PROTOKÓŁ Nr XXXII/2013
Sesji Rady Gminy Skąpe
z dnia 24 maja 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Mirosław Olczak otworzył o godzinie 9— obrady
XXXII Sesji Rady Gminy. Przywitał zaproszonych na dzisiejsze posiedzenie w osobach Pani Wandy
Bednorz z Radoszyna, Pana płk Grzegorza Dyrka Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w
Zielonej Górze, a także radnych, Wójta Gminy - Zbigniewa Wocha, Sekretarza Gminy -Alicję
Hoppen-Anyszko, Skarbnika Gminy - Jarosława Wisza, Kierownika SZGK Krzysztofa Legiecia,
Strażnika Gminnego Juliusza Tomaszewskiego, przybyłych sołtysów oraz pracowników urzędu
gminy. Następnie stwierdził, że na stan 15 radnych obecnych jest 13 osób. Nieobecni Agnieszka ŻakGwizda i Andrzej Sworek. Następnie zaproponował, aby do przesłanego porządku posiedzenia
wprowadzić zmianę, polegającą na: skreśleniu słów „zmieniającą uchwałę w sprawie” w tytule
uchwały z pkt VII ppkt 4. Wobec braku propozycji innych zmian, Przewodniczący poddał pod
głosowanie przyjęcie porządku obrad wraz ze zgłoszoną zmianą. W wyniku głosowania porządek
posiedzenia został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:
I. Otwarcie obrad sesji.
II. Informacja dot. funkcjonowaniu urzędu gminy.
III.
Informacja z przygotowania do sezonu letniego.
IV.
Interpelacje i wnioski.
V.
Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
VI.
Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy i pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
VII.
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) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
stawki tej opłaty,
4) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
5) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
6) zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa,
wyznaczenia inkasenta oraz określenia wysokości wynagrodzenia,
7) udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności nieruchomości nr 377/2 położonej w m. Skąpe.
VIII.
Przyjęcie protokołu XXXI Sesji Rady Gminy Skąpe.
IX.
Sprawy różne.
X.
Zamknięcie obrad.
Radny Andrzej Sworek przybył na posiedzenie o godz. 915.
Następnie Przewodniczący Rady Mirosław Olczak oddał głos Pułkownikowi Grzegorzowi
Dyrkowi.
Płk Grzegorz Dyrek Komendant WKU w Zielonej Górze i terenowy przedstawiciele MON na
wstępie podziękował za umożliwienie wyróżnienia Pani Wandy Bednorz złotym medalem za zasługi
dla obronności kraju. Minister Obrony Narodowej postanowił wyróżnić Panią Wandę Bednorza za to,
że pięciu jej synów odbyło nienagannie służbę wojskową. Następnie Pan pułkownik odczytał treść
decyzji Ministra o nadaniu wyróżnienia i uhonorował Panią Bednorz medalem.
Następnie głos zabrał Wójt Gminy Zbigniew Woch, przyłączając się do tych gratulacji.
Przewodniczący Rady Gminy podziękował gościom za obecność, a następnie ich pożegnał.

Ad. II

Skarbnik Gminy Jarosław Wisz przedstawił multimedialną prezentację dot. funkcjonowania
urzędu Gminy tzn. wielkości jego budżetu, liczby zatrudnionych, wynagrodzeń pracowników, ilości
poczty wpływającej, ilości wydanych decyzji, zaświadczeń, wysłanych pisma itp. (w załączeniu).
Następnie Wójt Zbigniew Woch odniósł się do rankingu przeprowadzonego przez gazetę
Wspólnota samorządowa. Wg danych tam zamieszczonych Gmina Skąpe w 2011 r., zajęła 2 miejsce

w województwie lubuskim wśród gmin wiejskich do 5 tys. mieszkańców. Póki co nie ma jeszcze
danych za 2012 r., ale już dzisiaj wiemy, że będziemy jedną najtańszych gmin. Koszt funkcjonowania
urzędu jest minimalny, a wydatki zawężają się do niezbędnych potrzeb i wszyscy mogą mieć
przekonanie, że liczymy się z każdym wydanym groszem. Pamiętając o tym żeby oszczędzać, nie
boimy się jednaj wydawać na kwestie niezbędne, aby mieszkańcom było coraz lepiej. W urzędzie
funkcjonuje zdrowa wycena potrzeb, czasu, miejsca i wyzwań. W tym miejscu Wójt podziękował
urzędnikom za to, że w przeciwieństwie do innych grup zawodowych, nie słyszy się w Urzędzie
o niedocenianiu pracowników. Wszyscy jesteśmy w służbie, a ona najpierw nakłada na nas obowiązki
a dopiero później prawa. Docenia pracę urzędników i ma nadzieję, że w najbliższym czasie będzie
mógł bardziej optymistycznie spojrzeć na ich wynagrodzenia.
