PROTOKÓŁ Nr XXVI/2012
Sesji Rady Gminy Skąpe
z dnia 14 grudnia 2012 r.

W-ce Przewodniczący Rady Gminy Józef Roszczyk otworzył o godzinie 9~ obrady
XXVI Sesji Rady Gminy. Przywitał zebranych radnych i sołtysów, Wójta Gminy Zbigniewa Wocha,
Sekretarza Gminy Alicję Hoppen-Anyszko, Skarbnika Gminy Jarosława Wisza, Kierownika SZGK
Krzysztofa Legiecia, a także przybyłych mieszkańców. Stwierdził, że na stan 15 radnych obecnych
jest 11 (lista obecności w załączeniu). Następnie zaproponował, aby do przesłanego porządku obrad
po punkcie IV wprowadzić punkt dot. informacji o kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Skąpe
w SZGK. Więcej zmian nie zgłoszono. W-ce Przewodniczący Rady Gminy Józef Roszczyk poddał
pod głosowanie przyjęcie zmiany porządku. W wyniku głosowania zmiana została jednogłośnie
przyjęta.
Następnie W-ce Przewodniczący Rady Gminy Józef Roszczyk odczytał proponowany porządek obrad,
który 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 radnych.
IV.
Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy i pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
V.
Informacja Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Skąpe o kontroli przeprowadzonej w SZGK
w Skąpem.
VI.
Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Skąpe na rok 2012,
2) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na
lata 2012 2018,
3) statutu sołectwa Błonie,
4) statutu sołectwa Darnawa,
5) statutu sołectwa Kalinowo,
6) statutu sołectwa Łąkie,
7) statutu sołectwa Międzylesie,
8) statutu sołectwa Niekarzyn,
9) statutu sołectwa Niesulice,
10) statutu sołectwa Ołobok,
11) statutu sołectwa Pałek,
12) statutu sołectwa Podła Góra,
13) statutu sołectwa Radoszyn,
14) statutu sołectwa Rokitnica,
15) statutu sołectwa Skąpe,
16) statutu sołectwa Węgrzynice,
17) statutu sołectwa Zawiszę,
18) statutu osiedla Cibórz,
19) Programu współpracy Gminy Skąpe z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami,
20) nadania nazw ulicom,
21) nieodpłatnego nabycia w tiybie komunalizacji nieruchomości od Skarbu Państwa na rzecz
Gminy Skąpe,
22) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skąpe,
23) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
stawki tej opłaty,
24) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
25) terminu, częstotliwości i tiybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
26) ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi
w zakresie odbierania odpadów komunalnych,
27) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
VII.
Przyjęcie protokołu XXV sesji Rady Gminy Skąpe.
VIII.
Sprawy różne.
IX.
Zamknięcie obrad.

Ad. II

Radny Robert Krych poprosił o przybliżenie tematu funkcjonowania przychodni w Ołoboku,
w związku z rozwiązaniem przez „Postęp” umowy z końcem 2012 r.
Sołtys wsi Niesulice Bożena Szczepańska zapytała, kto buduje na gminnej plaży
„lumelowskiej” pomost i czy będzie on ogólnodostępny. Ponadto zgłosiła wniosek o uporządkowanie
kwestii nazw ulic i numerów domów w m. Niesulice.
Sołtys wsi Darnawa Mirosław Faber poinformował, że jakiś czas temu radny Piotr Olszewski
przygarnął dużego psa. Od Strażnika Gminnego sołtys dowiedział się, że w zamian za to radny
otrzymał kojec, ale niestety ten pies biega po ulicy, terroryzuje ludzi, dzieci nie mogą wyjść, ludzie
przychodzą do sołtysa i się skarżą. Na przykład w niedzielę było zgłoszone, że pies biega, syn radnego
zabrał go, a w poniedziałek znowu pies biegał po wsi.
Kolejna sprawa także dotyczy radnego Olszewskiego. W lipcu br. ludzie radnego Olszewskiego
wywieźli dwie przyczepy śmieci i wysypali je naprzeciw bramy wjazdowej do posesji Nr 16. Sołtys
zgłosił ten incydent. Przyjechał Strażnik Gminny, a także pracownik Starostwa Powiatowego
w Świebodzinie. Od tego czasu sprawa stanęła, a śmieci dalej leżą. Ludzie przechodzą, patrzą na to
i pytają czy mogą zrobić tak samo. Czy ochrona środowiska zapomniała o tym? Sołtys wie, że nie ma
w tym winy Strażnika i robi on co może, ale polecenia wydaje pan Wójt. W Darnawie miała miejsce
sytuacja, że mały pies chodził po wsi. Radny zgłosił ten fakt, przyjechał Strażnik i nałożył mandat
karny, z czym sołtys jak najbardziej się zgadza. Tylko dlaczego nie egzekwuje się prawa od
wszystkich.
Następną sprawą poruszoną przez Sołtysa Darnawy była sprawa farmy wiatrowej. Sołtys nie wiem
czym Wójt i radni się kierują i jaką wiedzę na ten temat posiadają. Jeśli to względy ekonomiczne, to
jest to marna ekonomia, ponieważ po siedmiu latach z tych wiatraków gmina nic nie będzie miała,
ponieważ one się amortyzują. Po tym czasie już nie będzie sołtysów, radnych i Wójta także,
a problem pozostanie. Zaproponował, aby radni skoro uważają, że wiatraki nie są szkodliwe, złożyli
indywidualne podpisy, obowiązujące do końca życia, że ponoszą wszelkie koszty leczenia czy
odszkodowania, jeśli ktoś zachoruje, a lekarz stwierdzi, że przyczyną choroby, czy nawet śmierci są
turbiny wiatrowe.
Odnosząc się do wypowiedzi sołtysa Fabera, radny Piotr Olszewski wyjaśnił, że pies, został
uprzywilejowany dlatego, że on go przygarnął. Wcześniej biegał po wsi przez dwa tygodnie, nikogo
nie pogryzł i nikt nie zgłaszał Strażnikowi tego faktu. Przyznał, że na początku były z nim problemy.
Był uwiązywany i zamykany w kojcu. Na początku nie mógł się do tego przyzwyczaić i bardzo wył.
Radny poprosił, aby sołtys wskazał mu jedną osobę, która była przez psa terroiyzowana. Obecnie
piesek przyzwyczaił się do uwięzi, w nocy jest z niej spuszczany. Natomiast pies, którego właściciel
zapłacił mandat, nie był zgłoszony przez niego, choć mógł to zrobić, bo pies faktycznie terroryzuje
ludzi i łapie za nogawki jak się jedzie rowerem.
Odnosząc się do sprawy wysypanych śmieci radny wyjaśnił, że nie były to śmieci tylko gruz. Podczas
pobytu nad morzem dostał telefon od syna, że przyszedł panMJHMfci chce wywieźć gruz, na pobocze
drogi powiatowej, gdzie ma być rozplantowany i sprawa ta jest uzgodniona ze starostwem
powiatowym. Z tych względów pozwolił, aby jego ludzie gruz ten wywieźli. Jeśli sołtys tak dba
o porządek, to może najpierw zadbajmy o porządek na drogach gminnych i powiatowych. Może to
i dobrze, że gruz został tan wywieziony, bo bruk byłby już zaorany przez właścicieli tej ziemi. Kolejna
sprawa to wiatraki. Sołtys zarzuca, że nie było odpowiednich ogłoszeń, hałas, żąda jakiś dożywotnich
podpisów, a generał Jaruzelski wprowadził stan wojenny i jeszcze go nie rozliczono i nie podpisywał
rezultatów. Z drugiej strony patrząc, sołtys chce, aby wszystko było omawiane z mieszkańcami, a sam
planuje budowę boiska przy działce budowlanej radnego i nie przyszedł do niego omówić tej kwestii.
Na pewno radny nigdy się na to nie zgodzi, bo nie wyobraża sobie, żeby młodzież do drugiej w nocy
hałasowała pod oknami i rzucała butelkami, tak jak to miało miejsce na placu zabaw.
Sołtys wsi Skąpe Adela Spierzak-Giecewicz zapytała o termin zakończenia remontu sali
wiejskiej w Skąpem, Zbliża się sylwester i do tego czasu dhcieliby salę wyposażyć. Ponadto zgłosiła
problem z wieszaniem ogłoszeń na tablicach zamontowanych w sołectwach. Podczas mrozu magnesy
się zsuwają i nie ma czym przymocować papieru. Następnie wróciła do tematu godziny rozpoczęcia
sesji i poprosiła ojej zmianę.
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Sołtys wsi Międzylesie Mirosław Kolber zgłosił wniosek o ustawienie dodatkowego punktu
świetlnego na drodze, prowadzącej do nowo wybudowanej posesji pani
w Międzylesiu.
Sołtys wsi Ołobok Daniel Lisowski zgłosił potrzebę odśnieżenia bocznych ulic w m. Ołobok
oraz konieczność uporządkowania płyt chodnikowych w chodniku zlokalizowanym na przeciwko
klubu w m. Ołobok, po usunięciu awarii, związanej z pękniętą rurą. Ponadto zapytał, kiedy zostaną
zamontowane, wnioskowane wcześniej punkty świetlne na ul. Wojciechowskiego w kierunku ul.
Słonecznej, na ul. Chrobrego i na ul. Borowskiej. Pozostałe miejsca wskaże w piśmie skierowanym do
Wójta.
Sołtys wsi Pałek Marlena Dusza-Makowska zaprosiła wszystkich do Pałek na godz. 1700 na
uroczyste otwarcie sali wiejskiej. Ponadto podziękowała kierownikowi SZGK za szybką interwencję,
po awarii pęknięcia rury.
Ad. III

