PROTOKÓŁ Nr XXIX/2013
Sesji Rady Gminy Skąpe
z dnia 28 lutego 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak otworzył o godzinie 9^ obrady XXIX Sesji Rady
Gminy. Przywitał zebranych radnych i sołtysów, Wójta Gminy Zbigniewa Wocha, Sekretarza Gminy
Alicję Hoppen-Anyszko, Skarbnika Gminy Jarosława Wisza, Strażnika Gminnego Juliusza
Tomaszewskiego. Stwierdził, że na stan 15 radnych obecnych jest 14 osób. Następnie odczytał
przesłany porządek posiedzenia i zaproponował wprowadzić następujące zmiany do pkt V:
- wprowadzić ppkt 10 i projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości
Zawiszę”,
- w ppkt 6 i 7 w tytułach projektów uchwał skreślić słowa „zmiany uchwały w sprawie”,
- zmienić tytuł projektu uchwały z ppkt 9 na: „wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy
dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat”.
Wobec braku innych zmian porządek posiedzenia w wyniku głosowania został jednogłośnie
przyjęty 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 uchwały budżetowej Gminy Skąpe na rok 2013,
2) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na
lata 2013-2018,
3) zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą
"Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Łąkie oraz rurociągu
tłocznego na odcinku Łąkie - Ołobok" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
4) zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą
"Przebudowa kompleksu sportowego w Ciborzu" w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich,
5) nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Skąpe środków stanowiących
fundusz sołecki,
6) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skąpe,
7) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
8) zaliczenia dróg stanowiących własność Gminy Skąpe do kategorii dróg gminnych oraz
ustalenia ich przebiegu,
9) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas
oznaczony do 3 lat,
10) zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Zawiszę”.
VI.
Informacja o funkcjonowaniu świetlic wiejskich.
VII.
Przyjęcia protokołu XXVIII sesji Rady Gminy Skąpe.
VIII.
Sprawy różne.
IX.
Zamknięcie obrad.
Ad. II
Radny Robert Krych zgłosił:
- potrzebę załatania dziur w drodze prowadzącej m.in. do jego posesji w m. Rokitnica,
- konieczność naprawy studzienki kanalizacji burzowej na drodze powiatowej w m. Rokitnica
(naprzeciw sklepu) - temat zgłaszał już trzykrotnie.
Radny Andrzej S worek zgłosił potrzebę:
- pilnej naprawy drogi powiatowej Węgrzynice - Błonie, która na dzień dzisiejszy jest w fatalnym
stanie,
- wyrównania nawierzchni drogi na łuku w m. Węgrzynice (od strony Rokitnicy pierwszy łuk w
kierunku centrum wsi),

załatania dwóch dziur w nawierzchni drogi powiatowej koło posesji Nr 32 w m. Węgrzynice.
naprawy drogi powiatowej - brukowej i przycięcia konarów drzew rosnących przy tej drodze,
poprosił o ustosunkowanie się do kwestii koszenia boisk w zbliżającym się sezonie.
Radny Józef Roszczyk podziękował Radzie i Wójtowi oraz pracownikom urzędu za inwestycję
skanalizowania m. Łąkie. Następnie zgłosił wniosek dot. uzgodnienia z Agencją Nieruchomości
Rolnych utworzenia ścieżki - ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż jeziora Trzeboch w Łąkiem. Obecnie
grunt ten jest dzierżawiony, a Agencja zamierza go sprzedać.
Sołtys wsi Niesulice Bożena Szczepańska poprosiła o podanie konkretnego terminu zakończenia
układania polbruku na odcinku od istniejącej ścieżki do plaży policyjnej, a także terminu budowy
chodnika w Niesulicach. Słyszała pogłoski, że prace zostaną dokończone we wrześniu.
Mieszkanka miejscowości Niesulice Pani Barbara Paszkiewicz zabierając głos poinformowała, że
składała wniosek o postawienie lampy ulicznej przy posesji Nr 59. Miejsce jest niedoświetlone, sama
o kulach nie może wyjść z domu wieczorem, lekarz ani pielęgniarka nie chcą przyjeżdżać, bo nie
widać nawet numeru domu. W innych rejonach, gdzie na stałe nikt nie mieszka jest po 5 czy nawet 6
lamp. Natomiast tu, gdzie zamieszkują stali mieszkańcy jest ciemno. Na samym zakręcie wbudowana
jest studzienka. Zapewne w najbliższym czasie będzie zniszczona, ponieważ drogą jeżdżą ciężkie
samochody, dowożące materiały na budowy, a także olbrzymie traktory dojeżdżające na pola. Trochę
tłucznia zostało rozplantowane, ale nie wszędzie. Jak gmina dostarczy większe ilości, to mieszkańcy
sami dziury zasypią. Odnośnie oświetlenia otrzymała w poprzednim roku odpowiedź z gminy, że nie
wiadomo kiedy zostanie ono zamontowane.
