PROTOKÓŁ Nr XLVII/2014
Sesji Rady Gminy Skąpe
z dnia 22 lipca 2014 r.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Mirosław Olczak otworzył o godzinie 9™ obrady XLVII
Sesji Rady Gminy. Przywitał przybyłych na posiedzenie radnych, Wójta Gminy Zbigniewa Wocha,
Sekretarza Gminy Alicję Hoppen-Anyszko, Skarbnika Gminy Jarosława Wisza, Kierownika SZGK
Krzysztofa Legiecia oraz przybyłych sołtysów. Następnie stwierdził, że na stan 15 radnych obecnych
jest 10 osób. Nieobecni Andrzej Kołakowski, Piotr Olszewski, Andrzej Stańczak, Krzysztof
Szymczak, Agnieszka Żak-Gwizda.. Następnie zaproponował, wprowadzić do przesłanego porządku
posiedzenia zmianę tytułu uchwały z pkt. V ppkt. 4. Wobec braku propozycji innych zmian, poddał
pod głosowanie przyjęcie porządku obrad, który został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się
następująco:
I.
Otwarcie obrad sesji.
II.
Interpelacje i wnioski.
III.
Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
IV.
Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy i pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
V.
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) wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny na rzecz Gminy Skąpe nieruchomości
stanowiących własność osoby prawnej,
4) zorganizowania wspólnej obsługi finansowej placówek oświatowych prowadzonych przez
Gminę Skąpe.
VI.
Sprawy różne.
VII.
Zamknięcie obrad.
Ad. II
Radny Andrzej Sworek:
- poinformował, że wyrwa w drodze powiatowej w miejscowości Węgrzynice przy posesji Nr 52
(w kierunku m. Błonie), została naprawiona w sposób połowiczny, w związku z czym droga
w tym miejscu ponownie ulega zniszczeniu i zapadaniu.,
- zgłosił potrzebę naprawy pobocza drogi powiatowej od miejscowości Rokitnica w kierunku
Węgrzynie na odcinku ok. 1 kilometra.
Radny Michał Ligas poinformował, że mieszkańcy skarżą się, gdyż na OW „Kormoran”
wNiesulicach pobierana jest opłata w wysokości 5 zł. od osób nie wypoczywających na terenie
ośrodka, a tylko przez teren przechodzących. Zgłosił też awarię lampy ulicznej usytuowanej przy ulicy
Wojciechowskiego (wjazd na ul. Nadbrzeżną) w m. Ołobok.
Sołtys Niesulic Bożena Szczepańska zapytała o wyniki, efekty pracy komisji, która z końcem
kwietnia czy początkiem maja odbyła się w Niesulicach. Sama wzięła w niej udział i wspólnie
z innymi szła drogą wokół brzegu jeziora Niesłysz do OW „Kormoran”, gdzie natknęli się na bramkę
zamkniętą na klucz. Zdarzyło się, że ratownicy z pogotowia ratunkowego nie mogli dostać się do
poszkodowanego, bo nie było wiadomo gdzie znajduje się klucz od bramki.
Ponownie zgłosiła potrzebę wymiany zepsutych lamp ulicznych na ulicy Piaskowej w Niesulicach.
Radny Andrzej Kałużny jeszcze raz poprosił o udostępnienie dla dzieci przedszkolnego placu
zabaw. Wie, że dyrektor przedszkola zgodził się na to pod warunkiem, że plac na noc będzie
zamykany. Niestety we wsi nie znalazła się osoba chcąca wziąć za to odpowiedzialność. Stąd prośba
o rozważenie innego pomysłu na rozwiązanie problemu.
Radny Roberty Krych podjął temat progu zwalniającego zamontowanego na drodze powiatowej
w Ołoboku (przed mostem w kierunku miejscowości Rokitnica). Uważa, że starostwo Powiatowe
samo sobie zaprzecza. W odpowiedzi na interpelacje piszą, że na drogach, po któiych kursują pojazdy
komunikacji pasażerskiej progów się nie montuje, podczas gdy na takiej właśnie drodze muldy
zamontowali.