Wójt Gminy poinformował, że odniesie się do tych wniosków i interpelacji, na które będzie
mógł udzielić odpowiedzi dzisiaj, a do pozostałych odniesie się na piśmie.
Odnosząc się do interpelacji sołtysa wsi Ołobok poinformował, że w kwestii odśnieżania gmina
podpisała umowę z panem Jarosławem Sikiem, ponadto SZGK także jest odpowiednio przygotowany.
W tym roku drogi powiatowe odśnieża firma prowadzona przez mieszkańca naszej gminy Pana
Wiesława Uszaka i należy przyznać, że robi to bardzo przyzwoicie. Niestety otrzymaliśmy sygnał
o wystąpieniu pewnej kolizji między podmiotem odśnieżającym wyłonionym przez gminę
i pracującym dla starostwa. Z punktu widzenia pana Uszaka, odśnieżanie luźnym pługiem przez pana
Sika, psuje odśnieżanie dróg powiatowych. Kiedyś nie zwracaliśmy na to uwagi, bo powiat często
przyjeżdżał kilka godzin po naszych akcjach. W tym stanie rzeczy korzystanie z usług pana Sika
będzie miało miejsce w wyjątkowych sytuacjach potężnych opadów śniegu. Przy opadach
umiarkowanych będziemy odśnieżali tylko przez dwa podmioty powiat: - w zakresie dróg
powiatowych i SZGK - drogi boczne. Kierownik SZGK wie, że odpowiada za te kwestie,
a z informacji uzyskanych od radnych i sołtysów wójt wie, że wszelkiego typu akcje związane
z awariami, są przez pana Kierownika bardzo szybko podejmowane. Następnie na ręce Pani Sekretarz
złożył podziękowania służbom powiatowym. (Radny Andrzej Sworek przybył na salę posiedzeń).
W kwestii punktów świetlnych, zdaje sobie sprawę z faktu uciążliwości dla osób, które mieszkają
w niedoświetlonych miejscach, ale musimy wiedzieć, że wszystko to wiąże się z kosztami. W tym
miesiącu lub w listopadzie podpisana została umowa na 6 punktów świetlnych. W dniu dzisiejszym
pierwszy z nich montowany jest w Skąpem. Będą jeszcze dwa punkty w Skąpem koło cmentarza,
dwa w Kalinowie i jeden w Podłej Górze wszystkie na kwotę 36.924 zł. Niestety jest pewien kłopot,
ponieważ zima zaskoczyła wykonawcę. Punkty miały być wykonane do 20 grudnia. Ten w Skąpem
jest najmniej kłopotliwy, bo zasilany jest linią napowietrzną i nawet przy mrozach
kilkunastostopniowych jego wykonanie nie będzie wielkim kłopotem. W przypadku pozostałych
zobaczymy, czy będzie możliwość liniowo kłaść zasilanie do słupów. Jeśli ziemia trochę od taję to
myśli, że jest szansa zadanie wykonać, a jeśli nie będzie takiej możliwości, ze względów na które nie
mamy wpływu, realizację zadania przeniesiemy na miesiąc kwiecień. Ponieważ wyłoniony jest
wykonawca i podpisane są umowy, zadania te nie są w żaden sposób zagrożone. Następnie dodał, że
wykonanych mamy kilka dokumentacji m.in. w Ołobok: w kierunku Niesulic i na ul. Chrobrego,
niestety w kierunku Wilkowa nie ma dokumentacji, a jest to bardzo niedoświetlone miejsce. W 2013 r.
poza wykonywaniem dodatkowych punktów, będziemy wykonywali także dokumentacje i to miejsce
będzie w pierwszej kolejności uwzględnione, podobnie jak wylot z Pałcka w kierunku Sulechowa.
Odnośnie uszkodzenia wodociągu i związanej z tym naprawy chodnika, temat z wiadomych względów
może zostać wykonany jak odtaje ziemia. Prosi, aby monitorować to u Kierownika SZGK.
Odnosząc się do interpelacji sołtysa wsi Międzylesie Mirosława Kolbera poinformował, że
wniosek został przyjęty do rozpatrzenia. Po uchwaleniu budżetu będziemy decydować o tym, które
wnioski zostaną uwzględnione.
Odpowiadając na zapytanie sołtys wsi Skąpe Adeli Spierzak-Giecewicz odnośnie sali
wiejskiej wójt poinformował, że istnieje pewien kłopot. Już po wyłonieniu wykonawcy, któiy
przedstawił najniższą ofertę i wypełnił wszystkie formalności otrzymaliśmy parę sygnałów,
o dotychczasowych działaniach spółki. Niestety w żadnym stopniu nie mogło to być przesłanką
abyśmy umowy nie podpisywali. Obecnie podmiot złożył obietnicę, że w poniedziałek ekipa się
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pojawi, a głównym powodem wstrzymania działań jest oczekiwanie na drzwi. Jeśli te się pojawią
ekipa wchodzi na budowę. Niestety firma ma problem z płynnością finansową i musi mieć gotówkę,
aby otrzymać materiał. Pozostaje w nadziei, że w poniedziałek te materiały zostaną dowiezione
i remont będzie kontynuowany.
Problem z tablicami - wierzy, że sołtysi we własnym zakresie z problemem sobie poradzą.
Odnośnie godziny rozpoczęcia sesji rady gminy z punktu widzenia wójta nic się nie zmieniło.
Dzisiejsza sesja musiała odbyć się rano, z uwagi na otwarcie Sali wiejskiej w Pałcku. Wierzy, że przy
sesji świątecznej uda się to zmienić. Postulaty sołtysów wydają się rzeczowe i wójt je podziela.
Ustosunkowując się do wypowiedzi sołtysa wsi Darnawa Mirosław Fabera wyjaśnił:
- bezpańskie psy są kłopotem w każdej gminie. W pewnych okolicznościach, próbujemy sprawę nieco
przeciągnąć, wierząc że problem sam się rozwiąże. W przypadku komunikatu, że wałęsający się pies
jest niebezpieczny i stwarza zagrożenie od razu podejmujemy czynności. Niestety czynności te
kosztują gminę bardzo dużo i często upraszamy, przez pana Strażnika, mieszkańców danej
miejscowości, czy nie znajdzie się chętny i pieska przygarnie, czasami w zamian za zbudowanie kojca.
Takie działania są potężnymi oszczędnościami dla gminy, ponieważ za samo wywiezienie psa
płacimy tysiąc złotych, do tego jeszcze comiesięczne opłaty za pobyt w schronisku. Są to bardzo duże
koszty i niewspółmierne do wybudowania kojca za 500 zł. Między innymi dla psa pana Olszewskiego
także został zakupiony kojec. Warto wspomnieć, że jest już kolejny z zakupionych przez nas kojców
(m.in. dla psa pani sołtys z Pałcka). Ponadto Wójt nie otrzymał żadnego zgłoszenia, że pies pana
Olszewskiego biega po wsi, a jeśli telefony były do pana Strażnika i nie podjął on interwencji, to wójt
po sesji z nim się spotka i wyjaśni problem.
- wywiezione śmieci - przedstawiciel starostwa powiatowego, który był na wizji w Darnawie
zadzwonił do wójta i zapytał dlaczego pozwolił na wysypanie w ty miejscu gruzu. Wójt o niczym nie
wiedział i nikomu żadnej zgody nie udzielał, ponieważ nie dotyczy to działki gminnej.
- farma wiatrowa - ponownie został złożony wniosek o wydanie decyzji środowiskowej i w związku
z tym zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne. Wcześniej twierdzono, że nikt
o niczym nie wiedział, a teraz mieszkańcy świadomie będą mogli uczestniczyć w postępowaniu.
Następnie podkreślił, że w przypadku wydawania decyzji środowiskowej są dwie instytucje:
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, który uzgadnia raport oddziaływania na środowisko
i Sanepid. Jeśli te instytucje wydadzą pozytywne opinie, wójt nie ma podstaw do wydania negatywnej
decyzji. Jeśli w trakcie trwania jakiegokolwiek postępowania są pewne niejasności czy wątpliwości,
jest kilka etapów kiedy można podnosić te kwestie, a nie twierdzić, że wójt decyzję wydał nie licząc
się z mieszkańcami. Wójt ma świadomości, że nie są to łatwe sprawy, a człowiek pozostawiony sam
sobie w zderzeniu z taką sytuację może mieć obawy. Tyle, że nie wszystko zależy od wójta. Każdy ma
swoje prawa. Jeśli ktoś jest nie zadowolony z decyzji, są postępowania odwoławcze. Następnie Wójt
dodał, że firma ze Szczecina zaskarżyła decyzję wydaną przez SKO do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego. Zdaniem wójta uczyniono to niepotrzebnie. Usiłował namawiać, aby tego wątku
nie podnoszono, bo do załatwienia sprawy nic to nie wniesie, a tylko jest elementem wzajemnego
udowadniania, kto miał słuszność w sprawie.
Odpowiadając na zapytanie sołtys wsi Niesulice Bożeny Szczepańskiej odnośnie budowy
pomostu na plaży „lumelowskiej” poinformował, że z tego co słyszał mają być zbudowane dwa
pomosty i tak naprawdę tylko tyle w tej sprawie wic. Teren, na którym pomosty powstają nie należy
do gminy Skąpe, dlatego też wszelkie niezbędne dokumenty były załatwiane bez wiedzy gminy.
Otrzymał informację, że pomosty będą stawiane przez firmę ”Lago”. Zgodnie z obowiązującymi
przepisami pomost, wybudowany nawet przez osobę prywatną, jeśli jest posadowiony na wodach
ogólnodostępnych, także jest ogólnodostępny. Zapewne zamysł stawiającego jest taki, żeby wyjść
naprzeciw oczekiwaniom klientów. Tam, gdzie kiedyś przy pomoście została postawiona siatka, nie
była to plaża gminna. Dzisiaj może zadeklarować, że na plaży gminnej nie wyrazi zgody na żaden
płot, bo bezpośrednio do działki wodnej przylega działka gminna. W tym miejscu podziękował także
nadleśniczemu za wyrażenie zgody na usunięcie płotu oddzielającego plażę od działki leśnej.
Sołtys Bożena Szczepańska dodała, że po wsi krąży pogłoska, że właściciel nowobudowanego
budynku chce wyciąć wszystkie drzewa, żeby mieć piękne dojście do jeziora. Już wie, że za ten czyn
zapłaci karę 12 tys. zł.
Odnosząc się do tych słów wójt poinformował, że za wycięcie jednego drzewa olchowego
o średnicy 30 cm kara może być w wysokość 12 tys. zł. lub więcej a więc jeśli prawdą byłoby, że ktoś
zapłacił karę to na pewno byłaby ona zdecydowanie wyższa. Dodał, że w styczniu br. poprzez Zarząd
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i olch, jakie zasłaniają jezioro Niesłysz od strony naszej nowo wybudowanej ścieżki rowerowospacerowej. Temat niestety upadł. Gmina Lubrza nieco bała się reakcji m.in. ekologów Ma nadzieję,
że na spotkaniu z ekologami, wszystko zostanie spokojnie wyjaśnione. Geodezyjnie drzewa są
namierzone, niestety wszystko może się wiązać z dużymi kosztami. Problemem tego miejsca jest to,
że jeziora z dużej części brzegu w ogóle nie widać. Na zdjęcia przedwojennych tych drzew w ogóle
nie było. Są to samosiejki, głównie drzewa liściaste negatywnie oddziaływające na środowisko wodne,
ze względu na gnijące liście. Nie chcemy wycinać wszystkiego, tylko zostawić ładne, duże olszyny,
a to co negatywnie wpływa na stosunki wodne i zasłania - wyciąć. Wykonanie tych prac, oczywiście
zgodnie z prawem, możliwe jest jedynie zimą gdy woda zamarznie. Czy uda się to uczynić jeszcze
w tym sezonie zobaczymy. Temat drzew w Polsce nie jest tematem łatwym. Wydając decyzje
urzędnicy obawiają się wszystkich w koło.
Sołtys Ołoboku Daniel Lisowski zwrócił uwagę, że miejsce o którym mowa jest ostoją
ptactwa wodnego, a po drugie plaży tam nie będzie bo dno jest muliste. Jeśli plażę poszerzać to tylko
w kierunku Borowa.
Wójt potwierdził, że są plany poszerzenia plaży właśnie w kierunku Borowa. Wracając do
kwestii ogrodzonego pomostu wyjaśnił, że był on budowany w czasach kiedy było dwóch właścicieli,
a wszystko działo się na terenie gminy Lubrza. Wie, że nadzór budowlany podejmował czynności,
żeby zmusić właściciela płotu do jego przestawienia. W 2011 r. przejęliśmy kawałek plaży
przylegający do tego pomostu i jego cześć zlokalizowana jest na naszej działce. Spotkał się z panem
Kotwickim, który argumentował m.in., że stoją tam wartościowe łodzie. Wstępnie Wójt
poinformował, że w takim wymiarze jak dzisiaj, płot jest nie do przyjęcia. Z uwagi na fakt, że na plaży
policyjnej jest ogólnodostępny pomost, można znaleźć konsensus. Uważa, że dopuszczalne jest
zmniejszenie zawężenia, do bliskiego sąsiedztwa z pomostem. Dyskusje zostaną podjęte i widzi
przesłanki, że oczekiwania pani sołtys do poszerzenia plaży zostaną spełnione przed sezonem 2013.
Odnośnie plaż w Niesulicach, pomysł z ich funkcjonowaniem w takiej odsłonie zdał egzamin. Dużo
ludzi jest zadowolonych. Jeśli będą podejmowane działania to w zakresie, poszerzenia, wydłużenia
plaż. Obecnie trwają prace zmierzające do zabezpieczenia na sezon ratowników. Włączyliśmy się
w dużą akcję, która wierzy, że zakończy się pozyskaniem fantastycznego sprzętu dla ratowników
o wartości ponad 85 tys. zł. Pozostaje jeszcze kwestia bazy dla ratowników, choć jest pewien pomysł,
który wymaga spotkania z Wojewodą i Dyrektorem Agencji Nieruchomości Rolnych. Wierzy, że ku
zadowoleniu wszystkich uda się to załatwić. Na zakończenie obawy związane z następnym sezonem
dementuje i uspokaja.
W kwestii uporządkowania ulic i numerów domów w Niesulicach Wójt przyznał, że jest z tym
pewien kłopot. Na pewnym etapie w latach 90-tych, w gminie nie zmieniono zasady nadawania
numerów w Niesulicach. Nadawano je tak, jakby nie było żadnej ulicy - czyli kolejno i w bocznych
ulicach pojawiały się numeracje odnoszące się do głównej ulicy. Obecnie są sytuacje, że pod jednym
numerem zameldowane sąnp. dwie osoby. Czekamy do lata, kiedy właściciele się pojawią będziemy
to uzgadniać i zmieniać tak, aby na jednej ulicy numery zaczynały się od cyfry 1, Ma nadzieję, że
większość uda się tak pozmieniać, że identyfikacja będzie stosunkowo jasna. W tej chwili zajmuje się
tym pan Czarnuszewicz i pani Leśna.
Ad. IV