Sołtys wsi Ołobok Daniel Lisowski zapytał kiedy zostaną wykonane punkty świetlne, na które
gotowe są dokumentacje. Następnie zgłosił:
- konieczność przycięcia drzew rosnących wzdłuż ulicy Wojciechowskiego,
- potrzebę przycięcia konarów połamanej wierzby, rosnącej przy kanale melioracyjnym przy
posesji Nr 28 na ulicy Wojciechowskiego,
- usunięcie starych pni przy ulicy Bolesława Chrobrego,
~ wyrównanie nawierzchni drogi prowadzącej wzdłuż Kanału Ołobockiego,
- potrzebę nawiezienia tłucznia na ulicę Małą.
Sołtys wsi Skąpe Adela Spierzak-Giecewicz zapytała czy wiadomo już coś w sprawie budowy
chodnika przy drodze powiatowej Cibórz-Skąpe.
Sołtys wsi Pałek Grzegorz Kacprzyk zgłosił problem ze swobodnym poruszaniem się maszynami
rolniczymi po terenie gminy. Na zwężeniu dróg dojazdowych z miejscowości Pałek, Niekarzyn,
mieszkańcy w sposób bezmyślny parkują samochody przy posesjach, a rolnicy mają problem
z przejechaniem np. kombajnem. Czy ten kłopot można rozwiązać np. poprzez postawienie znaków
drogowych? Następnie poprosił o usunięcie zakrzewień rosnących wzdłuż drogi przy posesji
Nr 1 wNiekarzynie. Sprzęt rolniczy jest bardzo drogi, a przejechanie tak zakrzaczoną drogą, grozi
nawet oderwaniem świateł bocznych odblaskowych. Może uda się problem rozwiązać przy pomocy
strażaków, którzy przycięliby te krzaki.

-

Ad. III

Udzielając odpowiedzi na zgłoszone interpelacje Wójt Gminy poinformował, że:
- Sprawa studzienki burzowej w Rokitnicy zostanie przekazana do Starostwa Powiatowego
w Świebodzinie.
- Dojście do posesji Nr 17 w Rokitnicy - zważywszy na pogodę z ostatnich tygodni czyli padający
śnieg, roztopy i znowu śnieg - drogi nieutwardzone zostały zniszczone. Niestety w niektóre miejsca,
maszyny SZGK nie mogły wjechać w celu odśnieżenia, bo spowodowałyby jeszcze większe straty.
Dlatego też, nie odnosząc się bezpośrednio do wniosków zgłoszonych w sprawie dróg, czasami warto
pewne czynności wykonać szybciej i łatwiej samemu. Ma świadomość, że aktualnie na drogi
nieutwardzone nie można nawet wjechać. Próba podjęcia jakichkolwiek czynności przy pomocy
dużego sprzętu, spowoduje pogorszenie obecnego stanu. Aby móc cokolwiek wykonać, drogi te
muszą najzwyczajniej przeschnąć. W przypadku miejscowości Ołobok naprawa ulicy Chrobrego
została wykonana za niebagatelną kwotę, z kolei ulica Mała nie została wykonana z kilku względów,
ale w pierwszej kolejności chcieliśmy zapanować nad stosunkami wodnymi.
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- Interpelacje zgłoszone przez radnego Andrzeja Sworka dot. mienia powiatowego zostaną przesłane
do Starostwa. Wójt dodał, że w czasie weryfikowania w ostatnim czasie własności dróg
w Węgrzynicach okazało się, że droga przy posesji Nr 32 ma status powiatowej.
- Dziury w nawierzchni drogi w m. Błonie - temat zostanie przekazany do SZGK.
- Temat koszenia boisk Wójt omawiał z panem przewodniczącym, nie ustalono jednoznacznego
postulatu do jakiego Wójt miałby się odnieść, chodzi nic tylko o uwagi komisja ale także osób
zarządzających klubami, nie przedstawiliście stanowiska z konkretnymi propozycjami. Znamy mniej
więcej oczekiwania poszczególnych prezesów klubów, z częścią tych oczekiwań jestem się w stanie
zgodzić, natomiast z częścią nie. Na spotkaniu w Skąpem Pan prezes klubu złożył wniosek, że nie
może liczyć na pomoc wsi w obkaszaniu pobocza boiska. Wójt na spotkaniu wiejskim w Skąpem
powiedział, że w związku z tym, że był związany z piłką nożną 15 lat może wypowiedzieć się
z punktu działacza i można powiedzieć, że jeżeli ktoś jest 20 lat w jakiejś działalności to musi to być
jego pasja. Ale jeśli funkcjonowanie klubów ma się opierać na tym, że wszystko ma zrobić ZGK, to
im ten klub szybciej się rozwiąże, to tym będzie dla tego klubu lepiej.
