PROTOKÓŁ Nr XXXI/2013
Sesji Rady Gminy Skąpe
z dnia 24 kwietnia 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak otworzył o godzinie 9™ obrady XXXI 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 oraz Kierownika SZGK Krzysztofa Legiecia. Stwierdził, że na stan 15 radnych
obecnych jest 13 osób (lista obecności w załączeniu). Nieobecni: radny Mariusz Kuźmicz, radny
Andrzej Sworek. Następnie odczytał przesłany porządek posiedzenia i zaproponował wprowadzić
następujące zmiany do pkt V:
- zmiana w tytule uchwały z ppkt c) - nadania nazw ulicom,
- wprowadzenie dodatkowej uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny
sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym.
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) nadania nazw ulicom,
4) zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom
w Gminie Skąpe oraz trybu i kontroli prawidłowości ich wykorzystywania,
5) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego
na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym.
VI.
Informacja z realizacji „Programu współpracy Gminy Skąpe z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami” w 2012 roku.
VII.
Przyjęcia protokołu XXIX i XXX sesji Rady Gminy Skąpe.
VIII.
Sprawy różne.
IX.
Zamknięcie obrad.
Ad. II Interpelacje i wnioski.
Radny Krzysztof Szymczak zgłosił potrzebę ustawienia dwóch znaków z nazwą miejscowości
Zawiszę w kierunku od Gryżyny i od Rokitnicy.
Sekretarz poinformowała, że potrzeba taka została już powiecie zgłoszona.
Radny Andrzej Kałużny zgłosił interpelację dot. udrożnienia rowu odprowadzającego wodę
opadową m.in. spod gminnej stacji uzdatniania wody (na zakręcie w rowie leży drzewo, hamujące
odpływ wody).
Sołtys wsi Niesulice Bożena Szczepańska wnioskowała o natychmiastowe rozwieszenie koszy
ulicznych w m. Niesulice. Sezon się zbliża, a cała miejscowość tonie w śmieciach. Zaproponowała
zmobilizowanie np. dzieci ze szkół z terenu gminy, w celu posprzątania Niesulic, ponieważ sama nie
jest w stanie tego zrobić. Następnie zgłosiła zapadający się grunt przy studzienkach kanalizacyjnych,
zlokalizowanych w drogach gminnych wNiesulicach i związaną tym konieczność nawiezienia na
drogi tłucznia.
Radny Andrzej Sworek przybył na salę posiedzeń o godz. 915.
Sołtys wsi Radoszyn Karol Danksza zgłosił wnioski, będące efektem zebrania wiejskiego:
- potrzebę ustawienia koszy na śmieci,
- - upamiętnienie mogiły zbiorowej za Radoszynem (np. tablica pamiątkowa),
- naprawę drogi brukowej w m. Radoszyn, po której po opadach deszczu jest kłopot z przejazdem,
- oświetlenia drogi w m. Radoszyn prowadzącej od bloków do Publicznego Gimnazjum,

pilną potrzebę naprawy drogi gruntowej Rado szyn-Rudgerzo wice,
konieczność uzyskania zezwolenia z Zarządu Dróg Wojewódzkich na zagospodarowanie skweru
we wsi naprzeciwko posesji Nr 30, przy zakręcie drogi wojewódzkiej Nr 276 (ławeczki, klomby,
nasadzenia).
Sołtys wsi Rokitnica Wiesław Łajeczko wnioskował o:
- naprawę nieświecącej lampy ulicznej przy posesji Nr 14 w Rokitnicy,
- naprawę pobocza drogi powiatowej w m. Rokitnica, uszkodzonego w związku z pracami przy
wkopywaniu przewodów światłowodowych,
- zgłosił potrzebę przeglądu i usprawnienia hydrantów i zasuw na sieci wodociągowej wm.
Rokitnica, oraz corocznego odmulania hydrantów,
- zgłosił interpelację dot. zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 1928F
i 1225 F w tn. Rokitnica, polegającą na ustanowieniu pierwszeństwa przejazdu, pojazdom
poruszającym się w kierunku od Ołoboku do Węgrzynie.
Sołtys wsi Skąpe Adela Spierzak-Giecewicz zgłosiła potrzebę naprawy płyt chodnikowych,
uszkodzonych podczas stawiania słupa oświetleniowego przy posesji Nr 20 w m. Skąpe.
