PROTOKÓŁ Nr XŁIX/2014
Sesji Rady Gminy Skąpe
z dnia 30 września 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Mirosław Olczak otworzył o godzinie 10~ obrady XLIX
Sesji Rady Gminy. Przywitał przybyłych na posiedzenie radnych, Wójta Gminy Zbigniewa Wocha,
Sekretarz Gminy AlicjęHoppen-Anyszko, Skarbnika Gminy Jarosława Wisza, Kierownika OPS
Artura Macula, Strażnika Gminnego Juliusza Tomaszewskiego oraz przybyłych sołtysów. Następnie
stwierdził, że na stan 15 radnych obecnych jest 14 osób. Nieobecny Andrzej Kołakowski. Następnie
zaproponował wprowadzić do przesłanego porządku posiedzenia uchwałę zmieniająca uchwałę
w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Niesulice i terenów przyległych. Wobec braku propozycji innych zmian, poddał
pod głosowanie przyjęcie porządku obrad. W wyniku głosowania porządek został przyjęty
jednogłośnie i przedstawia się następująco:
I.
Otwarcie obrad sesji.
II.
Informacja o funkcjonowaniu Urzędu Gminy w Skąpem.
III.
Interpelacje i wnioski.
IV.
Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
V.
Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy i pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
VI.
Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na
lata 2014-2018,
2) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Skąpe na rok 2014,
3) utworzenia publicznego Gimnazjum dla Dorosłych w Radoszynie,
4) zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz określenia wysokości
wynagrodzenia,
5) zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Niesulice i terenów przyległych.
VII.
Sprawy różne.
VIII.
Przyjęcie protokołu XLVIIi sesji Rady Gminy Skąpe.
IX.
Zamknięcie obrad.

Ad. II
Skarbnik Gminy Jarosław Wisz przedstawił prezentację multimedialną obrazującą wydatki
związane z funkcjonowaniem urzędu gminy na przestrzeni kilku lat, w porównaniu z innymi urzędami
wiejskimi w powiecie (w załączeniu).
Wójt Zbigniew Woch zabierając głos podziękował urzędnikom za ich zaangażowanie
w wykonywanie obowiązków służbowych. Stwierdził, że pomimo iż koszty funkcjonowania urzędu
trochę wzrosły, w skali kraju i tak jesteśmy tanim urzędem. Dodał, że urząd jako instytucja
postrzegany jest pozytywnie dzięki kompetencjom i profesjonalizmowi urzędników. Także radni
przysłużyli się do takiego poziomu kosztów funkcjonowania urzędu. Od 12 lat dieta dla radnych
pozostaje na tym samym poziomie, co uważa jednak za lekką przesadę. Na pewno w skali kraju ciężko
byłoby znaleźć drugi takt samorząd. Życzył, aby misja przedstawicieli społeczności lokalnej
w dalszym ciągu odbywała się za stosunkowo nieduże pieniądze, a jakość wykonywanych zadań
pozostała na takim samym albo na wyższym poziomie.
Ad. III
1. Radny Piotr Olszewski wnioskował o naprawę uszkodzonego mostka na drodze powiatowej
Darnawa - Niekarzyn. Poinformował, że jeśli po raz kolejny uzyska ze starostwa odpowiedź, że
to miejsce nie wymaga naprawy, to będzie wnioskował, aby Komisja ds. Porządku Publicznego
dokonała wizji lokalnej.
2. Sołtys Skąpego Adela Spierzak-Giecewicz poinformowała, że na poboczu drogi wojewódzkiej
Nr 277 (między miejscowościami Skąpe i Pałek) brak jest oznakowania osady Kaliszkowice.
Ponadto w imieniu mieszkańców tejże miejscowości zapytała o szanse podłączenia miejscowości