Odnosząc się do kwestii wysyłanych pism stwierdził, że niektóre z nich są szablonowe. Jest
też bardzo wiele takich, które wymagają bardzo indywidualnego przeanalizowania i przemyślenia.
Cały czas mamy do czynienia z przypisywaniem nowych zadań samorządom, oczywiście bez
funduszy na te zadania. Sprawia to, że niektórzy z urzędników nie mają nawet wolnych popołudni czy
weekendów. Także w SZGK wdrożenie nowego systemu komputerowego sprawiło, że zatrudnione
panie w weekendy są w pracy. Dodatkowa osoba jest tam jak najszybciej potrzebny, bo jest to
nieetyczne, aby pracownicy poświęcali prywatny czas pracy. W urzędzie także musimy przyjrzeć się
poszczególnym stanowiskom i zakresom obowiązków.
Wobec braku pytań przystąpiono do realizacji kolejnego punktu.
Ad. III

Wójt zabierając głos stwierdził, że informacja z przygotowania do sezonu letniego w głównej
mierze będzie odnosiła się do m. Niesulice i Łąkie. W obrocie prawnym pojawiła się ustawa
o kąpieliskach i miejscach wyznaczonych do kąpieli. Nie zdecydowaliśmy się na utworzenie kąpielisk,
ponieważ są duże obostrzenia prawne. W przypadku miejsc wyznaczonych do kąpieli zobowiązani
jesteśmy do badania wody 1 raz przed sezonem i 1 raz w trakcie trwania sezonu, a także do
zamieszczenia tablicy informacyjnej.
NIESULICE
- W Niesulicach mamy trzy miejsca wyznaczone do kąpieli są to plaża „policyjna”, „lumelowska”
i przy ośrodku „ADA”. W 2010 r. zostaliśmy właścicielami działek przylegających do linii
brzegowej. W 2011 r. próbowaliśmy różnych form np. przekazanie prowadzenia plaż podmiotom
prywatnym, co nie powidło się. Od roku 2012 plaże udostępniliśmy dla mieszkańców i turystów
bezpłatnie i jak pokazał sezon był to najlepszy pomysł. Dziennie przewijało się około 1500 osób.
- W br. opieka ratowników jest przewidziana tylko na dwóch plażach „lumelowskiej” i „policyjnej”
i będą ją sprawowali ratownicy WOPR z siedzibą w Niesulicach. Obecnie finalizujemy przejęcie
od Agencji działki przy ośrodku policyjnym z przeznaczeniem na bazę dla ratowników. Udało
nam się pozyskać dla nich specjalistyczny sprzęt. Zadbają na plażach o bezpieczeństwo
wczasowiczów, ale także o estetykę i porządek na plażach.
- Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wczasowiczów, parking gminny został powiększony
o dodatkową zatoczkę. W samej miejscowości jest z parkowaniem duży problem. Przy ośrodkach
zlokalizowanych na końcu wsi, gmina nie posiada swojej działki którą mogłaby przeznaczyć na
ten cel. Tereny należą do lasów państwowych i nie ma możliwości ich pozyskać.
- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od środka policyjnego do aktualnej ścieżki i w drugim końcu
od aktualnej ścieżki do lumelu. Całe przedsięwzięcie ma zostać wykonane do 30 czerwca br.
Wykonawca zapewnia, że nie ma zagrożenia przekroczenia tego terminu. Wójt dodał, że żeglarze
przenieśli z drugiej strony wjazd na swoją bazę, wycieli krzewy i odsłonili piękno jeziora.
- Budowa chodnika we wsi Niesulice - obecnie wycinane są tam drzewa, lada dzień rozpoczną się
prace ziemne. Wykonawca zapewnia, że do końca czerwca zakończy budowę.
