PROTOKÓŁ Nr XXXIV/2013
Sesji Rady Gminy Skąpe
z dnia 21 czerwca 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Mirosław Olczak otworzył o godzinie 9— obrady XXXIV
Sesji Rady Gminy. Przywitał przybyłych na posiedzenie radnych, Wójta Gminy Zbigniewa Wocha,
Sekretarza Gminy Alicję Hoppen-Anyszko, Skarbnika Gminy Jarosława Wisza, Kierownika SZGK
Krzysztofa Legiecia oraz przybyłych sołtysów. Następnie stwierdził, że na stan 15 radnych obecnych
jest 13 osób. Nieobecni Mariusz Kuźmicz i Krzysztof Szymczak. Następnie zaproponował, aby do
przesłanego porządku posiedzenia wprowadzić zmianę, polegającą na wycofaniu pkt. dotyczącego
przyjęcia protokołu XXXIII sesji Rady Gminy Skąpe. 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.
Interpelacje, wnioski i zapytania.
III.
Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
IV.
Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy i pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
V.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Skąpe za 2012 rok i podjęcie uchwały w sprawie
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Skąpe za 2012 r.:
1) rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Skąpe za 2012 rok:
a) wysłuchanie opinii Komisji Stałych i Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Skąpe w sprawie
wykonania budżetu Gminy Skąpe za 2012 r.,
b) złożenie wniosku do Rady Gminy Skąpe przez Komisję Rewizyjną w sprawie udzielenia
absolutorium dla Wójta Gminy,
c) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej
Górze o przedłożonym przez Wójta Gminy Skąpe sprawozdaniu z wykonania budżetu
Gminy za rok 2012 oraz o przedłożonej informacji o stanie mienia Gminy za rok 2012,
d) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej
Górze o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Skąpe dotyczącym udzielenia
absolutorium dla Wójta Gminy,
e) dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2012 r.;
2) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Skąpe za rok 2012.
VI.
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) zaliczenia drogi stanowiącej własność Gminy Skąpe do kategorii dróg gminnych oraz
ustalenia jej przebiegu.
VII.
Sprawy różne.
VIII.
Zamknięcie obrad.

Ad. II

Radny Andrzej Kałużny zgłosił potrzebę wykoszenia trawy na cmentarzu komunalnym
w Ołoboku.
Sołtys miejscowości Międzylesie Mirosław Kolber przytoczył zapisy z „Poradnika radnego
i sołtysa” mówiące o tym, że sołtys ma prawo uczestniczenia w sesji a nie obowiązek i wysokość diety
nie powinna być uzależniona od udziału w obradach. Przywołał także umieszczone w poradniku
wyroki sądów, odnoszące się do tej kwestii. Następnie zgłosił wniosek o sprawdzenie zgodności
z prawem i prawidłowości zapisów w obowiązującej uchwale rady gminy Skąpe w sprawie wysokości
diet dla sołtysów i ewentualne rozpatrzenie możliwości niepotrącania diet za nieobecność na sesji.
Sołtys Niesulic Bożena Szczepańska wnioskowała o jak najszybsze ustawienie toalet przy
plażach gminnych i zgłosiła, że oświetlenie przy nowo wybudowanej ścieżce włącza się o godz. 2200
i już za godzinę gaśnie.

Sołtys Radoszyna Karol Dauksza zwrócił uwagę, że w jego miejscowości czyszczone były
kratki odprowadzające wodę deszczową, a wyjęte nieczystości pozostawiono.
Radny Józef Roszczyk wniósł interpelacje dot.:
- ustawienia znaków ograniczających dopuszczalną masę całkowitą pojazdów do 15t na drodze
powiatowej prowadzącej do m. Łąkie zarówno od strony Skąpego jak i Ołoboku,
- konieczności oznakowania zakrętu na drodze powiatowej od Ołoboku w kierunku m. Łąkie
(przed lasem).
Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak przywitał przybyłego na sesję radnego
Sejmiku Województwa Lubuskiego Zbigniewa Kołodzieja.

