PROTOKÓŁ Nr XXXV/2013
Sesji Rady Gminy Skąpe
z dnia 9 sierpnia 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Mirosław Olczak otworzył o godzinie 9— obrady XXXV
Sesji Rady Gminy. Przywitał radnych, Sekretarza Gminy -Alicję Hoppen-Anyszko oraz przybyłych
sołtysów. Stwierdził, że na stan 15 radnych obecnych jest 13 osób. Nieobecni Agnieszka Żak-Gwizda,
Andrzej Kołakowski. Następnie odczytał porządek posiedzenia, do którego nie wprowadzono zmian
i który w wyniku głosowania został jednogłośnie przyjęty i przedstawia się następująco:
I.
Otwarcie obrad sesji.
II.
Interpelacje i wnioski.
III.
Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
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) przystąpienia i współdziałania Gminy Skąpe w realizacji projektu w ramach konkursu dotacji
w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych oraz podpisania porozumienia
partnerskiego w sprawie utworzenia „Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego Autostrady A2”,
4) określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Skąpe,
5) wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnych umów najmu po
umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat,
6) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieokreślony,
7) udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności nieruchomości położonej w miejscowości Skąpe.
VI.
Sprawy różne.
VII.
Zamknięcie obrad.
Ad. II

Radny Robert Krych:
- ponowił zapytanie o przebudowę schodów w świetlicy wiejskiej w m. Rokitnica,
- ponowił interpelację dot. naprawy studzienki kanalizacji burzowej w pasie drogi powiatowej
w m. Rokitnica, która miała zostać naprawiona do końca maja br.,
- zgłosił potrzebę, zmiany organizacji ruchu lub ustawienia lustra drogowego na skrzyżowaniu
dróg powiatowych w m. Rokitnica.
Radny Piotr Olszewski ponowił interpelacje dotyczące:
- usunięcia zakrzaczeń z pobocza drogi powiatowej Radoszyn-Darnawa (miało to zostać wykonane
do końca maja br.),
- załatania dziur w drodze szutrowej zatoczki autobusowej w miejscowości Darnawa (miało zostać
wykonane do końca czerwca br.).
Radna Halina Staszyńska zgłosiła interpelację dot. grodzenia gruntów gminnych wzdłuż
jeziora Niesłysz.
Radny Andrzej Sworek:
- ponowił interpelację dot. załatania dziur w nawierzchni drogi gminnej w m. Błonie,
- zgłosił potrzebę wykoszenia placu w m. Błonie (przy wjeździe do miejscowości),
- zapytał co z budynkiem po szkole podstawowej w Węgrzynicach,
- zadał pytanie czy prawdąjest, że były mieszkaniec m. Węgrzynice ma zostać zakwaterowany w
lokalu socjalnym w m. Cibórz i co się dzieje z nieruchomością Nr 5 w Węgrzynicach.
Radny Krzysztof Szymczak zgłosił potrzebę ustawienia nowych znaków z nazwą
miejscowości Zawiszę z każdej drogi dojazdowej do tej miejscowości (stare znaki są zniszczone).

Radny Mariusz Kuźmicz zgłosił interpelację dot. naprawy nawierzchni drogi powiatowej
Skąpe-Cibórz.
Sołtys wsi Skąpe Adela Spierzak-Giecewicz zapytała czy został już uruchomiony pszok.
Mieszkańcy sąsiednich nieruchomości zgłaszają swoje niezadowolenie, ponieważ ustawione są tam
worki ze śmieciami, a jeszcze kilka dni temu nie było kontenerów. Uważa, że taka zbiórka w tym
miejscu nie jest najtrafniejsza.
Sołtys wsi Radoszyn Karol Dauksza zgłosił:
- chęć budowy boiska do piłki plażowej w m. Radoszyn - inicjatywa młodzieży,
- zapytał jakie będą następne działania po inwestycji światłowodowej,
- zapytał o temat opłat za śmieci,
- zaprosił wszystkich na festyn do Radoszyna, który odbędzie się 24 sierpnia br.
