PROTOKÓŁ Nr XLVI/2014
Sesji Rady Gminy Skąpe
z dnia 26 czerwca 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Mirosław Olczak otworzył o godzinie 9— obrady XLVI
Sesji Rady Gminy. Przywitał zaproszonych na sesję w osobach dyrektorów szkół podstawowych
i gimnazjum z terenu gminy, radnego Sejmiku Województwa Lubuskiego Zbigniewa Kołodzieja,
przybyłych na posiedzenie radnych, Wójta Gminy Zbigniewa Wocha, Sekretarza Gminy Alicję
Hoppen-Anyszko, Skarbnika Gminy Jarosława Wisza,
Strażnika Gminnego Juliusza
Tomaszewskiego, inspektora urzędu Annę Cieplicką oraz przybyłych sołtysów. Następnie stwierdził,
że na stan 15 radnych obecnych jest 12 osób. Nieobecni Andrzej Kałużny, Mariusz Kuźmicz, Andrzej
Kołakowski, Wiesław Zawiślak, Agnieszka Żak-Gwizda. Następnie zapytał czy do przesłanego
porządku posiedzenia ktoś chciałby wprowadzić zmiany. Wobec braku propozycji, poddał pod
głosowanie przyjęcie porządku obrad, który został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:
I. Otwarcie obrad sesji.
II.
Informacja nt. wyników nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjum w Gminie Skąpe
na podstawie sprawdzianów zewnętrznych.
III.
Informacja dot. funkcjonowania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
IV.
Informacja z przygotowania do sezonu letniego
V.
Interpelacje, wnioski i zapytania.
VI.
Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
VII.
Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy i pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
VIII.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Skąpe za 2013 rok i podjęcie uchwały w sprawie
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Skąpe za 2013 r.:
1) rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Skąpe za 2013 rok:
a) wysłuchanie opinii Komisji Stałych i Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Skąpe w sprawie
wykonania budżetu Gminy Skąpe za 2013 r.,
b) złożenie wniosku do Rady Gminy Skąpe przez Komisję Rewizyjną w sprawie udzielenia
absolutorium dla Wójta Gminy,
c) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej
Górze o przedłożonym przez Wójta Gminy Skąpe sprawozdaniu z wykonania budżetu
Gminy za rok 2013 oraz o przedłożonej informacji o stanie mienia Gminy za rok 2013,
d) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej
Górze o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Skąpe dotyczącym udzielenia
absolutorium dla Wójta Gminy,
e) dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2013 r.;
2) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Skąpe za rok 2013.
VIII. 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) zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą
„Budowa rowerowej ścieżki turystycznej na trasie Lubogóra-Ołobok (odcinek od granicy
Gminy Skąpe do Ołoboku)” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
4) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieokreślony w trybie
bezprzetargowy m,
5) Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" na
terenie Gminy Skąpe,
6) Regulaminu korzystania z kompleksu sportowego w Ciborzu, Gmina Skąpe.
IX.
Sprawy różne.
X.
Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Gminy Skąpe.
XI.
Zamknięcie obrad.