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Udzielając odpowiedzi na zgłoszone interpelacje Wójt Gminy poinformował, że;
Naprawę płyt chodnikowych zgłosimy wykonawcy oświetlenia.
Temat hydrantów w m. Rokitnica zostanie przekazany SZGK.
Zmiana organizacji ruchu w Rokitnicy - temat zgłaszany był już 2007 r., ale powiat odmówił
ponieważ, nie było na tej drodze żadnego zdarzenia, które wymagało by zmiany organizacji
ruchu. Niezależnie od tego wniosek prześlemy do starostwa i nie wątpliwie po drodze z Ołoboku
do Rokitnicy porusza się więcej pojazdów.
Temat lamp - na kolejnej sesji zostanie podany bezpośredni nr telefonu do zgłaszania awarii.
Ponieważ Enea posiada certyfikat ISO, w określonym czasie awarie muszą być usuwane,
a telefoniczne zgłoszenie jest od razu rejestrowane.
Pobocze drogi w Rokitnicy - sytuacja jest jednoznaczna, firma która kładła światłowody, musi
uporządkować pobocze, przynajmniej do stanu sprzed inwestycji. W tym momencie Wójt
wspomniał, że być może już, a jak nie to w najbliższym czasie, we wsi pojawią się projektanci od
kanalizacji. Jeśli tylko pojawią się środki zewnętrzne w 2014 r. przeprowadzona zostanie
inwestycja;
Zakup koszy na śmieci do miejscowości - prosi o zgłaszanie zapotrzebowań z poszczególnych
sołectw do pani Sekretarz, a następnie ze środków z główkowego kosze zostaną zakupione.
Upamiętnienie zbiorowej mogiły za Radoszynem ■ - Wójt przypomniał, że przy okazji ekshumacji
temat ten został poruszony i złożył deklarację, że to miejsce zostanie upamiętnione. Gmina ze
swojej strony oferuje wsparcie, ewentualnie także wkład finansowy, ale liczymy na wsparcie ze
strony mieszkańców.
Droga brukowa w Radoszynie - Wójt słyszał, że jest ona w nienajlepszym stanie, ale nie wygląda
dużo gorzej niż przed pracami kanalizacyjnymi. Dla tej drogi wykonana jest dokumentacja
techniczna z podziałem na II etapy. Szacowana wartość odnowienia nawierzchni drogi to kwota
600 tys. zł. Dopóki jednak nie ma możliwości uzyskania dofinansowania ze środków
zewnętrznych, droga nie zostanie odnowiona; w pierwszym możliwym terminie droga zostanie
wykonana. Wójt wspomniał też, że do jesieni br. znany będzie sposób podziału funduszy
unijnych w latach 2014 - 2020. Fundusz drogowy będzie jedną ścieżką i istnieje duża szansa, że
w ramach PROW, będzie można aplikować o środki na remonty dróg gminnych lokalnych, a to
duża szansa i nadzieja dla samorządów w Polsce.
Droga gruntowa do Rudgerzowic - Wójt w najbliższym czasie odbędzie spotkanie
z przedstawicielami PGNiG odnośnie ich dużej inwestycji dot. budowy kopalni oraz w związku
z dokumentacją na tę właśnie drogę; podczas spotkania temat uporządkowania i doprowadzenia
do stanu przejezdności tej drogi zostanie podniesiony.
Zagospodarowanie działki w Radoszynie - pomysł bardzo się Wójtowi spodobał, poprosił
o złożenie odręcznego projektu dot. planu zagospodarowania tego miejsca, a gmina wystosuje
wniosek do ZDW o zgodę na użyczenie i zagospodarowane terenu.
