PROTOKÓŁ Nr XXXIX/2013
Sesji Rady Gminy Skąpe
z dnia 3 grudnia 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Mirosław Olczak otworzył o godzinie 10— obrady XXXIX
Sesji Rady Gminy. Przywitał radnych, Sekretarza Gminy -Alicję Hoppen-Anyszko, Kierownika OPS
Artura Macula oraz przybyłych sołtysów. Stwierdził, że na stan 15 radnych obecnych jest 13 osób.
Nieobecni Andrzej Kołakowski i Andrzej Kalużny. Następnie zaproponował wprowadzić do
przesłanego porządku posiedzenia 7 dodatkowych uchwał w sprawie:
1) wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej dla
obszaru obejmującego Gminę Skąpe,
2) współdziałania z gminami w zakresie realizacji projektu pn. Gospodarka niskoemisyjna dla
obszaru obejmującego Gminę Skąpe,
3) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi,
4) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania nazwy ulicom,
5) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy
Społecznej w Skąpem,
6) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów szkolnych dla
uczniów Publicznego Gimnazjum prowadzonego przez Gminę Skąpe,
7) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie dodatków mieszkaniowych przyznawanych
nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Skąpe.
Wobec braku propozycji innych zmian, Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku
posiedzenia. W wyniku głosowania porządek został jednogłośnie przyjęty 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.
Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na
lata 2013-2018,
2) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Skąpe na rok 2013,
3) wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej
dla obszaru obejmującego Gminę Skąpe,
4) współdziałania z gminami w zakresie realizacji projektu pn. Gospodarka niskoemisyjna dla
obszaru obejmującego Gminę Skąpe,
5) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi,
6) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania nazwy ulicom,
7) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy
Społecznej w Skąpem,
8) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów szkolnych dla
uczniów Publicznego Gimnazjum prowadzonego przez Gminę Skąpe,
9) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie dodatków mieszkaniowych przyznawanych
nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Skąpe.
VI.
Sprawy różne.
VII.
Przyjęcie protokołu XXXVIII sesji Rady Gminy Skąpe.
VIII.
Zamknięcie obrad.

Ad. II

Radny Mariusz Kuźmicz zgłosił potrzebę, zasypania dziur w drodze gminnej
pomiędzy budynkami Nr 30 i 31 w miejscowości Cibórz.

Radny Józef Roszczyk zgłosił interpelację dot. zlikwidowania zrujnowanych
budynków po Państwowych Gospodarstwach Rolnych na terenie Gminy Skąpe,
w szczególności w miejscowościach Łąkie i Kalinowo. Obiekty, są w fatalnym stanie
technicznym, przez co zagrażają bezpieczeństwu osób, a ponadto szpecą krajobraz
miejscowości.
Radny Andrzej Sworek ponowił interpelacje dotyczące:
- usunięcia ziemi zalegającej przy budynku hydroforni w Węgrzynicach,
- zasypania dziur w nawierzchni drogi gruntowej koło hydroforni w Węgrzynicach.
Sołtys wsi Skąpe Adela Spierzak-Giecewicz podniosła temat spisywania
szczepionych psów. Zaproponowała, aby wykaz właścicieli psów zaszczepionych
przekazywał lekarz weterynarii, który na szczepienia przyjeżdża. Nie wszyscy chcą okazywać
sołtysom zaświadczenia o szczepieniu swoich psów. Ponadto poprosiła o umieszczenie szyldu
z napisem sala wiejska na budynku sali.
Przewodniczący Mirosław Olczak zauważył, że nie tylko ten weterynarz, który
przyjeżdża na teren gminy, zajmuje się szczepieniem psów.
Radny Mariusz Kuźmicz nadmienił, że kwestia oznakowania budynków
użyteczności publicznej w całej gminie - kuleje.
Sołtys wsi Pałek Grzegorz Kacprzyk poinformował, że podczas wizyty weterynarza
we wsi, także był obecny i spisywał nazwiska osób, które przyszły zaszczepić psy. Zapytał co
należy zrobić z tymi, którzy tego dnia nie byli na szczepieniu.
Przewodniczący Mirosław Olczak wyjaśnił, że do tych osób należy się pofatygować
i sprawdzić szczepienia.
Radny i sołtys wsi Zawiszę Krzysztof Szymczak dodał, że sołtys ma dostarczyć listę
posiadaczy psów, a nie wykaz psów zaszczepionych.
Sołtys wsi Radoszyn Karol Dauksza zgłosił:
potrzebę naprawy pobocza drogi powiatowej 1223F Radoszyn-Łąkie; dziury w poboczu
powodują zagrożenie dla samochodów, zjeżdżających podczas manewru wymijania;
- konieczność zlikwidowania głębokiej koleiny w pasie drogi powiatowej 1223F Radoszyn-Łąkie
(przy skrzyżowani z drogą wojewódzką 276).
Radny Krzysztof Szymczak zapytał czy starostwo powiatowe wyłoniło już podmiot do
zimowego utrzymania dróg.
-