Ad. II
Inspektor Urzędu Gminy Anna Cieplicka przedstawiła informację o wynikach nauczania
w szkołach Gminy Skąpe w latach 2002-2014 (w załączeniu).
Radny Andrzej Kałużny przybył na posiedzenie o godz. 915.
Wójt Zbigniew Woch zabierając głos stwierdził, że os'wiata jest najważniejszym członem
funkcjonowania gminy. Wyjaśnił, że Przewodniczący Rady w porozumieniu z nim przeniósł z lutego
właśnie na czerwiec, temat dot. wyników nauczania w szkołach w gminie, ponieważ poznaliśmy
wyniki egzaminów zewnętrznych zarówno w szkołach podstawowych jak i w gimnazjum. Wójt
zwrócił uwagę na fakt, że dzieci w szkołach jest coraz mniej. Niż demograficzny przestał oddziaływać
na liczbę uczniów w gimnazjum, jednak w związku z tym, że dobrzy uczniowie ze szkół
podstawowych, wybierają inne gimnazja, liczba ta maleje. Gdybyśmy symulacyjnie dodali wyniki
z egzaminów tych właśnie uczniów, ogólny wynik szkoły wypadłby jeszcze lepiej, chociaż i tak jest
powyżej lub na równi z wynikiem w okręgu.
Radny Mariusz Kuźmicz przybył na posiedzenie o godz. 930.
Dyrektor Gimnazjum w Radoszynie Andrzej Walach uważa, że jest się czym chwalić, bo
edukacyjna wartość dodana zawsze jest na poziomie dodatnim. Potwierdził, że dobrzy uczniowie ze
szkół podstawowych wybierają często inne gimnazja i dzieje się tak z różnych względów. Pomimo tej
sytuacji zdarzają się uczniowie, którzy z egzaminów potrafią osiągnąć wynik 100%. W przypadku
wyników egzaminów z języków obcych, najlepsze wyniki osiągają uczniowie z większych miast,
ponieważ mają oni lepsze warunki do nauki języków w szkołach prywatnych. Należy się cieszyć, że
pomimo braku tych dobrych uczniów, pozostali potrafią odnieść sukces i jest to też efekt dobrej
współpracy rodziców, nauczycieli i wykorzystania w pełni warunków bazowych i materiałowych.
Wójt potwierdził, że wynik końcowy z egzaminu gimnazjalnego jest wypadkową wielu
czynników i jeśli ładnie się one łączą, to wynik musi być dobry.
Odnośnie szkół podstawowych, pełną satysfakcję Wójt odczuwa w przypadku dwóch szkół:
w Międzylesiu i w Ołoboku. Znaleziono w nich wyjścia na zoptymalizowanie procesów nauczania, co
przełożyło się na rewelacyjne wyniki, w stosunku do odpowiedników szkół z gmin wiejskich
w naszym powiecie.
Na przykładzie szkoły podstawowej w Międzylesiu Wójt podkreślił ogromne znaczenie dyrektora
szkoły. Pan Krzysztof Rączkowski odkąd został dyrektorem szkoły, potrzebował zaledwie dwóch lat,
aby wyciągnąć szkołę ponad średnią okręgu. Zaczął uczyć dzieci i co ważne nauczycieli, jak mają te
dzieci uczyć.
Wójt poinformował, że kończy się kadencja dyrektorów szkół z Międzylesia i Ołoboku. Ponieważ
decydujące znaczenie o sposobie wyłonienia na te funkcje ma kuratorium oświaty, zwróciliśmy się
z prośbą o możliwość powierzenia pełnienia funkcji dotychczasowym osobom. Na podstawie
wystawionej opinii, bardzo wysoko zostały ocenione kwalifikacje Pana Krzysztofa Rączkowskiego
i Pani Barbary Gławdel, dlatego też kuratorium zezwoliło na powierzenie obowiązków dyrektorów
szkół. W tym momencie Wójt wręczył dyrektorom dokumenty powierzenia stanowisk i życzył
wytrwałości i w dalszej, skutkującej tak wspaniałymi wynikami pracy.
Następnie Przewodniczący oddal głos przybyłemu na posiedzenie radnemu Sejmiku
Województwa Lubuskiego Zbigniewowi Kołodziejowi.
W swoim wystąpieniu Zbigniew Kołodziej w pierwszej kolejności podziękował wszystkim
wyborcom z terenu gminy Skąpe za oddanie na PSL głosów w wyborach do Parlamentu
Europejskiego. Jego ugrupowanie zajęło w gminie I miejsce i byłby bardzo wdzięczny, gdyby taki
sam wynik udało się powtórzyć w wyborach do sejmiku wojewódzkiego, które odbędą się jesienią.
Następnie poinformował, że w miniony poniedziałek w sejmiku odbyła się sesja absolutoryjna i przy
20 głosach „za” , 4 „przeciw” i 4 „wstrzymujących się” udzielono absolutorium Zarządowi, za
wykonanie budżetu za 2013 r. Największym sukcesem było przekształcenie szpitala wojewódzkiego
w Gorzowie Wlkp. Na 11 szpitali pozostających pod zarządem Urzędu Marszałkowskiego,
9 zamknęło rok z wynikiem dodatnim. Jednym z najlepszych okazał się szpital specjalistyczny
w Ciborzu z wynikiem ponad 3 min zł. Następną inwestycją, o której wspomniał była budowa
szerokopasmowego internetu. Przy wsparciu jednej z firm, 80 % województwa ma dostęp do
internetu. Udało się dotrzeć do 326 miejscowości. Dzięki tej inwestycji województwo lubuskie ma
1 miejsce w kraju. Dodał, że istnieje szansa, że perspektywie jakiegoś czasu uda się podłączyć
pozostałe 20 % mieszkańców województwa.
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Kolejnym aspektem poruszonym przez radnego było zagadnienie azbestu. Poinformował, że
zainteresowanie samorządów dofinansowaniem rośnie w takim tempie, że na ten rok ustalono limit. 49
gmin w tym roku zgłosiło się do programu i dla części środków zabrakło. Pula dofinansowania
przewiduje dopłatę 800 zł do tony ściągniętego azbestu.
Zbigniew Kołodziej wspomniał też, że Urząd Marszałkowski zatwierdza podział obwodów
łowieckich, dzięki czemu będzie łatwiej o odszkodowania z tytułu szkół łowieckich.
Na zakończenie poinformował, że poprzedniego dnia odbyło się spotkanie „Lubuska wieś dziś
ijutro”. Na 75 sołectw w powiecie świebodzińskim, około 30 było reprezentowanych. Tematem
spotkania był podział środków z PROW na lata 2007-2013 i perspektywy na 2014-2020, dopłaty
z ANR, fundusz sołecki, a także na konkurs najpiękniejszą wieś.
Wójt Zbigniew Woch zabierając głos także podziękował mieszkańcom za wynik wyborów do
Parlamentu Europejskiego. Cieszy go, że mieszkańcy poprzez oddanie głosu w wyborach, docenili
duże zaangażowanie radnego Kołodzieja i jego kolegów w pozyskiwanie przez gminę Skąpe środków
unijnych na zadania inwestycyjne i podziękowali najlepiej jak tylko potrafili.