W punkcie dotyczącym informacji o realizacji uchwał Rady Gminy i pracy Wójta w okresie
międzysesyjnym, Wójt Gminy odniósł się do następujących tematów:
- 20.11.2012 r. oddane zostało boisko „Orlik 2012” przy gimnazjum w Radoszynie - podziękował
dyrektorowi szkoły i wszystkim osobom zaangażowanym w tę uroczystość; mieliśmy możliwość
gościć ważne osoby - kuratora oświaty, posła Bogusława Wontora i wielu innych; kolejny tego
typu obiekt powstał w naszej gminie; w woj. lubuskim na 87 uprawnionych gmin - wybudowano
73 boiska, w tym dwa w gminie Skąpe;
- w ramach środków z LGD aplikowaliśmy środki w wys. 25 tys. zł. na dwa zadania: doposażenie
świetlic wiejskich w Palcku i Skąpem, całe zadanie wykonane zostało na kwotę 38 tys, zk;
potrzeby były konsultowane z sołtysami i miejscowymi kołami gospodyń wiejskich; na początek
w dużej mierze potrzeby zostały zabezpieczone;
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we wsi Pałek zakończona została inwestycja remontu sali wiejskiej; niezbędne było wykonanie
nowej dokumentacji technicznej na zbudowanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych; w dniu
ważnym dla społeczności lokalnej, także zaprosił wszystkich na uroczyste spotkanie;
~ jak już wspomniał w świetlicy w Skąpem są pewne opóźnienia, ale po ukończeniu prac obiekt
będzie piękny;
- zakończyła się inwestycja budowy wiaty przy szatni na boisku w m. Ołobok; dodatkowo
z wykonawcą mamy umowę, że wiosną zostanie odnowiona szatnia; koszt zadania 25 tys. zł,
dofinansowane ze środków unijnych;
- została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej,
dojazdowej do pól naszych rolników i prowadzącej do kopalni PGNiG, część inwestycyjna
zadania na kwotę kilkuset tysięcy zł, zostanie wykonana przez zakład;
Radny Andrzej Kałużny zapytał o numer telefonu kryzysowego w sprawach odśnieżania.
Wójt poinformował, że należy kontaktować się Kierownikiem SZGK.
- kwestia rozliczenia budowy „Orlika 2012” w Radoszynie - do wykonawcy w listopadzie została
wysłana nota obciążeniowa za nieterminową realizację zadania na kwotę 1.099.468 zł.; szanse
wyegzekwowania kwoty są raczej niewielkie;
- zamówienia publiczne - pan Golimento przygotowuje się do ogłoszenia 2 przetargów: 1 na
budowę kanalizacji w m. Łąkie z przesyłem do Ołoboku, 2 na przebudowę remontu stadionu
sportowego w Ciborzu - otrzymaliśmy zgodę na wykorzystanie kwoty 316 tys. zł, w 2013,
stosowana umowa została podpisana 5 grudnia br.
- przygotowywany jest kolejny wniosek o dofinansowanie w ramach tzw. schetynówki; wcześniej
nie podejmowaliśmy czynności, gdyż dofinansowanie było na poziomie 30 %, po zamknięciu list
zmieniono zasady dofinansowania, podniesiono udział środków zewnętrznych do wysokości 50
% i przedłużono termin składania wniosków do poniedziałku tj. 17 grudnia; opracowywany jest
wniosek na I etap budowy ul. Bolesława Chrobrego w Ołoboku; zważywszy na liczbę
mieszkańców nakłady poniesione na lewą część drogi, rozpoczniemy od prawej strony ulicy; aby
uzyskać dodatkowe punkty i zwiększyć szansę, złożyliśmy propozycję do starostwa powiatowego
o współfinansowanie inwestycji, ma nadzieję na rozmowę ze starostą w dniu dzisiejszym; zadanie
to będzie dużym wyzwaniem dla gminy, w kontekście budżetu na 2013 r., ale jeśli taka
możliwość jest, to nawet jeśli się to wiążę z zadłużeniem niespecjalnie komfortowym na
poziomie 50-55% to warto inwestycje rozważać;
- kwestie rozliczeń z kościołami zostały zamknięte, za kościół w Pałcku z unii otrzymaliśmy
73 tys. zł. z czego 10.933zł. zostało zwrócone księdzu, nieoficjalnie wie, że zadania zostaną
zakończone bez dodatkowych pieniędzy ze wsi; w Rokitnicy była to kwota 171 tys. zł., gmina
pożyczyła 149.906 zł., na konto Parafii w Ołoboku została zwrócona kwota 21.378 zł. i kwota ta
też zaspokoi wszystkie zobowiązania z zadań dodatkowych i zostaną środki na poczet nowych
zadań;
- udało się pozyskać środki na ważną rzecz - indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III
w wysokości 86 tys. zł., w trzech szkołach podstawowych odbędzie się na 690 godzin zajęć
pozalekcyjnych; dodatkowo każda szkoła otrzyma po 15 tys. zł. na wyposażenie w pomoce
dydaktyczne;
- złożony został wniosek o wydanie decyzji środowiskowej w związku z farmą wiatrowąNiekarzyn 2, a decyzja SKO w związku z poprzedni wnioskiem została zaskarżona do WSA.
Radny Józef Roszczyk odnośnie wiatraków poinformował, że jego córka od 20 lat mieszka
w Niemczech na wsi, gdzie wiatraki ustawione sąl00-150 metrów od zabudowań, a Polacy protestują.
Sołtys wsi Niesulice Bożena Szczepańska uważa, że protesty wynikają z niedoinformowania,
może należałoby zrobić zebrania z mieszkańcami i wyjaśnić im te kwestie.