Ad. III
Udzielając odpowiedzi na interpelację zgłoszoną przez radnego Józefa Roszczyka Wójt
poinformował, że zostanie ona przekazana do starostwa powiatowego.
Odnośnie kwestii zgłoszonej przez sołtysa Daukszę poinformował, że pracownicy ZDW
zostawili nieczystości najprawdopodobniej na swoim terenie. Dodał także, że w tym roku budżet tej
instytucji jest bardzo trudny i pewnie stąd opóźnienia w koszeniu poboczy dróg wojewódzkich.
Odnośnie miejscowości Niesulice poinformował, że toalety przy plażach zostały ustawione,
a lampy oświetlające ścieżkę zostały ustawione na wyłączenie o godz. 200. Na przyszłość musimy
pamiętać, aby toalety i kosze ustawiane były już od majówki. Następnie wspomniał, że aktualnie
budowana ścieżka zostanie ukończona w terminie, a w 2014 r. budowany będzie chodnik przez całą
miejscowość. Dzięki tym inwestycjom miejscowość zyska w oczach.
Nawiązując do wypowiedzi sołtysa Kolbera Wójt stwierdził, że obecnie obowiązująca
uchwała rady gminy w sprawie diet jest zgodna z prawem, ponieważ tak jak każda uchwała przeszła
ocenę nadzoru prawnego wojewody lubuskiego. Natomiast orzeczenie jakiegokolwiek sądu nie
oznacza, że wszystkie uchwały zawierające inne zapisy łamią prawo. Przytoczone przez sołtysa
orzeczenie WSA we Wrocławiu traktuje jako sygnał do innego spojrzenia na pracę sołtysów. Osoby
pełniące tę funkcję są na pierwszej linii wymiany informacji pomiędzy samorządem i mieszkańcami
i odwrotnie i dlatego Wójt wołałby, aby w sesji uczestniczyły. Jeszcze raz podkreślił, że wypowiedź
sołtysa traktuje jako sygnał dla samorządu, aby zastanowił się nad zdjęciem rygoru pomniejszania
diety, za nieusprawiedliwioną nieobecność na sesji.
Odpowiadając na interpelację radnego Kałużnego Wójt poinformował, że na temat koszenia
dyskutował w ubiegłym tygodniu w Kierownikiem SZGK i ustalili, że od dnia dzisiejszego
pracownicy SZGK będą dokonywali dodatkowych koszeń na cmentarzach. W przypadku cmentarza
komunalnego w Skąpem koszone będą tylko części użytkowe.
Ad. IV
W punkcie dotyczącym realizacji uchwał i pracy Wójta w okresie międzysesyjnym Wójt
wspomniał, że od ostatniej sesji minął zaledwie tydzień i dlatego odniósł się tylko do najważniejszych
inwestycji.
Kanalizacja w m. Łąkie - z uwagi na problemy ze stosunkami wodnymi, dużym nachyleniem
i różnicą poziomów, jest to bardzo poważne przedsięwzięcie inwestycyjne. Podziękował
mieszkańcom miejscowości za ich podejście i empatię.
Stadion sportowy w Ciborzu - aktualnie dobiega końca układanie sztucznego nawadniania i lada
dzień wjadą maszyny do prac większych. Wierzy, że inwestycję uda się zakończyć bez kłopotów
i w wyznaczonym czasie.
Ad. V

la) Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej Halina
Staszyńska odczytała pozytywną opinię komisji w sprawie wykonania budżetu gminy Skąpe za
2012 r. (w załączeniu).
Z-ca
Przewodniczącego
Komisji
ds.
Porządku
Publicznego,
Spraw
Komunalnych, Mieszkaniowych i Ochrony Środowiska Andrzej Kołakowski odczytał pozytywną
opinię komisji w sprawie wykonania budżetu gminy Skąpe za 2012 r. (w załączeniu).
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b)
c)

d)

e)

Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Michał Ligas
odczytał pozytywną opinię komisji w sprawie wykonania budżetu gminy Skąpe za 2012 r.
(w załączeniu).
Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Ewa Kasprzak odczytała pozytywną opinię Komisji
w sprawie wykonania budżetu gminy Skąpe za 2012 r. (w załączeniu).
Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Ewa Kasprzak złożyła do Rady Gminy Skąpe
wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2012 rok.
Skarbnik Gminy Jarosław Wisz odczytał opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze o przedłożonym przez Wójta Gminy Skąpe sprawozdaniu
z wykonania budżetu Gminy za rok 2012 oraz o przedłożonej informacji o stanie mienia Gminy
za rok 2012.
Skarbnik Gminy Jarosław Wisz odczytał opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Skąpe
dotyczącym udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy.
Skarbnik Gminy Jarosław Wisz przedstawił prezentację multimedialną obrazującą budżety
Gminy Skąpe na przestrzeni kilku lat (slajdy z prezentacji w załączeniu).
Wójt Zbigniew Woch podsumowując wykonanie budżetu gminy za 2012 r. stwierdził, że nie był
to budżet inwestycyjny i jako taki nie był planowany. Na lata 2011-2012 przypadła spłata
zobowiązań z wykonanych wcześniej inwestycji po to, aby w nowy budżet unijny 2014-2020
wejść ze stosunkowo bezpiecznym zadłużeniem dla możliwości inwestycyjnych. W 2011 r. był
najcięższym budżetem z jakim miał do czynienia odkąd jest wójtem, natomiast w 2012 r. budżet
ładnie się zbilansował. Jak pamiętamy od 2011 r., w związku z niekorzystną sytuacją na rynku
nieruchomości, wstrzymaliśmy sprzedaż działek gminnych. Ponadto od 2008 r. spadał udział
w „pitach”. Wpływy podatkowe także były dalekie od oczekiwań i tendencji z lat ubiegłych,
pomimo iż podatki, odkąd są zwyżki, wzrastają tylko o wskaźnik inflacji. Niestety w związku
z koniecznością opodatkowania dróg wewnętrznych, wpływy podatkowe zostały sztucznie
zawyżone. Sytuacja ta jest o tyle przykra, że w przypadku wniosku złożonego do PRO W,
w kolejnym etapie oceny liczył się będzie wskaźnik dochodu na mieszkańca, a ponieważ jest on
u nas sztucznie zawyżony nie otrzymamy dodatkowych punktów. Mimo to ma nadzieję, że uda
się i nasz wniosek uzyska dofinansowanie.
Następnie Wójt odniósł się do dochodów gminy z tytułu podatków od nieruchomości i podatku
rolnego osób fizycznych. Podatek rolny za 2012 r. w stosunku do 2011 r. diametralnie się
zwiększył. Dla wszystkich mieszkańców podatki sukcesywnie się zwiększają. Obciążenia
finansowe globalnie wzrastają, a na podatek rolny trzeba spojrzeć kompleksowo, na przestrzeni
kilku lat. Sam sposób ustalania tego podatku przez państwo był zły. Na szczęście to się zmieni
i cena będzie ustalana w oparciu o stawki za żyto z trzech ostatnich lat. Dla rolników stabilizacja
związana z przewidywalnością podatków też jest ważna.
Następnie wspomniał, że został złożony wniosek o płatność ze środków unijnych za inwestycję
remont sali wiejskiej w Pałcku i lada dzień na konto wpłynie kwota ok. 320 tys. zł. co sprawi, że
zadłużenie gminy wyniesie poniżej 40%.
W dalszej części wypowiedzi Wójt podziękował radnym za ich zrozumienie, empatię,
zaangażowanie, za to że uchwalony budżet udało się bezpiecznie i spokojnie zrealizować. Innym
życzyłby, aby relacje między samorządem a władzą wykonawczą układały się tak, jak w naszej