Ad. III
Sekretarz gminy Alicja Hoppen-Anyszko przedstawiła prezentację multimedialną nt.
funkcjonowania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (w załączeniu). Przypomniała
jaki system gromadzenia odpadów obowiązuje w gminie, przedstawiła strukturę gromadzenia
odpadów przez mieszkańców, ile odpadów przez 11 miesięcy zostało wywiezionych (w rozbiciu na
poszczególne rodzaje odpadów) a ile prognozowano. Zapoznała zebranych z zestawieniem wpływów
z tytułu opłat za odbiór odpadów a szacowanymi kwotami. Stwierdziła, że przez czas obowiązywania
nowego sytemu mieszkańcy nie sygnalizowali większych problemów, choć zdaje sobie sprawę, że
pewne niedociągnięcia się zdarzają. Firma, która świadczy u nas usługę, jest podwykonawcą
podmiotu, który wygrał przetarg, a pracownicy tej firmy uczynili wszystko, aby jak najlepiej poznać
teren gminy. Generalnie współpraca układa się bardzo dobrze a system, pomimo wielu obaw,
zafunkcjonował sprawnie.
Radny Mariusz Kużmicz zapytał czy przewidywane są zmiany dot. terminów wywozu
odpadów.
Sekretarz wyjaśniła, że harmonogram przygotowany jest do końca bieżącego roku. Odbiera
sygnały, że odpady segregowane w nieruchomościach jednorodzinnych powinny być odbierane
zwiększą częstotliwością. W przypadku zabudowy wielorodzinnej w Ciborzu firma zgłasza, że
mieszkańcy nie segregują odpadów, dlatego też powinni zadeklarować odpady zmieszane.
Radny Andrzej Kałużny stwierdził, że przy wjeździe do PSZOK powinna wisieć tabliczka
informująca o terminach i godzinach otwarcia i numerem telefonu do kontaktu.
Kierownik SZGK Krzysztof Legieć odpowiedział, że taka tabliczka była wywieszona.
Radny Andrzej Sworek zaproponował, że takie informacje powinny być zamieszczone na
tablicach ogłoszeń we wszystkich miejscowościach.
Sekretarz stwierdziła, że jeśli sołtys zgłosi się, otrzyma taką informację. Poinformowała też,
że do odbioru są tablice informacyjne na sale i świetlice wiejskie.
Ad. IV