Sołtys Rokitnicy Wiesław Łąjeczko zgłosił:
- naprawę nieczynnego hydrantu przy świetlicy w m, Rokitnica, oraz cieknącego hydrantu
w kierunku Zawisza,
- potrzebę naprawy rynien i komina w budynku świetlicy wiejskiej w Rokitnicy,
- dokładne wykoszenie trawy przy budynku świetlicy wiejskiej remizy oraz wykoszenie trawy
wokół bramek na boisku sportowym.
Sołtys Radoszyna Karol Dauksza zgłosił konieczność naprawy drogi gminnej prostopadłej do
wojewódzkiej obok posesji 60 A. Tłuczeń został wysypany na inną drogę, gdzie także się przydał, ale
jest go jeszcze zbyt mało. Poruszył temat zaopatrzenia Radoszyna w wodę. Zapytał czy w Radoszynie
budowana będzie hydrofornia czy przesył wody.
Sołtys Niesulic Bożena Szczepańska wnioskowała o wykoszenie gminnej drogi p.poż.
w Niesulicach (równoległa do głównej, za posesją Nr 11).
Sołtys Ołoboku zgłosił problem bardzo małego ciśnienia wody w godzinach wieczornych
w miejscowości Ołobok.
Kierownik SZGK Krzysztof Legieć wyjaśnił, że małe ciśnienie wody ma związek z jej dużym
poborem. W przyszłości hydrofornia musi zostać rozbudowana, ponieważ przyłączane są do niej
kolejne wioski.
Radny Andrzej Sworek wnioskował o udrożnienie przepustów w obrębie skrzyżowania dróg
powiatowych w miejscowości Węgrzynice w kierunku m. Zawiszę i m. Gryżyna.
Radny Józef Roszczyk zgłosił potrzebę wycięcia krzewów i zarośli trzcinowych zasłaniających
widoczność na łuku drogi powiatowej Skąpe - Łąkie (na wysokości rzeki Lisicy). Zwrócił uwagę, że
od 7 lat wnioskuje o ustawienie tablic o ograniczeniach tonażowych na początku drogi powiatowej
Skąpe- Ołobok, z jednej i z drugiej strony.
Radny Mirosław Olczak wnioskował o wycięcie krzewów, rosnących wzdłuż drogi powiatowej
Niekarzyn-Kępsko, utrudniających przejazd maszynom rolniczym. Ponadto poinformował, że na
swoją interpelację dot. uzupełnienia ubytków w drodze otrzymał odpowiedź, że po inspekcji nie
stwierdzono ubytków.
Ad. 3

W tym punkcie Wójt odniósł się do zgłoszonych interpelacji, wniosków i zapytań.
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-