- SZGK zakupiło dużą partię koszy ulicznych - w pierwszej kolejności trafią one właśnie do
Niesulic.
Kierownik SZGK Krzysztof Legieć poinformował, że kosze będą montowane w przyszłym
tygodniu
- Przed rozpoczęciem sezonu letniego lub w trakcie na nowo budowanej ścieżce w Niesulicach,
zamontowane zostaną 3 lampy uliczne.
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- Od miesiąca lipca Strażnik Gminny większość czasu będzie poświęcał na dbaniu o porządek
i bezpieczeństwo osób w miejscowościach Niesulice i Łąkie.
- Zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach od 1 lipca na każdej
posesji będzie ustawiony pojemnik na odpady. Wójt ma nadzieję, że ta zmiana uporządkuje
kwestie śmieci szczególnie w m. Niesulice. W przypadku domków letniskowych, właściciele
zobowiązani są do posiadania indywidualnych umów na wywóz odpadów. Strażnik Gminny
będzie pilnował przestrzegania tego obowiązku.
- Wójt podziękował Pani sołtys Bożenie Szczepańskiej za zwrócenie uwagi na potrzebę wykonania
połączenia nowo budowanej ścieżki pieszo-rowerowej z obecną gminną drogą, aktualnie
przygotowywana jest dokumentacja.
ŁĄKIE
- W związku z ze złą jakością użytych materiałów są problemy z pomostem ale wierzy, że do
sezonu uda się usterki usunąć.
- Plaża aktualnie jest nieco rozkopana, co związane jest z prowadzoną inwestycją kanalizacyjną,
ale do rozpoczęcia sezonu będzie odpowiednio zabezpieczona.
CIBÓRZ
- Na plaży doszło do przechylenia pomostu i do sezonu trzeba go naprawić.
- Za przygotowanie plaży i terenu wokół przekazał podziękowania dla sołtysa, radnych oraz
dyrekcji szpitala. Dodał, że w związku z remontem stadionu sportowego, tegoroczny festyn
rodzinny współorganizowany przez szpital w Ciborzu i gminę, odbędzie się właśnie nad
jeziorem.
Kończąc temat przygotowania do sezonu letniego Wójt życzył i mieszkańcom i wczasowiczom
dobrej pogody i podkreślił, że gmina jest otwarta na wszelkie sugestie związane z sezonem letnim.
Radny Krzysztof Szymczak zapytał czy wzorem lat ubiegłych przewidujemy w sezonie
dodatkowe służby policji.
Wójt odpowiedział, że na to zadanie przeznaczyliśmy kwotę 10 tys. zł. Prawdopodobnie, tak
jak w ubiegłym roku, będą to wspólne służby ze Strażnikiem Gminnym. Funkcjonariuszy będzie
więcej, będą widoczni w terenie i Wójt wierzy, że spowoduje to mniej sytuacji niebezpiecznych.
Radny Andrzej Sworek zauważył, że sezon letni to nie tylko jeziora. Od kilku miesięcy
monituje temat oznakowania ścieżek rowerowych. Nie uważa, że gmina jest do sezonu świetnie
przygotowana.
Wójt zauważył, że wspominał już o dofinansowaniu na odnowienie szlaków rowerowych.
Dodał, że przed trzema dniami do urzędu wpłynęło pismo informujące, że wniosek gminy został
zakwalifikowany i będzie przesłany do Urzędu Marszałkowskiego. Wniosek opiewa na kwotę 38 tys.
zł., natomiast dofinansowanie będzie w wysokości 25 tys. zł. Kiedy uda się zadanie wykonać nie
potrafi jeszcze powiedzieć, ale chciałby, żeby nastąpiło to jak najszybciej, a pewność na uzyskanie
dofinansowania jest duża.
Sołtys wsi Niesulice Bożena Szczepańska poinformowała, że wielu ludzi zadaje pytania dot.
ustawy śmieciowej. Kiedy odbędzie się spotkanie informacyjne.
Wójt wyjaśnił, że na sesji przyjmowane będą dwie uchwały dot. gospodarki odpadami i po ich
uprawomocnieniu czyli za około dwa tygodnie, rozpoczną się zebrania w miejscowościach. Ponadto
wyznaczone zostaną dyżury urzędnika, który będzie pomagał wypełnić deklaracje.

