PROTOKÓŁ
wspólnego posiedzenia
stałych Komisji Rady Gminy
odbytego w dniu 11 września 2017 r.

Przewodnicząca Rady Gminy Halina Staszyńska, przywitała zebranych radnych,
Wójta Gminy Zbigniewa Wocha, Sekretarza Gminy Alicję Hoppen-Anyszko, Skarbnika
Gminy Brygidę Sewohl oraz zaproszonego przedstawiciela KPP w Świebodzinie
dzielnicowego Michała Suzanowicza i 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 13 (lista obecności
w załączeniu). Następnie zaproponowała, aby do przesłanego porządku posiedzenia
wprowadzić uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi
powiatowej nr 1226F w miejscowości Podła Góra w zakresie chodnika”. Ponieważ więcej
zmian nie zgłoszono, porządek posiedzenia w wyniku głosowania został jednogłośnie
przyjęty i przedstawia się następująco:
1. Spotkanie z dzielnicowym KPP w Świebodzinie.
2. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r.
3. Informacja z windykacji należności za pobór wody i odprowadzanie ścieków za 2016 r.
4. Informacja o stanie zaległości podatkowych za I półrocze 2017 r.
5. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
1) zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2017 rok,
2) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Skąpe na lata 2017-2027,
3) udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Świebodzińskiego,
4) wyrażenia zgody na przyjęcie dotacji ze środków finansowych pozostających
w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Zielonej Górze,
5) ustanowienia trwałego zarządu na rzecz gminnej jednostki organizacyjnej,
6) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
7) wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżaw w trybie bezprzetargowym,
8) przyjęcia od Województwa Lubuskiego przez Gminę Skąpe do realizacji części
zadania publicznego,
9) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy
Skąpe,
10) utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą "Zakład
Gospodarki Komunalnej w Skąpem",
11) przyjęcia do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1226F
w miejscowości Podła Góra w zakresie chodnika".
6. Sprawy różne.
Ad. 1

Przewodnicząca Rady poprosiła o zadawanie pytań dzielnicowemu.
Radny Mariusz Kużmicz zapytał co wiadomo na temat dewastacji namiotów po
festynie w m. Cibórz i czy prawdą jest, że sprawcy zostali wykryci.
Michał Suzanowicz potwierdził, że sprawcy zostali wykryci, są to osoby
siedemnastoletnie i osiemnastoletnie. Przyznali się do winy a akta zostały przekazane do
prokuratury, która skieruje sprawę do sądu.
Radna Bożena Szczepańska zapytała co należy robić w sytuacji, gdy osoba dorosła
kupuje nieletnim alkohol za drobną gratyfikację.
Michał Suzanowicz wyjaśnił, że w takiej sytuacji wystarczy zadzwonić pod numer
alarmowy 997 i zeznać, że taka sytuacja miała miejsce.
Radny Józef Roszczyk przedstawił prośbę mieszkańców miejscowości Łąkie
o sporządzenie notatki służbowej, odnośnie utrudnionego wyjazdu z drogi przy plaży na

drogę powiatową. Drzewa rosnące w pasie drogowym zasłaniają widoczność, a interwencja
w starostwie powiatowym nie przyniosła oczekiwanego efektu, Zdaniem pracownika
starostwa nie ma w tym miejscu problemu.
Michał Suzanowicz stwierdził, że pojedzie sprawdzić to miejsce i zgłosi
przełożonemu.
Sekretarz Alicja Hoppen-Anyszko poprosiła o ponowne przeanalizowanie zmiany
organizacji ruchu na skrzyżowaniu w m. Rokitnica. Drogą z pierwszeństwem jest ta
w kierunku Ciborza, a dużo większy ruch panuje na drodze do i z Ołoboku. Poza tym wjazd
na skrzyżowanie od strony Ołoboku jest utrudniony przez budynek zasłaniające widoczność.
Wójt Zbigniew Woch potwierdził, że temat zgłaszany jest od kilkunastu lat.
Poinformował, że wspólnie z Panem Starostą dokonali objazdu dróg powiatowych, podczas
którego Pan Starosta obiecał, że sprawą ponownie się zajmie.
Radny Andrzej Sworek przybył na posiedzenie o godz. 91S.
Wójt Zbigniew Woch poruszył także temat ograniczeń tonażowych na mostach
zlokalizowanych w drogach powiatowych. Słyszał ostatnio, że firmy zlokalizowane na
obrzeżach Świebodzina, korzystają z tych dróg, dojeżdżając do baz. Taka sytuacja nie ma
nic wspólnego z dowozem towarów.
Michał Suzanowicz stwierdził, że jeden raz w tygodniu patrol policyjny jest na terenie
gminy. Aktualnie komenda boryka się z problemami kadrowymi. W tym roku do komendy
w Świebodzinie potrzebnych jest 20 osób, a póki co przyjęto tylko jedną.
Radna Ewa Kasprzak zauważyła, że młodzi ludzie są zainteresowani pracą w policji,
ale podobno od 6 miesięcy czekają na odpowiedź.