-

Tematy zgłoszone przez Przewodniczącego Olczaka, radnych Roszczyka i Sworka zostaną
przekazane do Starostwa Powiatowego.
Wójt dodał też, że ma mieszane uczucia względem Starostwa Powiatowego o przestrzeganiu
przepisów tonażowych. Przy realizacji inwestycji gminnych, pracownik starostwa wraz
z policjantami pilnuje ładowności samochodów ciężarowych, a przy innych kwestiach tej
stanowczości już nie ma . Sytuacja ta jest zastanawiająca.
Kłopot z ciśnieniem wody w Ołoboku związany jest z pojawieniem się dużej ilości mieszkańców,
na co dzień nie przebywających w Ołoboku. Zwrócił się do Kierownika SZGK o wprowadzenie
zakazu podlewania ogródków działkowych do godz. np. 2200. Komunikaty w tej sprawie pojawią
się w trzech miejscowościach.
Wykoszenie drogi p.poż. w Niesulicach - Wójt nie specjalnie kojarzy to miejsce, ale jeśli jest to
pobocze przy drodze gminnej, do wykoszenia zobowiązany jest właściciel posesji. Sprawa
zostanie przekazana do SZGK i zbadana. Jeśli chodzi o miejscowość Niesulice, to szczególnie
dbamy, aby wyglądała naprawdę ładnie.
Wykoszenie miejsc w Rokitnicy - uwagi zostaną przekazane Kierownikowi SZGK.
Jakość wody w Radoszynie - jeszcze w 2014 r. musimy zlecić wykonanie dokumentacji na
tłoczenie wody z Ciborza albo na remont stacji uzdatniania wody.
Tłuczeń w Radoszynie faktycznie został omyłkowo wysypany na niewłaściwą drogę. Będziemy
rozważać ile jeszcze tłucznia będzie potrzeba.
Odnośnie naprawy hydrantów, jesteśmy po kontroli i w ustalonym terminie zmuszeni jesteśmy do
ich wymiany czy też naprawy.
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Naprawa komina w świetlicy wiejskiej w Rokitnicy ~ uzgodnione zostało, że sołtys sam znajdzie
fachowca do wykonania tego zadania, ponieważ siłami SZGK niestety nie uda się. Wójt ma
świadomość, że jest to ważna sprawa i dlatego zaleca znalezienie murarza.
- Progi zwalniające -zamontowanie progów zwalniających przed mostem w Ołoboku jest
naciąganiem prawa, jednak mają one funkcję wyhamowania samochodów wjeżdżających do
miejscowości i wnioskowanie o ich zdemontowanie uważa za niemądre. Podczas spotkania
Komisji Bezpieczeństwa powiedział, że komunikaty przekazywane mieszkańcom są niejasne. Na
pytanie czy ważniejsze jest bezpieczeństwo mieszkańców czy dbanie o mosty - nie umiano
odpowiedzieć.
Radny Mariusz Kużmicz zaproponował zbudowanie przejścia dla pieszych z wzniesieniem.
Radny Robert Krych jest zdania, że jeśli kierowcy nie przestrzegają ograniczenia prędkości,
wjeżdżając do Ołoboku, to wystarczy postawić tam radar.
- Sołtys Ołoboku Daniel Lisowski poinformował, że w jego miejscowości tuż za sklepem, jest
droga prowadząca w ulicę Strumykową i dalej za Czarny Bunkier. Na tę drogę, od strony
Borowa, spadła złamana przez silne podmuchy wiatru wierzba. Dzisiaj droga jest nieprzejezdna
nawet dla rowerów, a po nawiezieniu na nią ziemi mogłaby służyć jako droga alternatywna dla
samochodów ciężarowych (bez wjeżdżania na mosty, gdzie obowiązują ograniczenia tonażowe).
Wójt zaproponował, aby sołtys znalazł osobę, która uprzątnęłaby drzewo, w zamian za pozyskane
drewno.
- Sołtys Niesulic Bożena Szczepańska poprosiła, aby odpowiedź w sprawie zamontowania lamp na
ulicy Piaskowej, została przesłana w formie pisemnej.
Wójt wyjaśnił, że konieczność naprawy tych lamp była zgłaszana do Enei. Okazało się, że nie
posiadają takich lamp, ale mieli się w nie zaopatrzyć. Dodał, że w trakcie ostatniej naprawy lamp
w Niesulicach, poza wspomnianymi nie wykonano tylko dwóch innych punktów. Pozostałe
interpelacje dot. naprawy oświetlenia ulicznego, zostaną przekazane do realizacji.
- Odnośnie wyników komisji, o której wspomniała sołtys Szczepańska, Wójt pokrótce przybliżył
zebranym cały temat. W miesiącu maju komisja, w której skład weszli przedstawiciele gmin
Lubrza i Skąpe, Lubuskiego Związku Melioracji i Urządzeń Wodnych, Nadleśnictwa Świebodzin
oraz sołtysi miejscowości położonych wokół jeziora Niesłysz, zebrała się w celu wypracowania
zasad oczyszczania brzegów jeziora Niesłysz z zadrzewień olchowych. Podczas spotkania
zasygnalizowany został także problem dostępu do linii brzegowej (grodzenie plaż) i dostępu do
pomostów. Członkowie komisji doszli do wniosku, że problem wymaga wizji lokalnej, w której
powinni wziąć udział przedstawiciele powiatowego inspektora nadzoru budowlanego oraz
starostwa powiatowego. Do takiej wizji doszło i problem dostępu został potwierdzony. Kwestia
grodzenia pomostów do rozstrzygnięcia jest przez nadzór budowlany, starostwo i LZMiUW i to
te instytucje są władne do rozwiązania problemu. Gmina nie ma w tym względzie podstaw
prawnych do działania. Z tego co wie LZMiUW miał wystąpić o opinię prawną, wobec czego
skontaktuje się z nimi, czy tak się stało.
Przewodniczący Rady zaproponował, aby pomosty były otwierane na dzień, natomiast na noc
zamykane.
Wójt dodał, że właściciele pomostów, ubezpieczali je i jednym z wymogów ochrony jest
ograniczony dostęp osób trzecich.
Natomiast w kwestii grodzenia plaż, instytucją kompetentną do rozstrzygnięcia problemu jest
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
Podsumowując gmina na kanwie spotkań uczyniła wszystko co było w jej mocy. Bieg sprawie
został nadany.
Radny Wiesław Zawiślak opuścił salę posiedzeń o godz. 1017.
~ Tematy zgłoszone przez radnego Sworka zostaną przekazane do starostwa powiatowego.
-

