidziany jest do
zamknięcia, w związku z likwidacją jednego etatu. Natomiast sytuacja ośrodka zdrowia jest patowa.
Za niedotrzymanie warunków umowy (Prezes „Postępu” obiecał, że lekarz będzie przyjmował cztery
dni w tygodniu) możemy ją rozwiązać, ale zdajemy sobie sprawę tego, że jeżeli lekarze „Postępu”
zaprzestaną pracy w Ołoboku, nie będzie komu leczyć ludzi. Mieszkańcy podczas konsultacji
społecznych sami wybrali usługi tej spółki. Spotkań odnośnie funkcjonowania ośrodka było wiele, ale
chyba wszyscy zdajemy sobie sprawę z faktu, że lepiej nie będzie, choć Prezes Janicki obiecał, że
uczyni wszystko, aby do lipca uzyskać więcej opcji. Właśnie w lipcu podejmie ostateczną decyzję
o świadczeniu usług zdrowotnych w Ołoboku.
Odnosząc się do zgłoszenia Radnego Michała Ligasa odnośnie brzydkiego zapachu ze
studzienek kanalizacyjnych w Ołoboku Wójt poinformował, że zgłoszenie takie już otrzymał. Sieć
przygotowana jest dla kilku tysięcy odbiorców, a przed sezonem tych ścieków jest mało, dlatego też
należy sprawdzić czy wszystkie posesje zostały podłączone. Aby przynajmniej w czasie wakacji
zlikwidować ten problem, zastanawiamy się nad zabiegiem „uszlachetnienia ścieków”. Temat nie jest
łatwy, ale działania zmierzające do jego rozwiązania będą podejmowane.
Ustosunkowując się do wypowiedzi Radnego Wiesława Zawiślaka, Wójt pochwalił
zaangażowanie mieszkańców wsi. Taka postawa mobilizuje innych i w efekcie nasze wsie stają się
coraz piękniejsze.
Odpowiadając na zapytanie Radnego Józefa Roszczyka Wójt wyjaśnił, że w sytuacji gdy ktoś
ponosi koszty np. paliwa do maszyn, pracując w czynie społecznym, należy spisać motogodziny, za
które gmina zapłaci, a ta osoba środki te przeznaczy chociażby na podatek. Prośba o deski na pomost
na plaży gminnej zostanie załatwiona pozytywnie.

Ad. IV
W punkcie dotyczącym informacji o realizacji uchwał Rady Gminy i pracy Wójta w okresie
międzysesyjnym, Wójt Gminy odniósł się do następujących tematów:
- sala wiejska w Pałcku - umowa na remont została podpisana 22 marca; w wyniku przetargu
najniższą ofertę przedstawił oferent z Babimostu na kwotę 530.161,00 zł.; zadanie w 75 %
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dofinansowane będzie ze środków z PROW; zakończenie prac przewidziane jest na koniec lipca,
aczkolwiek być może uda się zakończyć inwestycję w czerwcu;
- kanalizacja w m. Łąkie - obecnie przygotowujemy stanowisko w związku z uwagami PROW do
złożonego wniosku; na etapie oceny wniosku zwrócono nam uwagę, że część sieci grawitacyjnej
przechodzi przez tereny niezurbanizowane; po analizie problemu uwagi przekazaliśmy
urzędnikom PROW informację, że ten fragment sieci jest jak najbardziej kwalifikowany,
ponieważ od czasu wykonania dokumentacji projektowej do dzisiaj upłynęły już około trzy lata
i co ważne, w tym czasie zbudowano na tym obszarze 6 domów; z informacji jaką uzyskaliśmy
z PROW wynika, że nasza odpowiedź nie będzie kwestionowana; jeśli do podpisania umowy
dojdzie latem, przetarg zostanie ogłoszony w styczniu 2013 r.;
- sala wiejska w Skąpem - w dniu dzisiejszym ogłoszony zostanie przetarg na remont; termin
zakończenia inwestycji wyznaczony jest na 30 września, ale liczymy na to, że wszystkie prace
uda się wykonać wcześniej;
- przystępujemy do remontu drogi dojazdowej do ośrodków wypoczynkowych w Niesulicach;
