PROTOKÓŁ
wspólnego posiedzenia
stałych Komisji Rady Gminy
odbytego w dniu 21 kwietnia 2017 r.

Przewodnicząca Rady Gminy Halina Staszyńska, przywitała zebranych radnych,
Wójta Gminy Zbigniewa Wocha, Sekretarza Gminy Alicję Hoppen-Anyszko, Skarbnika
Gminy Brygidę Sewohl, pracowników urzędu gminy oraz zaproszonych na posiedzenie p.o.
Komendanta Powiatowego Policji w Świebodzinie Krzysztofa Sztejkę oraz Kierownika
Dzielnicowych. Zaproponowała swoją kandydaturę na prowadzącą wspólne posiedzenie
stałych Komisji Rady Gminy Skąpe. Ponieważ innych kandydatów nie zgłoszono, w wyniku
głosowania Przewodnicząca Rady została wybrana na prowadzącą obrady. Poinformowała,
że na stan 14 radnych, obecnych jest 12 (lista obecności w załączeniu). Następnie
zaproponowała, aby do przesłanego porządku posiedzenia wprowadzić dodatkową uchwałę
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie
terenów zabudowy mieszkaniowej, budowy pola golfowego, budynków oraz infrastruktury
technicznej w miejscowości Kalinowo, gmina Skąpe. Ponieważ innych zmian nie zgłoszono,
porządek posiedzenia w wyniku głosowania został jednogłośnie przyjęty i przedstawia się
następująco:
1. Analiza stanu dróg gminnych po okresie zimowym.
2. Sprawozdanie z działalności organizacji pożytku publicznego w Gminie Skąpe za 2016 r.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
1) zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na rok 2017,
2) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Skąpe na lata 2017-2026,
3) zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na sfinansowanie planowanego
deficytu budżetu w 2017 roku w związku z realizacją zadania pn. „Budowa
bezodpływowych zbiorników na ścieki sanitarne wraz z zakupem wozu
asenizacyjnego
na
potrzeby
objęcia
systemem
odbioru
ścieków
z budynków mieszkalnych oraz budynków gminnych z terenu Gminy Skąpe”,
4) zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Skąpe oraz zasad ich zbywania,
nabywania i wykupu,
5) przyjęcia
do
realizacji
zadania
pn.
„Przebudowa
drogi
powiatowej
nr 1223F w Niesulicach w zakresie utwardzenia kostką betonową ciągu pieszego",
6) kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Skąpe,
7) kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych oraz dokumentów
niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów na terenie Gminy Skąpe,
8) nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych na rzecz
Gminy Skąpe,
9) wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżaw w trybie bezprzetargowym,
10) regulaminu korzystania z gminnych boisk sportowych,
11) sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce,
12) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie terenów
zabudowy mieszkaniowej, budowy pola golfowego, budynków oraz infrastruktury
technicznej w miejscowości Kalinowo, gmina Skąpe.
4. Przygotowania informacji z działalności stałych Komisji Rady Gminy Skąpe za 2016 r.
5. Sprawy różne.

Z uwagi na obecność zaproszonych gości Przewodnicząca zaproponowała, aby
spotkania z dzielnicowymi z terenu gminy Skąpe odbywały się w miarę potrzeb, a nie jak
dotychczas co miesiąc.
Komendant Powiatowy Policji Krzysztof Sztejka stwierdzi, że otwarty jest na każdą
propozycję.
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Wójt Zbigniew Woch poinformował, że Komendant złożył wniosek o wsparcie finansowe
zakupu samochodu dla świebodzińskich policjantów. Wobec tego poprosił Przewodniczącą
Rady, aby zaprosiła Komendanta na posiedzenie, ponieważ to radni podejmą decyzję
o ewentualnym wsparciu.
Krzysztof Sztejka poinformował, że funkcję p.o. Komendanta pełni od grudnia ubiegłego
roku. Od samego początku zabiega o realizację założonych planów. Jednym z nich jest
właśnie zakup samochodu z podziałem kosztów 50 % policja, a pozostałe 50 % samorządy
z powiatu świebodzińskiego. We wszystkich samorządach już był i wnioskował
o dofinansowanie. Skąpe z uwagi na zaplanowany termin posiedzenia jest ostatnim
samorządem. Następnie Komendant zapoznał radnych z propozycją zakupu samochodu
patrolowego Opel Combo, którego cena z ubiegłego roku wynosiła 105 tys. zł. Ponieważ
gmina Świebodzin jako największa wyłożyła znaczną część środków, ewentualne
dofinansowanie z pozostałych gmin to 4 tys. zł i o taką kwotę wnioskuje do rady.
Radny Piotr Olszewski przybył na posiedzenie o godz. 915.
Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska zwróciła uwagę, że gmina Skąpe zawsze
w miarę możliwości wspierała policję, a to wsparcie było spore.
Radny Andrzej Sworek stwierdził, że z uwagi na charakter wykonywanej pracy, dużo
jeździ po terenie powiatu i zauważył, że nowy samochód patrolowy najdalej poza terenem
Świebodzina widział raz w Ołoboku. Zapytał czy nowy samochód będzie patrolował także
teren gminy Skąpe.
Komendant odpowiedział, że samochody jeżdżą tam, gdzie jest taka potrzeba. Jeśli
trzeba obstawić ważny mecz np. w Zielonej Górze to pojedzie i tam. Na dzień dzisiejszy
świebodzińska policja posiada tak naprawdę jeden radiowóz do przewożenia osób
zatrzymanych.
Radna Ewa Kasprzak zapytała czy w komendzie zatrudniona jest wystarczająca
liczba policjantów.
