PROTOKÓŁ
wspólnego posiedzenia
stałych Komisji Rady Gminy
odbytego w dniu 27 maja 2015 r.

W związku z nieobecnością Przewodniczącej Rady Gminy i W-ce Przewodniczącego Rady
Gminy, obecni na posiedzeniu radni zaproponowali i przegłosowali kandydaturę radnego Józefa
Roszczyka, jako prowadzącego wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy Skąpe. Radny
Józef Roszczyk przywitał obecnych radnych, a także Wójta Gminy, Skarbnika Gminy, Sekretarza
Gminy oraz Strażnika Gminnego Juliusza Tomaszewskiego. Poinformował, że na stan 15 radnych,
obecnych jest 11 (lista obecności w załączeniu). Następnie zaproponował, aby do przesłanego
porządku posiedzenia wprowadzić zmiany, polegające na zamianie kolejności omawiania punktów
1 i 2. W wyniku głosowania porządek został jednogłośnie przyjęty i przedstawia się następująco:
1. Informacja z działalności na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie gminy kontrole przeprowadzone przez Strażnika Gminnego.
2. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Skąpe za 2014 r.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
1) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na
lata 2015 - 2018,
2) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Skąpe na rok 2015,
3) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego
na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym,
4) wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżaw na czas nieokreślony w trybie
bezprzetargowym,
5) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieokreślony w trybie
bezprzetargowym,
6) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieokreślony w trybie
bezprzetargowym,
7) przyjęcia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Zielonej Górze,
8) uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Skąpe”,
9) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017,
10) zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz
wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości ich wynagrodzenia,
11) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki
Społecznej,
12) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji ds. Porządku Publicznego, Spraw
Komunalnych, Mieszkaniowych i Ochrony Środowiska,
13) odwołania Skarbnika Gminy Skąpe.
4. Sprawy różne.
Ad. 1
Strażnik Gminny Juliusz Tomaszewski przedstawił sprawozdanie na rzecz ochrony
środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Skąpe za rok 2014-2015 (w załączeniu).
Radny Krzysztof Janowicz zapytał jaki procent domostw w Gminie nie podłączonych jest do
kanalizacji.
Sliażnik odpowiedział, że nie zliczał ogólnie, tylko w podziale na poszczególne miejscowości.
Informacje takie są najbardziej miarodajne i na bieżąco uaktualniane z pracownikami wydziału
gospodarki komunalnej

Radny Krzysztof Szymczak chciałby otrzymać wykaz przygotowany przez Strażnika.
Wójt potwierdził, że wszyscy radni na sesji otrzymają wykazy i w 2016 r. będzie można
zweryfikować bieżący stan. Podsumował, że zasadniczo podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnych
w gminie nie wyglądają źle. Zapewne z różnych powodów jakiś odsetek domostw nigdy nie będzie

podłączonych. Dziwi go, że ludzie wolą płacić dwa razy więcej za opróżnianie szamba. Podejrzewa,
że główną przyczyną takiego stanu jest koszt wykonania przyłączenia do sieci. Dodał, że cieszy go
stale rosnąca liczba podłączeń do sieci w miejscowości Rokitnica i za to podziękował radnemu
Mateuszowi Zywertowi i sołtysowi Wiesławowi Łajeczce.
Radny Krzysztof Szymczak zauważył, że jest ustawa o utrzymaniu porządku i czystości
w gminach, która nakłada na właścicieli obowiązek przyłączenia do wybudowanej sieci.
Strażnik potwierdził, że obowiązek jest, ale w przepisach nie ma wskazanego terminu na
podłączenie.
Wójt dodał, że przepisy w tym zakresie są nieskuteczne. Nikt nie może nakazać podłączenia,
bo nie ma sankcji za nie wypełnienie obowiązku.
Radny Krzysztof Janowicz zaproponował, aby gmina wystąpiła z propozycją rozłożenia na
raty należności za wykonanie przyłącza osobom, dla których jest to zbyt duży koszt.
Wójt uważa, że pomysł ten jest godny rozważenia, szczególnie względem rodzin o niższym
statusie socjalnym, czy wielodzietnych. Radni indywidualnie mogą zapytać strażnika o osoby, które
nie są podłączone do sieci, w gospodarce komunalnej sprawdzić koszty podłączenia i nad każdym
przypadkiem zastanowić się indywidualnie.