droga ta należy do Lasów Państwowych, ale zważywszy na fakt, że łączy drogę publiczną
z ośrodkami wypoczynkowymi, które ustawicznie podkreślają opłaceniu bardzo wysokich
podatków, co jest prawdą i dopominają się w zamian chociażby o załatanie dziur w drodze; tak
też się dzieje, co sezon dziury te są przez nas łatane; po spotkaniu z Dyrektorem Regionalnych
Lasów Państwowych w Zielonej Górze i Nadleśniczym Nadleśnictwa Świebodzin otrzymaliśmy
wstępne zapewnienie, że w przypadku skomunalizowania drogi istnieje możliwość wykonania
wspólnego przedsięwzięcia, polegającego na położeniu nawierzchni asfaltowej; koszt takiego
zadania to około 250 tys. zł.; warto dodać, że argumentem, żeby włączyć Nadleśnictwo
Świebodzin, który działa na naszą korzyść jest fakt pobierania przez nich od ośrodków
wypoczynkowych wysokich czynszów dzierżawnych; spotkanie z Nadleśniczym było zaczątkiem
kolejnych rozmów, w efekcie których być może w 2013 roku uda się wykonać remont;
- w miejscowości Rokitnica, zgodnie z przeznaczenie i przy okazji organizacji dożynek gminnych,
przygotowywane jest boisko; za wykonane prace Wójt podziękował Radnemu i Sołtysowi wsi
Rokitnica; na etapie końcowym jest przygotowanie decyzji lokalizacji celu publicznego na
doprowadzenie wody do boiska; w budżecie na ten cel zaplanowana jest kwota 3000 zł.; liczy, że
zadanie uda się wykonać w miesiącu czerwcu lub lipcu;
- Gmina Skąpe została laureatem rankingu Filary Polskiej Gospodarki organizowanego przez
pismo Puls Biznesu oraz Agencję TNS Pentor w kategorii Samorządowy Menadżer Regionu; to
zaszczytne miano Gmina uzyskała dzięki głosom oddanym na nią przez inne samorządy, które
dokonując wyboru kierowały się następującymi kryteriami: tempo rozwoju, pozyskanie
pieniędzy unijnych,
wspieranie przedsiębiorców, działających na terenie danej gminy,
konsolidację społeczności lokalnej; przyznane wyróżnienie bardzo cieszy oraz utwierdza w
przeświadczeniu o słuszności realizowanej strategii i wizji rozwoju gminy; jest też
zobowiązaniem do dalszego doskonalenia i podejmowania kolejnych wyzwań;
- przebudowa stadionu sportowego w Ciborzu ~ oprócz dofinansowania ze środków PROW udało
się uzyskać wsparcie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 316 tys. zł. ; wkład własny
gminy w zadanie warte około 950 tys. zł. to zaledwie 143 tys. zł.; ponieważ środki ministerialne
musimy wydać w 2012 roku, inwestycja rozpocznie się jesień ią;
- remonty kościołów : kościół w Pałcku - ksiądz jest w przededniu wyłonienia wykonawcy;
zgłosiły się trzy podmioty; kościół w Rokitnicy ~ odbyło się spotkanie z potencjalnym
wykonawcą, czekamy na wstępną ocenę przedsięwzięcia; ma nadzieję, że do końca maja te dwa
kościoły pod względem technicznym i budowlanym będą wyjaśnione; na dzisiejszej sesji
głosowane będą trzy uchwały o dofinansowanie remontów kościołów;
~ sprawa pogorzelców z Niekarzyna ■■ Wójt poinformował, że na specjalnie utworzonym koncie
jest kwota 8000 zł.; odbudowa domu trwa, ale dodatkowe fundusze pilnie są potrzebne;
zaapelował do radnych i sołtysów, aby w swoich miejscowościach zorganizowali akcje pomocy
na rzecz poszkodowanych w pożarze;
- w sprawie zakupu sztandar dla Gimnazjum, także zaapelował o możliwe wsparcie;
Ostatnim zagadnieniem poruszonym przez Wójta była sprawa wpisów w księdze gości na stronie
internetowej Gminy. Zarzuca się w nich Wójtowi, że na zadane tam pytania nie udziela odpowiedzi.