Komendant wyjaśnił, że na 116 etatów, aktualnie jest 6 wakatów. Czyni starania, aby
pozyskać policjantów z innych jednostek, ponieważ wśród cywilów nie ma zainteresowania
pracą w policji. W pierwszym roku zatrudnienia pensja wynosi 1900 zł i uczęszcza się wtedy
do szkoły, a po przyuczeniu wzrasta do kwoty 2700 zł. Aktualnie zachodnia ściana Polski ma
problem z kadrą policyjną.
Radny Krzysztof Szymczak zapytał czy nowo otwarty posterunek w Zbąszynku jest
całodobowy.
Komendant odpowiedział, że posterunek nie jest całodobowy i zatrudnionych jest
w nim 7 policjantów. Mówi się, że z utworzonych posterunków wakaty zostaną oddane do
jednostek macierzystych.
Radny Krzysztof Szymczak zapytał w jakim przedziale czasowym mógłby nastąpić
zakup samochodu.
Komendant odpowiedział, że na wpłaty z samorządów czekają do czerwca. Policyjne
środki na zakup przeznacza Komenda Główna i to ona organizuje przetarg. Zwyczajowo jest
tak, że do końca roku pojazdy trafiają do jednostek.
Radny Krzysztof Szymczak podjął temat wypoczynku letniego w m. Niesulice
i zabezpieczenia tam porządku publicznego.
Komendant stwierdził, że udało mu się pozyskać trzecią łódkę, która będzie także
patrolować jezioro Niesłysz.
Radna Ewa Kasprzak zauważyła, że na spotkaniach z dzielnicowymi, swoją
nieobecność na gminie tłumaczyli brakiem samochodów policyjnych i wielokrotnie musieli
używać pojazdów nieoznakowanych. Ma nadzieję, że wymiana floty wykluczy ten problem.
Wójt Zbigniew Woch zabierając głos stwierdził, że ok. 10 lat temu gmina
współfinansowała z policją zakup samochodu dla dzielnicowych z tego terenu. Auto służyło
przez wiele lat. Takie właśnie rozwiązanie byłoby w dalszej perspektywie najkorzystniejsze.
Póki co samochody policyjne pewnie nie będą wymieniane w takim tempie, jakiego by
policjanci sobie życzyli i dlatego bez zaangażowania samorządów szybko floty nie
uzupełnimy.

2

Dla Komendanta najważniejsze jest bezpieczeństwo mieszkańców i dlatego staje
naprzeciw wyzwaniom m.in. odwiedzając samorządy i prosząc o wsparcie.
Radna Bożena Szczepańska zapytała czy zostały podjęte już czynności, mające na
celu zabezpieczenie w sezonie letnim miejscowości Niesulice ze szczególnym
uwzględnieniem parkowania.
Komendant wyjaśnił, że alternatywą dla Niesulic są policjanci na rowerach, które
można by przewozić na miejsce właśnie zakupionym samochodem. Co do niewłaściwego
parkowania, ma świadomość, że wszędzie jest z tym duży problem.
Radny Krzysztof Szymczak zauważył, że zły stan nawierzchni dróg, także przyczynia
się do awarii w samochodach i ich zużycia.
Komendant potwierdził słowa radnego. Samochody przejeżdżają mnóstwo kilometrów
i wpływa to na ich stan.
Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska obiecała, że samorząd zajmie stanowisko
w sprawie wniosku o dofinansowanie zakupu samochody patrolowego, a tymczasem
podziękowała Komendantowi za przybycie.
Ad. 1

Inspektor Urzędu Gminy Paweł Golimento przedstawił informację na temat stanu dróg
gminnych po zimie oraz planowane w tym zakresie działania inwestycyjne.
1. Planowane działania inwestycyjne w ramach dróg na terenie gminy:
- przebudowa drogi powiatowej w Niesulicach w zakresie utwardzenia kostką betonową
ciągu pieszego. Wartość kosztorysowa inwestycji 234.917,07 zł, cena po przetargowa
147.600 zł. Jest to inwestycja Powiatu Świebodzińskiego, którą przejęliśmy do
wykonania. Najdalej do rozpoczęcia sezonu letniego powinna zostać zakończona.
- trwa przetarg na przebudowę drogi dojazdowej i wykonanie ciągu pieszego na
cmentarzu komunalnym w Ołoboku. Wartość kosztorysowa inwestycji 122.915,77 zł.
- wkrótce ogłoszony zostanie przetarg na budowę ciągów pieszych (dojścia do bloków) na
osiedlu w Ciborzu. Długość chodników ok. 1600 m, szacunkowy koszt ok. 163.000 zł.
~ w budżecie zaplanowane są środki na ułożenie części chodnika przy
ul. Wojciechowskiego w Ołoboku (kawałek za skrzyżowaniem z ul. Krośnieńską do
ul. Słonecznej). Starostwo wykona dokumentację inwestycji, gmina Skąpe zapewni
realizację zadania. Ponadto Sołtys Ołoboku złożył w Starostwie zapotrzebowanie na
1000 kostki. Jeśli uzyska materiał będzie wnioskował o wymianę chodnika przy
ul. Wojciechowskiego - wjazd od strony m. Łąkie.
- w perspektywie jest budowa chodnika w Podłej Górze - Sołtys wsi wnioskował do
Starostwa o kostkę, wykonanie po stronie gminy (od przystanku do początku
miejscowości - wyjazd na Międzylesie). Kolejny wniosek sołtysa dotyczy ok. 200 m
kostki na budowę chodnika wzdłuż parku w miejscowości.
- kolejne inwestycje dotyczą budowy ścieżek rowerowych. Jedna to kontynuacja ścieżki
Lubogóra - Ołobok - wjazd do bloków w Ołoboku, druga to ścieżka pieszo-rowerowa
Kalinowo-Złoty Potok.
- przez Starostwo Powiatowe przygotowywana jest dokumentacja na budowę chodnika
Błonie-Węgrzynice.