do sieci wodno-knalizacyjnej. Ponadto poruszyła temat funkcjonowania PSZOK-u. Przywożone
do niego są śmieci zmieszane z całej gminy i po terenie biegają szczury. Co więcej już kilka razy
pękła rura wodociągowa i woda wypływała na powierzchnię.
3. Sołtys Radoszyna Karol Dauksza zapytał czy w jego miejscowości budowane będzie przyłącze
do sieci wodociągowej czy przebudowywana będzie hydrofornia. Zwrócił też uwagę, aby
dopilnować solidności wycinki i przycinki drzew, realizowanej przez Zarząd Dróg
Wojewódzkich. Dopytał czy przewidziana jest także wycinka na odcinku Radoszyn-Chociule.
4. Sołtys Ołoboku Daniel Lisowski zgłosił zapytanie dot. chodnika w m. Ołobok prowadzącego
z bloków do drogi powiatowej, czy wraz z jego naprawą będą budowane wjazdy do posesji.
Zapytał także, czy zgodnie z wcześniejszymi zapewnieniami na plażę gminną Ołoboku zostanie
przywieziony piasek.
Ad. IV

Odpowiadając na zgłoszone interpelacje i zapytania wójt poinformował:
1. Mostek na drodze powiatowej Darnawa-Niekarzyn - interpelacja zostanie przekazana do
starostwa powiatowego. Odkąd stanowisko naczelnika piastuje nowa osoba, działania są szybko
podejmowane. Wójt dodał, że wraz z przedstawicielem starostwa będzie chciał dokonać wizji
lokalnej w Węgrzynicach przy hydroforni i właśnie na wspomnianej drodze Darnawa-Niekarzyn.
2. Odnośnie zgłoszeń pani sołtys Skąpego, wójt poinformował, że brak znaku osady Kaliszkowice
zostanie zgłoszony do Zarządu Dróg Wojewódzkich. Co do możliwość podłączenia osady do
sieci wodno-kanalizacyjnej, nie sądzi aby udało się namówić samorząd na wykonanie tego
zadania. Miejscowość ta stanowi pewną enklawę w lesie, wykonanie tego zadana wiązałoby się
z obowiązkiem przygotowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i niestety
z wyłączeniami z produkcji leśnej, co wiemy jest bardzo kosztowne, a na dzień dzisiejszy
w Kaliszkowicach mieszka 1 czy 2 rodziny. Niestety ujęcie zadania w planie budżetu na 2015 r.
jest niemożliwe.
Kwestia funkcjonowania PSZOK pozostawia wiele do życzenia. Wójt zaprosił do siebie na
rozmowę pracownika obsługującego i postanowiono podnieść poprzeczkę w jakości świadczenia
usług dla mieszkańców. Jak wiemy do PSZOK można przywozić nie tylko odpady
wielkogabarytowe. Niestety mieszkańcy poza tymi wskazany przywożą także odpady zmieszane
nie deklarując ich. Dlatego też jakość PSZOK jest w dużej mierze wypadkową zachowania
samych mieszkańców i musimy to zmienić. Zdarzają się także sytuacje, że pod nieobecność
pracownika obsługującego, mieszkańcy wchodzą, ze sprzętów TV i AGD wymontowują cenne
części a obudowy pozostawiają. Na taką sytuację nie zgadza się podmiot wykonujący w gminie
usługę odbioru odpadów. Niestety w PSZOK mamy także problem z ogrodzeniem. O szczurach
jednak Wójt nie słyszał.
3. Sytuacja dotycząca wodociągu w Radoszynie znajdzie się w projekcie budżetu na 2015 r.
Rozwiązaniem sytuacji będzie zasilenie Radoszyna w wodę ze stacji uzdatniania wody
w Ciborzu.
Wycinka drzew i przycinka suchych gałęzi drzew przy drodze wojewódzkiej na pewno obejmie
odcinek do końca gminy Skąpe, ponieważ Wójt wydawał na tę okoliczność decyzję.
Sołtys Karol Dauksza prosił o zwrócenie uwagi na suche gałęzie przy wjeździe do miejsca
pamięci.
Wójt obiecał zadzwonić do właściciela drogi, ale jeśli zadanie wykonywane jest w ramach
zamówienia publicznego, a nie przewidziano tego miejsca, to wykonanie jest raczej wątpliwe.
4. Odnośnie chodnika w miejscowości Ołobok Wójt poinformował, że nie wie nic o wykonaniu
chodnika i drogi dojazdowej w kostce. Droga dojazdowa do działek była zawsze, natomiast
chodnik wykonano dla wygody mieszkańców.
Radny Andrzej Kałużny poinformował, że droga dojazdowa została wyznaczona przez urzędnika
gminnego w latach 90-tych.
Wójt kontynuując wypowiedź dodał, że każdy korzystający z chodnika np. poprzez dowożenie
materiałów budowlanych na plac budowy, ma obowiązek doprowadzić go do stanu pierwotnego.
W temacie przywiezienia piasku na plażę gminną nad jeziorem Czerniak w Ołoboku, Wójt
obiecał poprosić wykonawcę ścieżki, o wykonanie tego zadania.
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Ad. V