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Kosze w m. Niesulice - - planowaliśmy zamontować je przed długim weekendem, w przyszłości
oczywiście można się zastanowić czy nie zrobić tego wcześniej. Między innymi z tych powodów,
o których wspomniała pani sołtys Wójt cieszy się, że od 1 lipca br. wejdzie nowy system
gospodarowania odpadami. Mimo wielu wątpliwości, sporo kwestii będzie on porządkował,
aczkolwiek nie wierzy, że wszyscy w jednej chwili zmienią swoje zachowania i zaczną
przestrzegać zasad; następnie Wójt skierował prośbę do Kierownika SZGK, aby przed
weekendem sprawdzono i sprzątnięto plaże, wystawiono kosze, aby wczasowicze mogli
korzystać z piękna jeziora Niesłysz. Wspomniał także o dodatkowych miejscach na parkingu,
dzięki którym w sezonie w samej miejscowości tych samochodów będzie mniej;
Kierownik SZGK Krzysztof Legieć poinformował, że na jutrzejszy dzień zaplanowane są prace
porządkowe w miejscowości. W ramach prac społecznie użytecznych jest wytypowana grupa
pań, które się tym zajmą do czasu uprzątnięcia miejscowości, nowej ścieżki, parkingu i plaż.
Zaplanowane prace będą wykonane do końca tygodnia. Odnośnie koszy na śmieci poinformował,
że te z ubiegłego roku są już zużyte, dlatego też przed weekendem majowym zostaną
zamontowane kosze plastikowe, a docelowo w drugim tygodniu maja zostaną wkopane kosze na
cały sezon.
Wójt dodał też, aby Kierownik SZGK zajął się kwestią studzienek kanalizacyjnych oraz tłucznia
na drogi w Niesulicach. Wspomniał, że w tej chwili negocjowane jest wynajęcie placu dla spółki,
która buduje drogę Łąkie-Międzylesie. W zamian za plac chcielibyśmy pozyskać tłuczeń.
Wierzy, że uda się co nieco wynegocjować zostanie z przeznaczeniem do Radoszyna, do Ołoboku
i do Niesulic.
Udrożnienie rowu w Ołoboku - sprawa także dla SZGK.

Ad. IV

W punkcie dotyczącym informacji o realizacji uchwał Rady Gminy i pracy Wójta w okresie
międzysesyjnym, Wójt odniósł się do następujących tematów;
- 5 kwietnia podpisana została umowa a 15 kwietnia przekazany plac budowy po ścieżkę pieszorowerową (od plaży policyjnej do lumelowskiej), w tym najpóźniej w przyszłym tygodniu
wykonawca rozpocznie prace - kwota inwestycji 171.726 zł. a kwota dofinansowania 118 tys. zł.
- 8 kwietnia podpisana została umowa a 16 kwietnia przekazany plac budowy pod chodnik
w Niesulicach. Żaden z wykonawców (ścieżki i chodnika) nie stwierdza obaw, że inwestycję
mogą nie zostać wykonane w terminie czyli do końca czerwca - kwota budowy chodnika 62.115
zł. kwota dofinansowania 44 tys. zł.
- Sala wiejska Skąpe - pod koniec ubiegłego miesiąca podjęliśmy czynności związane
z wypowiedzeniem umowy dla wykonawcy. Opóźnienie jest duże, wykonawca zszedł z budowy
i nie nawiązuje kontaktów z gminą. Z związku z powyższym rozpoczęła się inwentaryzacja tego,
co zostało wykonane. 18 kwietnia doszło do spotkania z wykonawcą. Na spotkaniu zobowiązał
się, że od tego dnia wchodzi na budowę i 10 maja kończy. Na budowę faktycznie wszedł, a czy
zakończy okaże się 11 maja.
- W związku z pozyskaniem przez LGD „Działaj z Nami” dodatkowych środków w wysokości
5 min zł., w trybie nadzwyczajnym przygotowaliśmy dokumentacje na zadania, jakie
chcielibyśmy wykonać z tych środków. Są to:
- zagospodarowanie stawów p.poż. — wniosek został złożony 15 kwietnia i dotyczył: 2 stawów
w m. Skąpe, stawu w m. Niekarzyn i stawu w m. Węgrzynice. Odnośnie tego ostatniego ma
on być wyczyszczony i dodatkowo przygotowujemy dokumentację na odprowadzenie wód
ze stawu do pobliskiej rzeczki. Całkowity koszt zagospodarowania stawów to ok. 122 tys. zł,
dofinansowanie na poziomie ok. 80 tys. zł.
.. odnowienie cmentarza zabytkowego w Niesulicach - koszt ok. 25.500 zł., dofinansowanie
ok. 16.600 zł.