Michał Suzanowicz poradził, aby w tej kwestii samemu dopytywać się w komendzie
wojewódzkiej, ponieważ rekrutacja jest tam prowadzona.
Radna Ewa Kasprzak podjęła temat skrzyżowania w m. Skąpe. Dla samochodów
wyjeżdżających z drogi podporządkowanej przy posesji Nr 36, zupełnie niewidoczna jest
droga z pierwszeństwem od Sulechowa, ponieważ zasłania ją stojący płot. Radna
zastanawia się czy postawienie lustra drogowego nie rozwiązałoby problemu.
Michał Suzanowicz jest zdania, że ZDW może na ten pomysł nie wyrazić zgody,
ponieważ dla tego wyjazdu jest droga alternatywna z drugiej strony kościoła.
Radny Mariusz Kuźmicz zauważył, że podczas remontu drogi wojewódzkiej
w Radnicy okazało się, że wiele płotów było postawionych w pasie drogowym. W przypadku
naszej gminy pewnie jest podobnie.
Sekretarz Alicja Hoppen-Anyszko ma świadomość tej sytuacji, ale zauważyła, że
wytyczenie drogi przez geodetę jest bardzo kosztowne. W Radnicy to zrobiono pewnie
z uwagi na remont.
Radny Karol Dauksza zwrócił uwagę, że przed mostkiem z Radoszyna w kierunku
Łąkiego postawiono znak drogowy ograniczający tonaż do 2,5 t i rolnicy mają problem
z dojazdem do pól.
Michał Suzanowicz podpowiedział, że można by wystąpić do właściciela drogi
o dostawienie znaku, że ograniczenie nie dotyczy pojazdów rolniczych.
Radna Bożena Szczepańska zapytała jak postępować wobec osób, nagminnie
parkujących swoje samochody na nowo wybudowanym chodniku w Niesulicach.
Michał Suzanowicz poradził, aby w takim przypadku zadzwonić pod numer alarmowy
997. Przepis prawa stanowi, że 1,5 m chodnika musi być wolne.
Wobec braku pytać Przewodnicząca rady podziękowała dzielnicowemu za wizytę
i przystąpiła do realizacji kolejnego punktu porządku posiedzenia.
Ad. 2

Skarbnik Gminy Brygida Sewohl omówiła pokrótce informację z wykonania budżetu
za I półrocze 2017 r. (w załączeniu).
Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko zabrała głos w sprawie inwestycji
skanalizowania m. Pałek i zaopatrzenia w wodę m. Radoszyn. Wyjaśniła, że do Urzędu
Marszałkowskiego wpłynęło bardzo dużo wniosków i nie wiadomo jeszcze kiedy konkurs
zostanie rozstrzygnięty.
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Skarbnik Gminy Brygida Sewohl poinformowała, że dotychczas nie udało się uzyskać
dofinansowania na I etap przebudowy ulicy Bolesława Chrobrego w Ołoboku. Obecnie
zmieniliśmy zakres zadania, dostosowując do wymogów konkursu i złożyliśmy ponownie
wniosek do tzw. „schety nówki”.
Wójt Zbigniew Woch przypomniał, że podczas ostatniego posiedzenia komisji radni
podjęli decyzję o niezwiększaniu środków zaplanowanych na zakup wozu asenizacyjnego.
Na jej podstawie przetarg został unieważniony, a w ciągu tygodnia ogłosiliśmy nowy.
Wpłynęła jedna oferta, na kwotę niższą o 12 tys. zł. Aktualnie kompletowane są dokumenty,
niezbędne do podpisania umowy. Zgodnie z zapisami podmiot ma 11 tygodni na
dostarczenie pojazdu. Wobec powyższego najbardziej prawdopodobnym terminem
rozpoczęcia świadczenia usługi wywozu nieczystości ciekłych od mieszkańców będzie
styczeń 2018 r.
Kolejną kwestią poruszoną przez Wójta była budowa stanowiska garażowego dla OSP
w Podłej Górze. W WFOŚiGW złożyliśmy wniosek o dofinansowanie w wysokości 50 %
kosztów budowy. Niestety okazało się, że w 2017 r. OSP nie będą dotowane przez Fundusz,
ponieważ miały możliwość otrzymania środków w 2016 r. Ostatecznie okazało się, że na
podstawie nowych przepisów, zarząd nad Funduszem zostaje przekazany Wojewodzie,
a tam otrzymaliśmy promesę na dofinansowanie budowy stanowiska garażowego. Aktualnie
czynimy starania zmierzające do podpisania umowy.
Radny Andrzej Sworek zapytał czy OSP Niekarzyn swój samochód będą parkowali
w Podłej Górze.
Wójt wyjaśnił, że OSP Niekarzyn otrzyma nowy samochód, a do Podłej Góry zostanie
przekazany ich dotychczasowy pojazd.