Przewodniczący Komisji ds. Porządku Publicznego, Spraw Komunalnych, Mieszkaniowych
i Ochrony Środowiska Krzysztof Szymczak poinformował, że komisja dokonała przeglądu plaż
gminnych i ich przygotowanie do sezonu turystycznego. Stwierdził, że plaże w gminie są dobrze
przygotowane, wyglądają ładnie i poza kilkoma uwagami, komisja nie ma większych zastrzeżeń.
- Plaża gminna w miejscowości Łąkie:
- wykoszenie trawy przy ławkach,
- wyprostowanie tablicy informacyjnej,
- zabezpieczenie (przymocowanie) płyty przy wejściu na pomost.
- Niesulice parking gminny:
- wykoszenie trawy,
- ustawienie koszy na śmieci,
- wyrównanie w niektórych miejscach terenu,
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Niesulice plaża gminna „policyjna”:
- usunięcie zdemontowanych z pomostu staiych desek (przy pomoście od strony rybakówki).
- Niesulice plaża gminna Jumelowska”:
~ wyrównanie nierówności w piasku na plaży.
Poinformował, że z powyższymi uwagami Wójt zapoznał Kierownika SZGK w Skąpem.

~

Wójt Zbigniew Woch zabierając głos stwierdził, że przygotowania do sezonu toczą się już od
pewnego czasu i właściwie do wykonania pozostało bardzo niewiele. Sam dwukrotnie uczestniczył
w posiedzeniach i wyjazdach Komisji Bezpieczeństwa, działającej przy Starostwie Powiatowym
w Świebodzinie na temat przygotowania do sezonu letniego. Podziękował sołtysowi miejscowości
Łąkie (który jest znany z tego, że bardzo angażuje się w życie wsi) za wyremontowanie pomostu,
a także Panu Arturowi Weberowi i radnemu Kuźmiczowi za działania wykonane nad jeziorem
w Ciborzu. SZGK wykonało prace na pomoście przy plaży gminnej (policyjnej) w Niesulicach.
Wszystkie plaże uzupełnione zostały w dodatkowy piasek. Plaże w miejscach trawiastych zostały
wykoszone, przenośne WC zostały ustawione.
Odnośnie zabezpieczenia ratowniczego Wójt nadmienił, że w Polsce nie ma zagwarantowanego
ogólnokrajowego zabezpieczenia osób kąpiących się. Państwo egzekwuje, ale samo systemu nie
stwarza. Ponieważ od kilku miesięcy WOPR nie miało bazy nad jeziorem Niesłysz, czynione były
starania, aby pozyskać miejsce na takową. Cieszy się, że udało się to i WOPR swoją bazę będzie miało
przy plaży gminnej (policyjnej). Być może uda się pozyskać środki unijne na stworzenie ładnego,
funkcjonalnego miejsca dla ratowników.
W dalszej kolejności Wójt poinformował, że droga gminna prowadząca od smażalni ryb do ścieżki
pieszo-rowerowej, została wyrównana poprzez nawiezienie tłucznia.
Następne głos zabrał Kierownik SZGK Krzysztof Legieć i wypowiedział się na temat skażenia wody
z ujęcia w Ołoboku. Pierwsze oznaki skażenia wystąpiły 5 maja i zgodnie z obowiązkiem dokonano
odkażenia wodociągu. 18 czerwca badanie wody ujawniło skażenie w wysokości 14 jednostek bakterii
koli. Wywieszone zostały ogłoszenia o skażeniu. W ciągu dwóch dni badanie został powtórzone.
W wyniku z dnia 25 czerwca badanie nie wykazało skażenia. Może to świadczyć o niestabilności
układu, i drobnych nieszczelnościach. W związku z zaistniała sytuacją uruchomiony został ciągły
proces chlorowania wody na stacji uzdatniania wody w Ołoboku, który potrwa do końca września.
Zabieg ten na pewno nie wpłynie na smak wody, bo będzie nieznaczny. Po tym terminie ponownie
zostaną pobrane próbki wody. Pomimo iż, wielkość skażenia jest niewielka, przepisy wymagają
działania. Następne badanie wody odbędzie się w poniedziałek i będzie rozszerzone o parametry
zawartości chloru. Następnie Kierownik poinformował, że zamierza wprowadzić monitoring na
wszystkich stacjach uzdatniania wody. Większość ujęć w gminie to małe ujęcia i wymagają 4 badań
w roku, w tym 1 przekrojowego. W przypadku ujęcia w Ołoboku, gdzie występuje największy pobór
wody, takich badań wymaga się 10 w roku, w tym 1 przekrojowego.
Wójt zabierając głos w tej sprawie wyjaśnił, że rozmawiał na ten temat z dyrektorem
sanepidu. Między badaniem, które wykazało skażenie w wysokości 14 jednostek a tym, które nie
wykazało skażenia, nie były przeprowadzane żadne czynności. Dlatego też dopuszczalny jest wniosek,
że nie mamy do czynienia z utajnionym źródłem przenikania, tylko z błędnie pobranymi próbkami.
Wobec braku pytań, Przewodniczący ogłosił 10 minutową przerwę w obradach.
Ad. V Interpelacje, wnioski i zapytania.
Radny Andrzej Sworek:
- poinformował, że jego interpelacja dot. złego stanu pobocza drogi powiatowej RokitnicaWęgrzynice została przekazana do Starostwa Powiatowego, które w odpowiedzi wyjaśniło, że
droga naprawiana jest w ramach bieżącego utrzymania dróg, a ponadto stan pobocza nie stanowi
zagrożenia dla poruszających się pojazdów; w takiej sytuacji zapowiedział, że wykona zdjęcia
i udowodni w jakim stanie jest droga;
- zapytał kiedy dokładnie wykonane zostanie ogrodzenie stawu w Węgrzyn i cach;
- zgłosił potrzebę załatania wyrwy w drodze powiatowej w Węgrzynicach przy posesji Nr 52
(w kierunku m. Błonie);
- zapytał czy dzieje się coś w temacie odnowienia oznakowania ścieżek rowerowych;
~ zapytał czy istnieje szansa na uzyskanie dopłat z gminy do budowy szamb ekologicznych;
zaproponował, aby dla lepszego rozeznania sytuacji w miejscowościach, w których nie ma szans
4