- Do Urzędu Marszałkowskiego został złożony wniosek na dostosowanie stadionu sportowego
w Ołoboku do potrzeb wynikających z obostrzeń, nałożonych na kluby poprzez PZPN - zadanie
na kwotę ok. 39 tys. zł. (wykonane zostaną m.in. piłko chwyty, miejsca siedzące dla
zawodników).
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Na te zadania, o których Wójt wspomniał, środki są, ponieważ ilość wniosków i kwoty na jakie
zostały złożone mieści się w kwocie do rozdysponowania. W tym miejscu Wójt poinformował, że
ma informację od radnego sejmiku wojewódzkiego Zbigniewa Kołodzieja, że nasz wniosek
otrzyma dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego i za to serdecznie mu podziękował.
- Trwają prace kanalizacyjne w m. Łąkie - prawie codzienne mają miejsce spotkania z wykonawcą
inwestycji, z wykonawcą dokumentacji w związku z sytuacjami jakie wychodzą na budowie np.
nitka gazu położona w innym miejscu, budynek mieszkalny w tak złym stanie, że wykonawca boi
się iść z kanalizacją wzdłuż tego budynku z obawy przed zawaleniem. Przy inwestycjach zawsze
są problemy, ale w m. Łąkie jest ich wyjątkowo dużo.
- Zleciliśmy wykonanie dokumentacji na ścieżkę Niesulice-Ołobok. Wniosek został złożony
15 kwietnia na kwotę 443 tys zł. Odcinek połączy ścieżkę jaką wybudujemy teraz do kanału,
przed plażą lumelowską z tzw. „czarnym bunkrem” w Ołoboku. Ścieżka dodatkowo podniesie
atrakcyjność i dostępność Niesulic. Założenia są takie, że ścieżka zostanie wykonana
w technologii kostkowej, natomiast przez część leśną będzie to ścieżka szutrowa, wykonana na
podbudowie. Następnie wspomniał, że doszło do spotkania z Burmistrzem Świebodzina i Starostą
Powiatu Świebodzińskiego. Jest propozycja wybudowania ze środków z LGD ścieżko pieszorowerowej z Lubogóry do Ołoboku. Dokumentację na ten projekt wykona Starostwo, ale zostanie
całość inwestycji rozliczona pomiędzy trzy podmioty: Gminę Skąpe, Świebodzin i Starostwo
Powiatowe. Cały odcinek ścieżki będzie liczył około 3500 m. Część od Lubogóry do kanału
będzie wykonywana przez Świebodzin (ok. 150 tys. zł.), a od kanału do Ołoboku przez nas (ok.
530 tys. zł. z czego poziom dofinansowania 345 tys. zł.), ale kosztami podzielimy się ze
starostwem powiatowym (po około 90 tys. zł.). Za stosunkowo nieduże pieniądze będzie
wykonana ścieżka od Świebodzina do Niesulic. Ścieżka będzie miała swoje mankamenty, bo
trzeba będzie przejechać przez Ołobok i tego się zmienić nie da. Te dwa przedsięwzięcia zostaną
wykonane wiosną 2014 r. Będzie to dodatkowa atrakcja, podnosząca ofertę wypoczynkową w
naszej gminie.
- Jesteśmy w trakcie wykonywania dokumentacji na odprowadzenie wód ze stawu p.poż.
wNiekarzynie.
- Wyłoniony został wykonawca dokumentacji na kanalizację w m. Rokitnica ~ cena 33.210 zł.
- Przygotowujemy dokumentację na wymianę dachu papowego na budynku gimnazjum
w Radoszynie. Jesteśmy pod presją czasu, bo do końca kwietnia musimy złożyć wniosek na
dofinansowanie do Ministerstwa Edukacji.
- W piątek zostanie zakończony remont ulicy Słonecznej w Ołoboku.
- Złożyliśmy wniosek na wykonanie folderu o atrakcjach przyrodniczych i innych w naszej gminie
38 tys. zł. z czego dofinansowanie niemalże 25 tys. zł.
- Złożyliśmy nowy wniosek na doposażenie otoczenia boisk sportowych (dodatkowe ławeczki,
krzewy, kwiaty). Chcielibyśmy upowszechnić taki model, że na boisko nie przychodzą tylko
dzieci, ale całe rodziny - 28.566 zł. a dofinansowanie 18.648 zł.
- Złożyliśmy także wniosek na odnowienie oznakowania szlaków rowerowych - zadanie za 38 tys.
zł.