gminie. Szanuje wiedzę radnych i pracę przez nich wykonywaną i życzyłby sobie dalej takiej
współpracy. Następnie podziękował sołtysom za ich sugestie, podpowiedzi i wszystkie zgłaszane
uwagi. Podkreślił, aby nie bać się krytycznych uwag, bo jeśli płyną z czystych intencji, wszystkie
będą rozważane.
Następnie Wójt podziękował swoim urzędnikom za ich starania, aby urząd funkcjonował dobrze
i służył mieszkańcom, a jest przekonany, że tak właśnie jest. Następnie zwrócił uwagę, że zawsze
przywiązywał dużą rolę do kosztów administracyjnych. Uważa, że urzędnik powinien służyć
mieszkańcowi najlepiej jak umie i za możliwie jak najniższe wynagrodzenie. Nie stoi to
w sprzeczności z przekonaniem, że urzędnik za dobrą pracę powinien być dobrze wynagradzany.
Z rankingu gazety „Wspólnota” za 2011 r. spośród gmin wiejskich, nasza gmina zajęła drugie
miejsce w województwie, a 153 w Polsce jeśli chodzi o koszty funkcjonowania w przeliczeniu na
jednego mieszkańca (257 zł.). Za 2012 r. koszty będą na poziomie około 266 zł/mieszkańca.
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Taniej już nie można wykonywać obowiązków spoczywających na urzędnikach. Ponieważ
w 2012 r. nie było w urzędzie podwyżek, nie wyobraża sobie, aby za to jak urzędnicy pracują i ile
od siebie wnoszą, nie udało się to w bieżącym roku, chociaż oczywiście wszystko uzależnione
będzie od sytuacji finansowej. Jeśli chce mieć się świetny zespół, a takowy ma, to pracownicy
muszą mieć poczucie, że ich praca jest zauważana, a nic tego nie spowoduje, jak stosowanie od
czasu do czasu podwyżek.
Następnie Wójt złożył podziękowania na ręce radnego Sejmiku Województwa Lubuskiego
Zbigniewa Kołodzieja za wsparcie i pomoc przy staraniach o zwiększenie dotacji na remont
stadionu sportowego w Ciborzu i w uzyskaniu dotacji na doposażenie boiska sportowego
w Ołoboku. Jeżeli w 2014 r. utrzymałby się projekt Urzędu Marszałkowskiego na doposażenie
boisk, chcielibyśmy w Ołoboku wykonać sztuczne nawodnienie i część trybun.
Ponieważ nikt więcej nie zgłosił chęci zabrania głosu, Przewodniczący Rady przystąpił do
realizacji kolejnego punktu.
2) Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak odczytał projekt uchwały w sprawie
absolutorium dla Wójta Gminy Skąpe za rok 2012. Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie
ww. projektu. W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie (13 głosów „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. VI
1) Skarbnik Gminy Jarosław Wisz poinformował o zmianach do projektu uchwały dotyczących
wprowadzenia środków na zakup komputerów do świetlic wiejskich w Ciborzu i Podłej Górze.
Przewodniczący Radny Gminy Mirosław Olczak odczytał treść uchwały w sprawie zmiany
uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Skąpe na rok 2013 i poddał go pod
głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została jednogłośnie podjęta (13 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 (13 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujący się”) i stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
3) Przewodniczący Radny Gminy Mirosław Olczak odczytał treść uchwały w sprawie zaliczenia
drogi stanowiącej własność Gminy Skąpe do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej
przebiegu. 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 (13 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujący się”) i stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Ad. VII