Gmina w większości przyjęła na siebie ciężar podstawowego utrzymania, w tym kwestie obkaszania
i nawadniania płyt boisk. Uprawianie futbolu nie na tym polega, że ktoś łaskawie przyjdzie.
Wychowanie i funkcjonowanie klubu polega na tym, że ten klub angażuje i organizuje całą
miejscowość, a na pewno zdecydowanąjej większość. W działalności opiera się na piłkarzach, którzy
przyjdą ściągnąć siatki, którzy się zapytają czy może przyjść jednego dnia popołudniu coś pomóc,
podkosić, wyczyścić a nie, że wszystko daj. Wójt nie zgadza się na te rzeczy nie dlatego, że przede
wszystkim to się wiąże z dodatkowymi kosztami w ZGK, być może kolejnymi pracownikami, tylko
dlatego, że ten sport nie ma nic wspólnego z wychowaniem naszych dzieci i młodzieży. To tak samo
jakbyśmy chowali w domu swoje dzieci, że wszystko im trzeba dawać, że nie mają swoich
obowiązków. W kwestii obkaszania boisk Wójt uważa, że pakiet jaki gmina wykonywała w zeszłym
sezonie w pełni wyczerpuje oczekiwania zwłaszcza Medyka Cibórz, Błękitnych Ołobok i Gromu
Skąpe. Cyklicznie zaczęto wchodzić z maszyną do koszenia, jeżeli kluby tego potrzebują. Wójt jest
gotowy na propozycje pomimo, iż czasu jest dużo bo sezon obkaszania to maj.
- Nawiązując do podziękowania Pana Józefa Roszczyka dotyczących kanalizacji w miejscowości
Łąkie, Wójt powiedział, że to także zasługa radnych, którzy te kwestie muszą przyjmować w budżecie
i znajdować na nie środki. Poprzez podejmowanie takich decyzji radni zmuszają do tego, abyśmy
w urzędzie byli aktywniejsi i lepiej pracowali. Bez kontroli radnych urząd byłby mniej wydajny.
- Kwestia drogi przy jeziorze Trzeboch. Ujawniła się kwestia właścicielstwa przejścia i pozostawienie
tej sprawy mogłoby doprowadzić do sytuacji, że przy części południowo-zachodniej nie można by
było przejść. . Dopuszczenie właściciela prywatnego do linii brzegowej, nie powinno mieć miejsca.
Ma świadomość jakie są przepisy, dot. przejęcia nieruchomości z Agencji, nie mniej jednak tematem
na pewno się zajmiemy.
- W temacie dokończenia budowy chodnika i ścieżki w Niesulicach, o terminach była mowa w kwestii
składania wniosków. Od 2012 r. mówił, że naszym celem jest wykonanie tych dwóch inwestycji przed
sezonem 2013 r. Pierwotnie wniosek na chodni złożony był we wrześniu 2012 r., ale z uwagi na fakt,
że zmieniły się kwoty, tamten wniosek wycofaliśmy i ponownie aplikowaliśmy w styczniu. 19 lutego
br. ogłosiliśmy przetarg na budowę chodnika, otwarcie ofert będzie 11 marca. Jeśli nie pojawią się
przeszkody związane z odwołaniami jest szansa, że w marcu zostanie podpisana umowa,
a zakończenie inwestycji planujemy do końca czerwca. 18 lutego został ogłoszony przetarg na budowę
ścieżki - do plaży „policyjnej” i do plaży „lumelowskiej”, dodatkowo wyposażona w oświetlenie
uliczne i ławki, otwarcie ofert nastąpi 8 marca, a w razie braku przeszkód zakończenie planujemy
także do końca czerwca.
- Dodatkowe punkty świetlne - ten temat przewija się przez każdą sesję. Wójt wspomniał, że jak
tylko zaczął pracę w samorządzie na terenie gminy było 250 punktów świetlnych, a obecnie jest ich
650. To jest największym problemem, bo postawienie punktu w jednym miejscu, powoduje wnioski
na kolejne punkty. Nie przyjmuje tego ludziom za złe, ale kolejne inwestycje wyzwalają nowe
oczekiwania. Niech tak będzie. Inwestycję „idą:, przykładem na to jest fakt, że na koniec 2012 r.
postawiliśmy kolejnych 6 punktów w gminie. Proces ten raz jest wolniejszy innym razem,
jednorazowo jest to 20 punktów. Przy doświetlaniu Niesulic były pewne wątpliwości, np. na terenie
„osiedla południowego”, związane z okresem przebywania mieszkańców na terenie nieruchomości.