W punkcie dotyczącym informacji o realizacji uchwał Rady Gminy i pracy Wójta w okresie
międzysesyjnym, Wójt Gminy odniósł się do następujących tematów:
1. Zagospodarowanie stawów p.poż. - ponieważ w specyfikacji zabrakło zapisów o obsianiu terenu
trawą, wiosną siłami SZGK i ma nadzieję społecznymi zostanie to wykonane. Na tą chwilę
pozostało jeszcze zamontować ławki. W przypadku stawów w Skąpem i w Niekarzynie
wykonano także odwodnienia obszarów w pobliżu stawów i wykonano spust uliczny, odbierający
nadmiar wody z dróg powiatowych. W Węgrzynicach zastanawia się nad podobnym
rozwiązaniem, tyle że w październiku nie uda się tego wykonać.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Rokitnicy - w dniu dzisiejszym montowana jest
przepompownia. Do zakończenia inwestycji pozostanie jeszcze odtworzenie asfaltu na połowie
jezdni. Jeśli ze strony mieszkańców będzie wola, jest duża szansa, że podłączenie do sieci będzie
możliwe jeszcze w tym roku.
3. Budowa sali gimnastycznej w Ołoboku - inwestycja trwa, ściany pną się do góry. Do końca
października powinien być dach na budynku.
4. Budowa sali wiejskiej w Zawiszu - Wójt ma nadzieję, że październiku inwestycja zakończy się.
Podziękował sołtysowi za duże zaangażowanie, monitoring i bieżący kontakt.
5. Budowa ścieżek pieszo-rowerowych - ścieżka Ołobok-Niesulice została oddana, natomiast
w przypadku ścieki Lubogóra-Ołobok wystąpiło 3 tygodniowe opóźnienie. Wykonawca uspokaja
i obiecuje, że po zakończeniu dwóch dużych inwestycji, całą ekipę przeniesie na budowę ścieżki
i terminu zakończenia wyznaczonego na listopad dotrzyma.
6. Zakończyliśmy przebudowę zaplecza kuchennego przy świetlicy w Ołoboku. Zwiększyliśmy tym
samym funkcjonalność miejsca i zwiększyliśmy pole do działania dla pań z Ołoboku.
7. Inwestycje w Niekarzynie ~~ w LGD pojawiły się do rozdysponowania środki i zgodnie z ich
przeznaczeniem mogliśmy złożyć wnioski na dofinansowanie budowy chodnika w Niekarzynie
oraz na remont świetlicy wiejskiej.
8. Zgodnie z lokalnymi inicjatywami wybudowane zostały we wsiach Łąkie i Węgrzynice - plac
z kostki oraz ogrodzenie placu od strony ulicy.
9. Kanalizacja w Łąkiem - ma się odbyć wizja lokalna w sprawie ustalenia, czy przyłącza do posesji
zlokalizowane są prawidłowo. Po rozliczeniu inwestycji zadłużenie gminy zmniejszy się o kwotę
1 min 200 tys. zł.
10. Droga z gimnazjum do bloków w Radoszynie - od PGNiG udało się pozyskać płyty betonowe,
a SZGK wykonało drogę.