Przewodniczący Rady Mirosław Olczak udzielił głosu Zbigniewowi Kołodziejowi.
Radny Sejmiku Województwa Lubuskiego Zbigniew Kołodziej poinformował o tym, co
w ostatnim czasie działo się w sejmiku. W projekcie budżetu Sejmiku na działanie „Lubuskie gra
w piłkę” zaplanowane były środki w wysokości 1 min zł., z czego wydatkowano 850 tys. zł. Gmina
Babimost na remont boiska otrzymała około 150 tys. zł. W sumie do dofinansowania boisk zgłosiło
się 11 samorządów, z tego z naszego powiatu gmina Skąpe ok. 20 tys. zł. i gmina Zbąszynek, która
otrzymała 32 tys. zł.
W międzyczasie w Urzędzie Marszałkowskim rezygnację złożył Wicemarszałek Hofman, który
13 maja został odwołany. Na jego miejsce 10 czerwca został powołany Bogdan Nowak
i odpowiedzialny jest on za ZDW. Ponadto na emeryturę odszedł dyrektor generalny ZDW, tak więc
przez dwa miesiące ZDW nie funkcjonowało tak jak powinno.
Następnie zabierając głos w sprawie budżetu Sejmiku, pogratulował prezentacji wykonania budżetu
Gminy Skąpe i pomysłu zestawienia danych z kilku lat. Uczestnicząc w sesjach innych samorządów,
nigdy nie spotkał się z takimi zestawieniami.
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Dochody budżetowe Urzędu Marszałkowskiego planowane były na kwotę 440 min zł., a ich
wykonanie 91 %, natomiast wydatki budżetu na kwotę 447 min zł., a wykonanie 88 %. Deficyt
budżetowy wyniósł 7 min zł. W głosowaniu nad udzieleniem Zarządowi absolutorium 20 radnych
głosowało „za”, pięciu było „przeciw” a trzech „wstrzymało się”. Na terenie Powiatu
Swiebodzińskiego spośród wykonanych inwestycji drogowych, dokończono remont drogi
w Chociulach 1 min 330 tys. zł. i drogi w Lubinicku 1 min 450 tys. zł, z tego gmina Świebodzin
dołożyła 500 tys. zł. do realizacji remontu drogi w Lubinicku.
Za 2012 r. w budżecie Urzędu najwięcej środków przeznaczonych było na transport i łączność,
następnie na rolnictwo i łowiectwo i administrację publiczną.
Sprzedaż nieruchomości w 2012 r. - Urząd Marszałkowski szukał kupców na swoje nieruchomości,
ale ich nie znalazł. Między innymi w Ciborzu są takie nieruchomości, w Przełazach ośrodek „Agawa”
- czwarty przetarg nie przyciągnął oferentów, mimo iż cena została obniżona.
Następnie radny Kołodziej zapowiedział, że spróbuje wesprzeć w Urzędzie Marszałkowskim
inicjatywę gminy w związku ze staraniami o uzyskanie dofinansowania na budowę świetlicy wiejskiej
w m. Zawiszę.
W najbliższą środę w Urzędzie Marszałkowskim odbędzie się spotkanie dot. problemów gmin
z bezpańskimi psami i obowiązkami jakie ustawa w tym zakresie scedowała na gminę.
Następnie odniósł się do danych dot. bezrobocia w woj. lubuskim. W miesiącach kwiecień-maj do
prac interwencyjnych zatrudniono ponad 9000 osób, z tego na staże, trwające 6 miesięcy, ponad 4000
osób. Pod względem pozyskiwania funduszy na koszty pracy powiat świebodziński jest na
przedostatnim miejscu.
Wójt Zbigniew Woch zauważył, że być może jest tak, że jednym z głównych kryteriów przydzielania
tych środków jest wskaźnik bezrobocia. Im ten wskaźnik jest niższy, tym mniejsza możliwość
pozyskania środków.
Kontynuując Zbigniew Kołodziej poinformował, że z informacji przedstawionej przez PUP
Świebodzin wynika, iż na koniec kwietnia br. liczba zarejestrowanych bezrobotnych wynosiła ponad
3000 osób, natomiast mniej zarejestrowanych było w powiatach słubickim, sulęcińskim
i wschowskim.
Następnie Radny Kołodziej odniósł się do tematów, poruszonych podczas poprzedniej jego obecności
na sesji w marcu.
- Rzeczka Słomka - po zgłoszeniu przez radnego interpelacji pracownicy Zarządu Melioracji,
podczas wizji w terenie, stwierdzili w jednym miejscu duże żerowisko bobrów oraz fakt, że
większość łąk w tym miejscu nie jest wykaszana.
Radny Piotr Olszewski zwrócił uwagę, że łąki nie są wykaszane, ponieważ nie ma możliwości
dojazdu, właśnie w związku z zalewaniem terenu.
Radny Zbigniew Kołodziej stwierdził, że w tym momencie robi się błędne koło, ponieważ
melioranci twierdzą, że nie ma potrzeby robić czegokolwiek, ponieważ łąka i tak nie jest