Przeważyła jednak kwestia, że jeżeli ktoś zdecydował się wybudować w naszej gminie, to należy to
docenić i zadbać o jego bezpieczeństwo. Ponadto doświetliliśmy ulice na początku Niesulic po prawej
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stronie. Sprawa zgłoszona przez Panią Paszkiewicz „jest nam znana, podobnie jak postulaty
mieszkańców ulic przed wieżą. Jeszcze kilka miejsc w Niesulicach zostało. Inwestycje wykonania
ścieżki, chcemy powiązać z powieszeniem lampy w jednym miejscu i postawieniem dwóch słupów
od sklepu Pani sołtys do ścieżki. Z 80 tys zł. zaplanowanych w budżecie na 2013 r., część środków
skonsumowały zadania realizowane na przełomie 2012 i 2013 r. Po zakończeniu trwających obecnie
kwestii przetargowych, inspektor ds. budownictwa będzie miał więcej czasu na pozostałe zagadnienia.
Przesunięcia niektórych terminów wynikają z obłożenia pracą. Wierzy, że na następną sesję lub nawet
na komisje uda się przedstawić ile mamy pieniędzy, ile gotowych dokumentacji z terminem ich
ważności i ile z pieniędzy zapisanych w budżecie chciałby przeznaczyć na wykonanie inwestycyjne
tych dokumentacji a ile na dokumentacje na dodatkowe punkty świetlne. Dobrze by było gdybyśmy
wspólnie się zastanowili, które postulaty na ten rok uwzględnić. Koncepcji jest kilka, bo może się
okazać, że środków wystarczy na dwie inwestycje. W budżecie planowane są środki na zadania. Ale
może się okazać, że z planowanych w wysokości 1 min dochodów ze sprzedaży działek
w Niesulicach, nie wpływa nic, bo ludzie nie są zainteresowani, albo ceny nie odpowiadają naszym
oczekiwaniom. Po zmniejszeniu planowanych dochodów, trzeba wycofać się z pewnych inwestycji
jakie planowaliśmy. I to że czasami tak się staje, nie jest wynikiem żadnego oszustwa, tylko związane
jest z procedurą tworzenia budżetu, który w trakcie wykonywania dochodów, często niestety musi ulec
zmianom. Jeszcze raz podkreślił, że na jednej z najbliższych komisji wnioski i postulaty mieszkańców
dot. doświetlenia przedstawi i wspólnie z samorządowcami się zastanowi.
Pani Barbarą Paszkiewicz w tym momencie dodała, że zamiast lamp elektrycznych, można by
postawić lampy solarowe, a w miejscach gdzie lampy świecą, a nikt nie mieszka poza sezonem wyłączyć je.
Wójt odnosząc się do tego wspomniał, że spotkał się ostatnio z przedstawicielem firmy, zajmującej się
stawianiem takich lamp. Dzisiaj postawianie lampy zasilanej energią i przyłączenie jej do istniejącej
sieci tj, koszt rzędu ok. 6 tys. zł. plus dokumentacja i pozwolenie na budowę - razem ok. 8 tys. zł.
Obecnie oczekuje symulacji kosztów inwestycji w tradycyjnej technologii wraz z kosztem
eksploatacji i technologii solarnej. Fakt jest, że inwestycyjnie nowa technologia jest droższa, ale
z kolei jej eksploatacja jest bardziej opłacalna i nie wymaga pozwolenia na budowę, co skraca proces
inwestycyjny nawet o kilkanaście miesięcy. Istotne będą informacje po jakim czasie inwestycja
solarowa zwraca się w stosunku do inwestycji konwencjonalnej. Przedmiotem posiedzenia komisji
będzie zastanowienie się nad tymi kwestiami.
- Sprawa przycięcie wierzby przy posesji Nr 28 na ul. Wojciechowskiego w Ołoboku jest w gestii
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych i tam też zostanie zgłoszona.
- Wycięcie starych pni drzew przy ul. B. Chrobrego w Ołoboku zostanie przekazane do SZGK.
- Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Skąpe - Cibórz, w kierunku do boiska sportowego.