Radny Piotr Olszewski wnioskował jeszcze o oznakowanie skrzyżowania dróg powiatowych
Darnawa-Niekarzyn i Darnawa-Skąpe odpowiednimi znakami, informującymi o pierwszeństwie
przejazdu.
Ad. VI
1) Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na lata 2014 2018.
Przewodniczący stałych komisji przestawili pozytywne opinie nt. ww. uchwały.
Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały. W wyniku głosowania uchwała
została jednogłośnie podjęta (14 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujący się”) i stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
2) Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skąpe na 2014 rok.
Przewodniczący stałych komisji przestawili pozytywne opinie nt. ww. uchwały.
Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały. W wyniku głosowania uchwała
została jednogłośnie podjęta (14 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujący się”) i stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
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3) Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak odczytał projekt uchwały w sprawie utworzenia
publicznego Gimnazjum dla Dorosłych w Radoszynie.
Przewodniczący stałych komisji przestawili pozytywne opinie nt. ww. uchwały.
Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały. W wyniku głosowania uchwała
została jednogłośnie podjęta (14 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujący się”) i stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
4) Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak odczytał projekt uchwały w sprawie zmieniająca
uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz określenia wysokości wynagrodzenia.
Przewodniczący stałych komisji przestawili pozytywne opinie nt. ww. uchwały.
Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały. W wyniku głosowania uchwała
została jednogłośnie podjęta (14 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujący się”) i stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
5) Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak odczytał projekt uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Niesulice i terenów przyległych.
Przewodniczący stałych komisji przestawili pozytywne opinie nt. ww. uchwały.
Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały. W wyniku głosowania uchwała
została jednogłośnie podjęta (14 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujący się”) i stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. VII
Radny Józef Roszczyk postanowił podzielić się refleksją z wyjazdu po inwestycjach
gminnych: sala wiejska w m. Zawiszę, Węgrzynice staw p.poż. i przepust, budowa kanalizacji
sanitarnej w Rokitnicy (kierownik budowy poinformował, że z wielu inwestycji jakie przeprowadzał,
w żadnej inne gminie nie spotkał się z sytuacją żeby wójt był tak bardzo zainteresowany inwestycją),
budowa Sali gimnastycznej w Ołoboku. Wszystkie te inwestycje świadczą o tym, że Wójt jest dobrym
gospodarzem.
Następnie podziękował obecnemu na Sali sołtysowi Łąkiego panu Ryszardowi Rowińskiemu za
zaangażowanie w działania na rzecz wioski i wykonanie razem z mieszkańcami placu do koszykówki
z kostki polbrukowej oaz ogrodzenia.

Wójt także podziękował panu sołtysowi za jego postawę. Stwierdził, że plac został wykonany
profesjonalnie, bez szumu, bez napięcia w zgodzie z mieszkańcami. Taką postawę się chwali i jest to
zachowanie godne naśladowania.

Ad. VIII
Punkt ten dotyczył przyjęcia protokołu XLVIII sesji Rady Gminy Skąpe. Przewodniczący
Rady Gminy zapytał czy są do niego jakiekolwiek zastrzeżenia. Ponieważ uwag nie wniesiono, poddał
pod głosowanie przyjęcie treści protokołu. W wyniku głosowania protokół został jednogłośnie
przyjęty.
Ad. VI

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodniczący Rady Mirosław Olczak zamknął
obrady XLIX sesji Rady Gminy Skąpe o godz. 1147.
Przewodniczący Rady

Protokołowała: Ilona Żalisz
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