Ad. III

W zastępstwie nieobecnego Wójta Gminy, odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania
radnych udzieliła Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko.
- Prośba zgłoszona przez radnego Józefa Roszczyka dotycząca budynków po PGR-ach zostanie
przekazana do Agencji Nieruchomości Rolnych.
- Odnosząc się do wykazów właścicieli psów wyjaśniła, że zgodnie z obowiązującą uchwałą
sołtysi są zobowiązani do przygotowania takiego wykazu. Jeśli wykaz zawiera informacje
o szczepieniu, właściciel psa jest zwolniony z obowiązku płacenia podatku. Jeśli w wykazie nie
ma adnotacji o szczepieniu, właściciel wzywany jest do urzędu celem okazania zaświadczenia
o szczepieniu. Intencją przyjęcia uchwały było zmobilizowanie właścicieli psów do ich
szczepienia, a w zamian każdy zaszczepiony pies miał być zwolniony z podatku. Wskazanie w
uchwale sołtysów jako odpowiedzialnych za dostarczenie wykazów miało na celu odciążenie
mieszkańców i usprawnienie pracy w urzędzie. Dotychczas funkcjonowało to dobrze, ale jeśli jest
wola zmiany to możemy zająć się tą uchwałą ale będzie to ze szkodą dla właścicieli psów.
- Temat drogi Radoszyn - Łąkie zostanie przekazany do Starostwa Powiatowego w Świebodzinie.
- Przetarg na zimowe utrzymanie dróg powiatowych wygrała firma Pana Wiesława Uszaka.
- Zasypanie dziur w drodze gminnej w Ciborzu - temat zostanie przekazany do SZGK i jeśli tylko
harmonogram robót na to pozwoli, zadanie będzie zrealizowane.
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Korzystając z okazji Sekretarz już dzisiaj zaprosiła wszystkich na uroczystą świątecznenoworoczną sesję, która odbędzie się 20 grudnia o godz. 1O00 w sali wiejskiej w Skąpem. Imienne
zaproszenia będą do wszystkich wysłane.
Radny Mariusz Kuźmicz jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poprosił sołtysów
dostarczenie do urzędu spisów z natury mienia gminnego, przekazanego w użytkowanie sołectwom.
W piątek odbędzie się posiedzenie komisji, podczas którego przeprowadzona zostanie kontrola.
Sekretarz Alicja Hoppen-Anyszko dodała, że termin posiedzenia Komisji Rewizyjnej był już
przesuwany a nie może być tak, że dzieje się to poprzez niesubordynację sołtysów.