Przy okazji spotkania ze Starostą Powiatu Świebodzińskiego temat zostanie poruszony. Przy tej okazji
Wójt wspomniał, że budżet w 2013 r. jest, jak do tej pory, najtrudniejszym, z jakim się spotkał będąc
Wójtem i dlatego też skupiamy się w nim na sfinalizowanie tylko i wyłącznie zadań przypisanych
gminie i nie stać nas na jakąkolwiek współpracę, związaną z obciążeniem budżetu w tym roku. Pewne
przygotowania związane z inwestycją budowy chodnika zostały już poczynione - powiat wykonał
dokumentację techniczną, więc są podstawy żeby sądzić, że ta inwestycja powstanie z zasobów
gminy, ale raczej w 2014 r. niż w 2013 r.
- Interpelacja sołtysa wsi Pałek pana Grzegorza Kacprzyka dot. pojazdów rolniczych - Wójt sam
doświadczył kilku interwencji na prośbę radnego Stańczaka, w związku z niszczeniem skrzyżowania
koło krzyża. Wysypywaliśmy w tamtym miejscu ścinkę asfaltową. Jeśli nie ma kolizji z przepisami
drogowymi, to pozostaje próba porozumienia się. Jeśli natomiast zaistnieje łamanie przepisów o ruchu
drogowym, należy zawiadomić policję.
- Kwestia przycięcia zakrzewień przy posesji Nr 1 w Niekarzynie, jeśli istnieje taka możliwość to
wykonana to OSP w ramach ćwiczeń, jeśli nie, to zostanie przekazane do SZGK.

Ad. IV

W punkcie dotyczącym informacji o realizacji uchwał Rady Gminy i pracy Wójta w okresie
międzysesyjnym, Wójt Gminy odniósł się do następujących tematów:
- w głównej mierze czas od ostatniej sesji poświęcony był wdrażaniu inwestycji zaplanowanych
w budżecie; poprzedniego dnia została podpisana umowa na budowę kanalizacji w m. Łąkie z firmą
INSANT z Lubina,
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- finalizujemy kwestie wyłonienia wykonawcy przebudowy kompleksu sportowego w Ciborzu ze
środków z PROW i Ministerstwa Sportu; najniższa oferta była niższa od zaplanowanej w budżecie,
wcześniej musieliśmy zwiększyć kwotę budżecie co ma nadzieję nastąpi dzisiaj; jeśli nie pojawią się
kwestie związane z odwołaniami to w okolicach 10 marca zostanie podpisana umowa z wykonawcą;
istnieje możliwość dofinansowania z MS z kwoty 316 tys. zł. do kwoty ok. 440 tys. zł.; działania w tej
sprawie zostały już podjęte i czekamy na odpowiedź z Ministerstwa;
- zostały ogłoszone dwa przetargi na budowę chodnika w Niesulicach i dalszy ciąg ścieżki pieszorowerowej;
- skupiliśmy się na przygotowaniu dokumentacji i wniosku na budowę świetlicy wiejskiej w m.
Zawiszę; wniosek został 25 lutego złożony do PROW; maksymalnie można otrzymać 7 pkt, a 3 pkt są
warunkiem zakwalifikowania do dalszej oceny; niestety nie uda nam się otrzymać punktu za
bezrobocie (2 możliwe), bo powiat świebodziński ma ten wskaźnik poniżej średniej wojewódzkiej, za
wskaźnik G także można otrzymać 2 pkt - my dostaniemy tylko 1, i dofinansowanie w wysokości
50% to także 1 pkt. Jeśli nasz wniosek przejdzie pierwszą weryfikację, będzie decydowała kolejność koszt inwestycji 863 tys zł., a dofinansowanie 500 tys zł.
- podjęliśmy czynności związane z budową ścieżki od wejścia na plażę „lumelowską” do Ołoboku
wzdłuż Kanału; odbyło się spotkanie z dyrektorem Lasów Państwowych w naszym województwie,
wizja z przedstawicielem Marszałka, Agencji i Powiatu; wstępna fiszka zyskała powszechną
akceptację i jest duża pewność, że jeśli dojdzie do złożenia projektu uzyska on dofinansowanie;
oczekujemy dofinansowania na poziomie 280-290 tys. zł., poziom dofinansowania jest w wysokości
80 % i środki te trzeba będzie wykorzystać do 2014 r.; wiele instytucji jest zaangażowanych; nasze
plany wpisują się w inwestycję powiatową budowy ścieżki ze Świebodzina do Niesulic; powiat przejął
już odpowiednie grunty i poczynił uzgodnienia w zakresie budowy odcinka ścieżki Lubogóra-Ołobok;
będzie to fantastyczna inwestycja dla mieszkańców powiatu;
Radny Robert Krych stwierdził, że nie jest tak jak mówi Wójt, że mieszkańcy sami nic nie
robią. Zarówno on jak i jego sąsiedzi we własnym zakresie zasypują dziury, na drodze prowadzącej do
ich domów.