Pod tymi wiadomościami podpisuje się nijaki Tomasz Abecki. Jak wszyscy wiemy takiej osoby nie

4

ma. Podszywanie się za kogoś innego, samo w sobie jest nieuczciwe. Mimo wszystko zrobi dzisiaj
i tylko dzisiaj wyjątek i na zadane pytania udzieli odpowiedzi, bo nie ma nic do ukrycia. Obecność
radnych i sołtysów na sesjach i nie zgłaszanie pytań, świadczy chyba o tym, że poruszane tematy są
w sposób jasny i zrozumiały przedstawiane. Okazuje się być inaczej. Sołtys wsi Darnawa obecny
podczas sesji, na której przyjmowany był miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla
lokalizacji elektrowni wiatrowych, podpisuje się pod odwołaniem do SKO w którym pisze, że nie
wiedział o toczącym się postępowaniu administracyjnym. Jak mógł nie wiedzieć, skoro był na sesji,
a ponadto odebrał sześć obwieszczeń w tej sprawie. Być może temat był dla niego nie rozumiały, ale
w takim przypadku dlaczego nie zadawał pytań. Skoro nikt się nie dopytuje, traktujemy, że wszystko
jest zrozumiałe i jasne.
Następnie Wójt ustosunkował się do zadanych pytań.
1. Dlaczego gmina nie posiada forum dyskusyjnego?
Gmina nie dysponuje modułem forum dyskusyjnego, a strona internetowa gminy została najlepiej
oceniona ze wszystkich gmin powiatu świebodzińskiego. Obserwując inne fora można tylko
domniemać, że byłoby to miejsce do oczerniania, poniżania, ubliżania i krytycznych uwag nie
koniecznie konstruktywnych. Jeśli ktoś ma jakieś wątpliwości lub pytania zawsze może do nas
napisać, podpisać się z imienia i nazwiska a my na pewno na pismo odpowiemy.
2. Dlaczego budowa „Orlika” w Radoszynie jest bardzo opóźniona, co z karami za opóźnienia
(podobnie było z „Orlikiem” w Międzylesiu i salą gimnastyczną).
Ogłoszenie przetargu nastąpiło 5.07.2011 r., rozstrzygnięcie miało miejsce 21.07.2011 r.,
podpisanie umowy 5.08.2011 r. a termin zakończenia budowy 31.10.2011 r. zadanie na kwotę
1.268.130 zł. Podwykonawca zgodnie z ustaleniami miał wejść na budowę w 9.08.2011 r.
a nastąpiło to 22.09.2011 r. czyli po 50 dniach. Czynności z naszej strony były podejmowane,
monitowaliśmy, pisaliśmy, telefonowaliśmy, zasięgaliśmy informacji w Ministerstwie w jaki
sposób możemy zmusić wykonawcę do rozpoczęcia robót. Kiedy już było wiadomo, że do
31.10.2011 r. zadanie nie zostanie wykonane, wykonawca złożył prośbę o aneksowanie umowy
do 15.12.2011 r. Pisemnie zażądaliśmy wyjaśnień, dlaczego nastąpiło opóźnienie rozpoczęcia
prac o 50 dni. Niestety do dnia dzisiejszego odpowiedzi brak. W styczniu przyszła ostra zima,
wszelkie roboty ze względu na duży mróz zostały wstrzymane i ponownie rozpoczęte w marcu.
Na początku wiosny wykonawca wypowiedział umowę podwykonawcy i przedłożył nową
umowę z nowym podwykonawcą na kwotę 390 tys. Po przeanalizowaniu wszystkiego tego co
przy budowie „Orlika” się wydarzyło, Wójt odmówił podpisania umowy z nowym
podwykonawcą, ponieważ istniała obawa, że łączna kwota przewyższy zaplanowaną kwotę
inwestycji. Doszło do ugody wykonawcy z pierwszym podwykonawcą i wszedł on znowu na
budowę. Po kilku dniach okazało się, że nie ma żadnych postępów prac, więc Wójt wynajął
rzeczoznawcę sądowego do wyceny wykonanych do tej pory prac, ponieważ sprawa tej
inwestycji z pewnością zakończy się w sądzie. Wszelkie kwestie związane z oceną, czy też
liczeniem odsetek będą mogły być puentowane dopiero po wykonaniu zadania. Wynajęty
rzeczoznawca zobowiązał się, że w ciągu 7 dni oszacuje inwestycję. W tym momencie zostały
stworzone możliwości zaakceptowania umowy z nowym podwykonawcą. W takim stanie rzeczy
nowy termin zakończenia inwestycji przewidziany jest na koniec czerwca 2012 r. Ktoś mógłby
zarzucić Wójtowi, że nie wypowiedział umowy za 50 dniowe opóźnienie jej rozpoczęcia. Gdyby
tak się stało przepadłoby dofinansowanie w kwocie 650 tys. zł. Podsumowując podkreślił, że ze
strony gminy żadnych błędów nie popełniono.