-

Ad. V

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Mariusz Kuźmicz przedstawił treść Protokołu Nr 14
z dnia 3 i 6 grudnia br. w sprawie przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy
Skąpe w Samorządowym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Skąpem w zakresie zarzutów
zgłoszonych przez sołtysa wsi Darnawa Mirosława Fabera na sesji w dniu 24 października 2012 r.
(w załączeniu).
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Sołtys wsi Darnawa Mirosław Faber cieszy się, że ktoś problemem się zajął, choć wiedział, że
takiego będą tego skutki. Poprosił o kopię protokołu.
Wójt cieszy się, że Przewodniczący udzielił głosu panu Faberowi, bo w przeciwnej sytuacji
mogłoby to zostać odczytane jako zamykanie ust jedynym tym, którzy dbają o porządek i uczciwość
w gminie. Odniósł się do słów pana Fabera, który powiedział, że wiedział, że tak będzie, a mimo to
świadomie oskarżał innych. Następnie zwrócił uwagę na niektóre zapisy, odczytane przez
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Powiedziane zostało, że pan
spalił 7200 litrów
paliwa na odcinku Rokitnica-Cibórz, a okazało się, że spalił około 2900 litrów. Ostatnio zapytał
przedstawiciela firmy budującej kanalizację Kalinowie jak rozliczają zużycie paliwa na swoich
maszynach. Uzyskał informację, że ustalona jest norma 8 1/mtg, a u nas było 5,7 1/mtg. Inwestycja za
3 min 2 tys. zł, - przez ZGK wykonana została za łmln 99 tys. zł., a część pracowników ZGK oskarża
cały Zakład i Wójta o złodziejstwo, machloje i wiele innych rzeczy. Uważa, że jeśli pan Faber miałby
odrobinę godności, to powinien wstać i pochylić głowę. Następnie stwierdził, że nikt nikogo w SZGK
nie zwolnił za poglądy. Kierownika SZGK 17 marca przyszła do Wójta w dniu jego imienin
z kwiatami. Zadał pytanie czy z kwiatami przychodzi ktoś, kto jest męczony i tępiony? W trakcie
rozmowy Kierowniczka zgłosiła chęć odejścia z pracy w związku z otrzymaniem lepiej płatnej
propozycji z Lubuskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Prosił ją, żeby nie odchodziła z pracy z dwóch
względów: po pierwsze nie widział takiej potrzeby i nie chciałby szukać innego kierownika, bo z jej
pracy jest zadowolony, a po drugie LSM nie jest najlepszym miejscem pracy, bo za chwilę może
upaść. Poprosił panią kierownik, aby jeszcze się zastanowiła. Piątego kwietnia spotkaliśmy się
i powiedziała, że kwestia finansowa jest decydująca i poprosiła, aby skrócić jej okres wypowiedzenia.
Tak wyglądało zwolnienie ciemiężonego człowieka. Kolejna kwestia: w protokole z sądu jest mowa
o jakichś stowarzyszeniach, że niby wójt się ich boi, ale przede wszystkim zwrócił uwagę na jedno
zdanie: „Uważam, że wójt gminy Skąpe ma nieczyste ręce i obawia się tego stowarzyszenia”. Jak
można mówić takie rzeczy? Najzwyklejsza hańba i wstyd. Kierując słowa do pana Fabera stwierdził,
że po nim i jego kolegach niczego więcej się nie spodziewa, bo świetnie odnajdują się w tego typu
sytuacjach. A gdyby Pan Faber miał troszeczkę godności i honoru to przeprosiłby

Sołtys wsi Niesulice Bożena Szczepańska dodała, że na własne oczy widziała jak pracownicy
firmy budującej kanalizację sprzedawali paliwo.
Radny Andrzej Kałużny stwierdził, że jako mieszkańcowi gminy zależy mu na sytuacji gminy.
Jeżeli coś mówimy, to róbmy to wtedy, kiedy ma się to umotywowane. Na kontrolę szedł z duszą na
ramieniu. Obawiał, że może faktycznie coś będzie nie tak. To się nie potwierdziło. Jeśli stawia się
zarzuty, to należy mieć świadomość, że za tym idzie praca innych ludzi. Tok sprawie został nadany,
a ostatecznie okazało się, że wszystko upadło. Zastanawia się o co w tym wszystkim chodzi. Poprosił
wszystkich, aby formułując jakikolwiek zarzut ponosili za to moralną odpowiedzialność. To co się
dzieje godzi w nas wszystkich, wszystko wychodzi na zewnątrz. Członkowie komisji przeglądali
dokumenty w najlepszej wierze i najlepiej jak mogli to zrobić. Są zestawienia podpisane przez
pracowników, dlatego z czystym sumieniem pod protokołem się podpisuje. Jeżeli jest w tym
wszystkim jakieś inne dno - to już inna sprawa. W pracy zawsze gdzieś można spotkać uchybienia
i w pracy pani
też może do jakiegoś niedopilnowania doszło, ale to wynika z samej pracy.
Dziewczyna była operatywna, robiła wszystko co mogła robić i dobrze się z nią współpracowało.
Załamuje go, że pan Faber mówi, że wiedział, że tak będzie. Skoro tak to po co były te zarzuty?
W-ce Przewodniczący Rady Józef Roszczyk zamknął dyskusję na ten temat.
(Radny Andrzej Kałużny opuścił posiedzenie).
Ad. VI
1) W-ce Przewodniczący Rady Józef Roszczyk odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Skąpe na rok 2012. Poprosił
Przewodniczących poszczególnych Komisji o przedstawienie opinii.
Przewodniczący stałych Komisji Rady Gminy Skąpe przedstawili pozytywne opinie. Następnie
poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały w sprawie jw. W wyniku głosowania uchwała
została jednogłośnie podjęta (11 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.