Stadion sportowy w Ciborzu - koszt przedsięwzięcia szacowany był na ok. 1 min zł. Z PROW
otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 0,5 min zł., z Ministerstwa Sportu na kwotę 316 tys.
zł. W 2012 r. ogłaszaliśmy dwa przetargi i w obydwu przypadkach proponowane kwoty
przewyższały środki zabezpieczone w budżecie, więc przetargi tc unieważnialiśmy. Trzeci
przetarg ogłoszony w styczniu także był na kwotę wyższą ale nie można było dłużej czekać
i została podpisana umowna kwotę 1.295 tys. zł. Z Ministerstwa Sportu można było uzyskać
dofinansowanie w wysokości do 33 % wartości zadania. Spróbowaliśmy i szczęśliwie, dzięki
życzliwości Urzędu Marszałkowskiego i MS i zaangażowaniu radnego sejmiku Zbigniewa
Kołodzieja, na sesji w dniu 15 kwietnia br. Gmina Skąpe otrzymała dodatkowe środki
w wysokości 111 tys. zł.. Pełne dofinansowanie do tego przedsięwzięcia to kwota 927 tys. zł.
(a nie 816 tys. zł.) W tym momencie złożył serdeczne podziękowania dla pana Kołodzieja za
zaangażowanie i chęć pomocy. W Ciborzu jest jedyny stadion lekkoatletyczny w Gminie Skąpe.
Został on wybudowany przez Niemców i od wojny nie remontowany. Jego odbudowa bez
środków zewnętrznych byłaby niemożliwa. Cieszy się z tak dużego ich udziału i jest pewien, że
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to ostatni moment, aby pieniądze na to przedsięwzięcie uzyskać. Stadion w głównej mierze
pewnie będzie wykorzystywany przez mieszkańców Ciborza, ale także przez nasze szkoły i
ludność z całej gminy.
- Wójt podziękował wszystkim a w szczególności dyrektorowi szkoły w Międzylesiu Krzysztofowi
Rączkowskiemu za wspólne, piękne święto jakie odbyło się z okazji nadania imienia Jerzego
Klempela Sali sportowej. Wydarzyła się wielka rzecz, gościliśmy u nas wielkich ludzi, wielkich
sportowców. Był bardzo dumny ze szkoły, z tego że było to święto dzieci. Cieszy się, że
porządnie inwestujemy w młodych Polaków. Jeszcze raz podziękował tym, którzy się do tego
przyczynili.
- Na zakończenie Wójt poinformował, że inwestor farmy wiatrowej Niekarzynie złożył propozycję
spotkania edukacyjnego z samorządowcami i sołtysami oraz z mieszkańcami Darnawy,
Radoszyna i Niekarzyna. Dzisiaj zapowiada gotowość inwestora, a o szczegółach jeszcze
poinformuje.

Ad. V
1) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy
Skąpe na rok 2013.
Do projektu omawianego na komisjach Skarbnik Jarosław Wisz zaproponował wprowadzić
zmianę polegającą na zwiększeniu wydatków bieżących na remont dachu w Gimnazjum w
Radoszynie, zgodnie z kosztorysem, do kwoty 67.592 zł.
Przewodniczący odczytał projekt przedmiotowej uchwały. Następnie poddał pod głosowanie
projekt uchwały. W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie (14 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 (14 głosów „za”, 0 „przeciw”,
0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
3) Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak odczytał projekt uchwały w sprawie nadania
nazw ulicom. 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 (14 głosów „za”, 0 „przeciw”,
0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
4) Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom w Gminie
Skąpe oraz trybu i kontroli prawidłowości ich wykorzystywania. 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 (14 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
5) Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz
najemcy w trybie bezprzetargowym. Przewodniczący stałych Komisji Rady Gminy Skąpe
przedstawili pozytywne opinie. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie projektu
uchwały w sprawie j w. W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie (14 głosów
„za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. VI
Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko przedstawiła informację z realizacji „Programu
współpracy Gminy Skąpe z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami” w 2012 roku
(w załączeniu). Poinformowała o kwotach przyznanych takim organizacjom i wydatkach
ponoszonych ze środków z dotacji. Dodała także, że do prezesów klubów sportowych zostanie
wystosowane pismo przypominające, że środki z dotacji mogą być wydatkowane tylko na to co jest
ściśle związane z krzewieniem sportu. Takim wydatkiem nie jest opłata za transfer piłkarzy.