użytkowana. Ale jeśli będą chętni do użytkowania łąk i środki finansowe na regulację rzeki, to
temat może wrócić.
- Piece ekologiczne - środki finansowe na ten cel można uzyskać tylko poprzez BOŚ.
- Przydomowe oczyszczalnie ścieków - w WFOŚiGW jest program, z którego mogą korzystać
tylko gminy, nie osoby prywatne. Wysokość dofinansowania wynosi 75 %.
- Jezioro Ciborze - do 2016 r. obowiązuje umowa na dzierżawę podpisana z GR Zbąszyń,
a wszystkie jeziora na terenie gminy Skąpe wydzierżawiane są przez RZGW Wrocław. Być może
po 2016 r. zostanie ogłoszony przetarg i koła wędkarskie zawiążą stowarzyszenia i będą mogły
w przetargu wystartować.
Zabierając głos Wójt wspomniał, że przygotowywana jest zmiana ustawy, na mocy której jeziora
przypisane będą do Urzędów Marszałkowskich, dzięki temu władztwo będzie bliżej
potencjalnych zainteresowanych. Czy ta zmiana zostanie sfinalizowana, to się okaże.
Następnie Wójt zwrócił się do radnego Kołodzieja z sugestią dotyczącą MRU. Wyjaśnił, że
w 2011 i 2012 r. na kanwie spotkań w Urzędzie Marszałkowskim powstała makieta, symbolizująca
MRU - jako najważniejszy produkt turystyczny Województwa Lubuskiego. W naszej gminie MRU
wiąże się z odcinkiem południe: jezioro Niesłysz, kanał Ołobocki aż do Odry. Na tych spotkaniach
zgłaszał swoje obawy, aby po przygotowaniu samej makiety o pomyśle nie zapomniano. Urząd
Marszałkowski jest właścicielem kanału i będzie musiał być inicjatorem pozyskiwania funduszy.
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Po ostatnim spotkaniu w Świebodzinie dot. konsultacji społecznych odnośnie funduszy unijnych na
lata 2014-2020, zastanawia się nad zaproszeniem do udziału w sesji urzędnika z Urzędu
Marszałkowskiego, aby przedstawił zapowiedziane działania. Poza jednym działaniem 6, Wójt nie
widzi innych możliwości do składania wniosków przez samorządy. Ma nadzieję, że w trakcie
realizacji budżetu, możliwości wykorzystania ścieżek na drogi lokalne, czy na zadania np. z zakresu
oświaty, zostaną otwarte. Dlatego dobrze byłoby takie spotkanie informacyjne z przedstawicielem UM
zorganizować. Na spotkaniu w Świebodzinie zaprezentowana została lista kluczowych projektów dla
Województwa Lubuskiego. Między innymi wpisany jest „Szlak wina i miodu” nie ma natomiast
wzmianki o MRU. Pewne nie zamyka to możliwości aplikowania, ale dobrze byłoby cały czas o tym
projekcie pamiętać, tym bardziej, że został on nazwany najważniejszym produktem turystycznym.
Ostatnio odbył spotkanie z dyrektorem Głazem z Urzędu Marszałkowskiego, który wspomniał mu, że
finalizuje właśnie duży projekt na Odrze. W przypadku naszego kanału, chodziłoby przede wszystkim
o jego udrożnienie. Kanały te są zaniedbane. Odcinek przy Ołoboku trzeba by przede wszystkim
oczyścić, usunąć drzewa, wybudować wysiadki dla kajaków. Za stosunkowo nieduże pieniądze
(1-2 min zł.jmożna by stworzyć piękne miejsca i fantastyczny produkt turystyczny.
Oczekiwałby, aby aktywność Urzędu Marszałkowskiego nie skończyła się na makiecie, oczywiście
przy wkładzie własnym gmin, ewentualnie gminach nawet jako beneficjentach. 2014 rok to dobry czas
na przygotowanie dokumentacji, bo pieniądze jeśli w ogóle będą to dopiero w 2015 r.
Zbigniew Kołodziej zauważył, że MRU jako produkt turystyczny dostał w Poznaniu nagrodę.
W strategii województwa lubuskiego zostało wyszczególnionych 25 priorytetów, choć niektóre z nich
nie będą miały większych szans na realizację.
Radny Andrzej Kołakowski zaprosił wszystkich obecnych na festyn 13 lipca, który odbędzie
się w Ciborzu nad jeziorem.
Radny Andrzej Sworek podziękował radnemu Kołodziejowi za udzieleni odpowiedzi na temat
przydomowych oczyszczalni ścieków i poprosił, aby urząd gminy zainteresował się kwestią
dofinansowania, bo zainteresowanie mieszkańców małych miejscowości jest duże.
Ad. VIII

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodniczący Rady Mirosław Olczak zamknął
obrady XXXIV sesji Rady Gminy Skąpe o godz. 1120.

Przewodniczący Rady

Protokołowała: Ilona Żalisz
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