Sołtys wsi Darnawa Mirosław Faber:
- poprosił o wyjaśnienie sprawy zalania mieszkań w m. Darnawa w dniu 2 sierpnia br. Pracownik
SZGK tak podniósł ciśnienie w hydroforni, że zawory bezpieczeństwa wysadziło i zalało ludziom
mieszkania,
- zapytał kiedy zostaną wykonane prace w sali wiejskiej w Darnawie, bo do tej pory wykonawca
nic nie zrobił.
Ad. III
Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko wobec nieobecności Wójta udzieliła odpowiedzi na
zgłoszone interpelacje.
Wszystkie zgłoszone sprawy dotyczące spraw powiatowych zostaną przekazane do starostwa.
Nie wykonanie w terminie pewnych prac mogło mieć związek z brakiem osoby na stanowisku
kierownika Wydziału Dróg. Osoba na tym stanowisko już jest i Sekretarz sama będzie monitowała
zgłoszone interpelacje.
Odpowiadając na zapytania sołtysa Fabera wyjaśniła, że wykonawca remontu sali wiejskiej
w Darnawie jest obecnie na terenie naszej gminy i jest z nim uzgodnione, że po wykonaniu prac
w Pałcku, przyjedzie do Darnawy. Natomiast w kwestii zalanych mieszkań Sekretarz nie jest w stanie
w tej chwili udzielić jakichkolwiek wyjaśnień i interpelację przekaże do SZGK.
W temacie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyjaśniła, że od miesiąca lipca
każdy mieszkaniec mógł dokonywać wpłat w trojaki sposób: u inkasenta, na konto lub w kasie. Numer
konta bankowego podany jest na ulotce, którą wraz z deklaracją otrzymał każdy oraz w Internecie na
stronie gminy. W lipcu inkasent nie chodził, ponieważ dla każdego przydzielane były indywidualne
konta i drukowane harmonogramy wpłat, które od sierpnia inkasent roznosi po terenie gminy. Za m-c
lipiec każdy powinien dokonać wpłaty na konto ogólne, po czym zostanie ona przeksięgowana na
indywidualny rachunek.
Jeśli chodzi o śmieci, które znalazły się w pszok-u Sekretarz wyjaśniła, że podwykonawca na
początku nie zawsze trafił do mniejszych miejscowości np. przysiółków, więc pracownicy SZGK
zabrali od mieszkańców śmieci i przywieźli do pszok-u, skąd zostaną jak najszybciej zabrane.
Przedwczoraj firma A.S.A. dostarczyła duże kontenery, przygotowywany jest znak, wskazujący
dojazd do pszok. Dni otwarcia będą takie jak podane w uchwale, a godziny ustalimy i podamy do
publicznej wiadomości. Informacja ukaże się na naszej stronie internetowej oraz dotrze w formie
pisemnej do sołtysów.
Sołtys Adela Spierzak-Giecewicz zapytała czy zakończył się remont sali wiejskiej w Skąpem.
Sekretarz odpowiedziała, że jeszcze nie.
Odpowiadając na zapytanie sołtysa Radoszyna odnośnie światłowodów Sekretarz wyjaśniła,
że była to inwestycja szkieletowa, polegająca na doprowadzeniu światłowodów do
miejscowości. W dalszej kolejności albo zainteresowane firmy telekomunikacyjne doprowadzą
połączenia do mieszkań, albo będzie trzeba skorzystać z programów unijnych poprzez Urząd
Marszałkowski lub też gminy wejdą w takie programy o ile takowe będą.
Radny Krzysztof Szymczak poinformował, że jako sołtys miejscowości otrzymał pismo od
jednej z firm telekomunikacyjnych, zapraszające na spotkanie w sprawie konsultacji dot. „ostatniej
mili”.
Sekretarz uważa, że temat należy kontynuować i jeśli jest sygnał z zewnątrz wykorzystać go.
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Odnosząc się do zapytań radnego Andrzeja Sworka wyjaśniła, że w Ciborzu faktycznie
zwolnił się lokal socjalny, ale byłemu mieszkańcowi Węgrzynie oficjalnie nic nie przydzielono, nie
wiemy czy będzie on nim zainteresowany. Prawdę mówiąc człowiek ten ma syna, który pracuje,
pobiera różne zasiłki i tak naprawdę na to, co go spotkało, sam sobie zapracował. A podejście tego
pana jest takie, że wszystko chciałby mieć podane na tacy i wszystkich wokół chce w^manipulować
w swoją krzywdę.