na wybudowanie kanalizacji ze środków unijnym, sołtysi przygotowali listy osób
zainteresowanych wybudowaniem szamb ekologicznych;
Radny Piotr Olszewski poinformował, że otrzymał odpowiedź ze Starostwa Powiatowego dot.
naprawy placu przy przystanku autobusowym w Darnawie. Niestety prace nie zostały jeszcze
wykonane, więc wnioskuje, aby do końca wakacji temat zamknąć.
Radny Robert Kiych ponownie poruszył temat zamontowania progów zwalniających na
drodze powiatowej w m. Rokitnica (przy sali wiejskiej). Stwierdził, że w odpowiedzi ze starostwa
wyjaśniono, że na drogach, po których jeździ komunikacja pasażerskich takich progów się nie
montuje. Jeśli tak jest to dlaczego w Ołoboku przed mostek w kierunku Rokitnicy takie progi zostały
zamontowane. Czyżby bezpieczeństwo mienia było ważniejsze od bezpieczeństwa osób?
Radny Krzysztof Szymczak zwrócił uwagę, że znak drogowy informujący o progu
i nakazujący ograniczenie prędkości ustawiony jest na łuku drogi, a jego zdaniem powinien stać przed
lukiem, gdzie byłby bardziej widoczny dla kierujących.
Radny Andrzej Sworek temat ten zostawiłby w spokoju. W miejscowości Ołobok jest
ograniczenie prędkości i jeśli kierowcy będą jeździli zgodnie z przepisami nic nie powinno się
zdarzyć.
Sołtys Radoszyna Karol Dauksza:
- podziękował z ustawienie dodatkowych koszy na śmieci przy przystanku i złożył
zapotrzebowanie na jeszcze dwa pojemniki na wieś;
- zgłosił zapadnięcie kilku kostek w chodniku przy posesji koła łowieckiego;
- w kontekście zbliżających się dożynek zapytał, kiedy zostanie wybudowany plac z kostki
brukowej przy boisku w Radoszynie ;
- poinformował, że 5 lipca w Radoszynie nastąpi otwarcie nowo wybudowanego boiska do piłki
siatkowej „Lubuski” ; odbędzie się także turniej na który wszystkich zaprasza; podziękował
wszystkim zaangażowanym w realizację projektu.
Sołtys Międzylesia Mirosław Kolber :
- poinformował, o braku informacji o terminach odczytu wodomierzy;
- zgłaszał Kierownikowi SZGK konieczność wykoszenia trawy przy przepompowniach ścieków,
a odzew był taki, żeby lepiej wioska sama o to zadbała;
- poprosił o opróżnianie pojemników na śmieci ustawionych przy placu zabaw w Międzylesiu;
- zwrócił uwagę, że dwa więzy wycięte na placu zabaw w Międzylesiu potwierdzają, w jakim
dramatycznym stanie jest drzewostan, w związku z tym poprosił o przeprowadzenie wizji
lokalnej trzech pozostałych drzew;
~ zgłosił wniosek o ogrodzenie placu zabaw w Międzylesiu, przynajmniej od strony drogi
powiatowej.
Sołtys Rokitnicy Wiesław bajeczko zgłosił potrzebę naprawy lynien i komina w budynku
świetlicy wiejskiej w Rokitnicy.
Ad. VI
W tym punkcie Wójt odniósł się do zgłoszonych interpelacje, wniosków i zapytań.