Ad. V
1) Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak odczytał treść uchwały w sprawie zmiany
uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na lata 2013-2018.
Następnie poprosił przewodniczących stałych komisji o przedstawienie opinii.
Przewodniczący stałych komisji przestawili pozytywne opinie nt. ww. uchwały.
Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały. W wyniku głosowania uchwała
została jednogłośnie podjęta (13 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujący się”) i stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
2) Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak przedstawił uchwałę 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 głosowanie 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 Rady Gminy Mirosław Olczak przedstawił uchwałę w sprawie wyrażenia woli
przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru
obejmującego Gminę Skąpe.
Następnie poprosił przewodniczących stałych komisji o przedstawienie opinii.
Przewodniczący stałych komisji przestawili pozytywne opinie nt. ww. uchwały.
Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały. W wyniku głosowania uchwała
została jednogłośnie podjęta (13 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujący się”) i stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
Sekretarz Alicja Hopopen-Anyszko wyjaśniła, że dyrektywy unijne zobowiązały samorządy do
przygotowania planów gospodarki emisyjnej. Posiadanie takiego planu umożliwi aplikowanie
środków na projekty termo modernizacyjne. Gminy będące członkami Aglomeracji
Zielonogórskiej złożyły propozycję opracowania wspólnego planu, w związku z możliwością
pozyskania funduszy unijnych na jego przygotowanie.
4) Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak przedstawił uchwałę w sprawie współdziałania
z gminami w zakresie realizacji projektu pn. Gospodarka niskoemisyjna dla obszaru
obejmującego Gminę Skąpe.
Następnie poprosił przewodniczących stałych komisji o przedstawienie opinii.
Przewodniczący stałych komisji przestawili pozytywne opinie nt. ww. uchwały.
Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały. W wyniku głosowania uchwała
została jednogłośnie podjęta (13 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujący się”) i stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
5) Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak przedstawił uchwałę w sprawie ogłoszenia tekstu
jednolitego uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
Następnie poprosił przewodniczących stałych komisji o przedstawienie opinii.
Przewodniczący stałych komisji przestawili pozytywne opinie nt. ww. uchwały.
Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały. W wyniku głosowania uchwała
została jednogłośnie podjęta (13 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujący się”) i stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
6) Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak przedstawił uchwałę w sprawie ogłoszenia tekstu
jednolitego uchwały w sprawie nadania nazwy ulicom.
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Następnie poprosił przewodniczących stałych komisji o przedstawienie opinii.
Przewodniczący stałych komisji przestawili pozytywne opinie nt. ww. uchwały.
Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały. W wyniku głosowania uchwała
została jednogłośnie podjęta (13 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujący się”) i stanowi
załącznik do niniejszego protokołu,
7) Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak przedstawił uchwałę w sprawie ogłoszenia tekstu
jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Skąpem.
Następnie poprosił przewodniczących stałych komisji o przedstawienie opinii.
Przewodniczący stałych komisji przestawili pozytywne opinie nt. ww. uchwały.
Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały. W wyniku głosowania uchwała
została jednogłośnie podjęta (13 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujący się”) i stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
8) Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak przedstawił uchwałę w sprawie ogłoszenia tekstu
jednolitego uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów szkolnych dla uczniów Publicznego
Gimnazjum prowadzonego przez Gminę Skąpe.
Następnie poprosił przewodniczących stałych komisji o przedstawienie opinii.
Przewodniczący stałych komisji przestawili pozytywne opinie nt. ww. uchwały.
Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały. W wyniku głosowania uchwała
została jednogłośnie podjęta (13 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujący się”) i stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
9) Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak przedstawił uchwałę w sprawie ogłoszenia tekstu
jednolitego uchwały w sprawie dodatków mieszkaniowych przyznawanych nauczycielom
zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Skąpe.
Następnie poprosił przewodniczących stałych komisji o przedstawienie opinii.
Przewodniczący stałych komisji przestawili pozytywne opinie nt. ww. uchwały.
Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały. W wyniku głosowania uchwała
została jednogłośnie podjęta (13 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujący się”) i stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
W związku z przybyciem na sesję Wójta Gminy, przystąpiono do realizacji punktu IV.