Ad. IV

Radny Wiesław Zawiślak podziękował Kierownikowi SZGK za naprawę mostku i zgłosił
następujące interpelacje:
- załatanie dziur w nawierzchni drogi bocznej w m. Skąpem — prosi o wykonanie zadania do
czwartku (procesja na Boże Ciało),
- potrzebę poprawienia usługi koszenia terenów zielonych w miejscowości.
Radny Krzysztof Szymczak zaproponował, aby wyznaczyć pracownika Urzędu Gminy, który
w terenie sprawdzi jak przebiega usługa koszenia w miejscowościach.
Radny Mariusz Kuźmicz zgłosił potrzebę załatania dziur w drodze asfaltowej prowadzącej do
m. Cibórz.
Radny Andrzej Sworek:
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ponowił interpelację dot. naprawy powiatowej drogi brukowej w m. Węgrzynice, która zgodnie
z pismem Pana Starosty miała być naprawiona w terminie do końca kwietnia 2013 r.
zgłosił potrzebę uprzątnięcia 2 przyczep ziemi, sprzed posesji koło hydroforni w Węgrzynicach;
na prośbę jednego z mieszkańców miała zostać przywieziona ziemia nadająca się do
rozplantowania, a przywieziono ziemię zanieczyszczoną kamieniami i korzeniami,
zgłosił, że droga koło hydroforni i stawu nawet po niewielkich opadach deszczu, staje się
nieprzejezdna,
wnioskował o załatanie dziury w drodze powiatowej przy posesji Nr 32 w Węgrzynicach,
poinformował, że po sesji przekaże Strażnikowi informację, kto wywiózł gruz na teren byłej
szkoły w Węgrzynicach.
Radny Piotr Olszewski zgłosił:
potrzebę poprawienia usługi koszenia w miejscowości,
naprawy mostku na szutrowej drodze powiatowej z Darnawy do Niekarzyna.
Sołtys wsi Darnawa Mirosław Faber:
zapytał o procedurę decyzji na budowę farmy wiatrowej Niekarzyn 2; Sąd apelacyjny uchylił
decyzję SKO, a więc poprzednia decyzja jest aktualna, a toczy się nowe postępowanie właśnie na
Niekarzyn 2; chciałby wiedzieć czy to oznacza, że wybudowane będą dwie farmy;
ponowił potrzebę naprawy dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Darnawie,
wnioskował o zamontowanie pompy do wypompowywania wody z piwnicy sali wiejskiej
w Darnawie, dodał, że temat zgłaszał już w miesiącu lutym.
Sołtys wsi Pałek Grzegorz Kacprzyk:
zaprosił wszystkich na festyn rodzinny do Pałcka na 8 czerwca,
zgłosił konieczność poprawienia usługi koszenia wokół stawu p.poż.,
podziękował Kierownikowi SZGK za zamontowanie pompy w piwnicy sali wiejskiej w Pałcku.
Sołtys wsi Radoszyn Karol Dauksza:
wnioskował o naprawę pobocza drogi powiatowej przy wyjeździe z Radoszyna do Łąk obok
posesji Nr 11 i 12.; obecny stan poboczy uniemożliwia swobodne i bezpieczne mijanie się
pojazdów;
zgłosił konieczność wyrównania drogi gminnej prowadzącej z tyłu, za zabudowaniami do posesji
Nr 64 w Radoszynie,
w imieniu mieszkańców Radoszyna zapytał czy jest szansa, że zostanie wybudowana ścieżka
rowerowa Radoszyn-Skąpe,
zaprosił wszystkich na 24 sierpnia do Radoszyna na festyn wiejski.

Ad. V
W punkcie tym Wójt odniósł się do wniosków, interpelacji i zapytań radnych i sołtysów.