- kontynuowana jest dokumentacja II etapu budowy ul. Chrobrego w Ołoboku. Sprawa
póki co utknęła w Ministerstwie. Prawdopodobnie w przyszłym miesiącu otrzymamy od
Ministra odpowiedź na złożone zapytanie.
Radna Zdzisław Mikołajczak jest niezadowolona z faktu, że w planach inwestycyjnych
nie mówi się o Niekarzynie. Przypomniała, że w Niekarzynie była awaria wody. W trakcie jej
usuwania usunięto z bruku kamienie, a w to miejsce trzykrotnie już nawożono tłuczeń, który
stale się wypłukuje. Z kolei przy posesji Nr 40 mostek wymaga naprawy, aby woda z drogi
odchodziła - co zgłaszała już kilkukrotnie. Temat udrożnienia dróg polnych zgłaszany jest
już od 14 lat. Radna poprosiła, aby to co zostało zepsute było rzetelnie naprawiane.
Inspektor Paweł Golimento powiedział, że do słów radnej odniesie się później
i kontynuował swoją wypowiedź odnośnie dróg gminnych. Stwierdził, że na terenie gminy jest
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270 km dróg gminnych, co stanowi 163 ha. W 98% mamy drogi ziemne, szutrowe, a tylko
niewielkie odcinki są brukowe lub z polbruku. Od 2012 roku realizowane są naprawy
cząstkowe, ponieważ naprawy całkowite wiązałyby się z wydatkowaniem dużych kwot.
W bieżącym roku na drogi gminne zaplanowana była kwota 40 tys. zł, z czego 10 tys. zł już
wydatkowano. Za pozostałą kwotę 30 tys. zł zakupimy ok. 480 ton tłucznia. Gdybyśmy
układali warstwę 10 cm, ta ilość wystarczy na 2500 m dróg, co w skali wszystkich dróg
gminnych jest niewielką ilością.
Następnie Inspektor przeprosił radnych, że nie otrzymali odpowiedzi na ostatnio zgłoszone
interpelacje, ale z uwagi na ilość ogłaszanych przetargów i związany z tym natłok
obowiązków, nie zdążył się nimi zająć. Co do tematu udrożnienia dróg, nic nie wiadomo mu
żeby zgłaszany był on od 14 lat. Z tego co się orientuje to 1,5 roku temu wpłynęło pierwsze
zgłoszenie, ale na ten cel nie było w budżecie zabezpieczonych środków. Mieszkańcy
miejscowości Pałek zabezpieczyli w ramach funduszu sołeckiego środki w wysokości
16 tys. zł na wyrównanie dróg gruntowych. W kwestii odtworzenia bruku w Niekarzynie
wyjaśnił, że pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej nie są fachowcami w kładzeniu
bruku, wobec czego nie udało się go odtworzyć. Interpelacje dotyczące dróg gminnych
ponawiane są corocznie, ponieważ w ramach posiadanych środków, nie ma możliwości
takiego wykonania zadań, aby zabezpieczyć drogi na kilka lat. Szansą na poprawę jakości
dróg gminnych są płyty betonowe, które udało się pozyskać z drogi dojazdowej do kopalni
Radoszyn. Po ogłoszeniu wszystkich przetargów zrobi objazd po gminie i wytypuje do
naprawy miejsca najbardziej uszkodzone, uwzględniając wnioski radnych i sołtysów.
Radna Zdzisława Mikołajczak uważa, że skoro żaden z pracowników Gospodarki
Komunalnej nie potrafi układać bruku, to należy albo zatrudnić brukarza, albo któregoś
z pracowników przyuczyć. Z tego co słyszała we wsi, to panom nie chciało się tej drogi
naprawiać. Odnośnie dróg polnych to 14 lat temu został na nie nawieziony gruz i do tej pory
nie rozbito go. Dobrze wie co mówi i dlatego nie podoba jej się taka dyskusja. Mieszkańcy
Niekarzyna z każdym problemem przychodzą do niej nie do sołtysa. Radna zastanawia się
także co będzie z szambami w Niekarzynie, skoro kanalizacji nie będzie, bo część
nieruchomości nie ma wybudowanych zbiorników bezodpływowych.
Zabierając głos Wójt Zbigniew Woch stwierdził, że nie będzie bronił pracowników
Gospodarki Komunalnej. Ma świadomość, że jedni robią wszystko najlepiej jak potrafią, a od
innych można by wymagać więcej i taka uwaga została kierownikowi przekazana. Następnie
Wójt podkreślił, że pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej mają do wykonania
mnóstwo prac i część z nich jest bardziej pilna inna mniej. Dla przykładu dzisiaj wymieniany
jest pokład na pomoście w bąkiem, w związku z cykliczną imprezą motocyklową i fizycznie
pracują przy nim kierownik i pracownik biura. Ponadto realizowana jest inwestycja zasilania
w wodę ośrodków wypoczynkowych w Niesulicach. Wszystkie zadania związane z elektryką
wykonuje sam kierownik, ponieważ nie mamy zatrudnionego elektryka. Brukarza także nie
mamy, ale jeśli jest taka potrzeba to możemy zatrudnić, tylko że to będzie gminę
kosztowało. Dzisiaj Referat Gospodarki Komunalnej funkcjonuje na zasadzie kompromisu zadania wykonujemy za stosunkowo dobrą cenę.
Radna Halina Staszyńska stwierdziła, że wszyscy życzyliby sobie, aby jednokrotne
zgłoszenie interpelacji było skuteczne. Odnośnie naprawy pomostu w bąkiem to ostatnio był
on naprawiany 10 lat temu.
Wójt dodał, że ważną rolę ogrywa rodzaj użytych materiałów do naprawy pomostów,
W ubiegłym roku zamiast drzewa sosnowego do remontu pomostu w Niesulicach użyliśmy
modrzewiowego, które jest trwalsze. Takie też zostało zakupione na pomost w bąkiem.