Budowa „Orlika” w Międzylesiu
Odnosząc się do opóźnień w budowie „Orlika” w Międzylesiu Wójt wyjaśnił, że jako pierwszy
z Wójtów aneksował umowę. Ogłoszenie przetargu miało miejsce 22 lipca 2008 r.,
a rozstrzygnięcie 22 sierpnia 2008 r. Zgodnie z podpisaną umową inwestycja miała się zakończyć
15 listopada 2008 r. Na 25 lub 26 boisk w województwie lubuskim, w wyznaczonym terminie
zostało wykonanych 5 lub 6. Pozostałe umowy były aneksowane z jednej przyczyny: na samym
początku listopada pojawił się śnieg i ostatnia cześć technologiczna czyli położenie tartanu, przy
takiej pogodzie nie gwarantowało jakości i trwałości wykonania tych prac. Okazało się, że
podjęta decyzja była słuszna. Tam, gdzie pomimo niedogodnych warunków atmosferycznych
podjęto się robót, wiosną prace musiały być wykonane od nowa.
Sala gimnastyczna w Międzylesiu
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Ogłoszenie przetargu 20 czerwca 2008 r. rozstrzygnięcie początek lipca. W lipcu zgłoszono
protest, który zakończył się przed sądem arbitrażowym, rozstrzygnięciem dla nas korzystnym.
Dopiero 12.08.2008 r. została podpisana umowa z wykonawcą, a 1 września 2009 r. na
rozpoczęcie roku szkolnego obiekt był oddany do użytku. Inwestycja była opóźniona o 1 miesiąc
tylko dlatego, żeby nie zakończyć prac przed uzyskaniem dofinansowania , a otrzymaliśmy je
w lipcu 2009 r.
Jaki jest stan finansów gminy, krążą plotki, że nieciekawy.
Na dzień 25.04.2012 r. na kontach była kwota 1.030.668 zł. Taki stan konta zawdzięczmy
odzyskaniu VAT-u z inwestycji gminnych w wysokości 1.235.000 zł. Już wpłynęło prawie milion
złotych, w maju oczekujemy kolejnych 300 tys. zł. Wywiązujemy się ze zobowiązań, wypłacamy
pensje nauczycielom, banki udzielają nam kredytów, a jest wiele gmin, którym nie chcą. Czy jak
się ma złą sytuację finansową wykonuje się inwestycje np.: remont sali wiejskiej w Pałcku,
w Skąpem, przebudowa stadionu w Ciborzu? Owszem były czasy, kiedy finanse gminy
wyglądały lepiej, ale dzisiaj sytuacja finansowa samorządów jest bardzo trudna w całym kraju.
Co z budową kompleksu sportowego w Ciborzu?
Większość naszych inwestycji wykonujemy z dużym dofinansowaniem ze środków
zewnętrznych, ale to w jaki sposób „zmontowaliśmy” budżet tej inwestycji to jest mistrzostwo
świata. Środki pozyskane z PROW i Ministerstwa Sportu i Turystyki to jest 85% - 90% kosztów
inwestycji. Oponenci mogliby nam zarzucić, że niepotrzebnie wydajemy pieniądze na remonty
sal wiejskich, świetlic czy właśnie stadionu i boisk. Ale to odpowiedzialność dziejowa nie
pozwala nam nie skorzystać z możliwość uzyskania dotacji na remonty obiektów, które nie były
odnawiane od bardzo wielu lat i którym groziło nawet zawalenie (czego dowodem była sala
wiejska w Węgrzynicach). W przyszłości nie będzie funduszy na takie działania
Jak wyglądał konkurs na dyrektora Gimnazjum w Radoszynie? (Dlaczego był ogłoszony, kto
startował, bo kto wygrał to wiem?)