Sołtys wsi Rokitnica Wiesław Łajeczko przypomniał, że w m. Rokitnica zgłaszał również
zapotrzebowanie na dodatkowe lampy. Następnie zapytał, czy istnieje możliwość ustawienia lustra
drogowego koło krzyża, przy wjeździe od strony Skąpego, a także nawiezienie tłucznia i zasypanie
dziur w drodze koło krzyża, a jeśli tłucznia już nie ma, poczekają na następną dostawę.
Przewodniczący Mirosław Olczak przypomniał, że porządek posiedzenia jest wszystkim
znany i prosi ojego przestrzeganie i zgłaszanie interpelacji we właściwym czasie.
Radny Andrzej Sworek chciałby uzupełnić interpelacje do Starostwa:
- naprawę drogi Węgrzyn ice-Błonie-Niedźwiedź,
- droga przy hydroforni w Węgrzynicach - część mieszkańców naprawiając fragment tej drogi przy
swoich posesjach, utrudniła sytuację innym, ponieważ po opadach tworzą się wielkie dziury, które
trzeba zasypać tłuczniem;
- oznakowanie ścieżek rowerowych;
- koszenie boisk - prosi o zorganizowanie spotkania z prezesami klubów sportowych i uzgodnienie
wspólnego stanowiska.
Wójt odnosząc się do wniosków radnego Sworka wyjaśnił, że na odnowienie oznakowania
ścieżek rowerowych wniosek do LGD jest już właściwie gotowy. W poniedziałek otrzymaliśmy
informację, że otrzymaliśmy akceptację na to zadanie, podobnie jak w przypadku inwestycji
czyszczenia stawów i odnowienia cmentarza zabytkowego w Niesulicach można wnioskować, że
dofinansowanie otrzymamy.
Przewodniczący ogłosił 10 minutową przerwę w obradach.
Po przerwie głos zabrał Strażnik Gminny i wypowiedział się na temat psów wałęsających się
po wsiach. Podkreślił, że dużym problemem nie są psy, które mają właścicieli, tylko te podrzucane na
teren naszej gminy. Zwrócił się do sołtysów i radnych, aby przekazali mieszkańcom prośbę
o zwrócenie szczególnej uwagi na podejrzane samochody, ewentualne zanotowanie numerów
rejestracyjnych i w sytuacji kiedy po takim zdarzeniu pojawi się wałęsający pies o zgłoszenie tego
faktu. Jeśli udałoby się przynajmniej jednej osobie udowodnić podrzucenie psa, nagłośnienie tego
faktu może spowodować, że proceder ten zostanie ukrócony. Istnieje obawa, że w okresie
świątecznym, zwiększy się liczba podrzuconych psów. Następnie podsumował, że do dnia
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dzisiejszego musieliśmy zaopiekować się 23 psami, w tym 6-cioma po mieszkańcu Węgrzynie,
z których dwa zostaną zawiezione do nowych właścicieli.
Ad. V
1) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy
Skąpe na tok 2013.
Do projektu omawianego na komisjach Skarbnik Jarosław Wisz zaproponował wprowadzić
zmianę:
- w dziale 010 rozdział 01008 § 6050 dodąje się zadanie: dokumentacja techniczna
odprowadzenia wód burzowych z miejscowości Niekarzyn w kwocie 4.000,00 zł
Wójt Zbigniew Woch odnosząc się do tej zmiany, a także do wszystkich omawianych na
komisjach wyjaśnił, na czas trwania komisji nie do końca znany był wykonania dokumentacji na
odprowadzenie wód burzowych z m. Niekarzyn. Dzisiaj temat ten mamy już przeanalizowany,
odbyliśmy wizję lokalną z mieszkańcami i sołtysem wsi, ustalenia zostały podjęte, uzgodniono
założenia techniczne. W kwestii formalno-prawnej konieczne jest wykonanie dokumentacji
projektowej i do czasu jej przygotowania, realizacja zadania musi poczekać.
Przewodniczący odczytał projekt przedmiotowej uchwały. Poinformował, że uzyskał on
pozytywne opinie stałych komisji. Następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały. W wyniku
głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie (13 głosów „za”, 0 „przeciw”,
0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
2) Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na lata 2013 2018. Przewodniczący stałych Komisji Rady Gminy Skąpe przedstawili pozytywne opinie.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały w sprawie jw.
W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie (13 głosów „za”, 0 „przeciw”,
0 „wstrzymujących 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
kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Łąkie oraz rurociągu tłocznego na
odcinku Łąkie - Ołobok" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Następnie poprosił
Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy o wyrażenie opinii nt. przedstawionego projektu.