5

Radny Andrzej Kałużny zauważył, że opłata za transfer jest opłatą regulaminową i wnosi się
ją w LZPN od roku.
Sekretarz dodała, że taka pozycja pojawiła się pierwszy raz w sprawozdaniach.
Wobec braku zapytań do przedstawionej informacji, przystąpiono do realizacji kolejnego
punktu obrad.
Ad. VII
Punkt ten dotyczył przyjęcia protokołów XXIX i XXX Sesji Rady Gminy Skąpe.
Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy są do nich jakiekolwiek zastrzeżenia. Ponieważ uwag nie
było, poddał pod głosowanie przyjęcie treści protokołów. W wyniku głosowania protokoły zostały
jednogłośnie przyjęte.
Ad. VIII
Przewodniczący przypomniał, o zbliżającym się terminie składania oświadczeń majątkowych.
Radny Krzysztof Szymczak zapytał ilu oferentów się już zgłosiło w związku z ogłoszeniem
przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz czy został już wyznaczony teren na punkt
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
Sekretarz Alicja Hoppen-Anyszko poinformowała, że w rejestrze działalności regulowanej
w gminie wpisanych jest 5 lub 6 firm, kolejna dopisała się do rejestru wczoraj i do przetargu mogą
stawać tylko te. Od dnia ogłoszenia przetargu do dnia dzisiejszego do siwz nie wpłynęło żadne
zapytanie. Jesteśmy tą sytuacją zdziwieni, bo dla porównania w Świebodzinie po ogłoszeniu
przetargu, wpłynęło 40 zapytań, a do przetargu stanęła 1 firma. U nas nikt nie pyta, oby stanęło
siedem firm. Po przeanalizowaniu innych siwz oraz zgłaszanych do nich pytań, nasz opis przedmiotu
zamówienia jest bardzo szczegółowy. Zawarliśmy wszystkie możliwe informacje, jakie byłyby
potrzebne dla potencjalnego wykonawcy, więc może zwyczajnie nie mają o co pytać.
Wójt Zbigniew Woch odnosząc się do kwestii budowy PSZOK wyjaśnił, że sytuacja ta jest
jeszcze nieco zagadkowa. Dodał, że funkcjonowanie pszok-u nie było objęte przetargiem. W siwz jest
zapis o wyposażeniu pszok w kontenery. W początkującym okresie funkcjonowania nowego systemu
pszok będzie zlokalizowany na placu przy garażach SZGK. Docelowo chcemy go zlokalizować na
działce koło boiska sportowego w Skąpem. Spotykamy się już z firmami, które gotowe są
przygotować dokumentację projektową dla tego przedsięwzięcia. Ale na dzień dzisiejszy, tak
naprawdę nikt w Polsce nie wie, jak ten pszok ma wyglądać, żeby spełnić wymogi jakie w pewnym
momencie narzuci państwo. Zapowiadano, że ukaże się w tej sprawie rozporządzenie wykonawcze
opisujące warunki techniczne tego pszok. Do dnia dzisiejszego nie pojawiło się i prawdę mówiąc, nie
wiadomo czy w ogóle się pojawi. Jeśli wyciągamy jakieś wnioski to w oparciu o przepisy jakie są
dzisiaj. Jak Wójt wspomniał docelowo pszok będzie zlokalizowany na działce przy SKR. Z tym
terenem mamy teraz dwa problemy. Właściciel sąsiedniej działki, zgłosił wniosek o uporządkowanie
sytuacji, po tym jak działka nasza była wykorzystywana do wydobycia pisaku i żwiru. Chccmy
wyłonić wykonawcę dokumentacji, do przygotowania tego terenu łącznie z zaplanowaniem lasu
i lokalizacją pszok. Zapewnia, że pszok nie będzie w żaden sposób przypominał wysypiska śmieci.