-

-

-

Temat zgłoszony przez sołtysa Wiesława bajeczkę jest znany i Wójtowi i Kierownikowi SZGK.
Sprawny komin w świetlicy jest niezbędny. Niestety na tą chwilę siłami SZGK nie uda się tego
wykonać. Pracownicy delegowani są do innych prac, żeby chociaż w części zabezpieczyć to co
należy, a na więcej pracowników nas po prostu nie stać.
Odnośnie wycięcia dwóch więzów rosnących na placu w Międzylesiu, nie mówiłby o działaniach
nieskoordynowanych, bo jeszcze przed przystąpieniem do wycinki, mieszkańcy byli
zainteresowani pozyskaniem tego drewna. Jeden z pozostałych pni nadaje się jeszcze do
przycięcia. Natomiast odnośnie pozostałych więzów, rosnących na placu, pracownik urzędu
przyjedzie na wizję lokalną.
W sprawie ogrodzenia placu zabaw w Międzylesiu chciałby się spotkać z sołtysem
i porozmawiać.
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Kwestia koszenia terenów związanych z wodą i ściekami (przepompownie, hydrofornie) zostanie
rozwiązana, ponieważ do SZGK w tym celu zostali zatrudnieni studenci, tak więc od lipca
estetyka tych obiektów się zmieni.
Zapotrzebowanie na kosze uliczne do Radoszyna zostanie przekazane do SZGK.
Odnośnie naprawy chodnika w Radoszynie, Wójt zaproponował, aby wioska spróbowała
wykonać to we własnym zakresie. Z informacji jakie posiada, Zarząd Dróg Wojewódzkich będzie
przekładał chodniki przy zatoczkach autobusowych.
W kwestii placu z kostki brukowej w Radoszynie, chciałby spotkać się z sołtysem i porozmawiać,
ponieważ ma inny pomysł na ten plac.
Wójt podziękował za zaproszenie na otwarcie „Lubusika” w Radoszynie, cieszy go
zainteresowanie mieszkańców. Dzięki temu we wsi powstaje fajne miejsce, planowana jest też
budowa tam placu zabaw. Niewykluczone, że z czasem napisany spróbujemy pozyskać środki na
zagospodarowanie tego miejsca i jego upiększenie.
Temat zgłoszony prze radnego Szymczaka zostanie przesłany do Starostwa Powiatowego. Być
może jest tak, że odległość znaku od progu zwalniającego wynika z przepisów prawa.
Kwestia progów zwalniających była przez Wójta już dwukrotnie stawiana. Sołtys Bożena
Szczepańska także wnioskowała o progi zwalniające wNiesulicach i Kalinowie. Odpowiedź
policji była jednoznaczna - przepisy nie zezwalają na to. Niestety na pytanie dlaczego wobec tego
w Ołoboku przed mostami progi zamontowano (czego jest zwolennikiem), policjanci nie potrafili
udzielić odpowiedzi i obiecali przedstawić sprawę na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa
w Starostwie Powiatowym. Zobaczymy jak temat się zakończy.
Radny Mariusz Kuźmicz zasugerował, że być może rozwiązaniem byłyby przejścia dla pieszych
zbudowane podwyższeniu z kostki brukowej.
Wyrównanie placu przy przystanku autobusowym w Darnawie - sprawa zostanie przekazana do
Starostwa Powiatowego.
Tematem szamb ekologicznych zajmiemy się, po uporządkowaniu zobowiązań w obszarze
aglomeracji. Do skanalizowania pozostały dwie miejscowości Pałek i Niekarzyn. Do 2015 roku
zobowiązani jesteśmy skanalizować miejscowości w obrębie aglomeracji, w przeciwnym razie
grożą nam potężne sankcje finansowe. Na dzień dzisiejszy sytuacja z dofinansowaniem do zadań
kanalizacyjnych wygląda nie ciekawie. W PROW gminy będą miały do wydatkowania po 2 min
zł. (maksymalnie 63% kosztów). W świetle innych przepisów skanalizowana zostanie tylko
miejscowość Pałek. Jeśli nie pojawią się inne fundusze to nie specjalnie wie z jakich środków
inwestycja miałaby być finansowana. Temat pozostawia do rozważania w 2015 r.
Na odnowienie oznakowania ścieżek rowerowych złożony został wniosek i niestety odrzucono
go, ponieważ środki są tylko na budowanie nowych a nie odnawianie istniejących.
W przyszłym tygodniu wyłoniony zostanie wykonawca na inwestycje związane ze stawami
p.poż. Następnie podpisana zostanie umowa i wskazany termin rozpoczęcia.