W następnym tygodniu rozpoczynamy wymianę dachu na budynku świetlicy w Niekarzynie
oraz malowanie pomieszczeń.
Radny Mariusz Kuźmicz zwrócił uwagę, że temat naprawy nawierzchni drogi gminnej,
prowadzącej do tzw. „domków” w Ciborzu, był już trzykrotnie zgłaszany. Temat jest o tyle
ważny, że jest to do droga asfaltowa i każda zwłoka powoduje zwiększanie ubytków.
Radny Krzysztof Szymczak zapytał o parking przy cmentarzu w Skąpem.
Wójt Zbigniew Woch odpowiedział, że w ZDW w Zielonej Górze złożył propozycję
wspólnej inwestycji, finansowanej po 50% przez każdą stronę. Jeśli zostanie przygotowana
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dokumentacja, będzie wnioskował do radnych o środki na wykonanie prac przy cmentarzu.
Ponadto Wójt stale komunikuje się z ZDW w sprawie drogi Skąpe-Radoszyn. Dokumentacja
na jej remont została przygotowana i jeśli tylko będą środki, inwestycja zostanie wykonana.
Radny Sejmiku Województwa Zbigniew Kołodziej także zgłosił w tej sprawie interpelację
podczas sesji Sejmiku.
Radny Karol Dauksza poinformował, że chciałby wziąć udział w oględzinach drogi
w Radoszynie, które mają się odbyć z wykonawcą.
Radny Mariusz Kuźmicz stwierdził, że bardzo ceni pana Pawła Golimento za to, że
jest on bardzo kompetentny i konkretny.
Radny Andrzej Stańczak uważa, że należy przeanalizować pomysł zatrudnienia
dodatkowego pracownika, który mógłby odciążyć pana Pawła Golimento i zająć się mniej
ważnymi z punktu widzenia całej gminy, ale istotnymi dla mieszkańców mniejszymi
sprawami. Jak wiadomo jeśli ktoś ma dużo na głowie to jakość jego pracy się obniża.
Wójt potwierdził, że może to być temat do dyskusji przy omawianiu budżetu na
przyszły rok. Jeszcze raz podkreślił, że interweniował u Kierownika Referatu Gospodarki
Komunalnej w sprawie jakości pracy niektórych pracowników i ma nadzieję, że uwag będzie
mniej.
Ad. 2

Sekretarz Gminy poinformowała, że materiały dotyczące działalności organizacji
pożytku publicznego w Gminie Skąpe za 2016 r. zostały radnym przekazana i jeśli są do nich
jakieś pytania to na nie odpowie. Temat zostanie szerzej przedstawiony na sesji.
Ad. 3
1) Skarbnik Gminy Brygida Sewohl omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na rok 2017.
W planie dochodów dokonuje się następujących zmian:
Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, paragraf
6620 Dotacje celowe z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
zwiększono o 80.000,00zł w związku z podjętą Uchwałą Nr XXV/147/2017 Rady Powiatu
Świebodzińskiego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Skąpe
realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1223F w Niesulicach w zakresie
utwardzenia kostką betonową ciągu pieszego" wraz z udzieleniem dotacji na wykonanie
tego zadania.
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:
- rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń, paragraf 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów
z lat ubiegłych zwiększono o kwotę 1.116,00zł;
- rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
paragraf 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zmniejszono
o kwotę 1.116,00zł w związku z otrzymaną informacją od Ministra Rozwoju i Finansów
o planowanych dochodach z tytułu udziału Gminy Skąpe w podatku dochodowym od
osób fizycznych na 2017 rok (nr pisma ST3.4750.1.2017).
Dział 801 Oświata i wychowanie:
- rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, paragraf 2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gmin, zmniejszono o kwotę 37.662,00zł
- rozdział 80104 Przedszkola, paragraf 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, zmniejszono o kwotę 3.932,OOzł
Powyższe zmiany związane są z otrzymaną informacją od Lubuskiego Kuratora Oświaty
w piśmie nr KO.1.3146.2.8.2017.JH, w którym wskazano kwoty dotacji celowych
z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania
przedszkolnego w 2017r.
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Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka
ściekowa i ochrona wód, paragraf 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych zwiększono o kwotę 101.850,OOzł, w związku z planowanym
otrzymaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Zielonej Górze na zadanie pn, "Budowa bezodpływowych zbiorników na ścieki
sanitarne wraz z zakupem wozu asenizacyjnego na potrzeby objęcia systemem odbioru
ścieków z budynków mieszkalnych oraz budynków gminnych z terenu Gminy Skąpe”.
W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:
Dział 600 Transport i łączność:
- rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych, zwiększono o 190.000,00zł w związku z planowaną realizacją
zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1223F w Niesulicach w zakresie
utwardzenia kostką betonową ciągu pieszego" - inwestycji współfinansowanej przez
Powiat świebodziński w wysokości 80.000,00zł, wkład własny Gminy Skąpe
110.000,OOzł,
- paragraf 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych zmniejszono o kwotę 140.000,OOzł w związku z przekazaniem do
realizacji tego zadania Gminie Skąpe (klasyfikacja 60014 paragraf 6050).
- rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych, zmniejszono o kwotę 110.000,OOzł, celem przeniesienia tego wydatku do
rozdziału 60014 (wkład Gminy w inwestycję "Przebudowa drogi powiatowej nr 1223F
w Niesulicach w zakresie utwardzenia kostką betonową ciągu pieszego"), oraz o kwotę
208.678,OOzł, którą przeznaczono na zadanie pn. "Budowa bezodpływowych zbiorników
na ścieki sanitarne wraz z zakupem wozu asenizacyjnego na potrzeby objęcia
systemem odbioru ścieków z budynków mieszkalnych oraz budynków gminnych z terenu
Gminy Skąpe"
Dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe, paragraf 4810
Rezerwy (dotyczy rezerwy celowej na wydatki oświatowe), zmniejszono o kwotę
41.594,OOzł w związku z pismem Lubuskiego Kuratora Oświaty.