Zgodnie z przepisami dyrektor gimnazjum wybierany jest na 5-ci letni kadencję. Spośród
zgłoszonych kandydatów, wyboru tego dokonuje komisja, w której skład wchodzą
przedstawiciele kuratorium, związków zawodowych, rady rodziców, rady pedagogicznej oraz
organu prowadzącego. W ogłoszonym przez gminę konkursie na dyrektora Gimnazjum
Publicznego w Radoszynie zgłosił się tylko jeden kandydat.
Jaki jest powód zwolnień w ZGK w Skąpem?
Jedynym powodem zwolnień SZGK jest kwestia finansowa. W dniu 30.01.2012 otrzymał od
Kierownika Zakładu sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych
RB30s za 2011 rok z którego wynika, że zakład zamknął go ze stratą w wysokości 199.822,86 zł.
Od około 2 czy trzech lat szukaliśmy możliwych do zlecenia dla SZGK po to, aby mógł
wypracować zysk na pensje dla pracowników, ponieważ dotacje z gminy za wodę i ścieki,
pokrywają koszty wynagrodzenia tylko dla czterech etatów pionu fizycznego. Jeszcze w planie
budżetu na 2012 r. nadzieję upatrywaliśmy w konieczności budowy przesyłu z Ołoboku do Łąk.
Zadanie byłoby duże za ok. 1 min zł. i zabezpieczyło by środki na wynagrodzenia.
Przygotowaliśmy nawet studium wykonalności za kwotę 25 tys. zł. Niestety w styczniu okazało
się, że WFOŚiGW nie będzie ogłaszał naboru na zadania kanalizacyjne. Natomiast w PROW, do
którego wniosek ostatecznie został zgłoszony nie ma żadnych wskaźników, a cała inwestycja
łącznie z przesyłem będzie zadaniem zewnętrznym. Taka sytuacja w połączeniu ze stratą na
koniec 2011 r. wymusiła dostosowanie ilości pracowników do ilości zadań i kwot jakimi
dysponuje Zakład. Pozostawienie zatrudnienia na poziomie 2011 r. w roku bieżącym
spowodowałoby jeszcze większe zadłużenie. Podjęte decyzje nie mają nic wspólnego z żadnymi
spiskami czy zemstą, a głosy takie się słyszy, tylko wyłącznie troską o finanse publiczne. Podczas
rozprawy sądowej, toczącej się z powództwa zwolnionych pracowników, wspomniał, że na
dzisiejszej sesji zostanie zmieniony budżet w zakresie dotacji dla SZGK. Zarzucono mu, że
wypowiada się w imieniu samorządu. Wyjaśnił, że pozwolił sobie na taką wypowiedź nie
dlatego, że ma władzę nad samorządem i uczyni on to co Wójt zechce, ale dlatego że ustawa
o finansach publicznych zakazuje podjęcia innej decyzji. Zgodnie z jej zapisami samorząd,
w trakcie trwania roku budżetowego, ma obowiązek urealniania planowanych dochodów
i dostosowania do nich wydatków.
Czy w zeznaniach podatkowych dostępnych w BIP są wartości netto czy brutto?
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W zeznaniach podawane są wartości brutto.
Może ostateczne informacje o budowie drogi Skąpe-Łąkie?
Wykonawcy tej drogi zawiedli, sprawa jest rozstrzygana przed sądem. Mimo wszystko cieszy się
z tej drogi i jest wdzięczny powiatowi za wybudowanie jej.
Na zakończenie Wójt jeszcze raz podkreślił, że nie będzie już nigdy udzielał odpowiedzi na anonimy.
Następnie poinformował, że sołtys wsi Darnawa złożył odwołanie do SKO od decyzji środowiskowej
dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej, w którym zarzuca n i epo i uformowanie
mieszkańców o inwestycji. Tak się składa, że procedura wydania decyzji środowiskowej,
jednoznacznie opisuje sposób poinformowania mieszkańców. O wszystkich etapach toczącego się
postępowania sołtys był informowany i miał obowiązek otrzymane obwieszczenia wywieszać na
tablicy ogłoszeń. Mieszkańcy na każdym etapie mogli wnosić uwagi czy nawet żądać spotkania
z inwestorem, ta jak to miało miejsce w Niekarzynie. Na sesji, na której był przyjmowany plan
zagospodarowania przestrzennego dla tej inwestycji sołtys był obecny i nie wniósł żadnych zastrzeżeń.