Odpowiadając na pytania sołtysa wsi Radoszyn wyjaśnił że:
- Budowa ścieżki rowerowej pomiędzy Radoszynem a Skąpem w ciągu najbliższych dwóch lat jest
możliwa. Nawierzchnia drogi wojewódzkiej jest w fatalnym stanie, co potwierdza właściciel
drogi. Wójt otrzymał pismo, że ZDW będzie czynił zabiegi, aby drogę przebudować. Zgodnie
z polityką inwestycyjną prowadzoną przez ZDW, polegającą na łączeniu przebudowy drogi wraz
z budową ścieżki rowerowej, jest szansa, że i w tym przypadku takie rozwiązanie zostanie
zastosowane. Może nie nastąpi to jeszcze w 2014 r. ale raczej w 2015 r. Ścieżka ta mogłaby być
częścią większej całości.
- Droga gruntowa w Radoszynie - materiał został użyczony i Pan Olszewski zobowiązał się we
własnym zakresie doprowadzić ją do stanu przejezdności. Ponadto Wójt wyśle urzędnika, aby
zbadał stan tej drogi.
- Zjazd z drogi wojewódzkiej na drogę powiatową Radoszyn-Łąkie - temat zostanie przekazany do
Starostwa Powiatowego.
Podziękował sołtysowi z Pałcka za zaproszenie na festyn rodzinny.
Odnosząc się do interpelacji Sołtysa wsi Darnawa, stwierdził, że:
- Jest zaskoczony, że pompa nie została jeszcze zamontowana.
Kierownik SZGK Krzysztof Legieć wyjaśnił, że w pierwszym etapie została zamontowana
pompa w Pałcku, w związku z wezwaniem wykonawcy do robót pogwarancyjnych. Druga pompa
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wraz z osprzętem także jest zakupiona i może zostać zamontowana w pierwszym tygodniu
czerwca. Jeśli będzie inicjatywa ze strony mieszkańców, to on wykona przyłącze elektryczne,
a pompa i materiały zostaną wydane do samodzielnego zamontowania.
- Sprawa dachu na budynku sali wiejskiej - Wójt ubolewa nad tym, że z wykonawcami tak już jest,
że trudno dopomnieć się o wykonanie robót pogwarancyjnych i w tym konkretnym przypadku nie
wynika to z niechęci współpracy, tylko z braku czasu, bo pracownicy są już na kolejnej budowie,
aby firma mogła dalej funkcjonować. W przyszłym tygodniu będzie w Pałcku na spotkaniu
z wykonawcą i przypomni mu o dachu.
- Farma wiatrowa Niekarzyn - w sprawie procedury sprawa jest jasna. Został złożony wniosek
o wydanie decyzji środowiskowej dla farmy Niekarzyn 2, obejmujący w części inne działki,
dlatego w świetle oceny prawnej jest to inne przedsięwzięcie. Na dzień dzisiejszy postępowanie
jest bodajże zawieszone, w związku z przygotowaniem raportu oddziaływania na środowisko i do
momentu jego przedłożenia będzie zawieszone. Kiedy i czy w ogóle raport zostanie przedłożony
nie wie. Wyroku WSA nie zaskarżyło ani SKO, ani żaden z podmiotów. W tym stanie rzeczy
skarga na decyzję, będzie ponownie rozpatrywana przez SKO i jeżeli SKO podtrzyma swoją
decyzję, sprawa ponownie trafi do Wójta do ponownego rozpatrzenia. Pojawią się wtedy dwa
postępowania, i firma będzie musiała się z któregoś wycofać się.
Sołtys wsi Damawa Mirosław Faber zwrócił uwagę, że to nie firma wszczęła postępowanie tylko
Wójt to zrobił.
Odnosząc się do tych słów Wójt wyjaśnił, że złożenie wniosku o wydanie decyzji, wszczyna
postępowanie administracyjne. Zgodnie z procedurą administracyjną organem wszczynającym
postępowanie o wydanie decyzji środowiskowej jest właśnie Wójt, ale nie jest on stroną
inicjującą tylko działa na podstawie złożonego wniosku i nie ma tu mowy o jakiejkolwiek
uznaniowości.
Sołtys wsi Darnawa zapytał czy firma Juron wystąpiła jednocześnie do WSA zaskarżając decyzję
SKO i złożyła nowy wniosek do Wójta.