Dział 801 Oświata i wychowanie:
- rozdział 80104 Przedszkola, paragraf 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla
niepublicznej jednostki systemu oświaty, zmniejszono o kwotę 16.323,35zł (celem
przeniesienia tego wydatku do rozdziału 80149).
- rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji
nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, paragraf 2540 Dotacja
podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, zwiększono o kwotę
16.323,35zł.
Powyższych zmian dokonuje się w związku z otrzymaną metryczką subwencji
oświatowej na 2017 rok.
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka
ściekowa i ochrona wód, paragraf 6057 i 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych - zmieniono nazwę zadania z: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjno-tłocznej w m. Pałek wraz z przesyłem ścieków do m. Skąpe oraz zmiana
sposobu zasilania sieci wodociągowej w m. Radoszyc" na "Rozbudowa systemu wodnościekowego w aglomeracji Skąpe"
- paragraf 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne w jednostkach budżetowych
zwiększono o kwotę 440.528,OOzł na zadanie pn. "Budowa bezodpływowych zbiorników
na ścieki sanitarne wraz z zakupem wozu asenizacyjnego na potrzeby objęcia
systemem odbioru ścieków z budynków mieszkalnych oraz budynków gminnych z terenu
Gminy Skąpe".
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy i ośrodki
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kultury, świetlice i kluby, paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,
zwiększono o 10.000,00zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Modernizacja pokrycia
dachowego na sali wiejskiej w m. Niekarzyn".
W planie przychodów dokonuje się następujących zmian:
- paragraf 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych zmniejszono o
kwotę 407.400,OOzł,
- paragraf 952 Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym
zwiększono o kwotę 407.400,OOzł, w związku z planowaną pożyczką z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na zadanie pn.
"Budowa bezodpływowych zbiorników na ścieki sanitarne wraz z zakupem wozu
asenizacyjnego na potrzeby objęcia systemem odbioru ścieków z budynków
mieszkalnych oraz budynków gminnych z terenu Gminy Skąpe".
Zmiany do przekazanego radnym projektu.
W planie dochodów dokonuje się następujących zmian:
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich,
paragraf 6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w
ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu
terytorialnego, zmniejszono o kwotę 0,60zł.
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:
- rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń, paragraf 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów
z lat ubiegłych zwiększono o kwotę 0,60zł;
Dział 926, rozdział 92601 Obiekty sportowe, paragraf 2710 Dotacja celowa otrzymana z
tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań bieżących, zwiększono o kwotę 9.677,OOzł w ramach
programu „Lubuskie Siłownie pod chmurką” 2017 (dotacja zostanie przeznaczona na
siłownię zewnętrzną w miejscowości Niesulice).
W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:
Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, paragraf 6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zmniejszono o kwotę 30.000,OOzł z
przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Zwiększenie miejsc rekreacji w Gminie
Skąpe poprzez budowę ciągu rowerowego w miejscowości Kalinowo oraz budowę
odcinka rowerowej ścieżki turystycznej w miejscowości Ołobok”.
Dział 630 Turystyka, rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki,
paragraf 6058 i 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zmieniono nazwę
zadania z: „Rozwój turystyki pieszo-rowerowej w Gminie Skąpe (etap I i II) - Budowa
ciągu pieszo-rowerowego w m. kalinowo oraz budowa odcinka rowerowej ścieżki
turystycznej w m. Ołobok” na „Zwiększenie miejsc rekreacji w Gminie Skąpe poprzez
budowę ciągu rowerowego w miejscowości Kalinowo oraz budowę odcinka rowerowej
ścieżki turystycznej w miejscowości Ołobok", zwiększono przy tym wydatki na to zadanie
o kwotę 30.000,OOzł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412
Ochotnicze straże pożarne, paragraf 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, zwiększono o kwotę
1.230,OOzł z przeznaczeniem na zakup trzech mundurów wyjściowych oraz kurtki
wyjściowej; paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, zmniejszono o kwotę
1.230,OOzł (przeznaczono na dotację).
Dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601 Obiekty sportowe, paragraf 4170
Wynagrodzenia bezosobowe, zwiększa się o kwotę 52,OOzł, paragraf 4210 Zakup
materiałów i wyposażenia zwiększono o kwotę 7.101,74zł, paragraf 4300 Zakup usług
pozostałych zwiększono kwotę 2.523,26zł.
Zmiany w tym dziale dotyczą głównie aktualizacji planu w związku z zamiarem realizacji
zadania w ramach programu „Lubuskie Siłownie pod chmurką” 2017 dla miejscowości
Niesulice. Planowane wydatki wynoszą 22,494,OOzł, z tego 9.677,OOzł to środki z dotacji,
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a 12.817,OOzł wkład gminy (w tym 10,000,OOzł to wydatki realizowane w ramach
funduszu sołeckiego sołectwa Niesulice)
W wyniku głosowań komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
2) Skarbnik Gminy Brygida Sewohl omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na lata 20172026. W projekcie:
- zmieniono tytuł uchwały w związku z wydłużeniem do roku 2027 planowanej spłaty
zadłużenia,
- zaktualizowano załącznik nr 1 w związku ze zmianami w budżecie w roku 2017,
- zaktualizowano załącznik nr 2 poprzez zmianę nazwy przedsięwzięcia z: "Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w m. Pałek wraz z przesyłem ścieków
do m. Skąpe oraz zmiana sposobu zasilania sieci wodociągowej w m. Radoszyn”
na "Rozbudowa systemu wodno-ściekowego w aglomeracji Skąpe". Przewidziany
limit wydatków na to zadanie pozostaje bez zmian i wynosi 8.848.619,00 zł (w tym w
2017 roku 3.483.061,00 zł, w 2018 roku 5.365.558,00 zł).