Następnie Wójt poinformował radnych, że na nowo wybudowanych punktach
oświetlenia ulicznego w m. Łąkie i Ołobok mieliśmy kłopot, ponieważ jakość opraw nie
odpowiadała specyfikacji warunków atmosferycznych i niestety lampy gasły. Po kilku
miesiącach ostatecznie udało się dojść do porozumienia i w ubiegłym tygodniu otrzymaliśmy
29 nowych opraw, wykonanych w technologii aluminiowej a nie plastikowej.
Radny Jarosław Ślizień zapytał dlaczego zakup komputerów do świetlicy w Ołoboku
ze środków z funduszu sołeckiego, nie został ujęty jako wydatek majątkowy.
Skarbnik Brygida Sewohl wyjaśniła, że jest to wydatek bieżący, ponieważ jest poniżej
3,5 tys. zł, nie jest wykazywany w bilansie i jest umarzany w 100 %.
Radna Halina Staszyńska zauważyła, że na energię elektryczną do biblioteki
w Ołoboku trzeba będzie zabezpieczyć dodatkowe środki, bo zaplanowane nie wystarczą.
Radny Jarosław Ślizień zapytał czy ogrzewanie w bibliotece liczone jest osobno czy
doliczane do całego rachunku.
Wójt wyjaśnił, że tak naprawdę z punktu widzenia budżetu nie ma to większego
znaczenia, bo płatnikiem jest gmina, ale jest osobno obciążana.
Ad. 3

Skarbnik Gminy Brygida Sewohl omówiła temat windykacji należności za pobór wody
i odprowadzanie ścieków za 2016 r. (informacja w załączeniu).
Radna Halina Staszyńska zastanawia się dlaczego zaległości mają tendencję
zwyżkową, podczas gdy w społeczeństwie nie widać już takiej biedy jak wcześniej dzięki np.
500+.
Wójt Zbigniew Woch potwierdził, że sytuacja ta może powodować niepokój
w kontekście tego, że margines biedy się zmniejszył. Niestety wszystkie świadczenia z OPS
łącznie z 500+ nie są zaliczane do dochodu, co w pewnych sytuacjach powoduje, że
egzekucja należności nie jest możliwa. Wobec takiej sytuacji Wójt jest zdecydowany
przeanalizować listę dłużników należności za wodę, pod kątem ich sytuacji majątkowej
i w uzasadnionych przypadkach podejmować czynności związane z odcięciem wody.
Ad. 4

Skarbnik Gminy Brygida Sewohl omówiła temat zaległości podatkowych za I półrocze
2017 r. (informacja w załączeniu). Podsumowując przedstawioną sytuację stwierdziła, że
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zaległości podatkowe od osób fizycznych to ok. 950 tys. zł z czego 4 dłużników stanowi 66 %
tej kwoty.
Radny Jarosław Ślizień zapytał czy przedstawione zadłużenia, gromadzone są przez
lata.
Skarbnik potwierdziła i dodała, że prezentowane dane dotyczą należności głównych.
Wójt odnosząc się do największych zadłużeń wyjaśnił, że w Niesulicach jest problem
z egzekucją, ponieważ mienie znajduje się na gruncie dzierżawionym, a inne dochody
dłużnika są blokowane. Jest jednak szansa na optymistyczne zakończenie tematu, ponieważ
podatnik jest na etapie zbycia nieruchomości. Na pewno wszystkie czynności przewidziane
prawem są przez nas podejmowane. Zaległość generowana przez podatnika z Radoszyna na początku 2017 r. Wójt podjął decyzję o umorzeniu zobowiązań powstałych przez śmiercią
podatnika. Podkreślił, że zobowiązania stają się nieściągalne do pięciu lat wstecz. Pozostała
kwota ok. 228 tys. zł dotyczy już nowych właścicieli, którzy są osobami nieletnimi. Niestety
nie możemy ich skłonić do złożenia informacji podatkowej. W przypadku zaległości z tytułu
podatku rolnego w wysokości 108 tys. zł w m. Skąpe, Wójt był w Urzędzie Skarbowym
i omawiał kwestię przeniesienia akcyzy na zadłużenie, co podatnik sam deklaruje. Na
zakończenie Wójt poinformował, że od jakiegoś czasu w kwestii egzekucji należności
jesteśmy bardziej bezwzględni. W urzędzie wydzieliliśmy nawet osobne stanowisko. Niestety
nie zawsze egzekucja jest możliwa.
Skarbnik dodała, że w przypadku kiedy urząd skarbowy umarza postępowanie
egzekucyjne to i tak gmina jest obciążana kosztami jego prowadzenia.
Ad. 5
1) Skarbnik Gminy Brygida Sewohl przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2017 rok.
Zmiany w planie dochodów:
Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, paragraf 6330
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
Zmiany w planie wydatków
Dział 600 Transport i łączność:
- rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie, paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych, zwiększono o kwotę 40.000,OOzł, w związku z przyjęciem od
Województwa Lubuskiego przez Gminę Skąpe do realizacji części zadania publicznego chodnik wraz z zatoką postojową w miejscowości Skąpe.
- rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych, zmniejszono o kwotę 676.203,OOzł w związku z planowaniem głównych
prac inwestycyjnych dot. przebudowy drogi w Ołoboku w roku 2018,
- rozdział 60095 Pozostała działalność, paragraf 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych, zwiększono o kwotę 7.000,00zł z przeznaczeniem na zakup
wiat przystankowych w m. Zawiszę i Radoszyn.
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami
i nieruchomościami, paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,
zwiększono o kwotę 3.000,OOzł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji
projektowej kanałów dymowych/spalinowych i wentylacyjnych w lokalu komunalnym
Zawiszę 6/2.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412
ochotnicze straże pożarne, paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
zwiększono o kwotę 10.160,OOzł z przeznaczeniem na rozbudowę budynku OSP
w Podłej Górze o dodatkowe stanowisko garażowe.
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
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- rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, paragraf 4300 Zakup usług
pozostałych, zmniejszono o kwotę 10.000,00zł i przeznaczono na remonty pojazdów,
paragraf 6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zwiększono o kwotę
28.222,OOzł z przeznaczeniem 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.
- rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, paragraf 6050 Wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych, zwiększono o kwotę 8.500,OOzł z przeznaczeniem
na modernizację oświetlenia w obiekcie sali gimnastycznej przy PG w Radoszynie.
- rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej,
paragraf 2410 Dotacja otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez
samorządowy zakład budżetowy na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe,
zwiększono o kwotę...
- rozdział 90095 Pozostała działalność, paragraf 4270 Zakup usług remontowych
zwiększono o 10.000,OOzł z przeznaczeniem na remont samochodów służbowych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
- rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby,
paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, zmniejszono o kwotę 5.000,OOzł
(z Funduszu Sołeckiego sołectwa Skąpe, zadanie polegające na zakupie stołów i ław
drewnianych),
paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zmniejszono o kwotę
858,67zł
(z funduszu sołeckiego sołectwa Skąpe, zadanie polegające na Budowie wiaty
wraz z zagospodarowaniem terenu). Wyżej wymienione środki przeznaczono na nowe
zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Skąpe,
- rozdział 92195 Pozostała działalność, paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe,
zmniejszono o kwotę 4.500,00zł, paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia,
zwiększono o kwotę 2.500,OOzł, paragraf 4300 Zakup usług pozostałych, zwiększono
o kwotę 2.000,OOzł. Zmiany w tym rozdziale dotyczą wydatków na organizację dożynek
gminnych.

Dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601 Obiekty sportowe,
paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zwiększono o kwotę
6.238,96zł i stanowią wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa
Skąpe na zadanie polegające na położeniu polbruku - kostki pod wiatę na boisku
sportowym w Skąpem,
paragraf 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, zmniejszono
o kwotę 380,29zł (z funduszu sołeckiego sołectwa Skąpe, zadanie polegające na
zakupie urządzeń do siłowni zewnętrznej). Środki przeznaczono na nowe zadanie
realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Skąpe.
Radny Mariusz Kużmicz zapytał o powód zakupów wiat przystankowych do Radoszyna
i Zawisza.
Sekretarz Alicja Hoppen-Anyszko wyjaśniła, że do m. Zawiszę wiata będzie zakupiona
w ramach funduszu sołeckiego, natomiast wiata w Radoszynie została zdewastowana
i zostanie zakupiona za środki z ubezpieczenia.
Radny Andrzej Stańczak zgłosił do remontu wiatę przystankową przy placu zabaw
w Pałcku.
Sekretarz jeszcze raz podkreśliła, że wspomniane wyżej zakupy wiat nie obciążają
budżetu, dlatego proponuje, aby w Pałcku zakupić czy wyremontować wiatę w ramach
środków z funduszu sołeckiego. Następnie Sekretarz poinformowała, do projektu
budżetu proponuje jeszcze wprowadzić zmianę dot. zabezpieczenia kwoty 30 tys. zł na
budowę chodnika w Podłej Górze, z kostki pozyskanej ze Starostwa Powiatowego
w Świebodzinie.
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Skarbnik Brygida Sewohl dodała, że ponieważ inwestycja remontu ul. Chrobrego
w Ołoboku zostaje przeniesiona na następny rok, więc środki finansowe na Podłą Górę
mogą być przepisane z tego zadania.
Radny Andrzej Sworek opuścił salę posiedzeń godz. 1030.
Wójt Zbigniew Woch zabrał głos w sprawie planowanych wydatków inwestycyjnych.
Wyjaśnił, że temat budowy zatoczki przy cmentarzu komunalnym w Skąpem
sygnalizował już 2016 r. W ZDW prowadził rozmowy, w efekcie których w 2016 r.
przygotowana została dokumentacja remontu drogi na odcinku Skąpe-Radoszyn.