Wójt wyjaśnił, że tak właśnie było i nie ma w tym żadnej kolizji prawnej, ponieważ nowy
wniosek dotyczy nowego przedsięwzięcia z punktu widzenia prawa, ponieważ obejmuje trochę
inny obszar. W tym momencie Wójt zaprosił sołtysów i radnych na spotkanie z profesorem nauk
medycznych z Poznania, który odniesie się do wpływu farm wiatrowych na zdrowie i specjalistą
z dziedziny fizyki. Spotkanie odbędzie się 28 maja o godz. 1200 w sali posiedzeń Urzędu Gminy,
natomiast po południu w Darnawie odbędzie się spotkanie z mieszkańcami gminy.
Wracając do interpelacji Wójt poinformował, że sprawa naprawy mostku na drodze DarnawaNiekarzyn zostanie przekazana do Powiatu.
Odnośnie wykonywania usługi koszenia w gminie, większość sugestii sołtysów i radnych
wpływała do gminy już wcześniej na ręce Pani Sekretarz i Wójt je podziela. W ubiegłym roku usługa
była satysfakcjonująca, były zastrzeżenia co do obszaru koszenia. W tym roku jest fatalnie.
Poprzedniego dnia zapadła decyzja, że w poniedziałek, Pani Sekretarz pojedzie w teren razem z
wykonawcą i kwestie oczekiwanej jakości koszenia zostaną wyjaśnione. Ponadto bez podpisu sołtysa,
potwierdzającego należyte wykonanie, wynagrodzenie dla wykonawcy nie będzie wypłacone. Z tego
co udało się ustalić, wykonawca zatrudnił nowych pracowników i prawdopodobnie stąd te problemy.
Odnosząc się do interpelacji zgłoszonych przez radnego Andrzeja Sworka Wójt wyjaśniła, że:
- kwestia nawiezionej ziemi prawdopodobnie skończy się tak, że zostanie wywieziona przez
pracowników SZGK,
- interpelacja dot. drogi brukowej zostanie ponownie przekazana do Powiatu,
- dziura przy posesji Nr 32 w Węgrzynicach została załatana.
Dziuiy w drodze asfaltowej prowadzącej do m. Cibórz zostaną załatane.
Jeśli chodzi o interpelację zgłoszoną przez radnego Zawiślaka, droga o jakiej mowa zarządzana
jest przez Starostwo Powiatowe, ale w imieniu skarbu państwa.
Kierownik SZGK wyjaśnił, że dziury w tej drodze są na tyle duże, że aby dobrze je załatać
niezbędny jest specjalistyczny sprzęt.
Sekretarz Alicja Hoppen-Anyszko poinformowała, że interwencja została już przez Powiat
podjęta. Pomimo, iż faktycznie jest to droga skarbu państwa, wnioskowała, aby naprawa została
wykonana.
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Ad. VI

Odnosząc się do informacji o realizacji uchwał Rady Gminy i pracy Wójta w okresie
międzysesyjnym, Wójt wspomniał o następujących kwestiach:
- Podpisane zostały umowy na doposażenie świetlic w Pałcku i Skąpem, w najbliższym czasie
zostaną złożone wnioski o płatność.
- Odnośnie budowy kanalizacji w m. Łąkie konieczne było poprzetargowe dostosowanie kwot.
- Uchwałą Sejmiku Województwa Lubuskiego gmina Skąpe uzyskała dofinansowanie na
doposażenie boiska sportowego w Ołoboku w wysokości ok. 39 tys. zł.
- Wnioski na zadania złożone do LGD - po przejściu pierwszego etapu oceniania, wnioski z LGD
przechodzą do oceny przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego. W ramach tych wniosków
chcemy uzyskać dofinansowanie na następujące zadania: budowa ścieżki rowerowej z Lubogóry
do Ołoboku 530 tys. zł., wykonanie folderu o gminie 38 tys. zł., budowa ścieki z Ołoboku do
Niesulic 450 tys. zł., zagospodarowanie stawów w gminie 122 tys. zł., cmentarz w Niesulicach 25
tys. zł., szlaki rowerowe 38 tys. zł. Wszystkie te zadania są wypadkową ciężkiej pracy
urzędników. Z natłoku obowiązków informacja o nadaniu imienia Jerzego Klempela sali
gimnastycznej w Międzylesiu, znalazła się na stronie internetowej dopiero po miesiącu. Związani
jesteśmy terminami i wszystkie inne zadania przechodzą na dalszy plan, dlatego też na stronach
gminy nie pisaliśmy o kanalizacji czy np. stadionie w Ciborzu.