Ad. IV
W punkcie dotyczącym realizacji uchwał i pracy Wójta w okresie międzysesyjnym Wójt odniósł
się do następujących spraw:
~ Złożony został wniosek na dofinansowanie budowy chodnika w Nickarzynic i w LGD znajduje
się na 3 miejscu.
3

-

-

-

-

~
~
-

-

Zakończyliśmy projekt wyposażenia świetlic w Ciborzu i Podłej Górze w komputery. Wartość
zadania ok. 18 tys. zł., dofinansowanie w wysokości ok. 12 tys. zł.
Zaktualizowaliśmy w Ministerstwie Sportu i Turystyki wniosek o dofinansowanie budowy sali
gimnastycznej w Ołoboku i dzięki temu zyskaliśmy kwotę ponad 9 tys. zł. W ramach prac
interwencyjnych wyburzony został budynek, gdzie mieściły się pomieszczenia dla 6-latków. Do
końca 2014 r. z zewnątrz sala powinna być gotowa i rozpoczną się prace wewnątrz budynku.
Podpisaliśmy umowę na zagospodarowanie 4 stawów p.poż. Prace rozpoczną się od stawu
w Węgrzynicach, chcielibyśmy zakończyć temat w ciągu miesiąca.
Finalizuje się temat wyłonienia wykonawcy na budowę ścieżki rowerowej z Lubogóry do
Ołoboku. Do przetargu stanęło 2 wykonawców. Po sprawdzeniu ofert, umowa powinna zostać
podpisana na koniec przyszłego tygodnia. Termin wykonania zadania do końca 2014 r.
Musieliśmy zwiększyć kwotę na realizację o ponad 40 tys. zł. i po te zmianie udział gminy
i starostwa wyniesie po około 120 tys. zł.
Trwa budowa ścieżki z Niesulic do Ołoboku. Dzisiaj kończony jest fragment w technologii
kostkowej wzdłuż ośrodka wypoczynkowego w Niesulicach.
Kontynuujemy budowę świetlicy wiejskiej w Zawiszu a prace postępują w sposób zadowalający.
Zakończyliśmy główny etap wznawiania dróg gminnych.
Trwa budowa kanalizacji sanitarnej w Rokitnicy. Zakończono prace wzdłuż bocznych dróg. Od
ubiegłego tygodnia na budowie pracują 2 ekipy.
Na zakończenie Wójt poinformował, że nigdy nie umorzył ani 1 złotówki podmiotom związanym
z działalnością pola golfowego. Właściciele nie ubiegali się o to i żaden wniosek do niego nie
wpłynął. Wspomniał o tym ponieważ dochodząco niego słuchy, że takie czynności podejmował

Ad. V
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 (9 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 (9 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujący się”) i stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
3) Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na nabycie w formie darowizny na rzecz Gminy Skąpe nieruchomości stanowiących
własność osoby prawnej.
Przewodniczący stałych komisji przestawili negatywne opinie nt. ww. uchwały.
Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały. W wyniku głosowania uchwała nie
została podjęta (0 głosów „za”, 9 „przeciw”, 0 „wstrzymujący się”).
4) Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak odczytał projekt uchwały w sprawie
zorganizowania wspólnej obsługi finansowej placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę
Skąpe. Poinformował, że zgodnie z ustaleniami z komisji w projekcie uchwały zarówno w tytule
jak i w treści wykreślone zostały zapisy o obsłudze administracyjnej.
Przewodniczący stałych komisji przestawili pożyty wne opinie nt. ww. uchwały.
Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały. W wyniku głosowania uchwała
została jednogłośnie podjęta (9 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujący się”) i stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
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Ad. VI
Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko zabrała głos w sprawie oznakowania dróg
powiatowych. Poinformowała, że kilka lat temu starostwo zleciło firmie zewnętrznej wykonanie
ekspertyzy, która nie wykazała nieprawidłowości.