Jeśli chodzi o nieruchomość Nr 5 w Węgrzynicach, to aktualnie lokal jest remontowany, a ponieważ
jest to obiekt komunalny, to my jesteśmy do tego zobowiązani. Jest to mieszkanie, na które czeka
wielodzietna rodzina i zaraz po remoncie zostanie zasiedlone.
Budynek po szkole w Węgrzynicach został sprzedany pod koniec lipca za kwotę 80 tys. zł. Do
przetargu stanęły trzy podmioty, ale było tylko jedno postąpienie. Budynek kupili inwestorzy
z Międzyrzecza i planują otwarcie w nim domu pomocy społecznej.
Temat przebudowy schodów w świetlicy w Rokitnicy - odpowiedź zostanie przekazana
pisemnie.
Ad. IV

Odnosząc się do informacji o realizacji uchwał Rady Gminy i pracy Wójta w okresie
międzysesyjnym, w zastępstwie Wójta, Sekretarz wspomniała o następujących kwestiach:
- W miesiącu lipcu odbył się Konkurs w LGD. Spośród 5 projektów, zgłoszonych przez gminę
Skąpe, 3 uzyskały akceptację i trafiły do Urzędu Marszałkowskiego do dalszej oceny i są to:
• zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej przy boiskach sportowych na terenie
Publicznego Gimnazjum w Radoszynie - planowany termin realizacji 2014 r.
• zakup komputerów do świetlic w Ciborzu i Podłej Górze - planowany termin realizacji
2013 r.,
• doposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Skąpem - planowany termin realizacji 2013 r.
- Wyłoniono wykonawcę budowy piłko chwytów i wiat na boisku sportowym w Ołoboku za kwotę
38.697,01 zł.
- Odebrano kolejne trzy etapy realizacji robót w ramach budowy kanalizacji w m. Łąkie (z uwagi
na warunki atmosferyczne i liczne kolizje umowę aneksowano ).
- Trwają prace na stadionie sportowym w Ciborzu.
- 28.06.2013 r. zakończono budowę chodnika i ciągu pieszo-rowerowego w Niesulicach.
Sołtys wsi Ołobok Daniel Lisowski zauważył, że zakończenie drogi polbrukowej nie łączy się
z nowym chodnikiem i pozostał około 2 metrowy odcinek piasku.
- Otrzymaliśmy środki z rezerwy subwencji oświatowej na remont dachu oraz wybranych
pomieszczeń w gimnazjum w Radoszynie.
- Planujemy remont cieknącego dachu na PSP w Niekarzynie. W przyszłym tygodniu
prawdopodobnie odbędzie się wizja lokalna z wykonawcami.
- Rozpoczęła się procedura wyboru wykonawcy oświetlenia w Niesulicach (od remizy do
rybakówki) oraz pojedynczych punktów świetlnych w Ołoboku - 5 szt.
- Wykonano konserwację rowu melioracyjnego R-2, odprowadzającego wody ze wsi Ołobok.
- Rozpoczęła się procedura wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej na ścieżkę rowerową na
odcinku Ołobok-Lubogóra. Jest to wspólna inwestycja trzech samorządów: gminy Skąpe, gminy
Świebodzin i powiatu świebodzińskiego. Ponieważ 2/3 ścieżki będzie przebiegało przez naszą
gminę, to my zgodnie z porozumieniem będziemy liderem na etapie dokumentacyjnym.
Planowana ścieżka w 90 % będzie leżała w terenie leśnym i zgodnie z wytycznymi Lasów
Państwowych będzie ścieżką szutrową, bez krawężników. Ponieważ tylko gminy mają możliwość
wnioskowania o środki z PROW, my i gm. Świebodzin złożyliśmy wnioski a powiat
zadeklarował udział we wkładzie własnym.
- 27 lipca nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy w miejscu pamięci w Radoszynie.