- Jeśli chodzi o kwestie związane z gospodarką śmieciową, dzisiaj zostaną podjęte trzy uchwały.
Po ich uprawomocnieniu czyli w okolicach 10-15 czerwca na terenie gminy odbędą się spotkania
z mieszkańcami. Chcemy je zorganizować podobnie jak spotkania wiejskie czyli dwa dziennie.
Podczas spotkań urzędnik, będzie służył pomocą przy wypełnianiu deklaracji.
- Budowa światłowodów w m. Niesulice - w przypadku tej miejscowości na dzień dzisiejszy
usługę można wykupić. Przygotowane zostanie złącze na wypadek, gdyby w przyszłości okazało
się, że usługa nie będzie zadowalająca.
Ad. VII
1) Radni Andrzej Kałużny i Piotr Olszewski opuścili salę posiedzeń o godz. 1120.
Przewodniczący Radny Gminy Mirosław Olczak odczytał treść uchwały w sprawie zmiany
uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Skąpe na rok 2013. Następnie
poprosił przewodniczących stałych komisji o przedstawienie opinii.
Przewodniczący stałych komisji przestawili pozytywne opinie nt. ww. uchwały.
Przewodniczący poddał pod głosowani przyjęcie uchwały. W wyniku głosowania uchwała została
jednogłośnie podjęta (12 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujący się”) i stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
2) Przewodniczący Radny Gminy Mirosław Olczak odczytał treść uchwały w sprawie zmiany
uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na lata 20132018. Następnie poprosił przewodniczących stałych komisji o przedstawienie opinii.
Przewodniczący stałych komisji przestawili pozytywne opinie nt. ww. uchwały.
Przewodniczący poddał pod głosowani przyjęcie uchwały'. W wyniku głosowania uchwała została
jednogłośnie podjęta (12 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujący się”) i stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
3) Przewodniczący Radny Gminy Mirosław Olczak odczytał treść uchwały w sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej
opłaty. Następnie poprosił przewodniczących stałych komisji o przedstawienie opinii.
Przewodniczący stałych komisji przestawili pozytywne opinie nt. ww. uchwały.
Przewodniczący poddał pod głosowani przyjęcie uchwały. W wyniku głosowania uchwała została
jednogłośnie podjęta (12 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujący się”) i stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
4) Radny Robert Krych zgłosił wniosek, aby nie czytać treści całej uchwały, ponieważ wszystkie te
zagadnienia będą omawiane na zebraniach z mieszkańcami.
Wójt poprosił jednak, aby czytanie się odbyło, gdyż taki wymóg jest zapisany w statucie.
Przewodniczący Radny Gminy Mirosław Olczak odczytał treść uchwały w sprawie wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Następnie poprosił
przewodniczących stałych komisji o przedstawienie opinii.
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Przewodniczący stałych komisji przestawili pozytywne opinie nt. ww. uchwały.
Przewodniczący poddał pod głosowani przyjęcie uchwały. W wyniku głosowania uchwała została
jednogłośnie podjęta (12 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujący się”) i stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
5) Przewodniczący Radny Gminy Mirosław Olczak odczytał treść uchwały w sprawie terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko poprosiła o wprowadzenie do uchwały zmiany dot.
terminy wymaganej wpłaty. Z uwagi na fakt, że w gminie wyznaczony będzie inkasent, zapis dot.
terminu wpłaty należy zmienić z „do 15 dnia każdego miesiąca” na „do ostatniego dnia każdego
miesiąca”.
Przewodniczący Radny poddał pod głosowanie przyjęcie zgłoszonej poprawki. W wyniku
głosowania poprawka została jednogłośnie podjęta (12 głosów „za”, 0 „przeciw”,
0 „wstrzymujący się”). Następnie Przewodniczący poddał pod głosowani przyjęcie uchwały.