Radny Józef Roszczyk zapytał czy nakładanie mandatów karnych daje oczekiwane rezultaty,
na przypadku miejscowości Łąkie, Strażnik poinformował, że jedna rodzina już podłączyła
nieruchomość, a druga jest w trakcie załatwiania formalności.
Radny Józef Roszczyk zapytał czy Strażnik na wspomniane kontrole jeździ sam.
Strażnik odpowiedział, że kontrole odbywają się zawsze w obecności pracownika gminy.
Obecnie jest to pracownik Wydziału Gospodarki Komunalnej pan Wojciech Gorsiak.
Wobec wyczerpania pytań do Strażnika, prowadzący obrady podziękował za przedstawienie
sprawozdana, które zostało przyjęte poprzez aklamację.
Ad. 2

Skarbnik Gminy Jarosław Wisz poinformował, że wszystkim radnym zostało doręczone
sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Skąpe za 2014 r., dlatego też pokrótce omówił dochody
i najważniejsze wydatki (sprawozdanie w załączeniu).
Radny Krzysztof Szymczak stwierdził, że życzyłby wszystkim, aby budżet za 2015 r. został
wykonany tak samo i zaniknął się nadwyżką 2 min zł.
Radny Andrzej Sworek zapytał jaki jest okres eksploatacyjny lub gwarancyjny ścieżek
rowerowych. Zauważył, że przy kanale Ołobok od strony Niesulic nie ma znaku wskazującego dojazd
do ścieżki.
Wójt odpowiedział, że znak został już zamówiony i zostanie ustawiony przy
przepompowni P6. Następne odnosząc się do sprawozdania z wykonania budżetu przypomniał, że
w lokalnej gazecie świebodzińskiej w kwietniu ubiegłego roku ukazał się artykuł, informujący
o fatalnym stanie finansów gminy. Napisano o zadłużeniu sięgającym 10 min zł. Prognozowano
wysokość zadłużenia na poziomie ok. 3,9 min i ostatecznie tak się stało. Wspomniał, że technika
obliczania wskaźników dla gmin jest inna. W przypadku naszej gminy wyszło 18 % w stosunku do
dochodów. Gdybyśmy przeanalizowali strukturę wydatków, okazałoby się, że wysokości wydatków
inwestycyjnych w budżetach wielu lat osiąga wskaźnik 30 % dochodów budżetowych. Przy tak dużym
zaangażowaniu środków w inwestycje, zadłużenie gminy jest naprawdę niewielkie. Zastanawia się
czy pisanie o katastrofalnej sytuacji finansów gminy jest wynikiem niewiedzy, czy świadomym
działaniem skierowanym na osiągnięcie żądanego wyniku wyborczego.
Odnosząc się do kosztów funkcjonowania administracji Wójt przypomniał, że byliśmy jedną
najtańszych gmin wiejskich w przedziale od 5 -10 tys. mieszkańców, mając zaledwie niewielu więcej
mieszkańców ponad te 5 tys. i zajmowaliśmy w rankingu 2 miejsce. Teraz ta sytuacja się zmieni,
ponieważ zakład gospodaiki kuniuiialiicj zumiał widziałem gnilny i kuszty jego funkcjonowania,
zostaną doliczone. Nie przywiązywałby jednak do tych wskaźników zbyt dużej wagi, gdyż w dużej
mierrr 7a1<“żąnnr nd struktury wydatków’ W Gminie Skąpe za 2014 r. koszty administracji wyniosły
ok. 9 % budżetu.
W temacie przeprowadzonych inwestycji Wójt wymienił te największe: budowa kanalizacji sanitarnej
w Rokitnicy, sali sportowej w Ołoboku, świetlicy wiejskiej w Zawiszu, ścieżki rowerowej OłobokLubogóra, ścieżki przy kanale Ołobok czy chodnika w Niekarzynie. Oprócz tego zrealizowano kilka

mniejszych inwestycji. Budżet w tym zakresie był ciężki, jak każdy, ale tak jak inne zakończył się
sukcesem. Wszystkiego co planujemy nie udaje się wykonać jednym czasie Proces zmiany
i budowania gminy biegnie cały czas.
Reasumując wykonanie budżetu za 2014 r. ocenia pozytywnie. Za tym sukcesem stoją wszyscy.