7

2) W-ce Przewodniczący Rady Józef Roszczyk odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na lata 2012 2018. Poprosił Przewodniczących poszczególnych Komisji o przedstawienie opinii.
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 (10 głosów „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”) i stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
3) W-ce Przewodniczący Rady Józef Roszczyk poinformował, że szesnaście kolejnych uchwał
dotyczy przyjęcia statutów sołectw i statutu osidla Cibórz. Ponieważ projekty te były poddane
konsultacjom oddał głos Wójtowi Gminy.
Radny Piotr Olszewski opuścił salę posiedzeń
Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko w imieniu Wójta odczytała protokół z konsultacji
(w załączeniu). Poinformowała, że w wyznaczonym terminie od 4 osób wpłynęła taka sama
uwaga dot. usunięcia ust. 2 w § 49, mówiącego „Uchwała zebrania wiejskiego nie odpowiadająca
wymogom celowości, gospodarności lub rzetelności może być uchylona przez wójta gminy”.
(Radny Andrzej Kałużny powrócił na salę posiedzeń)
Wójt odniósł się do protokołu przeczytanego przez panią Sekretarz. Według niego, uwagi
zgłoszone przez mieszkańców zawierają tezą, że przypisuje on sobie funkcje umożliwiające
wjakiś sposób ciemiężenie mieszkańców wsi, że może decydować o ich woli wyrażanej np.
w uchwałach podejmowanych przez radę sołecką. Przez 10 lat odkąd jest Wójtem, nie wie czy
znalazłby się przykład z gminy, poza osobami związanymi z pewnym stowarzyszeniem, które
mogłyby powiedzieć, że wójt jest wrogiem ludzi, a wręcz przeciwnie, wielu powiedziałoby, że
jest przyjacielem. W tym miejscu nigdy nie powstawały i nie będą powstawać przepisy po to,
żeby ciemiężyć ludzi. Na zebraniach sołeckich podejmowane będą uchwały o przeznaczeniu
główkowego. Czy to powinno podlegać czyjejkolwiek ocenie? Chyba wszyscy jesteśmy zgodni,
że powinno. My proponujemy, aby podlegało to kontroli wójta. Następny punkt statutu mówi, że
od decyzji wójta sołectwo w ciągu 7 dni może odwołać się do rady gminy. (Radny Andrzej
Sworek opuścił salę posiedzeń). Zapisy przez nas wnoszone są powszechnie obowiązujące
w statutach sołectwa w innych gminach. Funkcjonuje tam ten sam model. W przekonaniu wójta
zapis ten, nie nosi znamion ciemiężenia kogokolwiek, uwłaczania komukolwiek
i deprecjonowania czyichkolwiek decyzji, uchwał czy postulatów. Ponadto uchwałę, pod kątem
jej zgodności z obowiązującym prawem bada Wydział Nadzoru i Kontroli Wojewody
Lubuskiego. Dlatego też proponuje ten zapis utrzymać w takiej formie jak jest, a jeśli wojewoda
uzna, źe jest on niezgodny z prawem, będziemy go modyfikować. Natomiast jeśli uzna, że zapis
wypełnia funkcjonowanie w tej przestrzeni, to ktoś kto się z tym nie zgadza, może zaskarżyć
uchwałę. Nie wytwarzajmy w banalnych rzeczach, sytuacji jakiegoś spisku. Zapewnia, że zapis
nie zawiera żadnego podtekstu i zgodnie z przekonaniem jest zgodny z prawem i nie ma nic
wspólnego z dybaniem na mieszkańców. (Radny Andrzej Stańczak opuścił salę posiedzeń).
W-ce Przewodniczący Rady Józef Roszczyk poprosił Przewodniczących poszczególnych Komisji
o przedstawienie opinii nt. wszystkich projektów uchwały w sprawie statutów sołectw.
Przewodniczący stałych Komisji Rady Gminy Skąpe przedstawili pozytywne opinie. Następnie
poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały w sprawie statutu sołectwa Błonie. W wyniku
głosowania uchwała została podjęta (9 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”)
i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
4) W-ce Przewodniczący Rady Józef Roszczyk poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały
w sprawie statutu sołectwa Darnawa. W wyniku głosowania uchwała została podjęta (9 głosów
„za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
5) W-ce Przewodniczący Rady Józef Roszczyk poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały
w sprawie statutu sołectwa Kalinowo. W wyniku głosowania uchwała została podjęta (9 głosów
„za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
6) W-ce Przewodniczący Rady Józef Roszczyk poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały
w sprawie statutu sołectwa Łąkie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta (9 głosów
„za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
7) W-ce Przewodniczący Rady Józef Roszczyk poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały
w sprawie statutu sołectwa Międzylesie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta
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(9 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
8) W-ce Przewodniczący Rady Józef Roszczyk poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały
w sprawie statutu sołectwa Niekarzyn. W wyniku głosowania uchwała została podjęta (9 głosów
„za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
9) (Radny Andrzej Stańczak powrócił na salę posiedzeń.) W-ce Przewodniczący Rady Józef
Roszczyk poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały w sprawie statutu sołectwa
Niesulice. W wyniku głosowania uchwała została podjęta (10 głosów „za”, 0 „przeciw”,
0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
10) W-ce Przewodniczący Rady Józef Roszczyk poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały
w sprawie statutu sołectwa Ołobok. W wyniku głosowania uchwała została podjęta (10 głosów
„za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
11) W-ce Przewodniczący Rady Józef Roszczyk poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały
w sprawie statutu sołectwa Pałek. W wyniku głosowania uchwała została podjęta (10 głosów
„za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
12) (Radny Andrzej Sworek powrócił na salę posiedzeń.) W-ce Przewodniczący Rady Józef
Roszczyk poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały w sprawie statutu sołectwa Podła
Góra. W wyniku głosowania uchwała została podjęta (11 głosów „za”, 0 „przeciw”,
0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
13) W-ce Przewodniczący Rady Józef Roszczyk poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały
w sprawie statutu sołectwa Radoszyn. W wyniku głosowania uchwała została podjęta (10 głosów
„za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
14) W-ce Przewodniczący Rady Józef Roszczyk poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały
w sprawie statutu sołectwa Rokitnica. W wyniku głosowania uchwała została podjęta (10 głosów
„za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
15) W-ce Przewodniczący Rady Józef Roszczyk poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały
w sprawie statutu sołectwa Skąpe. W wyniku głosowania uchwała została podjęta (11 głosów
„za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujący się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
16) W-ce Przewodniczący Rady Józef Roszczyk poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały
w sprawie statutu sołectwa Węgrzynice. W wyniku głosowania uchwała została podjęta
(11 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
17) W-ce Przewodniczący Rady Józef Roszczyk poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały
w sprawie statutu sołectwa Zawiszę. W wyniku głosowania uchwała została podjęta (11 głosów
„za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
18) W-ce Przewodniczący Rady Józef Roszczyk poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały
w sprawie statutu osiedla Cibórz. W wyniku głosowania uchwała została podjęta (11 głosów
„za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko przy pomocy rzutnika wyświetliła i wyeksponowała
wszystkie nowe zapisy, pojawiające się w statutach m.in, to, że określone zostały treści pieczęci,
dookreślono kto jest uprawniony do brania udziału w wyborach, wyjaśnione zostały kwestie
mieszkańca i zameldowanego, określono sytuacje kiedy sołtys nie może lub nie chce pełnie
funkcji, opisano kwestie mienia sołectwa, gospodarki finansowej, a także nadzoru.
W-ce Przewodniczący Rady Józef Roszczyk ogłosił 10 minutową przerwę w obradach.
(Radny Andrzej Stańczak opuścił salę posiedzeń).
19) W-ce Przewodniczący Rady Józef Roszczyk przedstawił projekt uchwały w sprawie Programu
współpracy Gminy Skąpe z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami. Poinformował,
że projekt ten również poddany był konsultacjom społecznym i poprosił Sekretarz Gminy Alicję
Hoppen-Anyszko o odczytanie protokołu z konsultacji.
Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko odczytała protokół z konsultacji społecznych
(w załączeniu), z którego wynika, że w wyznaczonym terminie wpłynęły trzy uwagi: od
Stowarzyszenia Przyjaciół Ciborza o wprowadzenie zapisu mówiącego o „prowadzeniu zajęć
integracyjnych i warsztatowych dla dorosłych, młodzieży i dzieci” - wniosek został
uwzględniony, od Stowarzyszenia „PER-PEDES”, które wnioskowało o zwiększenie
planowanych kwot dla osób niepełnosprawnych - wniosek nie został uwzględniony, od WOPR
o wpisanie zadnia dotyczącego zabezpieczenia ratowniczego plaż w sezonie letnim
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i zaplanowanie środków - wniosek wpłynął po posiedzeniu komisji, w związku z tym Sekretarz
poprosiła o jego przegłosowanie.
W-ce Przewodniczący Rady Józef Roszczyk poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku WOPR do
projektu uchwały. W wyniku głosowania poprawka została jednogłośnie przyjęta (10 głosów
„za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”).
Następnie W-ce Przewodniczący Rady Józef Roszczyk poddał pod głosowanie przyjęcie projektu
uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Skąpe z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami. W wyniku głosowania uchwała została podjęta (10 głosów „za”,
0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Sekretarz Alicja Hoppen-Anyszko zapoznała zebranych z brzmieniem wprowadzonych do
uchwały zapisów.
20) W-ce Przewodniczący Rady Józef Roszczyk odczytał projekt uchwały w sprawie nadania nazw
ulicom. Poprosił Przewodniczących poszczególnych Komisji o przedstawienie opinii.
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 (10 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
21) W-ce Przewodniczący Rady Józef Roszczyk odczytał projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego
nabycia w trybie komunalizacji nieruchomości od Skarbu Państwa na rzecz Gminy Skąpe.
Poprosił Przewodniczących poszczególnych Komisji o przedstawienie opinii.
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 (10 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
22) W-ce Przewodniczący Rady Józef Roszczyk przedstawił projekt uchwały w sprawie regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skąpe.
Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko odczytała protokół z konsultacji społecznych
(w załączeniu)
Następnie Sekretarz wyjaśniła, że Gmina Skąpe przystępując do nowego systemu proponuje
wprowadzić tzw. system dualny, polegający na podziale odpadów komunalnych na dwie frakcje
suchą i mokrą, która obejmuje odpady biodegradowalne. Jeżeli w deklaracji mieszkaniec
zadeklaruje kompostownik wtedy będzie miał na posesji 1 pojemnik na odpady suche.
Proponując taki właśnie system kierowaliśmy się także tym, że koszt wyposażenia nieruchomości
w pojemnik do gromadzenia odpadów jest kosztem mieszkańca. Nie chcemy narażać
mieszkańców na to, żeby na swojej posesji musieli stawiać pięć kontenerów, tym bardziej, że nie
wiemy jeszcze jak przedsiębiorcy zareagują. Są pewne sygnały, że pojemniki będą dostarczane za
darmo, ale jeśli tak się nie stanie mieszkaniec zobligowany będzie ponieść koszty zakupu czy też
dzierżawy. Po rozwiązaniu obowiązujących umów na pewno wszystkie kontenery znikną.
Wójt Zbigniew Woch zabierając głos odniósł się ogólnie do wszystkich uchwał związanych
z odpadami komunalnymi. Temat ten jest nośny społecznie i budzi wiele wątpliwości. Sam tego
doświadczył podczas ostatniego konwentu wójtów i burmistrzów województwa lubuskiego.
Temat był podnoszony, kontestowany, wyrażano swoje niezadowolenie. Zdaniem Wójta nowa
ustawa jest niezłym pomysłem. Takie zasady jakie nakłada na nas nowa ustawa obowiązują
w całym cywilizowanym świecie. Kwestie związane z odpadami komunalnymi są przypisane
gminie. Spowoduje to sytuację, że każdy mieszkaniec na swojej posesji będzie miał pojemnik na
odpady. Dzisiaj odbywa się to w ten sposób, że ten kto się poczuwa do obowiązku, podpisuje