Ponadto udało się uzyskać obietnicę, że jeśli pojawią się wolne środki w ZDW, zostaną
przeznaczone na ten remont. Żeby zachęcić właściciela drogi do remontu, Wójt
zobowiązał się, że gmina pokryje 50 % kosztów budowy zatoczki przy cmentarzu
w Skąpem. Ponieważ inwestycja nie pojawiła się w kalendarzu prac, Wójt złożył
propozycję, że gmina sama wykona zatoczkę. Ostatecznie udało się w ZDW
zabezpieczyć kwotę 1,6 min zł na I etap przebudowy drogi (począwszy od Skąpego
w kierunku Radoszyna). Aktualnie wyłaniany jest wykonawca remontu, więc jeśli się uda,
w październiku ruszy remont.
Następnie Wójt odniósł się do inwestycji wspólnych ze Starostwem Powiatowym
w Świebodzinie. W 2016 r. uzgodniony został cykl przedsięwzięć chodnikowych przy
drogach powiatowych. Starostwo wykonało dokumentację na budowę chodnika
w Ołoboku od ul. Nadbrzeżnej do ul. Słonecznej. Wartość kosztorysowa inwestycji to ok.
300 tys. zł. Uzgodniono, że Gmina przejmie realizację zadania, dzieląc koszty pomiędzy
siebie i powiat. Wójt ma nadzieję, że uda się znaleźć wykonawcę w tej kwocie. Termin
wykonania zadania - połowa grudnia 2017 r., a przetarg zostanie ogłoszony jeszcze
w tym tygodniu. Kolejna inwestycja chodnikowa dotyczy m. Podła Góra. Niestety nie uda
się wykonać prac własnymi siłami. Ze Starostwa pozyskaliśmy kostkę, dokupiliśmy
krawężniki i chcemy wyłonić wykonawcę zadania. W dalszej części Wójt poinformował,
że prawdopodobnie jeszcze na sesję wprowadzone zostanie zadanie dot. wymiany
chodnika w m. Ołobok. Ze Starostwa na ten cel pozyskaliśmy ok. 350 m kostki
chodnikowej. Koncepcja przewiduje wymianę chodnika od ul. Nadbrzeżnej do
ul. Krośnieńskiej, a jeśli materiału zostanie to także od budynku ośrodka zdrowia prawą
stroną w kierunku wsi. Musimy skosztorysować wydatki i spróbujemy zabezpieczyć
środki jeszcze na najbliższą sesję. Być może dla potencjalnego wykonawcy
atrakcyjniejsza będzie oferta na dwa przedsięwzięcia.
Radny Mariusz Kuźmicz zauważył, że skoro środki zabezpieczone na remont ul.
Chrobrego zostaną wydane na chodniki, to na wkład własny do „schetynówki" nie
będziemy mieli.
Skarbnik wyjaśniła, że na Ołobok środki będą z budżetu na 2018 r.
Wójt kontynuując wypowiedź dot. przedsięwzięć inwestycyjnych poinformował, że
w kwestii budowy chodnika Błonie-Węgrzynice Pan Starosta poprosił o kilka dni do
namysłu. Kosztorys tych prac opiewa na kwotę 400 tys. zł. Wójt pozwolił sobie
zaproponować wykonanie montażu finansowego po 50 %, wiedząc, że Starostwo tylko
z własnych środków zadania nie wykona. Ma nadzieję, że zaproponowany przez niego
układ, będzie szansą dla realizacji przedsięwzięcia.
Radny Mariusz Kuźmicz zapytał ile środków było w budżecie przeznaczonych na
inwestycję na ul. Chrobrego w Ołoboku. Mieliśmy inwestować w drogi gminne, a póki co
działania prowadzone są przy drogach powiatowych.
Skarbnik stwierdziła, że sprawdzi tę informację i poinformuje radnego.
Wójt wyjaśnił, że wszystkie duże inwestycje w gminie planowane są ze środków
pochodzących z kredytów. Jeśli któraś nie zostaje wykonana, to nie oznacza, że zostają
wolne środki finansowe
Sekretarz Alicja Hoppen-Anyszko dodała, że gmina, pomagając w budowie chodników,
nie inwestuje w mienie powiatowe tylko w bezpieczeństwo mieszkańców. Większość
gmin wykonuje te zadania w montażach finansowych lub nawet samodzielnie.
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Wójt potwierdził, że Starostwo nie wykona żadnego zadania, jeśli gmina nie wystąpi
z inicjatywą i nie zadeklaruje 50 % udziału w kosztach. Sukcesywnie w miejscowościach
przy drogach powiatowych staramy się przeprowadzać inwestycje chodnikowe.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały w sprawie
zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2017 rok.
W wyniku głosowania komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Skarbnik Gminy Brygida Sewohl przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na lata
2017-2027.
Wyjaśniła, że zaktualizowano załącznik nr 1 w związku ze zmianami w budżecie w roku
2017 oraz planami na kolejne lata. Ponadto zaktualizowano załącznik nr 3 w zakresie
realizowanych przedsięwzięć.