Zgoda i umiejętność szukania kompromisów, pozwalają na takie sukcesy.
Wobec braku pytań prowadzący obrady Józef Roszczyk poprosił Przewodniczących Komisji
o przegłosowanie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Skąpe za 2014 r. W wyniku
głosowań wszystkie komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały ww. sprawozdanie.
Radna Agnieszka Żak-Gwizda opuściła obrady.

Ad. 3
1) Skarbnik Gminy Jarosław Wisz omówił projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Skąpe na lata 2015-2018. Wyjaśnił, że uchwała ta jest pochodną zmian
wprowadzonych w uchwale zmieniającej budżet. W wyniku głosowań wszystkie komisje
jednogłośnie pozytywnie przyjęły projekt ww. uchwały (opinie w załączeniu).
2) Skarbnik Gminy Jarosław Wisz omówił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie
uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Skąpe na rok 2014.
I. Dochody bieżące:
1) W dziale 400 rozdział 40002 § 092 zwiększa się dochody o kwotę 1.000,00 zł z tytułu odsetek
za nieterminową wpłatę za dostarczenie wody,
2) W dziale 700 rozdział 70005 § 092 zwiększa się dochody o kwotę 1.000,00 zł z tytułu odsetek
za nieterminową wpłatę czynszów mieszkaniowych i dzierżaw,
3) W dziele 756 rozdział 75616 § 036 zwiększa się dochody o kwotę 1.600,00 zł z tytułu podatku
od spadków i darowizn oraz w rozdziale 75618 § 049 zwiększa się dochody o kwotę 4.455,00
zł z tytułu opłaty planistycznej i opłaty za zajęcie pasa drogowego, § 069, § 092, § 097
zmniejsza się dochody o kwotę 2.450,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji opłaty za odbiór
odpadów komunalnych i przenosi się te dochody do rozdziału 90002,
4) W dziale 900 rozdział 90002 § 069, § 092, § 097 zwiększa się dochody o 1.200,00 zł z tytułu
opłat za monity, odsetki od nieterminowych wpłat i zwrotu kosztów egzekucyjnych
związanych z poborem opłaty za odbiór odpadów komunalnych oraz z rozdziale 90095 § 246
zwiększa się dochody o kwotę 137.583,00 zł z tytułu dotacji z programu WFOŚiGW
w Zielonej Górze na realizację programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.
II. Dochody majątkowe
1) W dziale 700 rozdział 70005 § 076 zwiększa się dochody o kwotę 2.024,00 zł z tytułu
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i § 0770 zmniejsza się
wpływy ze sprzedaży majątku o kwotę 73.375,00 zł.
III. Wydatki bieżące:
1) W dziale 750 rozdział 75022 § 3030 (diety Rady Gminy) zwiększa się wydatki o kwotę
40.800,00 zł,
2) W dziale 751 rozdział 75107 w związku z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP
przenosi się kwotę 388,50 zł z § 412, § 421, § 430 do § 411, § 417,
3) w dziale 801
a) rozdział 80103 (oddział „0” przy PSP Ołobok i Niekarzyn) zmniejsza się wydatki o kwotę
33.098,00 zł w §401
b) rozdział 80104 (dotacja dla niepublicznego przedszkola) zmniejsza się wydatki o kwotę
133.665,00 zł w §254
c) rozdział 80150 (realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla
dzieci i młodzieży) przenosi się z § 412 do § 411 kwotę 1.185,00 zł
4) W dziale 852 rozdział 85219 przenosi się z § 417 do § 311 kwotę 2.400,00 zł
5) W dziale 900 rozdział 90095 dodaje się § 430 (demontaż, zbieranie i transport odpadów
zawieiająuyuh azbest na terenie Crmmy Skąpe oraz ich unieszkodliwienie) i zwiększa się
wydatki o kwotę 159.000,00 zł,
IV. Wydatki majątkowe:

1) W dziale 400 rozdział 40002 dodaje się § 605 z przeznaczeniem na wykonanie budowy sieci
wodociągowej na boisko sportowe w miejscowości Pałek w kwocie 15.000,00 zł i wykonanie
dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej do ośrodków wypoczynkowych
w Niesulicach w kwocie 10.000,00 zł,
2) W dziale 926 rozdział 92601 dodaje się § 605 z przeznaczeniem wykonania modernizacji
boiska sportowego w Radoszynie w kwocie 15.000,00 zł.