umowę na odbiór śmieci, a ten kto się nie poczuwa, takiej umowy nie podpisuje, często
tłumacząc się tym, że u niego śmieci nie są wytwarzane. To jest nieprawda, bo wszędzie śmieci
są wytwarza i jeśli nie są wywożone przez uprawnione firmy, trafiają do lasów. Wejście w życie
znowelizowanej ustawy i próba rozwiązania gospodarki śmieciowej w taki sposób, będzie tamą,
żeby to zjawisko powstrzymać. Tak więc sama idea jest niezła, bo już sprawdzona. Ustawa
nakładająca na nas obowiązek segregacji odpadów jest wypadkową zobowiązań unijnych.
W Polsce wykorzystywanych jest około 10 % odpadów. Z punktu widzenia ekologicznego, ale
także ekonomicznego, powinniśmy to zmienić. To jest główną przesłanką zapisów ustawy.
Oczywiście posiada ona wiele niedoskonałości, które już dzisiaj wychodzą. Np. jako gmina
jesteśmy zobowiązani do przygotowania placu, na który będzie można zwozić odpady z tym, że
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do dnia dzisiejszego nie ukazało się rozporządzenie jak ten plac ma wyglądać. Można tak jeszcze
kontestować, ale to do niczego nas nie doprowadzi. Do 1 lipca br., czyli zanim system zacznie
obowiązywać, jest jeszcze kilka miesięcy. Wydaje się, że do tego czasu większość rzeczy będzie
jasnych i jednoznacznych, nie budzących wątpliwości. W naszej gminie temat pilotowała pani
Ilona Żalisz wespół z panią Sekretarz. Spotykaliśmy się z przedsiębiorcami, którzy potencjalnie
w przyszłości mogą wykonywać usługi na rzecz gminy. To oni mają dzisiaj problem, bo nowe
rozwiązania mogą spowodować, że nie będą mieli klienta dla swojej działalności. Oni w tej
chwili badają, poszukują dostosowują się, powiększają swoje bazy, muszą zainwestować dużo
w urządzenia, tak żeby być gotowym do wykonywania usług. Jako gmina mamy obowiązek
przyjąć uchwały do końca 2012 r. Zastanawialiśmy się, jak rozwiązać kwestie związane
z segregacją odpadów. W zależności od tego, czy mieszkaniec zadeklaruje segregację czy też
nie, zastosowana będzie odpowiednio niższa stawka za wywóz odpadów. Można było pójść
szerzej i dokonać selekcji na papier szkło, plastik i pozostałe śmieci - byłby to pakiet
kompleksowy, do jakiego być może w przyszłości będziemy dążyć. Temat zbadaliśmy
w poczuciu, żeby odbywało się to, jak najtaniej dla mieszkańców a jednocześnie żebyśmy wpisali
się w ciążące na gminie zobowiązania ustawowe. A zadania te mówią o ty, że gmina ma zająć się
zagospodarowaniem śmieci i wywiązać się z obowiązku osiągnięcia wskaźników, związanych
z poziomami recyklingu i odzysku. W następnych latach wskaźniki te będą coraz wyższe i jeśli
się z nich nie wywiążemy, będziemy musieli liczyć się z kosztami. Co niektórzy zgłaszali, że
będą stosowali zasadę podziału na odpady suche i mokre. Były wątpliwości czy wypełni to
zasadę selektywności. Dzisiaj wiemy, że wypełni tę zasadę, bo np. gmina Świebodzin
zastosowała taki podział i uchwały są w obiegu prawnym. My także zdecydowaliśmy się na taki
podział, choć mieliśmy wątpliwości, jak będziemy ważyli śmieci z selektywnej zbiórki, jeśli będą
wszystkie wrzucone do jednego kubła. Okazuje się, że to nie jest żaden problem i są to głosy
potencjalnych przedsiębiorców. W Dąbrówce Wlkp. jest potężny zakład zajmujący się
wytwarzaniem z odpadów biopaliw. Przywiezione odpady trafiająca taśmę sortowniczą, gdzie
każda frakcja jest dzielona i ważona. W związku z tym będziemy mieli pełną kontrolę nad ilością
odpadów segregowanych, pochodzących z naszej gminy. To jest jedna rzecz ważna z naszego
punktu widzenia, a kolejna to taka, że usługa z jednym lub dwoma śmietnikami, będzie dla
mieszkańca tańsza, niż miałoby ich być pięć. Z tego co wie najbardziej burzliwa dyskusja odbyła
się nad stawkami. Sam nie znajduje wytłumaczenia, dlaczego nałożono na gminy obowiązek
ustalenia takiej stawki w tym momencie. De facto stawka będzie znana po ogłoszeniu przetargu
na usługę, a przetarg planujemy na miesiąc marzec. Dopiero wtedy znany będzie pełny koszt
usługi i koszty związane z obsługą administracyjną typu: etat na placu, jeden pracownik
administracyjny. Nad wyliczeniem stawki urzędniczka męczyła się kilka dni, bo jak wyliczyć
kosz przedsiębiorcy. Pewne zastosowane dane nie koniecznie muszą odzwierciedlać faktyczne
koszty. Dlatego po co epatować ludzi dzisiaj czymś, co nie będzie miało przełożenia na to, co
będzie po przetargu. Niestety obowiązek taki na nas ciąży. Trzeba uchwałę przyjąć i mówić
mieszkańcom, aby się nie bali, bo nie ma to znaczenia. Co prawda temat sondowaliśmy i wszyscy
przedsiębiorcy mówią, że to nie może być taniej. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że koszt
wywozu śmieci od jednego mieszkańca to jest około 6 zł. To też jest tylko sygnał. Ten
prawdziwy będzie dopiero, na przetargu. Przedsiębiorca będzie musial złożyć ofertę w
przekonaniu, że jeśli nie podpisze umowy, to do końca 2014 r. nie będzie się miał czym
zajmować. Wierzy, że wysokość stawki zapisana w uchwale, nie będzie żadnym sygnałem dla
przedsiębiorców. Każdy będzie szacował tak, żeby mieć pracę nawet po kosztach, a duże firmy
mogą nawet dać ceny dumpingowe i wyeliminować z rynku małe przedsiębiorstwa. Wtedy po
2014 r. będą dzieliły się rynkiem między sobą i w jakimś stopniu ustalały ceny. To jest jedyne
niebezpieczeństwo, choć nie wierzy, że tak będzie. Mówi to po to, aby nie przywiązywać wagi do
stawek jakie wyliczyliśmy, mimo iż zostało to uczynione z najlepszą wiedzą najlepszą
starannością. Spodziewa się, że przedsiębiorcy w pierwszym okresie nie będą chcieli mieć
kolosalnych zysków, a być może nawet oszacują je na takim poziomie, aby przetrwać. Pytanie
jest takie: czy mogą to być takie same koszty, jak są dzisiaj? My tego nie wiemy. Gdyby była to
taka sama usługa, to zapewne byłoby taniej, ale usługa będzie inna, bo będzie selektywna
zbiórka. Dlatego nie do końca jesteśmy w stanie powiedzieć ile to będzie kosztowało.
Ustawodawca nałożył na gminę także taki obowiązek, że nie może ona osiągać korzyści z tej
działalności. Oznacza to, że nie możemy obciążyć mieszkańców kosztami spoza tego systemu. To
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będzie pewne niebezpieczeństwo, ponieważ część mieszkańców nie będzie płacić. Gmina będzie
musiała wykładać z własnej kieszeni, ponosić opłaty komornicze i windykować. Następnie Wójt
dodał, że chciałby aby po dzisiejszym spotkaniu wszyscy mieli przekonanie, że to jest niezłe
rozwiązanie, choć obciążone kilkoma mankamentami, które już próbuje się naprawiać, bo
szykowane są zmiany. Prosi, aby nie szukać niedoskonałości, bo tak naprawdę są one we
wszystkim. Ważne, że idea jest w porządku i wierzy, że załatwi ona problem śmieci w Polsce.
Tam gdzie są problemy trzeba je rozwiązywać i mieszkańców uspokajać. Przygotowując na dzień
dzisiejszy wszystkie uchwały, wypełniamy obowiązki jakie ustawa na nas nakłada.
Radny Andrzej Kałużny stwierdził, że im więcej głosów w tej sprawie, tym więcej
wątpliwości. Czytał zapisy trzy razy i w dalszym ciągu nie do końca, wszystko jest dla niego
zrozumiałe. Dzisiaj mieszkając w bloku płaci średnio 7 zł. miesięcznie od osoby. Komisja
Przetargowa będzie miała najtrudniejsze zadanie w kwestii wybrania oferenta i jak stawka się
ułoży będzie wynikało z przetargu. Dlatego też składa wniosek i prosi o dyskusję, nad
wycofaniem uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. Ustalając wysokości stawki dajemy sygnał, który
rodzi niezadowolenie, dyskusje, a tym samym wątpliwości.
Radny Krzysztof Szymczak zapytał o możliwość dokonywania wpłat z gospodarowanie
odpadami komunalnymi u inkasenta.
Wójt odnosząc się do zapytania poinformował, że dzisiaj ustawa nie stwarza takiej
możliwości, ale jedna z nowelizacji jakie są w senacie już dopuszcza taką możliwość. Na
przyjęcie dzisiaj takiego zapisu delegacji prawnej nie ma. Mimo iż ustawa weszła w życie od
1 stycznia 2012 r., to większość gmin pracuje nad tym od października i teraz zaczynają
wskazywać pewne niejasności w systemie. Wątek, o którym wspomniał radny Szymczak byłby
optymalnym rozwiązaniem, bo dawałoby większe pole do ściągalności.
Odnosząc się do wniosku radnego Kałużnego stwierdził, że nie pojmuje dlaczego mamy
sprzeciwić się ustawodawcy i nie przyjąć uchwały, skoro ma się ona nijak w stosunku do naszych
mieszkańców, jest neutralną dla mieszkańców i do niczego ich nie zobowiązuje. Dla wójta jest to
elementem populizmu, a nie chciałby, aby jego pracę samorządową tak postrzegano. Następnie
wójt poprosił, aby o przekazywanie informacji, że uchwała dot. stawek wynika z obowiązku
ustawowego, ale żaden sposób nie przenosi na zobowiązania mieszkańców i nie ma nic
wspólnego z tym jaka będzie ostateczna cena.
Sołtys wsi Międzylesie Mirosław Kol ber jest zdania, że skoro wysokość stawki w chwili
obecnej nie jest aż tak ważna, to może ustalić ją na poziomie 2 złotych i wymóg prawny będzie
spełniony. Skoro kalkulacje są z sufitu, bo przecież nie znane są stawki, jakie zaproponują
przedsiębiorcy, to na jakiej podstawie twierdzi się, że dla mieszkańca jest obojętne czy będzie to
stawka 5, 10 czy 15 zł. Jeśli zostanie przyjęta stawka 10 i 12 zł. to 80 % populacji mieszkańców
będzie przeciwko i pomimo tłumaczenia, że to nie ma wpływu i nikt w to nie uwierzy.
Wójt odnosząc się do tych słów wyjaśnił, że mówiąc że stawka jest z sufitu odnosił się do
stawki jaką dadzą przedsiębiorcy. Panie starały się z największą starannością tę stawkę wyliczyć,
ale z punktu widzenia gminy ciężko obliczyć stawkę przedsiębiorcy. Rzeczywiście są to rzeczy,
których być może można się czepiać. Na przedostatnim konwencie byli panowie z RIO i z SKO
w związku z obowiązkiem dołączenia do uchwały rzetelnie przygotowanej wyceny. Jeżeli izba
stwierdzi, że wyliczenia były nierzetelne, może uchylić uchwałę. Jeszcze raz podkreślił, że
dzisiejsza stawka nie ma przełożenia na stawkę jaka będzie funkcjonowała w gminie.
Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko poinformowała, że przygotowując kalkulację,
razem z urzędniczką dokonały analizy rynku i bazowały na cenach obowiązujących dzisiaj. Nikt
nie jest w stanie przewidzieć, jakie kwoty przedsiębiorcy przedstawią w przetargu. Fakt jest taki,
że dzisiaj mieszkańcy nie płacą za śmieci segregowane. Większość płaci za pojemniki na
podwórku, do których nie są wrzucane plastiki, szkło czy tekstylia, bo przez większość
wynoszone jest to do dzwonów ustawionych we wsiach, za których opróżnienie płaci gmina.
W nowym systemie koszt tych śmieci będzie po stronie mieszkańców.
Sołtys wsi Międzylesie Mirosław Kolber podkreślił, że nie chodzi mu o to jaka będzie cena,
tylko o to, żeby nie straszyć ludzi i nie mówić, że kalkulacja jest rzetelna.
Sekretarz dodała, że poza odpadamy segregowanymi, także odpady wielkogabarytowe będą
wliczone w cenę usługi. Akcja wywozu gabarytów w jednym roku kosztowała gminę 20 tys. zł.
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Radna Halina Staszyńska stwierdziła, że w dniach kiedy ogłoszone były konsultacje,
mieszkańcy oburzyli się na wysokość stawki, ale dzisiaj kiedy wiemy, że stawki te mogą ulec
zmianie, wierzy, że mieszkańcy to zrozumieją.
Mieszkaniec miejscowości Rokitnica pan Dariusz Naj borowski zabierając głos stwierdził, że
sam po takich stawkach traci około 100 %. Ale mimo wszystko uważa, że stawki są do przyjęcia
w przypadku rodzin liczących do 4 osób. Natomiast w przypadku rodzin 10 czy 11 osobowych
wyliczone ceny będą dla nich jak z kosmosu. Sądzi, że właściwe byłoby utrzymanie wyjściowej
stawki do trzech osób w rodzinie, a dla kolejnych członków ustalenie stawki niższej. Jeżeli ta
kwota ma być, to niech będzie, nawet trochę zaniżona, bo to jest podstawa do negocjacji
z przedsiębiorcami. Konkludując jest zdania, że płacenie od osoby w przypadku rodzin
wielodzietnych lub wielopokoleniowych, będzie niesprawiedliwe.
Radny Wiesław Zawiślak proponuje, aby w związku z możliwą zmianą stawek, przesunąć na
koniec marca termin składania deklaracji.
Wójt Zbigniew Woch odnosząc się do tego o czym mówiła pani Sekretarz wyjaśnił, że za
odpady segregowane, czy gabaryty tak naprawdę płacił mieszkaniec, tyle że zrobiła to za niego
gmina z jego podatków. Jeszcze raz podkreślił, że zmiana sposobu gospodarowania odpadami jest
zmianą wielką, systemową i może budzić emocje, ale odnosi wrażenie, że nie pomaga się tych
emocji mieszkańców uspakajać, tylko się je podgrzewa. Nawiązując do wypowiedzi pana
Najborowskiego wyjaśnił, że z przedsiębiorcami nie będą prowadzone negocjacje. Ogłoszony