W wyniku głosowania uchwała została jednogłośnie podjęta (12 głosów „za”, 0 „przeciw”,
0 „wstrzymujący się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Następnie głos zabrał Wójt informując, że w bieżącym miesiącu zostało zakończone
postępowanie przetargowego na usługę wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych
z terenu Gminy Skąpe. Przetarg wygrała firma A.S.A. Eko Polska z Zabrza. Podmiot ten znany
jest na Śląsku, a poprzez usługi w naszej gminie chcą się wypromować i wejść po 2013 r. na
szerszy rynek w woj. lubuskim. Wójt ma nadzieję, że współpraca z tą firmą będzie się dobrze
układała. Kwota uzyskana w przetargu, po doliczeniu kosztów administracyjnych, budowy
i utrzymania pszok-u, dała możliwość obniżenia ustalonych wcześniej stawek na 8 i 10 zł. od
osoby do 4 osób w rodzinie, 5 i 6 osoba w rodzinie zapłaci połowę stawki, natomiast 7 i każda
kolejna osoba 25 % kwoty bazowej. Jak to się ma do dzisiejszej sytuacji? Przy stawkach
obowiązujących
dzisiaj za usługę wywozu pojemnika 120 1 (4 osoby w rodzinie)
z częstotliwością 2 razy w miesiącu, płaci się kwartalnie 128 zł. W nowym systemie będzie to
kwota 96 zł. Ponadto mieszkańcy otrzymają usługę wywozu śmieci wielkogabarytowych raz
w roku sprzed posesji lub na bieżąco do pszok-u. Wygląda na to, że cny będą niższe niż dzisiaj, a
standard i paleta usług większa. W tym momencie Wójt podziękował urzędnikom za kilka
miesięcy dobrze wykonanej pracy, a także sołtysom za ich wsparcie. Wierzy, że za dwa tygodnie
będziemy mogli powiedzieć, że dobrze się przygotowaliśmy. Determinantem częstotliwości
wywożenia odpadów zmieszanych co dwa tygodnie było sprawozdanie Strażnika. Mandaty za
wywóz śmieci do lasu nakładane były na osoby, które posiadały podpisane umowy na wywóz
odpadów. Wniosek z tego taki, że częstotliwość ich wywozu nie była wystarczająca.
Opcja dwutygodniowa jest najbardziej optymalna.
Na zakończenie Wójt dodał, że czekając na uprawomocnienie podjętych uchwał, zostanie
opracowany harmonogram zebrań z mieszkańcami.
6) Przewodniczący Radny Gminy Mirosław Olczak odczytał treść uchwały w sprawie zarządzenia
poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia
inkasenta oraz określenia wysokości wynagrodzenia. Następnie poprosił przewodniczących
stałych komisji o przedstawienie opinii.
Przewodniczący stałych komisji przestawili pozytywne opinie nt. ww. uchwały.
Przewodniczący poddał pod głosowani przyjęcie uchwały. W wyniku głosowania uchwała została
jednogłośnie podjęta (12 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujący się”) i stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
Wójt dodał, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie można wnosić także
w SZGK. ponieważ do lipca gospodarka odpadami zostanie, tam przekazana, a w związku z tym
od 1 czerwca ostanie zatrudniony dodatkowy pracownik.
7) Przewodniczący Radny Gminy Mirosław Olczak odczytał treść uchwały w sprawie udzielenia
bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości nr 377/2 położonej w m. Skąpe. Następnie poprosił przewodniczących stałych
komisji o przedstawienie opinii.
Przewodniczący stałych komisji przestawili pozytywne opinie nt. ww. uchwały.
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Przewodniczący poddał pod głosowani przyjęcie uchwały. W wyniku głosowania uchwała została
jednogłośnie podjęta (12 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujący się”) i stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
Ad. VIII
Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak zapytał czy ktoś, po zapoznaniu się z treścią,
chciałby wprowadzić zmiany do protokołu XXXI sesji Rady Gminy Skąpe. Wobec braku zgłoszeń,
poddał pod głosowanie przyjęcie jego treści. W wyniku głosowania protokół został jednogłośnie
przyjęty (12 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujący się”).
Ad. IX

Braku tematów do omówienia w tym punkcie.

Ad. X
Przewodniczący Rady Mirosław Olczak podziękował wszystkim z obecność i zamknął obrady
XXXII sesji Rady Gminy Skąpe o godz. 1200.
Przewodniczący Rady

Olczak

Protokołowała: Ilona Żalisz
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