Radny Andrzej Sworek zauważył, że wnioskowana wiele razy przez radnego Stańczaka budowa
wodociągu do boiska sportowego w Pałcku, została wpisana do budżetu - co cieszy. Zapytał kto
podjął decyzję o wpisaniu do budżetu modernizacji boiska sportowego w Radoszynie w kwocie
15 tys. zł, o czym wcześniej nie było mowy.
Wójt odniósł się do zmian proponowanych w uchwale zmieniającej budżet:
- Dokumentacja na budowę wodociągu do ośrodków wypoczynkowych w Niesulicach - od
kilkunastu miesięcy właściciele ośrodków wypoczynkowych, a niektórzy nawet od kilku
lat, zabiegają o wodociąg. Jakość wody pitnej na ośrodkach odbiega od standardów,
a wręcz nie nadaje się do bezpośredniego spożycia. Kanalizację mają i chcieliby także
wodociąg. Ponadto ośrodki płacą do gminy wysokie podatki i wspominają coś
o partycypacji w kosztach budowy wodociągu. Są to ważne kwestie, wpisujące się
w ekologię.
- Budowa wodociągu na boisko w Pałcku - jest to ostatni obiekt bez podłączonej wody.
Wodociąg jest kluczowym elementem dopuszczenia boiska do rozgrywek
w kwalifikacjach.
- Modernizacja boiska w Radoszynie - Wójt przyznał, że nie spodziewał się, że temat ten
tak szybko się pojawi. Z chwilą zawiązania klubu „Skioldpasz” Radoszyn, LZPN nie
dopuścił obiektu do rozgrywek i drużyna wynajmuje boisko w Chociulach. Zawiązanie
klubu jest istotnym elementem aktywizacji społeczności lokalnej, ale warunkiem jest
posiadanie własnego boiska, spełniającego wymogi. Okazało się, że boisko w Radoszynie
pod względem wielkości może być dopuszczone do rozgrywek, wobec czego jak
najszybciej należy wykonać podstawowe prace. Stąd proponowana zmiana w uchwale
budżetowej.
- Program usuwania azbestu - w poniedziałek zostanie ogłoszone postępowanie
przetargowe. Z potencjalnymi beneficjantami odbędą spotkania. Wiemy, że większość
z nich podtrzymuje wstępne deklaracje, choć kilka osób zrezygnuje, w związku
z brakiem środków na zakup nowego pokrycia dachowego. Na przeprowadzenie całej
akcji gmina otrzymała dotację z WFOSiGW. Na przygotowanie inwentaryzacji
i programu usuwania azbestu za kwotę 23 tys. zł, otrzymaliśmy dofinansowanie
z Ministerstwa Gospodarki w wysokości 17 tys. zł. Do końca tygodnia temat powinniśmy
zakończyć, w lipcu rozpocznie się akcja ściągania azbestu, a do końca sierpnia nastąpi
rozliczenie. W pierwszym rzucie zabrane zostanie ok. 25 % azbestu z terenu gminy.
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały w sprawie uchwalenia
uchwały budżetowej Gminy Skąpe na rok 2014. W wyniku głosowań wszystkie komisje
jednogłośnie pozytywnie przyjęły projekt ww. uchwały (opinie w załączeniu).
3) Inspektor UG Joanna Leśna-Kuś omówiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy
w trybie bezprzetargowym. Poinformowała, że w przedmiotowym lokalu najemca poniósł koszty
związane z remontem łazienki, które gmina zaliczyła na poczet opłat czynszowych. W związku
z powyższym kwotę należy uwzględnić przy wyliczeniu bonifikaty. Zwyczajowo stosowaliśmy
bonifikatę w wysokości 95 %, a po uwzględnieniu wspomnianych kosztów wychodzi 83 %.
Radny Andrzej Sworek zapytał czy lokal obok tego, o którym mowa w uchwale, także jest
onykowony do oprzodaży.
Wójt wyjaśnił, że taka sytuacja może mieć miejsce jeśli najemca zgłosi się z wnioskiem o wykup.
Rada gminy udziela bonifikatę i wyraża zgodę na sprzedaż.