Przewodniczący stałych Komisji Rady Gminy Skąpe przedstawili pozytywne opinie. Następnie
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały w sprawie jw.
W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie (13 głosów „za”, 0 „przeciw”,
0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
4) Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak odczytał projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia
pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą "Przebudowa
kompleksu sportowego w Ciborzu" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Następnie poprosił Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy o wyrażenie opinii nt.
przedstawionego projektu. Przewodniczący stałych Komisji Rady Gminy Skąpe przedstawili
pozytywne opinie. Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie projektu
uchwały w sprawie jw. W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie (13 głosów
„za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
5) Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak odczytał projekt uchwały w sprawie nie
wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Skąpe środków stanowiących fundusz
sołecki. Następnie poprosił Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy o wyrażenie opinii
nt. przedstawionego projektu. Przewodniczący stałych Komisji Rady Gminy Skąpe przedstawili
pozytywne opinie. Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie projektu
uchwały w sprawie jw. W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie (13 głosów
„za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
6) Radny Robert Krych zgłosił wniosek o nieodczytywanie treści projektu uchwały w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy oraz projektu uchwały w sprawie
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów tylko wskazanie
sołtysom proponowanych zmian i przegłosowanie uchwał.
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Przewodniczący Rady przystał na prośbę radnego i poprosił Panią Sekretarz o przedstawienie
zmian.
Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko wyjaśniła, że w poprzedniej uchwale wprowadziliśmy
pojęcia „mokre” i „suche”, które to pojęcia wprowadzają pewne wątpliwości wśród
mieszkańców. W przedstawianym projekcie zrezygnowaliśmy z tego nazewnictwa. Następnie
poinformowała, żc radca prawny nie mogła przed komisjami zaopiniować projektu uchwały
i uczyniła to wczoraj, zmieniając kolejność punktów w uchwale, ale nie ich treści. Sekretarz
odczytała zmieniony fragment uchwały, z którego także wynika zakres selektywnej zbiórki
i podział frakcji wraz ze sposobem gromadzenia w pojemnikach.
Sołtys wsi Ołobok Daniel Lisowski zapytał, czy dla osoby deklarującej kompostownik na posesji
cena ulegnie zmianie.
Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko wyjaśniła, że wysokość opłat nie jest uzależniona od
ilości kontenerów i od faktu posiadania kompostowa ika. Następnie podkreśliła, że
funkcjonujących w miejscowościach dzwonów na odpady segregowane, od 1 lipca nie będzie.
W ramach opłaty uiszczanej przez mieszkańców segregacja będzie odbywała się na posesji. W tej
cenie będzie także funkcjonował punkt selektywnej zbiórki odpadów, natomiast większe odpady
lub odpady problematyczne będą odbierane w formie wystawek lub mogą być dostarczane do
punktu. W zasadzie więcej kwestii w regulaminie nie uległo zmianie. Następnie Sekretarz jeszcze
raz wyjaśniła, kwestie dot. minimalnych wielkości pojemników, przy zachowaniu pojemności na
jednego mieszkańca. Przy selektywnej zbiórce wielkości te są mniejsze i wynoszą 20 I na
mieszkańca, natomiast bez segregacji będzie to 30 1.
Wobec braku pytań Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczących stałych Komisji Rady
Gminy o wyrażenie opinii nt. przedstawionego projektu. Przewodniczący stałych Komisji Rady
Gminy Skąpe przedstawili pozytywne opinie. Następnie Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie przyjęcie projektu uchwały w sprawie jw. W wyniku głosowania uchwała została
podjęta jednogłośnie (13 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik
do niniejszego protokołu.
7) Przewodniczący Rady wywołał projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko poinformowała, że ustawodawca dopuścił możliwość
przejęcia przez gminę obowiązku dostarczenia pojemników. W związku z tym w przedstawianym
projekcie uchwały w § 1 mowa jest o tym, że w ramach opłaty uiszczanej przez właścicieli
nieruchomości zamieszkałych, Gmina Skąpe przejmie obowiązek wyposażenia nieruchomości
w pojemniki, służące do zbierania odpadów komunalnych. Nie będzie to żadna dodatkowa opłata,
tylko ta wnoszona przez mieszkańców na podstawie stawek uchwalonych przez Radę Gminy.
Podobnie jak w regulaminie odpady komunalne dzielimy na trzy frakcje. Następnie Pani
Sekretarz wyjaśniła kwestie związane z częstotliwością wywozu. Zapis mówiący co najmniej raz
na dwa tygodnie, wskazuje, że wywóz nie może być rzadziej niż raz na dwa tygodnie. Te kwestie
zostaną sprecyzowane między gminą a wykonawcą, w zależności od potrzeb.