Radny Józef Roszczyk w kwestii montowania progów zwalniających, na drogach po których
poruszają się pojazdy komunikacji pasażerskiej, przybliżył rozwiązanie zastosowane w Warszawie.
Poprzez wykonanie przerw na koła w progach zwalniających, udało się uchronić autobusy przed
wjeżdżaniem na muldy.
Zaproponował też, aby wprowadzić zmiany w porządku obrad sesji i przenieść podejmowanie uchwał
na początek. Uchwały dotyczą często bardzo istotnych dla funkcjonowania gminy spraw, a zwykle
pozostaje na sali niewielu sołtysów. Ponadto uważa, że podczas sesji nie należy o wszystkim
dyskutować. Są sprawy z którymi można przyjść bezpośrednio do Wójta i je omówić.
Radny Andrzej Sworek także wypowiedział się w temacie muld. Uważa, że w naszym
państwie przepisy prawa interpretuje się tak, jak w danej sytuacji komuś pasuje. Na drogach
w Wielkopolsce tworzone są przejścia dla pieszych na łagodnych muldach.
Następnie radny zapytał czy funkcjonuje regulamin działania świetlic wiejskich. Pyta o to w związku z
interwencjami mieszkańców, dotyczącymi zbyt głośnego zachowania w świetlicy.
Sekretarz wyjaśniła, że w obrocie prawnym jest uchwała ustanawiająca regulamin świetlic
wiejskich. Jeśli mieszkańcy sołectwa wyrażają zgodę na wynajmowanie pomieszczeń świetlicy,
organizator imprezy zgłasza, a organem egzekwującym przestrzeganie przepisów związanych
z hałasem jest policja. Ponadto sołectwo może stworzyć wewnętrzny regulamin funkcjonowania
świetlicy.
Wójt zabierając głos w tej sprawie stwierdził, że osoby mieszkające w sąsiedztwie świetlicy
mogą się denerwować w związku z głośną muzyką, ale muszą mieć świadomość, że mieszkają
w takim miejscu. Komendant Policji wyjaśniając kwestie wykroczenia poinformował, że aby
zakwalifikować takie zdarzenie jako wykroczenie, musi wystąpić kilka przesłanek a nie tylko głośna
muzyka.
Radny Andrzej Kałużny uważa, że potrzeba kultury zachowania i żaden regulamin tego nie
wyegzekwuje.
Radny Andrzej Sworek jest zdania, że jeśli taki regulamin jest łamany, jest to powód do
interwencji.
Radny Andrzej Kałużny zapytał czy oddział „0” będzie funkcjonował w budynku szkoły
podstawowej w Ołoboku.
Wójt odpowiedział, że tak będzie. Pani dyrektor zapewniła, że będzie to pewien kłopot, ale nie
na tyle duży, aby sparaliżował pracę w szkole. Od 2015 r. będzie większy, ponieważ będą dwie klasy
pierwsze.
Na zakończenie Wójt wypowiedział się jeszcze w sprawie interpelacji dot. placu zabaw
w Ołoboku. Poinformował, że spotkał się z właścicielem przedszkola, który nie miał nic przeciwko
korzystaniu z placu przez dzieci w godzinach popołudniowych, pod warunkiem zamykania placu na
noc. Niestety wioska takim rozwiązaniem nie była zainteresowana. Dlatego też jeszcze raz spotka się
z właścicielem przedszkola i ten temat przedyskutuje. Dodał, że w gminie są dwie miejscowości,
w których funkcjonują dwa place zabaw: w Ołoboku i w Ciborzu. Ten w Ciborzu po godzinach pracy
przedszkola także jest zamykany.

Ad. VII
Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodniczący Rady Mirosław Olczak zamknął
obrady XLVII sesji Rady Gminy Skąpe o godz. 11,R.

Protokołowała: Ilona Żalisz
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