Będzie to plac wykonany prawdopodobnie z kostki, wygrodzony, oświetlony, zwodociągowany, na
nim będą stały kontenery na odpowiednie rodzaje odpadów oraz pomieszczenie dla osoby
obsługującej. Dla utworzenia pszok, stosuje się przeróżne rozwiązania. Niektóre gminy kwestie
zorganizowania i obsługi pszok wpisują do siwz i przekazują przedsiębiorcy. Także rozważaliśmy
taką ewentualność, ale byłoby to możliwe tylko w sytuacji, gdy przetarg byłby na 3 lub 4 lata. Aby
zminimalizować cenę oddzieliliśmy pszok od przetargu. Ma nadzieję, że specyfikacja nasza jest
czytelna i kompletna (stąd brak zapytań), a startujących w przetargu będzie wielu. Jesteśmy w
komfortowej sytuacji, bo jesteśmy w otoczeniu trzech podmiotów, które są bardzo zainteresowane
świadczeniem usług dla naszej gminy i są to: sulechowski EKO-BUD, świebodziński TE W i nasz
lokalny przedsiębiorca TRANFORMACJA. Niestety po sytuacji w Świebodzinie, gdzie jeden
podmiot złożył ofertę, zaniepokoiliśmy się trochę. Nasuwa się obawa, ze dochodzi do
porozumiewania się między przedsiębiorcami. Dzisiaj wiemy, że przyczyna w Świebodzinie była
inna - wymóg ważenia odpadów przy posesjach. Koszt instalacji wag w samochodach jest duży i na
dzień dzisiejszy wszystkich na to nie stać.
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Sekretarz Alicja Hoppen-Anyszko dodała, że gdyby przetargi ogłaszane były na 3, 4 lata, to
przedsiębiorcy zainwestowaliby w wagi. Zgodnie z rozporządzeniem o wymaganiach dla
przedsiębiorcy, posiadanie samochodów z wagami jest dla nich fakultatywne.
Wójt kontynuując temat stwierdził, że w piątek sytuacja będzie jasna. W całej Polsce ceny za
odbiór i zagospodarowanie odpadów są bardzo różne i wahają się od 5-15 zł. od osoby. Jak będzie się
cena kształtowała u nas zobaczymy.
Następnie Wójt wspomniał, że na ostatniej sesji w punkcie poświęconym budowie farmy
wiatrowej przekazał, że kontaktował się z Ministerstwem Ochrony Środowiska i GIOŚ w sprawie
przesłania danych nt. prawodawstwa w krajach unijnych odnośnie odległości wiatraków od domów
mieszkalnych. Taką informację uzyskał i na kolejnej sesji, poświęconej edukacji te informacje
przedstawi, ale wspomniał, że są one dalece inne od danych, jakie przedstawiło Stowarzyszenie „EkoDarnawa”.
Wójt poinformował, że od firmy z Poznania otrzymał ofertę uczestnictwa w przedsięwzięciu
z zakresu fotowoltaiki. W myśl nowelizowanej ustawy o OZE jest możliwość instalowania na
dachach urządzeń fotowoltaicznych do mocy 40 kW. Wpina się w istniejącą sieć, zakład
dostarczający prąd ma obowiązek kupić go od nas po ustalonych cenach. Na te inwestycje jest 100 %
dofinansowanie.
Ci wszyscy rolnicy i makro przedsiębiorcy, którzy byliby zainteresowani
przedsięwzięciem zachęca do szybkiego przekazania informacji do inspektora UG Joanny LeśnejKuś. Jeśli będzie 20 chętnych nawiążemy kontakt z tą firmą, odbędzie się spotkanie i będzie czas na
podjęcie decyzji. Wygląda to bardzo zachęcająco i warte jest zapoznania się ze szczegółami.
W pierwszym etapie nic nie kosztuje i pewnie nie za wiele w etapie inwestycyjnym. Po ulotki można
się zgłosić do pani Sekretarz.
Na zakończenie mimo nieobecności sołtysa wsi Darnawa Mirosława Fabera Wójt skierował
do niego zapytanie, czy złożył już doniesienie do organów ścigania na pana Kołakowskiego, pana
Kluczkiewicza i Wójta w związku z zarzutami jakie postawił pod koniec 2012 r. do czego się
zobowiązał na styczniowej sesji.
Przewodniczący Rady Mirosław Olczak poinformował, że poradniki „Sołtysa i radnego na
2013 r,”, które zostały wręczone sołtysom zostały ufundowane przez senatora Stanisława Iwana.
Ad. IX
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady XXX sesji Rady Gminy
Skąpe o godz. 11f5.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała: Ilona Żalisz
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