Ponadto przed wydaniem decyzji środowiskowej w Darnawie było zebranie wiejskie i temat był
analizowany. Dziwi się, że zarzuca mu się, że nikogo nie poinformował. Uważa, że przedstawianie
Wójta i radnych w takim świetle jest niesprawiedliwe.
Radny z Darnawy Piotr Olszewski poinformował, że wieża, monitorująca prędkość wiatru, została
ustawiona w okresie kiedy on był sołtysem. Mieszkańcy dokładnie wiedzieli o planach budowy farmy
wiatrowej i cieszyli się z tego faktu.
Sołtys wsi Rokitnica Wiesław Łajeczko dodał, że w swojej miejscowości ogłosił zebranie trzy
tygodnie wcześniej, aby także mieszkańcy mogli się do niego przygotować.
Radny Krzysztof Szymczak zgłosił wniosek o przerwanie dyskusji.
W-ce Przewodniczący rady Józef Roszczyk zaapelował do wszystkich sołtysów o wzajemny szacunek
i nie opuszczanie sali posiedzeń przed zakończeniem sesji. Następnie zwracając się do wszystkich
obecnych poprosił o przestrzeganie kultury obrad i ogłosił 10 minutową przerwę w obradach.
8.

Ad. V
a) W-ce Przewodniczący Rady Gminy Józef Roszczyk przedstawił projekt uchwały w sprawie
zmiany uchwały Nr XVI/109/2011 Rady Gminy Skąpe z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie
uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Skąpe na rok 2012. W wyniku głosowania uchwała
została jednogłośnie podjęta (12 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
Radny Mariusz Kuźmicz przypomniał W-ce Przewodniczącemu o konieczności przedstawienia
opinii stałych komisji nt. głosowanego projektu uchwały.
W-ce Przewodniczący Rady Gminy Józef Roszczyk podziękował za przypomnienie i dodał, że
wszystkie przedstawiane projekty uchwał uzyskały pozytywne opinie stałych Komisji Rady
Gminy Skąpe.
b) W-ce Przewodniczący Rady Gminy Józef Roszczyk przedstawił projekt uchwały w sprawie
zmiany uchwały Nr XVI/110/2011 Rady Gminy Skąpe z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na lata 2012-2018. Następnie
poprosił Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy Skąpe o przedstawienie opinii.
Przewodniczący poszczególnych Komisji przedstawili pozytywne opinie.
W wyniku głosowania uchwała została jednogłośnie podjęta (12 głosów „za”, 0 „przeciw”,
0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
c) W-ce Przewodniczący Rady Gminy Józef Roszczyk przedstawił projekt uchwały w sprawie
zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą
„Przebudowa kompleksu sportowego w Ciborzu” w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich.
Wójt Gminy Zbigniew Woch wyjaśnił, że pożyczka przeznaczona będzie na zabezpieczenie
wkładu własnego a przyznawana jest na bardzo korzystnych warunkach. Przebudowa stadionu
będzie dofinansowana ze środków z PRO W w wysokości 500 ty s. zł. , z funduszy Ministerstwa
Sportu i Turystyki 316 tys. zł. oraz ze środków z budżetu gminy ok. 140 tys. zł.
Przewodniczący stałych Komisji przedstawili pozytywne opinie.
W wyniku głosowania uchwała została jednogłośnie podjęta (12 głosów „za”, 0 „przeciw”,
0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

Radny Andrzej Kałużny opuścił salę posiedzeń.
W-ce Przewodniczący Rady Gminy Józef Roszczyk przedstawił projekt uchwały w sprawie
udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Dodał, że ten projekt dotyczy dofinansowania dla
Parafii w Ołoboku na remont kościoła w Rokitnicy w wysokości 20.000 zł.
Przewodniczący stałych Komisji przedstawili pozytywne opinie.
W wyniku głosowania uchwała została jednogłośnie podjęta (12 głosów „za”, 0 „przeciw”,
0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
W-ce Przewodniczący Rady Gminy Józef Roszczyk przedstawił projekt uchwały w sprawie
udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (parafia Ołobok, remont kościoła w Węgrzynicach
- kwota dotacji 10.000 zł.).