- Następnie Sekretarz poinformowała, że ponieważ w nowym budżecie unijnym, nie będzie
środków na remonty dróg, na prośbę Pani Marszałek, Starostwo Powiatowej przygotowało
propozycje dróg, które powinny zostać objęte wsparciem Regionalnego Programu Operacyjnego
- Lubuski 2020. Jest to oczywiście tylko propozycja ale może uda się wpisać jeden z odcinków
do zamierzeń regionalnych i wykonać zadanie w przyszłym okresie programowania. Ważne jest
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również to, że na część tych odcinków powiat posiada aktualne dokumentacje, a drogi te są
właśnie na terenie gminy Skąpe. Następnie Sekretarz odczytała wspomniane propozycje
(w załączeniu).
Radny Andrzej Kałużny zapytał o kwestie budowy zaplecza kuchennego w świetlicy
w Ołoboku.
Sekretarz poinformowała, że przygotowywana została dokumentacja i ogłaszany będzie
przetarg.
Radny Andrzej Kałużny zapytał dlaczego Nadleśnictwo upiera się, że ścieżka ma być
w technologii szutrowej i czy jest to kwestia interpretacji tylko na naszym terenie.
Sekretarz wyjaśniła, że technologia szutrowa nie powoduje konieczności przeprowadzenia
procedury wylesienia i przygotowania planu zagospodarowania przestrzennego, wobec tego nie
wymaga wielu pozwoleń, nie jest długotrwała i tak kosztowna.
Ad. V
1) 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 (13 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujący się”) i stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
Radny Andrzej Kałużny opuścił salę posiedzeń o godz. 1000.
2) Przewodniczący Radny Gminy Mirosław Olczak odczytał treść uchwały w sprawie zmiany
uchwały w sprawie uchwalenia 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 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 przystąpienia
i współdziałania Gminy Skąpe w realizacji projektu w ramach konkursu dotacji w zakresie
planowania miejskich obszarów funkcjonalnych oraz podpisania porozumienia partnerskiego
w sprawie utworzenia „Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego Autostrady A2”.
Sekretarz Alicja Hoppen-Anyszko wyjaśniła, że głównym powodem przystąpienia do tego
porozumienia są drogi. W następnym okresie finansowania ze środków unijnych, będzie można
wnioskować o środki na inwestycje drogowe, tylko w ramach większego obszaru funkcjonalnego.
Padła propozycja Powiatu Sulęcińskiego o utworzenie takiego obszaru w ramach funkcjonowania
autostrady A2. Nawet nasze małe odcinki dróg jeśli wpisują się w jakąś globalną strategię, będą
miały szansę zaistnienia. W przyszłym okresie programowania Unia Europejska będzie kładła
nacisk na to, abyśmy działali regionalnie a nie administracyjnie. Mamy się łączyć i stwarzać
projekty ponad gminne, ponad powiatowe o jak największym zasięgu. Takie projekty będą miały
większą szansę przebicia.
Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących stałych komisji o opinie nt. przedstawionego
projektu uchwały.
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) Przewodniczący Radny Gminy Mirosław Olczak odczytał treść uchwały w sprawie określenia
wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych na terenie gminy 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.
5) Przewodniczący Radny Gminy Mirosław Olczak odczytał treść uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnych umów najmu po umowach zawartych
na czas oznaczony do 3 lat. 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.
6) Przewodniczący Radny Gminy Mirosław Olczak odczytał treść uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieokreślony. 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.
7) Przewodniczący Radny Gminy Mirosław Olczak odczytał treść uchwały w sprawie udzielenia
bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości położonej w miejscowości Skąpe. 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.
Ad. VI
Radny Józef Roszczyk zaprosił wszystkich na festyn jaki odbędzie się w dniu jutrzejszym
w m. Łąkie nad jeziorem Trzeboch.
Sekretarz poinformowała, że 1 września br. w Ołoboku odbędą się Dożynki Gminne.
Organizatorzy imprezy liczą na obecność, pomoc i sponsoring, a także oczekują udziału w konkursie
na najpiękniejszy wieniec dożynkowy i zapraszają wioski do organizacji własnych stoisk.
Ad. VII

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodniczący Rady Mirosław Olczak zamknął
obrady XXXV sesji Rady Gminy Skąpe o godz. 1O20.

Przewodniczący Rady

Protokołowała: Ilona Żalisz
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