Radny Andrzej Sworek zapytał czy tylko najemca może wystąpić z wnioskiem o wykup.
Wójt odpowiedział, że każdy może wystąpić z wnioskiem, bo tego nie może zabronić, ale nie
będzie podstaw do przychylenia się do wniosku. Poza tym nie wyobraża sobie wystawić na
przetarg lokal, w którym jest najemca.

Radny Andrzej Sworek zapytał czy w przypadku lokalu, o który najemca nie dba, gmina musi
w niego stale inwestować?
Wójt stwierdził, że jest to poważny problem. Nawet jeśli lokator wystąpiłby z wnioskiem
o wykup, możemy nie wyrazić na to zgody, bo wtedy stracilibyśmy nad mieszkaniem całkowitą
kontrolę.
Wobec braku dalszych pytań Prowadzący obrady poddał pod głosowanie przyjęcie projektu
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu
mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym w wysokości 83 %. W
wyniku głosowań wszystkie komisje jednogłośnie pozytywnie przyjęły projekt ww. uchwały
(opinie w załączeniu).
4) Inspektor UG Joanna Leśna-Kuś omówiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie umów dzierżaw na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym. Poinformowała, że
chodzi o postawienie dwóch tablic reklamujących ośrodki wypoczynkowe przy wjeździe do
Niesulic.
W wyniku głosowań wszystkie komisje jednogłośnie pozytywnie przyjęły projekt ww. uchwały
(opinie w załączeniu).
5) Inspektor UG Joanna Leśna-Kuś omówiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie umowy dzierżawy na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym. Wyjaśniła, że
nieruchomość, o której mowa położona jest w m. Zawiszę na działce 11/40. Wnioskodawcy przez
kilkanaście lat dzierżawili ten teren w formie umowy, później bezumownie, a teraz chcą sytuację
uregulować i wnioskując dzierżawę na czas nieokreślony.
Wójt Zbigniew Woch zobrazował graficznie miejsce, o którym mowa. Poinformował, że jeszcze
kilka tygodni temu gotów był zgodzić się na 5-7 letni okres dzierżawy. Ale ostatnio otrzymał
z nadzoru budowlanego w Świebodzinie pismo informujące, że wpłynął wniosek od tych samych
osób o zlikwidowanie lokalu znajdującego się na piętrze, jako samowoli budowlanej. To pismo
tak naprawdę odkryło zamiary wnioskodawców. Chodzi im o pozbycie się lokalu i lokatorów
z piętra. Następnie Wójt dodał, że od kilku lat jesteśmy w postępowaniu dot. przejęcia tej działki.
Ponadto zwrócił uwagę, że praktyka gminy jest taka, że działek gminnych znajdujących się
w centrum wsi nie pozbywamy się. Negatywnie opiniuje wchodzenie w wieloletnie umowy
dzierżaw takich gruntów, gdyż w ten sposób pozbywamy się możliwości przeznaczania tych
terenów pod zabudowę związaną z celami publicznymi. Ponadto nie wyobraża sobie sytuacji, aby
osoba zajmująca lokal na piętrze, mieszkając na wsi, nie miała możliwości posiadania własnego
ogródka. Być może obecny lokator albo przyszły, taką chęć wyrażą.
Sołtys miejscowości Zawiszę pan Krzysztof Szymczak stwierdził, że mieszkańcy chcieliby wejść
na teren nieruchomości i ją uporządkować. Ostatnio wnioskodawcy zwrócili sołtysowi uwagę,
dlaczego nikt nie skosił trawy i nie zadbał o teren. Dlatego też pyta czy mieszkańcy mogą to
uczynić.
Wójt wyjaśnił, że nie jest do końca pewien, ponieważ wnioskodawcy nie pojawili się w celu
przekazania terenu. Dlatego też porozmawia z radcą prawnym i da odpowiedź.
Sołtys dodał, że mieszkańcy na przedmiotowym terenie chcą urządzić park z ławeczkami, który
z racji sąsiedztwa siedziby Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego byłby jak najbardziej na
miejscu.
Wójt jest zdania, że wspólnie z mieszkańcami wsi należy temat przedyskutować, wydzielając
fragment działki dla lokatora gminnego lokalu.
Radny Piotr Olszewski jest zdania, że skoro raz rada raz podjęła decyzję dot. dzierżawy tej
działki, to w tym kierunku należy iść.