będzie przetarg nieograniczony. W wyznaczonym dniu do określonej godziny, ofert będą
składane w zamkniętych kopertach. O wyznaczonej godzinie, wszyscy siadają przy stole i otwiera
się wszystkie oferty. Dlatego też, jeśli chce się przetarg wygrać, nie wiedząc jakie kto ustalił
stawki, każdy stara się być najtańszym. W związku z tym nie ma obaw, że nasze kalkulacje będą
jakąś wskazówką. Zgadza się, że uchwała w tym czasie jest niepotrzebna i niepotrzebnie
wprowadza zamęt, ale ustawodawca nałożył na nas obowiązek i powinniśmy tą uchwałę przyjąć.
Zgadza się z tezą, że bez względu na wysokość stawki, im więcej osób w rodzinie, tym
obciążenia będą większe. Być może powstaną jakieś systemy np. dotowania przez pomoc
społeczną, tych którzy nie będą w stanie sprostać takim kosztom. Wątpliwości istotne i ważne
nad którymi trzeba się zastanawiać, ale będziemy o nich poważnie myśleć kiedy ostateczne
stawki będą znane.
Radny Mariusz Kuźmicz poinformował, że od rana w mediach mówi się, że termin na
przyjęcie uchwały o stawkach został przesunięty o miesiąc, może warto z tego skorzystać.
Radny Krzysztof Szymczak złożył wniosek o zakończenie dyskusji i przeprowadzenie
głosowania. Dodał, że zostało już wyjaśnione, że uchwała w sprawie wysokości stawek może być
w każdej chwili zmieniona.
Wójt Zbigniew Woch na zakończenie dyskusji poinformował, że w styczniu i w lutym na
zebraniach sołeckich wszystkie zagadnienia będą mieszkańcom spokojnie i rzeczowo omawiane.
W-ce Przewodniczący Rady Józef Roszczyk poprosił Przewodniczących poszczególnych Komisji
o przedstawienie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Skąpe
Przewodniczący stałych Komisji Rady Gminy Skąpe przedstawili pozytywne opinie. Następnie
poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały w sprawie j w. W wyniku głosowania uchwała
została podjęta (9 głosów „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”) i stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
23) W-ce Przewodniczący Rady Józef Roszczyk odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
Następnie poprosił Przewodniczących poszczególnych Komisji o przedstawienie opinii w sprawie
projektu uchwały. 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 (7 głosów „za”, 1 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się”)
i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
24) W-ce Przewodniczący Rady Józef Roszczyk przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
Następnie poprosił Przewodniczących poszczególnych Komisji o przedstawienie opinii w sprawie
projektu uchwały. Przewodniczący stałych Komisji Rady Gminy Skąpe przedstawili pozytywne
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opinie. Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały w sprawie jw, W wyniku
głosowania uchwała została podjęta (8 głosów „za”, 1 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”)
i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Radny Mariusz Kuźmicz jest zdania, że głównie w dni wolne mieszkańcy wykonują w domach
remonty i będąmusieli czekać do czwartku, żeby gruz wywieźć do punktu selektywnej zbiórki.
Wójt Zbigniew Woch zwrócił uwagę, że wprowadza się niepokoje w sytuacjach nieistotnych.
Jeśli ktoś planuje remont to fakt, że odpad poleży u niego 1, 2 czy 3 dni nie ma większego
znaczenia, ważne jest to, że nie zostanie on wywieziony do lasu. A jeśli faktycznie mieszkańcom
terminy nie będą odpowiadały to można będzie je zmienić. Prosi, aby nie wnosić emocji do
rzeczy dzisiaj nieistotnych.
Radny Mariusz Kuźmicz zauważył, że kiedy dyskutowaliśmy, że wchodzi ustawa śmieciowa,
były zapewnienia, że cena nie będzie wyższa. Okazuje się, że cena jest podwójna, ludzie będą
radnych łupili.
Wójt podkreślił, że nikt nie wie jaka będzie cena i prosi, aby nie mówić, że będzie ona
dwukrotnie wyższa i nie wytwarzać tym samym niepotrzebnych emocji. Istotą sprawy jest to, że
będzie w Skąpem plac, na który będzie można te odpady przywieźć. Będzie to bardzo poważne
zadanie, bo z tego co się mówi ma to być plac betonowy z podsiąkami, separatorami, którego
wybudowanie może kosztować nawet 400 tys. zł. To będzie problem. Mieszkaniec ma dostać
komunikat, że będzie plac i może sobie prace tak zaplanować, żeby do punktu przywieźć.
25) W-ce Przewodniczący Rady Józef Roszczyk przedstawił projekt uchwały w sprawie terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
(Radny Mariusz Kuźmicz opuścił salę posiedzeń).
Następnie poprosił Przewodniczących poszczególnych Komisji o przedstawienie opinii w sprawie
projektu uchwały. 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 (7 głosów „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się”)
i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
26) W-ce Przewodniczący Rady Józef Roszczyk przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia
górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie
odbierania odpadów komunalnych.
(Radny Mariusz Kuźmicz powrócił na salę posiedzeń).
Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko poinformowała, że uchwała ta nie dotyczy
mieszkańców, tylko przedsiębiorców z terenu gminy, których nie obejmie system gminny.
Uchwała dotyczy górnych stawek, których firma odbierająca nie będzie mogła przekroczyć,
odbierając odpady komunalne z nieruchomości nie objętych systemem gminnym, np.
przedsiębiorcy, szkoły, urząd, szpital i tam wymagane będą w dalszym ciągu umowy
z odbiorcami odpadów.
Wójt Zbigniew Woch wyjaśnił, że ta uchwała jest dla wszystkich tych, którzy nie będą objęci
przez gminę wywozem odpadów, ale także jest w niej mowa o górnych stawkach za wywóz
nieczystości ciekłych. Mieliśmy duże wątpliwości, bo była pokusa obniżenia mocno stawek, ale
mogło to skutkować tym, że nikt, po tych cenach nie zechce po odpady przyjechać. Jest też
obawa, że przy monopolu przedsiębiorca może tą ceną szachować. Ostateczna cena to kwestia
negocjacji z odbiorcą.
Mieszkaniec wsi Rokitnica Dariusz Nąjborowski zauważył, że jako mieszkaniec zapłaci trzy razy
więcej niż przedsiębiorca. Ustawiając sobie na posesji kontener po maksymalnych cenach dla
przedsiębiorstw, śmieci do lasu nie wyrzuci, a zapłaci mniej niż mieszkaniec objęty systemem
gminnym. Uważa, że jest to nie w porządku.
Wójt wyjaśniając powiedział, że ustawodawca przyjął dwie grupy podmiotów, mieszkańcy
w nieruchomościach zamieszkałych, objęci systemem gminnym i pozostali wyłączeni z gminnego
systemu, którzy indywidualnie negocjują z podmiotem za ile będzie wywoził ich odpady.
Pan Dariusz Nąjborowski wracając do swojej poprzedniej wypowiedzi jeszcze raz podkreślił, że
nie może być tak, że bez względu na liczbę osób w rodzinie za każdą uiszcza się jedną stawkę.
Wójt ustosunkowując się do tych słów stwierdził, że z punktu widzenia społecznego ma to pewną
logikę, ale niestety koszty to wypadkowa wytwarzanych śmieci na osobę. Kalkulacje
przygotowywane przez nas czy przez przedsiębiorcę, oparte są albo na doświadczeniach
przedsiębiorców świadczących usługi w gminie lub w oparciu o dane z GUS. Statystyczny
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mieszkaniec wytwarza około 320 kg odpadów rocznie. Oczywiście jedni wytwarzają tych śmieci
mniej inni więcej, ale kalkulując koszty przedsiębiorca musi to wziąć pod uwagę. Szacując ilość
odpadów firma może mieć jeszcze jeden problem. Doświadczenie gmin, które wcześniej
uruchomiły gminne systemy pokazuje, że w pierwszych miesiącach funkcjonowania ilość
odpadów wzrasta o 30 nawet do 50 % i oddając te odpady na instalację przedsiębiorca musi
zapłacić.
Pan Dariusz Najborowski stwierdził, że jest w stanie wycofać się ze wszystkiego co mówił, jeśli
śmieci spoza miejscowości, przy drogach, w lasach wokół Rokitnicy, nieczysty cmentarz
zasypany pampersami - czy w ramach opłat to wszystko będzie uprzątnięte?
Wójt odpowiadając stwierdził, że na pewno będzie szybciej uprzątnięte w myśl funkcjonowania
ustawy, niż gdyby ustawy miało nie być. Z tym, że będą to śmieci za jakie gminy będą musiały
dodatkowo płacić. Niewątpliwie jeśli wprowadza się politykę rozwiązania problemu śmieci
całościowo, to trzeba uporać się i ze śmieciami w lasach, i na dzikich wysypiskach itd. Prosi
tylko wszystkich, żeby tematu nie demonizować. Wie, że kłopotów jeszcze będzie dużo. Sami
przedsiębiorcy do tej pory nie prowadzili wśród mieszkańców usługi segregacji śmieci i dopiero
wszystko kalkulują, ale usługa segregowania śmieci niekoniecznie musi być droższa.
Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko w kwestii metody ustalenia stawki podkreśliła, że
obecnie ustawodawca przewidział cztery możliwości: od mieszkańca, od powierzchni lokalu, od
ilości zużytej wody i od gospodarstwa domowego. Uznaliśmy, że najsprawiedliwsza społecznie
będzie metoda od mieszkańca, choć w przypadku rodzin wielodzietnych niekoniecznie. Jeżeli
ustawodawca dopuści możliwość różnicowania stawki od ilości osób, nie wykluczamy, że z takiej
opcji skorzystamy.
Radny Andrzej Sworek stwierdził, że obecnie po gminie jeżdżą trzy podmioty. Za kilka lat może
się okazać, że my nie będziemy negocjować cen z kilkoma firmami, tylko na rynku pozostanie
jedna firma i ona będzie dyktowała ceny. Wstrzymuje się od głosowania, bo uważa, że zabiera
mu się praco wyboru.
Wójta cieszy dyskusja. Wątpliwości radnego Sworka podziela w części. Być może istnieje
możliwość, że za kilka lat na rynku pozostaną tylko duże przedsiębiorstwa i będą dyktowały
ceny. Ale przesłanki z innych sektorów działalności gospodarczej nie upoważniają do generalnej
tezy, że tak się musi stać, a wręcz przeciwnie, jego zdaniem, raczej nie ma takiej obawy.
Następnie W-ce Przewodniczący Rady Józef Roszczyk poprosił Przewodniczących
poszczególnych Komisji o przedstawienie opinii w sprawie projektu uchwały. 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 (9 głosów „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujące się”) i stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
27) W-ce Przewodniczący Rady Józef Roszczyk przedstawił projekt uchwały w sprawie wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko wyjaśniła, że deklaracja jest maksymalnie
uproszczona, tak aby nie komplikować mieszkańcom życia. Termin złożenia pierwszej deklaracji:
ustaliliśmy do 28 lutego po to, aby móc oszacować liczbę mieszkańców uczestniczących
w systemie oraz wartości niezbędne do przetargu. Każdy właściciel sam się deklaruje. Dla tych
którzy się nie zadeklarują pozostaje droga administracyjna, zakończona decyzją administracyjną.
Sołtys wsi Ołobok Daniel Lisowski zapytał, co z przypadkami kiedy ktoś mieszka bez
zameldowania.
Sekretarz Gminy wyjaśniając tę kwestię poinformowała, że meldunek tu nie ma żadnego
znaczenia a nie ma ludzi anonimowych. W stosunku do opornych stosowane będą kroki
administracyjne. Wszystko wyjdzie w praktyce. Dzisiaj trudno nam szacować ile osób będzie się
uchylało przed obowiązkiem. Bardzo ważna jest współpraca wszystkich. Im więcej ludzi złoży
deklaracje, tym niższa będzie opłata jednostkowa. Zadaniem i radnego i sołtysa jest zobligowanie
ludzi do składania uczciwych deklaracji.
Sołtys wsi Ołobok Daniel Lisowski zapytał w jaki sposób potraktować tych którzy mieszkają
w nowo wybudowanych domach, ale nie mająjeszcze odbioru budowlanego.
Sekretarz Gminy wyjaśniła, że w przypadku odpadów mówi się o obowiązku złożenia deklaracji
w terminie 14 dni od zamieszkania. Podobnie zresztą w sytuacji gdy ktoś np. wraca z zagranicy,
wyjeżdża, i wszystkie inne przypadki mające wpływ na ilość osób, jak również jest 14 dni na
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złożenie korekty deklaracji. Jeśli chodzi o wypełnienie deklaracji to będzie trzeba wpisać dane
właściciela nieruchomości, adres zamieszkania, adres do korespondencji, adres powstawania
odpadów i sposób ich gromadzenia: selektywny czy zmieszany, oraz wyliczenie opłaty.
Załącznikiem do deklaracji będzie tylko odpis pełnomocnictwa, jeśli ktoś działa przez
pełnomocnika. Nie będziemy żądać dokumentowania, takich jak tytułu własności do lokalu, bo w
swoich bazach część dokumentów mamy i nie ma potrzeby ponownego ich przedkładania.
Podsumowując, deklaracja zawiera niezbędne minimum, określone prawem.
W-ce Przewodniczący Rady Józef Roszczyk poprosił Przewodniczących poszczególnych Komisji
o przedstawienie opinii w sprawie projektu uchwały. 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 (9 głosów „za”,
0 „przeciw”, 1 „wstrzymujące się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. VII