W wyniku głosowań komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
3) Skarbnik Gminy Brygida Sewohl omówiła projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia
długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
w 2017 roku w związku z realizacją zadania pn. „Budowa bezodpływowych zbiorników
na ścieki sanitarne wraz z zakupem wozu asenizacyjnego na potrzeby objęcia
systemem odbioru ścieków z budynków mieszkalnych oraz budynków gminnych z terenu
Gminy Skąpe". Wyjaśniła, że w budżecie nie posiadamy środków własnych na
realizację tej inwestycji, wobec czego musimy posiłkować się pożyczką.
Radny Andrzej Sworek zapytał w jakim terminie samochód zostałby kupiony i czy
w ramach zadania budowane będą szamba.
Wójt Zbigniew Woch wyjaśnił, że temat zakupu wozu asenizacyjnego pojawił się już przy
planowaniu budżetu na 2017 r. Pomysł w czasie ewaluował. Przez chwilę myśleliśmy, że
usługę kupimy na zewnątrz, ale okazało się to niemożliwe, wobec tego zdecydowaliśmy
o zakupie samochodu. Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej wraz ze swoim
pracownikiem dokonali rozeznania tematu. W toku dyskusji doszliśmy do wniosku, że
więcej argumentów przemawia za zakupem nowego samochodu. Wobec tego
wpisaliśmy się w projekt WFOŚiGW na system szamb i ich wywóz. Pożyczka, o której
mowa w uchwale, jest atrakcyjna. Dodatkowo jej 20 % przekazywane jest w formie
dotacji, czyli bez konieczności spłaty. Nasz wniosek uzyskał dofinansowanie. Inspektor
ds. zamówień publicznych przygotowuje przetarg na zakup samochodu asenizacyjnego
za kwotę ok. 450 tys. zł netto. Ponadto przy zakupie odpisany zostanie podatek VAT.
Samochód będzie wyposażony w funkcję czyszczenia i płukania przepompowni. Dzisiaj
tę usługę kupujemy na zewnątrz. Najkrótszy czas od rozstrzygnięcia przetargu do
dostarczenia samochodu to okres ok, 2 miesięcy. Czyli samochód dotrze do nas
najwcześniej w miesiącu lipcu, a wtedy usługa mogłaby być realizowana od sierpnia.
W ramach programu dodatkowo zobowiązani jesteśmy do wybudowania trzech nowych
szamb lub wymiany na nowe przy obiektach gminnych. Jedną z lokalizacji mogłoby być
boisko w Pałcku.
Nowym systemem chcemy objąć mieszkańców wszystkich miejscowości, w których
kanalizacji nie będzie. Wobec tego sukcesywnie będziemy egzekwować posiadanie
szamba i jego regularne opróżnianie.
Radny Mariusz Kuźmicz zapytał jaka będzie cena za wywóz 1 m3 ścieków.
Wójt odpowiedział, że w wyniku wstępnej kalkulacji wyszła kwota 10 zł brutto. Dzisiaj
nie wie czy uda się obniżyć stawkę do kwoty 9 zł, aby w 2018 r. zrównać się z ceną za
zrzut ścieków w ramach kanalizacji. Modyfikując budżet być może udałoby się to już tym
roku. Chcielibyśmy, aby kwota od mieszkańców kompensowała się z kosztami
utrzymania pracownika, zakupu paliwa itp.
Radny Andrzej Sworek zauważył, że od początku planowaliśmy, aby stawki były
ujednolicone.
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

Wójt potwierdził, że taki był zamysł samorządu. Dyskusje w tym zakresie będą
prowadzone. Projekt dzisiejszej uchwały dotyczy poparcia zamiaru kupna nowego
samochodu asenizacyjnego.
W wyniku głosowań komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Skarbnik Gminy Brygida Sewohl omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały
w sprawie emisji obligacji Gminy Skąpe oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
Wyjaśniła, że zmienia się termin emisji obligacji o wartości 900.000,00zł z roku 2016 na
rok bieżący. W roku 2016 nie wystąpiły przesłanki, które powodowałyby konieczność
emisji, zaś w roku 2017 przychody te planuje się przeznaczyć m.in. na wydatki związane
z termomodernizacją obiektów oświatowych w Gminie Skąpe. Jeśli okaże się, że emisja
obligacji nie będzie konieczna, to takowej nie będzie.
W wyniku głosowań komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Wójt jest zdania, że obligacje będziemy musieli wykupić. Na dzień dzisiejszy zadłużenie
gminy to kwota niespełna 1,9 min zł, co stanowi 10% dochodów. Wydatki bieżące
w stosunku do dochodów bieżących gminy są niepokojące większe, niż byśmy tego
chcieli. W 2017 r. dofinansowanie do zadań oświatowych zwiększyło się znacząco
o prawie 800 tys. zł, co ogranicza nasze możliwości inwestycyjne. Kiedyś 25 %
dochodów budżetu przeznaczaliśmy na zadania inwestycyjne. Dzisiaj znacznie mniej.
Wójt Gminy Zbigniew Woch omówił projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji
zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1223F w Niesulicach w zakresie
utwardzenia kostką betonową ciągu pieszego’’. Wyjaśnił, że jest to dokończenie
inwestycji chodnikowej w Niesulicach ~ wspólnie ze Starostwem Powiatowym. Dzięki
takim działaniom udało się już wybudować chodnik w Skąpem. Kolejna inwestycja
przewidziana jest w Kalinowie, następnie chodnik Błonie-Węgrzynice, w Podłej Górze
i w Ołoboku. Wójt ma nadzieję, że wszystkie zaplanowane inwestycje uda się
zrealizować.