Wójt podsumowując stwierdził, że jest otwarty na dyskusję w zakresie dzierżawy na okres do
trzech lat i jeśli wnioskodawca będzie zainteresowany taką dzierżawą, to temat pojawi się na
sesji.
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym. W wyniku
głosowań wszystkie komisje negatywnie przyjęły projekt ww. uchwały przy 1 głosie
wstrzymującym się z Komisji ds. Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej
oraz Komisji ds. Porządku Publicznego, Spraw Komunalnych, Mieszkaniowych i Ochrony
Środowiska (opinie w załączeniu).

6) Inspektor UG Joanna Leśna-Kuś omówiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie umowy dzierżawy na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym. Poinformowała, że
umowy dot. nieruchomości już dzierżawionych, położonych na obrzeżach miejscowości,
z przeznaczeniem cele garażowe, rekreacyjne i rolnicze.
Wójt dodał, że dzierżawy na te nieruchomości są już od wielu lat. Do tej pory zawierane były na
okres 2 letni. Uznaliśmy, że umowa na czas nieokreślony, biorąc pod uwagę fakt, że z dzierżaw
tych są niewielkie dochody, zmniejszy koszty zarządzania mieniem związane z przygotowaniem
nowych umów.
W wyniku głosowań wszystkie komisje jednogłośnie pozytywnie przyjęły projekt ww. uchwały
(opinie w załączeniu).
7) Inspektor UG Joanna Leśna-Kuś omówiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia dotacji
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
Poinformowała, że mieszkańcy zainteresowani zdjęciem azbestu do połowy stycznia zgłaszali
wstępne deklaracje. Gmina do końca stycznia zobowiązana była wystąpić z wnioskiem do
WFOŚiGW o dofinansowanie. Oszacowaliśmy miej więcej koszta, wnioskowaliśmy o większą
kwotę, ale ostatecznie otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 137 tys. zł. Jeśli okaże się, że
środków będzie za dużo, będzie musieli je zwrócić, jeśli natomiast zabraknie ich, będziemy mogli
dołożyć z budżetu gminy, a później wnioskować o dotowanie.
Wójt Zbigniew Woch poinformował, że już dzisiaj wiemy, że trzy osoby wycofały się
z inwestycji w tym roku i w ich miejsce wpisane zostaną osoby, które złożyły wnioski po
terminie. Następnie dodał, że prawdopodobnie w poniedziałek ogłoszony zostanie przetarg.
Radny Piotr Olszewski zasugerował, aby przyspieszyć realizację zadania. Lipiec nie jest
najlepszym terminem dla rolników, którzy są wtedy w trakcie żniw.
Wójt wyjaśnił, że nie możemy działań przyspieszyć ze względu na harmonogram poszczególnych
etapów i ostateczne rozliczenie dotacji do końca sierpnia.
Radny Piotr Olszewski poprosił o przekazanie tego sygnału do WFOŚiGW. Ponadto dodał, że
jego zdaniem sołtysi nie zaangażowali się w działania i to był błąd.
Radna Ewa Kasprzak poinformowała, że mieszkańcy Międzylesia znaleźli zakopany w lesie
eternit. Zapytała czy można go ująć w harmonogramie wywozu.
Wójt odpowiedział, że przyjmiemy go za materiał należący do gminy i wpiszemy do
inwentaryzacji.
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały w sprawie przyjęcia
dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej
Górze. W wyniku głosowań wszystkie komisje jednogłośnie pozytywnie przyjęły projekt ww.
uchwały (opinie w załączeniu).
8) Wójt Zbigniew Woch przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu usuwania
azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skąpe”. Dodał, że program będzie
realizowany także przez kolejne lata.
W wyniku głosowań wszystkie komisje jednogłośnie pozytywnie przyjęły projekt ww. uchwały
(opinie w załączeniu).
9) Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko omówiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015 - 2017. Od 01 stycznia 2012 r. zaczęła
obowiązywać ustawa z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej. Nowe przepisy przewidują szereg obowiązków dla gmin. Do zadań własnych należeć
ma m.in. opracowanie i realizacja trzyletnich gminnych programów wpierania rodziny, tworzenie
możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny oraz tworzenie i rozwój systemu
opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego, a także praca z rodziną przeżywającą
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych. Chodzi głównie o to, aby
ograniczać liczbę dzieci umieszczanych w domach dziecka, poprzez wspieranie rodzin
biologicznych i zastępczych, zapobieganie dysfunkcjom w rodzinach.