W wyniku głosowania komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Wójt Zbigniew Woch dodał, że do 15 września br. Musimy złożyć wniosek do Wojewody,
ale cały czas czekamy na zgodę Ministerstwa............................... odnośnie odstępstwa
od zmiany parametrów technicznych. Okazało się, że droga za trafostacją jest zbyt
wąska i nie ma właściwych parametrów. Podjęliśmy decyzję że wniosek obejmie remont
drogi do tego miejsca.
Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko omówiła projekt uchwały w sprawie udzielenia
pomocy rzeczowej dla Powiatu Świebodzińskiego. Gmina Skąpe zakończyła realizację
powierzonego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1223F w
Niesulicach w zakresie utwardzenia kostką betonową ciągu pieszego”. Na podstawie
niniejszej uchwały zostanie podpisana umowa, na mocy której efekty tejże inwestycji
zostaną przekazane Powiatowi Świebodzińskiemu.
W wyniku głosowania komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko omówiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na przyjęcie dotacji ze środków finansowych pozostających w dyspozycji
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
Wyjaśniła, że w dniu 31.10.2016 r. Gmina Skąpe złożyła w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze wniosek o dofinansowanie
zadania pt. „Rozbudowa budynku OSP w Podłej Górze o dodatkowe stanowisko
garażowe”. Rozbudowa budynku OSP w Podłej Górze jest koniecznym działaniem w
związku z planami przekazania tejże jednostce w roku 2017 przez jednostkę OSP
Niekarzyn średniego samochodu pożarniczego. Gmina Skąpe zobowiązana jest zawrzeć
z WFOSiGW w Zielonej Górze umowę o przyznaniu dotacji. Jednym z niezbędnych
dokumentów wymaganych do podpisania umowy jest uchwała Rady Gminy w sprawie
przyjęcia dotacji ze środków pozostających w dyspozycji WFOŚiGW.
W wyniku głosowania komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko omówiła projekt uchwały w sprawie
ustanowienia trwałego zarządu na rzecz gminnej jednostki organizacyjnej. Wyjaśniła, że
jednym z zaleceń pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej było właśnie ustalenie
trwałego zarządu na nieruchomościach Skąpe nr 49 na rzecz OPS w Skąpem. Ponadto,
za zgodą rady, organ może udzielić bonifikaty od opłat rocznych. Proponuje się, aby
była to najwyższa możliwa bonifikata czyli w wysokości 99%.
W wyniku głosowania komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały,
wraz z zapisem o zastosowaniu 99% bonifikaty.
Inspektor Urzędu Gminy Joanna Leśna-Kuś omówiła projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Wyjaśniła,
że przedmiotowy wniosek rozpatrywany był na wspólnym posiedzeniu w miesiącu maju.
Podczas obrad ustalono, że dzierżawę działki należy uzdolnić z najemcami budynku
mieszkalnego znajdującego się na ww. nieruchomości. Odbyła się wizja lokalna podczas
której ustalono, że droga zostanie przeniesiona z drugiej strony budynku, a dzierżawca
zobowiązał się ją przygotować. Mieszkańcy nieruchomości nie wypowiedzieli się
w przedmiotowej sprawie, co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody.
W wyniku głosowania komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
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7) Inspektor Urzędu Gminy Joanna Leśna-Kuś omówiła projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżaw w trybie bezprzetargowym. Wątpliwości
radnych pojawiły przy dzierżawach zlokalizowanych w okolicy placu targowego w m.
Cibórz (pkt 4 i 5). Na jednym z terenów faktycznie odbywa się handel, natomiast dwóch
mieszkańców wnioskuje o jego dzierżawę na cele rekreacyjne, a drugi teren
zlokalizowany jest bezpośrednio przy pierwszym.
Radna Agnieszka Żak-Gwizda jest zdania, że skoro mieszkańcy w tej kwestii są
w konflikcie, najlepiej nie wydawać zgody na dzierżawę.
Radny Mariusz Kuźmicz z uwagi na istniejący spór, nie chciałby wypowiadać się po
żadnej ze stron. Ewentualnie przeprowadzić wizję lokalną w terenie.
Wójt Zbigniew Woch przypomniał, że w przypadku dzierżaw zlokalizowanych przy
wspólnotach mieszkaniowych, zasięgaliśmy opinii wspólnot. W tym przypadku mamy do
czynienia z bliskością placu targowe, wobec czego zasadną byłaby opinia Zarządu
Osiedla.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wykreślenie z § 1 projektu uchwały
pkt 4 i 5. W wyniku głosowania radni jednogłośnie opowiedzieli się za wykreśleniem.
Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały.