W wyniku głosowań komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko omówiła projekt uchwały w sprawie kryteriów
drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Skąpe. Wyjaśniła, że w naszych szkołach
nie ma problemu z miejscami dla dzieci, ale ustawa obliguje nas do wyznaczenia
kryteriów. Te zaproponowane przez nas są łatwe do stwierdzenia i przyjazne dla dzieci.
W wyniku głosowań komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko omówiła projekt uchwały w sprawie kryteriów
rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do
potwierdzania tych kryteriów na terenie Gminy Skąpe.
W wyniku głosowań komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Inspektor Urzędu Gminy Joanna Leśna-Kuś omówiła projekt uchwały w sprawie
nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych na rzecz
Gminy Skąpe. Wyjaśniła, że Wójt Gminy Skąpe podjął działania mające na celu
nieodpłatne nabycie nieruchomości objętej niniejszym projektem uchwały do zasobu
Gminy Skąpe. Pozyskanie działki nr 507/4, obręb Ołobok, gmina Skąpe jest niezbędne
w celu powiększenia cmentarza komunalnego w miejscowości Ołobok.
Radna Zdzisława Mikołajczak zapytała o możliwość przejęcia od ANR działki
zlokalizowanej za blokami w Niekarzynie na cele Wspólnoty Mieszkaniowej. Mieszkańcy
bloków chcąten teren zagospodarować.
Wójt odpowiedział, że nie widzi przeciwwskazań, aby teren dla Wspólnoty pozyskać pod
warunkiem, że nie dotyczy to terenu cmentarza w Niekarzynie. Dodał, że
prawdopodobnie gmina będzie przejmowała od Spółdzielni działki wokół bloków
w Niekarzynie i Radoszynie właśnie dla mieszkańców wspólnot.
W wyniku głosowań komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Inspektor Urzędu Gminy Joanna Leśna-Kuś omówiła projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżaw w trybie bezprzetargowym. Kolejno
omówiła każdą z dzierżaw. W wyniku dyskusji postanowiono o wykreśleniu z § 1 pkt 4
dotyczącego dzierżawy działki Nr 148/1 obręb Niesulice do czasu uporządkowania
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sytuacji związanej z wodami powierzchniowymi po budowie chodnika w Niesulicach.
Następnie w § 2 postanowiono o dzierżawie części gruntu o pow. 1000 m2 oznaczonego
geodezyjnie nr 333/92 obręb Międzylesie na okres 5 lat.
Radny Mariusz Kuźmicz zwrócił uwagę, że na cmentarzu komunalnym w Skąpem tablica
z regulaminem jest ustawiona w niefortunnym miejscu. Wielu ludzi uderzyło już w nią
głową, więc prosi o jej przestawienie.
Radny Piotr Olszewski opuścił posiedzenie.
Radny Andrzej Sworek zapytał o wysokość stawki opłaty za ustawienie reklamy na
gruncie gminnym.
Inspektor Joanna Leśna-Kuś odpowiedziała, że jest to kwota 120 zł rocznie dla reklam
zajmujących powierzchnię do 2 m.
Radny Andrzej Sworek jest zdania, że jest to zbyt niska opłata i proponuje ją zwiększyć.
Inspektor Joanna Leśna-Kuś dodała, że na terenie naszej gminy ogłaszają się zwykle
nasi przedsiębiorcy. Jest to pierwszy przypadek przedsiębiorcy z zewnątrz.
W wyniku głosowań komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały ze
zmianami.
10) Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko omówiła projekt uchwały w sprawie regulaminu
korzystania z gminnych boisk sportowych. Wyjaśniła, że Lubuski Związek Piłki Nożnej
wymaga, aby na boiska, na których odbywają się rozgrywki, były ustanowione
regulaminy. Wobec tego przygotowany został projekt uchwały.
Radny Andrzej Stańczak poprosił, aby regulamin został uwidoczniony przy boisku.
Sekretarz potwierdziła, że jeśli zapisy regulaminu zostaną przyjęte przez nadzór prawny
Wojewody Lubuskiego, tablice zostaną umieszczone na boiskach.
Radny Mariusz Kuźmicz zapytał czy przedstawiciele klubów sportowych np. z Ciborza
widzieli projekt uchwały.
Sekretarz odpowiedziała, że stadion sportowy w Ciborzu i boiska Orlik mają swoje
regulaminy i ten projekt tych obiektów nie dotyczy.
W wyniku głosowań komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
11) Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie sprzeciwu wobec
zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce. Poinformowała, że wpłynęło do
niej pismo ze Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego z propozycją włączenia się
w ogólnopolską akcję obrony samorządności, która powstała z inicjatywy Związku Gmin
Wiejskich RP. Na tę okoliczność stworzono omawiany projekt uchwały, który w ankiecie
poparło 90 % gmin członkowskich.
W wyniku głosowania projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przy jednym
głosie „wstrzymującym się” z Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej.
Wójt Zbigniew Woch zabierając głos poinformował, że u prezydenta Zielonej Góry
odbyło się spotkanie, podczas którego zaproponował, aby wójtowie, burmistrzowie
i prezydenci nie współuczestniczyli w podejmowaniu decyzji, odnośnie inicjowania tej
uchwały, gdyż nie dotyczy ona włodarzy gmin tylko mieszkańców. To właśnie im odbiera
się możliwość wyboru najlepszego kandydata z korzyścią dla kandydatów partyjnych.
Jest przeciwnikiem dwukadencyjności, ale obawia się, że taka ustawa zostanie podjęta.