Ad. VII

W punkcie dotyczącym realizacji uchwał i pracy Wójta w okresie międzysesyjnym Wójt odniósł się
do następujących spraw:
- Wyłoniono wykonawcę na dostawę tłucznia, chcemy, aby pracownicy SZGK wywozili go
bezpośrednio na drogi gminne wymagające remontu. Rozpoczęcie prac przewidujemy na
początek przyszłego tygodnia. Sami wykonaliśmy już remont cząstkowy dróg w Ciborzu,
w Błoniach i Niesulicach.
- Złożyliśmy wniosek na dofinansowanie budowy chodnika w Niekarzynie (od bloków z kierunku
Kępska do szkoły). Zadanie wycenione szacunkowo na kwotę 102 tys. zł. Poziom
dofinansowania 66 tys. zł.
- Finalizujemy rozliczenie kanalizacji w Łąkiem. Do zapłaty pozostało 126 tys. zł i dwa podmioty
ubiegają się o tę zapłatę. Wobec takiej sytuacji środki zostały złożone w depozycie sądowym i to
sąd rozstrzygnie komu zostaną wypłacone. Złożenie depozytu jest jednoznaczne z zakończeniem
finansowym inwestycji i możemy złożyć wniosek o rozliczenie inwestycji.
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Trwa budowa świetlicy wiejskiej w m. Zawiszę . Zadowoleni jesteśmy z jej przebiegu i ze
współpracy z wykonawcą.
- Trwa budowa kanalizacji sanitarnej w Rokitnicy. Skanalizowana jest ulica w kierunku m.
Zawiszę. Wykonawca pozostawia po sobie porządek i jeśli inwestycja do końca będzie
przebiegała jak dotychczas to będzie bardzo dobrze.
- Budowa ścieżki Niesulice-Ołobok - wykonawca zderzył się z zadaniem trudnym logistycznie.
Aktualnie ścieżka jest krawężn i kowana.
- W Ołoboku finalizuje się przebudowa świetlicy wiejskiej.
- Z uwagi na kończące się pozwolenie na budowę, musieliśmy przystąpić do zwodociągowania
działek w Międzylesiu. Siłami SZGK do wykonania jest odcinek ok. 270 m.
- Poprzedniego dnia odbył się przetarg na budowę ścieżki rowerowej z Lubogóry do Ołoboku.
~ Następnie Wójt zaprosił wszystkich na festyn rodzinny do Ciborza, który odbędzie się 19 lipca.
Specyfika festynu będzie inna niż dotychczas, ponieważ jego pierwsza część będzie miała
charakter sportowy. W festynie wezmą udział znani piłkarze z reprezentacji kibica, na stadionie
dobędą się mecze, a następnie już amfiteatrze spotkanie mieszkańców z piłkarzami i inne
atrakcje.
Radny Mariusz Kuźmicz opuścił posiedzenie o godz. 1230.
-