W wyniku głosowania komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
8) Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko omówiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia
od Województwa Lubuskiego przez Gminę Skąpe do realizacji części zadania
publicznego. Poinformowała, że o inwestycji właściwie opowiedział już Wójt. Dodała
tylko, że w przedłożonym radnym projekcie nastąpi zmiana brzmienia § 1. Nowe
brzmienie jest następujące: „Gmina Skąpe przyjmuje od Województwa Lubuskiego do
realizacji część zadania publicznego, polegającego na przebudowie drogi woj. nr 276
relacji Krosno Odrzańskie - Świebodzin na odcinku od km 28+407 do 29+406,5 chodnik wraz z zatoką postojową w miejscowości Skąpe."
W wyniku głosowania komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
9) Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Skąpe.
Wyjaśniła, że w lipcu 2017 r. wystąpiono do Gminy Skąpe z prośbą o ujęcie w „Planie
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Skąpe” inwestycji polegającej na budowie
urządzeń infrastruktury technicznej w postaci wolnostojącej instalacji fotowoltaicznej,
którą zaplanowano do realizacji w latach 2018-2020 w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego - Lubuskie 2020. Prośba podyktowana była faktem, iż podmiot zamierza
uzyskać dofinansowanie ze środków unijnych na realizację przedmiotowej inwestycji,
natomiast jednym z warunków aplikowania o te środki jest obecność danego podmiotu
i planowanych przez niego zadań w PGN. Sekretarz podkreśliła jednak, że jeśli do sesji
nie otrzymamy niezbędnych opinii z RDOŚ oraz od Wojewódzkiego Inspektora
Sanitarnego, to uchwała zostanie wycofana.
Radny Jarosław Ślizień zapytał gdzie planowana jest budowa farmy.
Wójt Zbigniew Woch poinformował o dwóch przedsięwzięciach: na pierwsze,
zlokalizowane na gruntach prywatnych od skrzyżowania w m. Łąkie w kierunku
Radoszyna, jest już pozwolenie na budowę, natomiast drugie to działka gminna za m.
Skąpe (byłe wysypisko śmieci).
W wyniku głosowania komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
10) Wójt Gminy Zbigniew Woch omówił projekt uchwały w sprawie utworzenia
samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą "Zakład Gospodarki Komunalnej
w Skąpem". Jeszcze raz nakreślił radnym, dlaczego podejmowana jest taka decyzja.
W celu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej postanowiliśmy zlikwidować
Zakład i włączyć go do struktury urzędu i taki zabieg nie miał wpływu na możliwości
odliczania podatku VAT. Obecnie wskutek zmiany interpretacji przepisów, poziom
odzyskiwania VAT obniżył się do 10-11%. Wobec tego postanowiliśmy ponownie
otworzyć zakład gospodarki komunalnej i umożliwić sobie odpisywanie VAT w znacznym
procencie. Jeśli chodzi o mieszkańców, dla nich sposób funkcjonowania nie ulegnie
zmianie.
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Radny Mariusz Kuźmicz zapytał czy w związku z powyższym przewiduje się zmiany
kadrowe.
Wójt odpowiedział, że na ten moment decyzje w tym zakresie nie były jeszcze
podejmowane. Nie wyklucza jednak, że w najbliższym czasie będziemy musieli przyjąć
jednego lub dwóch pracowników, chociażby z uwagi na usługę wywozu nieczystości
płynnych od mieszkańców. Wspomniał też, że nie cały referat gospodarki komunalnej
zostanie wcielony do utworzonego zakładu. Zakład będzie zajmował się tylko i wyłącznie
gospodarką wodno-ściekową. Dzięki temu ograniczymy wysokość dotacji z gminy, a to
także ma wpływ na odliczenie podatku VAT.
Radny Jarosław Ślizień zastanawia się czy nie właściwiej byłoby utworzyć spółkę z o.o.
Wójt wyjaśnił, że w pierwszym roku funkcjonowania takiej spółki koszty musielibyśmy
przenieść na mieszkańców gminy, a tego chcielibyśmy uniknąć. Specjaliści, którzy
doradzają gminie zarówno w kwestiach odliczenia VAT, jak i gospodarki wodnościekowej także stoją na stanowisku, że utworzenie zakładu komunalnego będzie
optymalnym rozwiązaniem.
Sekretarz Alicja Hoppen-Anyszko poinformowała radnych, że do przesłanego projektu
uchwały prosi o wprowadzenie zmian w § 4 i 5 dotyczących spraw czysto księgowych.
W wyniku głosowania projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przy jednym
głosie wstrzymującym się z Komisji ds. Porządku Publicznego, Spraw Komunalnych,
Mieszkaniowych i Ochrony Środowiska.
11) Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko przedstawiła projekt uchwały w sprawie
przyjęcia do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1226F
w miejscowości Podła Góra w zakresie chodnika".
Ponieważ wcześniej była już mowa o tym działaniu Przewodnicząca Rady poddała pod
głosowanie przyjęcie projektu uchwały.
W wyniku głosowania komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
12) Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko poprosiła o wprowadzenie do porządku obrad
jeszcze jednego projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn.
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1223F w miejscowości Ołobok w zakresie chodnika”.