Ad. IV
Wójt Zbigniew Woch poinformował, że dzisiejsza sesja jest wypadkową uchwały zmieniającej
budżet i wprowadzenia zapisu o spłacie pożyczki na budowę ścieżki w Niesulicach. Ponieważ od
ostatniej sesji minęły dopiero dwa tygodnie, a kolejna sesja planowana jest 20 grudnia, właśnie wtedy
przekaże dokładne sprawozdanie ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym. W związku
z powyższym wspomniał tylko, o trwających przygotowaniach do inwestycji kanalizacyjnej
wRokitnicy, na którą to inwestycję około 15 grudnia zostanie wydane pozwolenie na budowę.
Ponadto nadmienił o trwających negocjacjach, dotyczących sprzedaży sieci gazowej. O szczegółach
negocjacji poinformuje jednak na kolejnej sesji.

Ad. VI
Przewodniczący Rady odczytał treść apelu w sprawie utrzymania Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Świebodzinie, który to apel jest reakcją na informację o planowanej
likwidacji stacji w Świebodzinie.
Wójt Zbigniew Woch nie jest pewien czy takie działania przyniosą efekt, ale wie, że jeśli
stacja pozostanie w Świebodzinie to gmina umorzy zaległości podatkowe, a starostwo zmieni jej
siedzibę albo użyczy lokum bezpłatnie.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie treści apelu. W wyniku głosowania,
przy jednym głosie wstrzymującym się, apel został przyjęty.
Wójt Gminy zabierając wspomniał jeszcze o kluczowej kwestii, jaką było zakończenie
budowy kanalizacji w miejscowości Łąkie wraz z odtworzeniem nawierzchni bitumicznych.
Inwestycja zakończyła się sukcesem, a w miniony piątek podpisane zostały dokumenty finalizujące.
16 grudnia odbędzie się uroczyste oddanie inwestycji, na którym obecni będą także Wicemarszałek
Tymczyszyn oraz poseł Sługocki. Już dzisiaj zaprosił obecnych na tę uroczystość.
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Następnie podziękował wszystkim tym., którzy byli obecni w Ciborzu, podczas oddania kompleksu
sportowego. Cieszy się, że kolejna z inwestycji w kulturę fizyczną została zakończona. Podkreślił, że
koszt inwestycji wraz z dokumentacją to kwota rzędu 1,35 min zł, a wkład gminy ostatecznie zamknie
się kwotą ok. 250 tys. zł.
W dalszej kolejności szczególne podziękowania za zaangażowanie w remont sali wiejskiej w Skąpem
złożył na ręce radnego Wiesława Zawiślaka. Bardzo cieszy się, że wielu mieszkańców wzięło udział
w jej otwarciu, bo to właśnie z myślą o nich inwestycja była przeprowadzona.
Celem sprostowania pogłosek, po gminie krążących wyjaśnił, że gmina jest w postępowaniu sądowym
z wykonawcą boiska „Orlik 2012” w Radoszynie, o zapłatę dla gminy odsetek w wysokości
1,1 min zł. za nieterminowe wykonanie umowy. Szansa na uzyskanie tej kwoty jest raczej znikoma,
ale ustawa o finansach publicznych nakłada na gminę obowiązek egzekwowania należności.
Już na zakończenie Wójt dodał, że teraz skupiamy się na kolejnej inwestycji, czyli budowie sali
wiejskiej w m. Zawiszę. Umowa na dofinansowanie inwestycji jest już podpisana, a w miesiącach
styczeń lub luty zostanie ogłoszony przetarg.
Ad. VII

Punkt ten dotyczył przyjęcia protokołu XXXVIII sesji Rady Gminy Skąpe. Przewodniczący
Rady Gminy zapytał czy są do niego jakiekolwiek zastrzeżenia. Ponieważ uwag nie było, poddał pod
głosowanie przyjęcie treści protokołu. W wyniku głosowania protokół został jednogłośnie przyjęty.
Ad. VIII
Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodniczący Rady Mirosław Olczak zamknął
obrady XXXIX sesji Rady Gminy Skąpe o godz. II15.

Przewodniczący Rady

Protokołowała: Ilona Żalisz

5