Ad. V
la) Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej Halina
Staszyńska odczytała pozytywną opinię komisji w sprawie wykonania budżetu gminy Skąpe za
2013 r. (w załączeniu).
Przewodniczący Komisji ds. Porządku Publicznego, Spraw Komunalnych, Mieszkaniowych
i Ochrony Środowiska Krzysztof Szymczak odczytał pozytywną opinię komisji w sprawie
wykonania budżetu gminy Skąpe za 2013 r. (w załączeniu).
Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Michał Ligas
odczytał pozytywną opinię komisji w sprawie wykonania budżetu gminy Skąpe za 2013 r.
(w załączeniu).
Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Ewa Kasprzak odczytała pozytywną opinię Komisji
w sprawie wykonania budżetu gminy Skąpe za 2013 r. (w załączeniu).
b) Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Ewa Kasprzak złożyła do Rady Gminy Skąpe
wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2013 rok.
c) Skarbnik Gminy Jarosław Wisz odczytał opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze o przedłożonym przez Wójta Gminy Skąpe sprawozdaniu
z wykonania budżetu Gminy za rok 2013 oraz o przedłożonej informacji o stanie mienia Gminy
za rok 2013.
d) Skarbnik Gminy Jarosław Wisz odczytał opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Skąpe
dotyczącym udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy.
e) Skarbnik Gminy Jarosław Wisz przedstawił prezentację multimedialną obrazującą wykonanie
budżetu gminy (slajdy z prezentacji w załączeniu).
Wójt Zbigniew Woch podsumowując wykonanie budżetu gminy za 2013 r. stwierdził, że nosił on
znamiona budżetu inwestycyjnego i na pewno nie był budżetem skierowanym na „przetrwanie”.
Założenia wydatkowe zostały wykonane, niestety nie udało się wykonać planów dochodowych.
Nie podjęliśmy odpowiednich kroków, aby lukę z niewykonania dochodów zabezpieczyć
i dlatego wystąpiło nieprzyjemne zdarzenie z przełomu roku.
Następnie Wójt podziękował radnym za współpracę i urzędnikom za pracę. W związku ze
zbliżającymi się wyborami samorządowymi, tym radnym którzy będą ponownie ubiegali się
o uzyskanie mandatu, życzył tego ponieważ jego zdaniem na zaufanie społeczne zasłużyli.
Na zakończenie swojej wypowiedzi dodał, że budżet 2014 będzie bardziej inwestycyjny, również
dzięki szansom na sprzedaż sieci gazowych na terenie gminy.
Ponieważ nikt więcej nie zgłosił chęci zabrania głosu, Przewodniczący Rady przystąpił do
realizacji kolejnego punktu.
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2) Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak odczytał projekt uchwały w sprawie
absolutorium dla Wójta Gminy Skąpe za rok 2013. Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie
ww. projektu. W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie (11 głosów „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Radny Piotr Olszewski opuścił posiedzenie o godz. 1307.
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 (10 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 (10 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujący się”) i stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
3) Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak odczytał projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia
pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa
rowerowej ścieżki turystycznej na trasie Lubogóra-Ołobok (odcinek od granicy Gminy Skąpe do
Ołoboku)” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Przewodniczący stałych komisji przestawili pozytywne opinie nt. ww. uchwały.
Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały. W wyniku głosowania uchwała
została jednogłośnie podjęta (10 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujący się”) i stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
4) Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym.
Przewodniczący stałych komisji przestawili pozytywne opinie nt. ww. uchwały.
Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały. W wyniku głosowania uchwała
została jednogłośnie podjęta (10 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujący się”) i stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
5) Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak odczytał projekt uchwały w sprawie Regulaminu
korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" na terenie Gminy Skąpe.
Przewodniczący stałych komisji przestawili pozytywne opinie nt. ww. uchwały.
Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały. W wyniku głosowania uchwała
została jednogłośnie podjęta (10 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujący się”) i stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
6) Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak odczytał projekt uchwały w sprawie Regulaminu
korzystania z kompleksu sportowego w Ciborzu, Gmina Skąpe.
Przewodniczący stałych komisji przestawili pozytywne opinie nt. ww. uchwały.
Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały. W wyniku głosowania uchwała
została jednogłośnie podjęta (10 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujący się”) i stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. IX
Brak tematów do omówienia.
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Ad. X

Punkt ten dotyczył przyjęcia protokołu XLV 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. XI

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodniczący Rady Mirosław Olczak zamknął
obrady XLVI sesji Rady Gminy Skąpe o godz. 1329.

Protokołowała: Ilona Żalisz
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