W wyniku głosowania projekt został wprowadzony do porządku obrad i przy jednym
głosie „przeciw” z Komisji ds. Porządku Publicznego, Spraw Komunalnych,
Mieszkaniowych i Ochrony Środowiska został pozytywnie zaopiniowany,
Ad. 6
Radna Ewa Kasprzak poinformowała, że przy posesji Nr 45 i 46 pomimo wysypania
tłucznia w dalszym ciągu jest dziura.
Wójt odpowiedział, że jak wyschnie kałuża, tłuczeń zostanie dosypany.
Radny Karol Dauksza poinformował, że przy placu zabaw w Radoszynie, który będzie
ogradzany, od wielu lat stoi samochód ciężarowy. Radny prosi, aby spowodować jego
usunięcie.
Wójt obiecał zająć się tematem i zapytał radnego czy wyrazi zgodę, aby w pierwszej
kolejności wykonać ogrodzenie przedszkola w Ciborzu, a później placu zabaw
w Radoszynie.
Radny Karol Dauksza wyraził zgodę na prośbę Wójta.
Radna Zdzisława Mikołajczak poinformowała, że przy sali wiejskiej w Niekarzynie płot
został już przesunięty. Niestety obecnie nie ma możliwości składowania drewna, dlatego
prosi o dostawienie przęseł. Radna zwróciła także uwagę, że ponownie w miejsce starego
wysypiska śmieci mieszkańcy zwożą odpady. Prosi, aby zająć się tym tematem. Następnie
poinformowała, że strażacy z OSP Niekarzyn zgłaszają, że nie mają w remizie wody bieżącej
ani toalety i jest to dla nich problem.
Radny Wiesław Zawiślak stwierdził, że strażacy nie przebywają stale w remizie,
spotykają się tylko na zebraniach.
Wójt zauważył, że dobrze by było, gdyby w remizach były zaplecza socjalne. Jednak
poza kwestią finansową problemem jest wielkości tych miejsc. W przyszłości można by się
zastanowić nad tymi udogodnieniami.
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Radna Zdzisława Mikołajczak poinformowała, że zapoznała się z opinią dot. stanu
technicznego budynku po remizie strażackiej w Niekarzynie. Radna nie ukrywa, że wołałaby,
aby budynku nie rozbierać, bo przydałby się na potrzeby sołectwa. Zapytała czy istnieje
możliwość, aby jeszcze raz ktoś obejrzał budynek, bo może jednak nadaje się do remontu.
Wójt odpowiedział, że właściwie bez ekspertyzy widać, że budynek nadaje się do
wyburzenia. Jeśli pomieszczenie gospodarskie jest we wsi potrzebne, to musielibyśmy się
nad tą kwestią zastanowić.
Radna Zdzisława Mikołajczak dodała jeszcze, że nowo postawiony płot z siatki przy
sali wiejskiej wygląda niestety ohydnie.
Wójt stwierdził, że nie wypowie złego słowa pod kątem właścicieli działki sąsiadującej
z salą, bo dzięki nim w dalszym ciągu jest podłączona woda.
Radny Andrzej Stańczak zapytał czy drzewa rosnące przy drodze powiatowej PałekNiekarzyn będą przycinane.
Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko powiedziała, że zapytanie przekaże
w Starostwie.
Radny Andrzej Stańczak zapytał czy działania podejmowane na cmentarzach
komunalnych, będą realizowane także w Pałcku.
Wójt odpowiedział, że do budżetu na 2018 r. będzie tą inwestycje proponował.
Radna Halina Staszyńska poprosiła o przycięcie suchych gałęzi na drzewie rosnącym
przy kranie na cmentarzu w Ołoboku. Zapytała też czy w kwestii płotu Wójt rozmawiał
z księdzem proboszczem.
Radny Andrzej Stańczak jest zdania, że skoro płot jest własnością kościoła, to niech
kościół go naprawia.
Radny Jarosław Ślizień zauważył, że przy wszystkich drzewach na cmentarzu
należałoby wyciąć suche gałęzie.
Radny Mariusz Kuźmicz zapytał czy do 1 listopada zostanie przygotowany parking
wzdłuż płotu na cmentarzu komunalnym w Skąpem.
Wójt odpowiedział, że chciąłby, aby te prace zostały wykonane, ale w głównej mierze
skupił się na zadaniu przed cmentarzem. Na sesję październikową będzie prosił
o zabezpieczenie środków na dokupienie materiału.
Radny Andrzej Stańczak zapytał o inwestycje dot. nowych punktów świetlnych.
Wójt wyjaśnił, że aktualnie wykonywana jest dokumentacja.
Radny Mariusz Kuźmicz zawnioskował o przygotowanie terenu i wyznaczenie
parkingu dla samochodów przy bloku Nr 21 w Ciborzu (przedszkole).

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia, Przewodnicząca zamknęła wspólne
posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy Skąpe.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
A
Przewodnicząca
ica .Rady

Halina Steijlzynska
Protokołowała: Ilona Żalisz
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