Na swoim przykładzie może opisać etapy wdrażania się do bycia wójtem. W pierwszej
kadencji tak naprawdę uczył się funkcjonowania samorządu i zarządzania nim. Dopiero
w drugiej kadencji miał tyle wiedzy i umiejętności, że mógł się czuć prawdziwym
gospodarzem gminy. Limitowanie kadencyjności wpływa negatywnie na motywację do
pracy i podejmowania trudnych decyzji, gdyż bez względu na zaangażowanie wójta
i sukcesy, jego misja i tak nie zostanie przedłużona. Ci, którzy nawołują do
dwukadencyjności, są populistami. Życzy Polsce, aby te przepisy nigdy nie zostały
wprowadzone, ponieważ osłabiłyby możliwości funkcjonowania samorządów i je
upolityczniły.
Radny Andrzej Sworek nie zgadza się ze stanowiskiem Wójta. Uważa, że radni
wybierani są spośród mieszkańców, a wójtowie tam, gdzie mają większy elektorat.
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Radny Mariusz Kużmicz uważa, że jeśli dwukadencyjność miałaby zostać wprowadzona,
to powinna obejmować także posłów. Odnośnie samego słowa populizm to oznacza ono
„wolę ludu”, ale jego znaczenie zostało przeinaczone.
Wójt odnosząc się do słów radnego Sworka powiedział, że dwukadencyjność wzmocni
pozycję i inwestycje w dużych miejscowościach, zamiast przyświecać idei solidaryzmu,
rozłożonej oczywiście w czasie.
12) Inspektor Urzędu Gminy Dorota Kuriata przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie terenów zabudowy
mieszkaniowej, budowy pola golfowego, budynków oraz infrastruktury technicznej
w miejscowości Kalinowo, gmina Skąpe. Poinformowała, że uchwała była już
przedmiotem rozważań rady 25 maja 2016 r., jednak z uwagi na błąd formalny,
polegający na nieuchyleniu załącznika i doprowadzeniu tym samym do funkcjonowania
w obiegu prawnym dwóch załączników - została ona uchylona przez nadzór prawny
Wojewody Lubuskiego. Wobec powyższego rozpoczęto nową procedurę od wyłożenia
planu i dalsze procedowanie.
W wyniku głosowań komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Radni Bożena Szczepańska oraz Andrzej Sworek opuścili posiedzenie.
Ad. 5
Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska poddała pod głosowanie wniosek
Komendanta Powiatowego Policji w Świebodzinie w sprawie dofinansowania zakupu
samochodu w wysokości 4 tys. zł. W wyniku głosowania radni jednogłośnie pozytywnie
opowiedzieli się za udzieleniem dofinansowania.
Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła zapoznała radnych z ofertą
firmy specjalizującej się w wykonywaniu badań de nsy to metrycznych (diagnostyka
osteoporozy). Dzienny koszt przebadania około 80 pacjentów to koszt 1600 zł. Istnieje także
możliwość zapewnienia miejsca parkingowego oraz dostępu do energii elektrycznej
i badania będą przeprowadzane odpłatnie na koszt mieszkańców.
Radna Zdzisława Mikołajczak obawia się takich badań, bo nie wierzy w ich
prawdziwość.
Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko wyjaśniła, że badanie zwykle wykonuje
technik, a nie lekarz. Na tym właśnie polega profilaktyka. Jeśli po badaniu są wątpliwości,
pacjent udaje się do lekarza.
Radny Józef Roszczyk uważa, że należy umożliwić mieszkańcom wykonanie badań
odpłatnie.
W wyniku głosowania radni nie wyrazili zgody na sfinansowanie badań z budżetu
gminy (4 radnych było „za” a 5 „przeciwko”).
Radny Krzysztof Szymczak opuścił posiedzenie.
Wójt Zbigniew Woch przedstawił radnym analizę oceny wniosku na budowę sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w m. Niekarzyn wraz z przesyłem ścieków
do m. Pałek, na które to zadanie nie udało się uzyskać dofinansowania (analiza
w załączeniu).
Wójt Zbigniew Woch przedstawił radnym propozycje inwestycji budowy oświetlenia
ulicznego, dla których w bieżącym roku proponuje wykonać dokumentację techniczną
(w załączeniu). Poinformował, że dokumentacja na każdą z lokalizacji to wydatek rzędu
4 tys. zł. W budżecie na ten rok zapisana jest kwota 80 tys. zł na działania związane
z oświetleniem ulicznym. Jeśli poza wspomnianymi lokalizacjami radni mają jeszcze
propozycje, prosi o ich zgłaszanie.
Radny Mateusz Zywert przypomniał o lokalizacji w m. Rokitnica w kierunku
m. Węgrzynice. Miejsce to było już wcześniej zgłaszane.
Wójt potwierdził zasadność oświetlenia ulicznego w tym miejscu. Jeśli radni
zaakceptują przedstawione przez niego osiem lokalizacji, to dodatkowo można będzie
przygotować dokumentację na oświetlenie w m. Łąkie i wspomniane w Rokitnicy.
10 lokalizacji to może być około 30 punktów świetlnych. Wójt podkreślił, że w ramach
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posiadanych środków nie wszystkie z tych miejsc mogą być wykonane w tym roku, chyba że
radni uznają, że miejsca te są ważne i zwiększą budżet.
Wskazane przez Wójta lokalizacje punktów świetlnych zostały przyjęte poprzez aklamację.
Radny Andrzej Stańczak podjął temat naprawy schodów, prowadzących do sali
wiejskiej w Pałcku.
Wójt poinformował, że rozmawiał w tej sprawie z wykonawcą inwestycji. Zadanie
zostanie wykonane w ramach zadań bieżących, do czego zobowiązują nas plany organizacji
w bieżącym roku dożynek gminnych właśnie w Pałcku.
Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska
zamknęła wspólne obrady stałych Komisji Rady Gminy Skąpe.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodnicząca Rady
Halinaj^Ozynska

Protokołowała: Ilona Żalisz
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