Punkt ten dotyczył przyjęcia protokołu XXV Sesji Rady Gminy Skąpe. W-ce 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
Wójt Zbigniew Woch powrócił do interpelacji radnego Roberta Krycha odnośnie
funkcjonowania przychodni w Ołoboku. Poinformował, że w ubiegłym tygodniu razem z panią
Sekretarz spotkali się z Prezesem „Postępu” i osobą odpowiedzialną za podstawową opiekę
zdrowotną. Na dzień dzisiejszy umowa jest wypowiedziana z końcem 2012 r., ale przedstawiono nam
propozycję dalszego funkcjonowania ośrodka zdrowia w Ołoboku w powiązaniu z otwarciem
przychodni w Ciborzu. „Postęp” znalazł lekarza, który od kwietnia będzie się specjalizował
w podstawowej opiece zdrowotnej. Od stycznia będzie funkcjonował przy obecnie pracujących
lekarzach rodzinnych, a samodzielnie będzie mógł przyjmować od kwietnia. Propozycja jest o tyle
ważna i optymistycznie brzmiąca, że daje nadzieję otworzenia nieczynnej przychodni w Ciborzu. Wójt
zobowiązał się, że spotka się z dyrekcją szpitala w Ciborzu odnośnie udostępnienia dotychczasowej
bazy dla lekarza w Ciborzu. Jak to wszystko się ułoży los pokaże.
Radny Andrzej Sworek zgłosił prośbę do przewodniczących komisji o rozwiązanie problemu
koszenia boisk i innych miejsce jeszcze przed wiosną. Kolejna kwestia to podjęcie decyzji w kwestii
zakupu samochodu asenizacyjnego do wywozu nieczystości ciekłych. Podatnicy nie podłączeni do
sieci czują się pokrzywdzeni, że muszą ponosić duże koszty wywozu nieczystości, a na budowę
kanalizacji także się składają.
Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko poinformowała, że miesiącu grudniu odbędzie się
jeszcze jedna sesja, którą Przewodniczący planuje na 28 grudnia i do tego czasu muszą się jeszcze
odbyć komisje. Zapytała jaki termin najbardziej radnym odpowiada.
Ustalono, że komisje odbędą się w środę 19 grudnia br.

Ad. IX

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął XXVI sesję Rady Gminy
Skąpe o godz. 1330.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

W-ce Prze’

Protokołowała: Ilona Żalisz
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