Przewodniczący stałych Komisji przedstawili pozytywne opinie.
W wyniku głosowania uchwała została podjęta (10 głosów „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący
się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
W-ce Przewodniczący Rady Gminy Józef Roszczyk przedstawił projekt uchwały w sprawie
udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (parafia w Kijach, remont kościoła w Pałcku kwota dotacji 10.000 zł.).
Przewodniczący stałych Komisji przedstawili pozytywne opinie.
W wyniku głosowania uchwała została jednogłośnie podjęta (11 głosów „za”, 0 „przeciw”,
0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
W-ce Przewodniczący Rady Gminy Józef Roszczyk przedstawił projekt uchwały w sprawie
wprowadzenia na terenie Gminy Skąpe Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt.
Przewodniczący stałych Komisji przedstawili pozytywne opinie.
W wyniku głosowania uchwała została jednogłośnie podjęta (11 głosów „za”, 0 „przeciw”,
0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
W-ce Przewodniczący Rady Gminy Józef Roszczyk przedstawił projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego na
rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym.
Przewodniczący stałych Komisji przedstawili pozytywne opinie.
W wyniku głosowania uchwała została jednogłośnie podjęta (11 głosów „za”, 0 „przeciw”,
0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
W-ce Przewodniczący Rady Gminy Józef Roszczyk przedstawił projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy po
umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.
Przewodniczący stałych Komisji przedstawili pozytywne opinie.
W wyniku głosowania uchwała została jednogłośnie podjęta (11 głosów „za”, 0 „przeciw”,
0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
W-ce Przewodniczący Rady Gminy Józef Roszczyk przedstawił projekt uchwały w sprawie
nadania nazwy ulicom.
Następnie poinformował, że do przedstawionego na komisjach projektu należy wprowadzić
zmianę, polegającą na zmianie nazwy ulicy ze Spacerowej na Piaskową, z uwagi na wcześniejsze
nadanie innej ulicy w Niesulicach nazwy Spacerowa.
Wójt Zbigniew Woch wyjaśnił, że uchwała dotyczy osiedla położonego przy nowo wybudowanej
ścieżce pieszo-rowerowej.
Przewodniczący stałych Komisji przedstawili pozytywne opinie.
W wyniku głosowania uchwała została jednogłośnie podjęta (11 głosów „za”, 0 „przeciw”,
0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
W-ce Przewodniczący Rady Gminy Józef Roszczyk przedstawił projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Skąpe nieruchomości stanowiących własność osoby
fizycznej.
Przewodniczący stałych Komisji przedstawili pozytywne opinie.
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W wyniku głosowania uchwała została jednogłośnie podjęta (11 głosów „za”, 0 „przeciw”,
0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Sołtys wsi Rokitnica Wiesław Łąjeczko poprosił o przybliżenie zagadnienia związanego z
podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Skąpe Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
Wójt Zbigniew Woch wyjaśnił, że z punktu widzenia mieszkańca gminy sytuacja się nie zmieni.
Podjęta uchwała sankcjonuje zadania związane z bezdomnymi zwierzętami i opieką weterynaryjną
Zgodnie z ustawą gmina ma obowiązek przyjmować taki program corocznie. Według Wójta ta
uchwała to niestety zwycięstwo ekologów nad zdrowym rozsądkiem.
Ad. VI

W-ce Przewodniczący Rady Gminy Józef Roszczyk odczytał informację z realizacji
„Programu współpracy Gminy Skąpe z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w roku
2012” (w załączeniu). Pytań nie zgłoszono a informacja została przyjęta poprzez aklamację.

Ad. VII

W-ce Przewodniczący Rady Gminy Józef Roszczyk przypomniał radnym, że 30 kwietnia mija
termin składania oświadczeń majątkowych.
Ad. VIII
Punkt ten dotyczył przyjęcia protokołu z XVIII Sesji Rady Gminy Skąpe. W-ce
Przewodniczący Rady Gminy Józef Roszczyk 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

Wobec wyczerpania porządku obrad W-ce Przewodniczący Rady zamknął XIX sesję Rady
Gminy Skąpe o godz. 12t0.

Na tym protokół zakończono i podpisano.
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Protokołowała: Ilona Żalisz
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