Wobec braku pytań Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczących stałych Komisji Rady
Gminy o wyrażenie opinii nt. przedstawionego projektu. Przewodniczący stałych Komisji Rady
Gminy Skąpe przedstawili pozytywne opinie. Następnie Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie przyjęcie projektu uchwały w sprawie jw. W wyniku głosowania uchwała została
podjęta jednogłośnie (13 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik
do niniejszego protokołu.
8) Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak odczytał projekt uchwały w sprawie zaliczenia
dróg stanowiących własność Gminy Skąpe do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich
przebiegu. Następnie poprosił Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy o wyrażenie
opinii nt. przedstawionego projektu. Przewodniczący stałych Komisji Rady Gminy Skąpe
przedstawili pozytywne opinie. Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
przyjęcie projektu uchwały w sprawie jw. W wyniku głosowania uchwała została podjęta
jednogłośnie (13 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
9) Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.
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Przypomniał, że podczas obrad Komisji w projekcie został skreślony jeden punkt i w takiej
formie została ona opiniowana na komisjach. Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczących
stałych Komisji Rady Gminy o wyrażenie opinii nt. przedstawionego projektu. Przewodniczący
stałych Komisji Rady Gminy Skąpe przedstawili pozytywne opinie. Następnie poddał pod
głosowanie przyjęcie projektu uchwały w sprawie jw. W wyniku głosowania uchwała została
podjęta jednogłośnie (13 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik
do niniejszego protokołu.
10) Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak odczytał projekt uchwały w sprawie
zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Zawiszę”.
Uchwała jest wynikiem zamierzeń inwestycyjnych w m. Zawiszę. Przewodniczący Rady poddał
pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały w sprawie jw. W wyniku głosowania uchwała została
podjęta jednogłośnie (13 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik
do niniejszego protokołu.
Ad. VI
Sekretarz Gminy Alicja Hoppen- Anyszko przedstawiła przygotowane przez Inspektora
Urzędu Annę Cieplicką sprawozdanie z funkcjonowania świetlic wiejskich na terenie Gminy Skąpe
(w załączeniu). Pytań nie zgłoszono.

Ad. VII
Punkt ten dotyczył przyjęcia protokołu XXVII Sesji Rady Gminy Skąpe. Przewodniczący
Rady Gminy 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. VIII
Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko poinformowała, że w miesiącach kwiecień-maj
zorganizowane będą spotkania z mieszkańcami dot. zagadnień związanych z gospodarką odpadami.
Wójt Zbigniew Woch potwierdził słowa Pani Sekretarz. Ma świadomość, że temat śmieci
budzi wiele emocji, a przez nieliczną część wykorzystywany jest do tego, aby w jakiś sposób siać
niepokój. Jest to poważna zmiana w filozofii gospodarki śmieciowej. Jest to zmiana ustawowa,
nakładająca na gminy obowiązek, więc my ten obowiązek wykonujemy. Jako obywatel cieszy się, że
wchodzi nowy system gospodarki odpadami. Musimy dopełnić wszelkich starań, aby najspokojniej i
najbezpieczniej go wdrożyć. Komunikat z dzisiejszego spotkania do przekazania zaniepokojonym
mieszkańcom jest taki: ponieważ przewidujemy, że zmian uchwał będzie jeszcze kilka. Będziemy je
przyjmować po to, aby usprawniać system z korzyścią dla mieszkańców. Na dzień dzisiejszy
najważniejszą kwestią dla nas jest policzenie mieszkańców w systemie, co jest istotne z punktu
widzenia specyfikacji i te pierwsze deklaracje mają tylko temu służyć. Dla tych którzy będą składali
oferty te informacje będą najważniejsze, bo wywiodą z tego cenę usługi. Liczba mieszkańców
pomnożona przez ilość wytworzonych odpadów, która liczona jest statystycznie daje koszty. Jeśli po
przetargu będziemy już znali cenę, to w każdej miejscowości spotkamy się z mieszkańcami,
a spotkania te poprzedzą przekazanie ostatecznej deklaracji. Rozważmy także możliwość, że
w gospodarstwie domowym każda osoba do trzeciej lub do czwartej, będzie płaciła 100 % uchwalonej
stawki, natomiast kolejne będą sukcesywnie niższe. Nie wie jeszcze, jak to ostatecznie będzie
wyglądać, jesteśmy w trakcie przygotowywania i analizowania danych. Póki co prosi o uspokajanie
ludzi.

Ad. IX
Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodniczący Rady zamknął obrady XXIX sesji
Rady Gminy Skąpe o godz. 1225.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodniczący Rady
Mirostów Olczak
Protokołowała: Ilona Rzepka
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