Wójt poinformował, że rozmawiał z dyrektorem domu dziecka w Świebodzinie i niestety powiat
świebodziński przoduje w liczbie dzieci oddawanych do domów dziecka. Zastanawia się czy
wskaźnik rodzin, w których występuje patologia jest tak duży, czy może instytucje są
nadgorliwcze. Na pewno sytuacja ta smuci.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Skąpem Artur Macul potwierdził, że głównym
zadaniem projektu uchwały jest wsparcie rodzin wymagających pomocy, rodzin wielodzietnych
i zapobieganie umieszczaniu dzieci w domach dziecka. Faktem jest także, że z roku na rok liczba
dzieci w domach dziecka wzrasta, a tym samym wzrastają koszty gminy, związane z ich
pobytem.
Wójt zabierając głos stwierdził, że aspekt finansowy nie jest oczywiście najważniejszy, ale także
z nim musimy się mierzyć. Prawda jest taka, że państwo polskie zbyt mało pomaga rodzinom,
zanim dzieci zostają zabrane. Dlatego już dzisiaj daje sygnał, że wsparcie rodzin musi kosztować.
Musimy stwarzać warunki do tego, aby te dzieci pozostawały w domach, w gronie rodziny.
Największe nieszczęście jest wtedy, gdy rodziny się rozdziela.
Kierownik OPS Artur Macul dodał, że w gminie jest asystent rodziny, który pomaga rodzinom,
aby dzieci mogły w nich funkcjonować.
Na zakończenie Wójt dopowiedział, że jest umówiony na spotkanie z dyrektorem domu dziecka
w Świebodzinie i rozmowę w zakresie zabezpieczenia dzieci, opuszczających dom dziecka.
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015 - 2017. W wyniku głosowań wszystkie
komisje jednogłośnie pozytywnie przyjęły projekt ww. uchwały (opinie w załączeniu).
Radny Mateusz Zywert opuścił posiedzenie.
10) Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko omówiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów
i określenia wysokości ich wynagrodzenia.
Radny Mariusz Kuźmicz wnioskuje przeanalizowanie funkcjonowania inkaso w gminie. Jego
zdaniem stosunki procentowe nie właściwie wpływają na jego wysokość.
Wójt zwrócił uwagę na fakt, że omawiany projekt uchwały porządkuje tylko błąd pisarski
w uchwale „matce”. Do dyskusji w zakresie inkasa będzie chciał wrócić w punkcie dot. spraw
różnych, przy okazji tematu diet dla sołtysów.
W wyniku głosowań wszystkie komisje jednogłośnie pozytywnie przyjęły projekt ww. uchwały
(opinie w załączeniu).
11) Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie powołania
Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej.
Poinformowała, że radny Krzysztof Janowicz zrezygnował z udziału w pracach komisji.
W wyniku głosowań wszystkie komisje jednogłośnie pozytywnie przyjęły projekt ww. uchwały
(opinie w załączeniu).
12) Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie powołania Komisji ds. Porządku Publicznego, Spraw Komunalnych, Mieszkaniowych
i Ochrony Środowiska. Poinformowała, że radny Andrzej Sworek zrezygnował z udziału
w pracach komisji.
W wyniku głosowań wszystkie komisje jednogłośnie pozytywnie przyjęły projekt ww. uchwały
(opinie w załączeniu).
13) Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko przedstawiła projekt uchwały w sprawie odwołania
Skarbnika Gminy Skąpe. Dodała, że pan Jarosław Wisz złożył prośbę o rozwiązanie umowy
o pracę z dniem 31 maja br. Dlatego też prosi o wykreślenie z treści projektu uchwały
trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.
Radny Krzysztof Janowicz zapytał czy wobec tego stanowisko Skarbnika będzie puste?
Sekretarz Alicja Hoppen-Anyszko wyjaśniła, że dniem podjęcia przez radę uchwały czyli 29 maja
pan Jarosław Wisz przestanie być skarbnikiem, a na to stanowisko nie ma powierzenia
obowiązków tylko powołanie.
Wójt poinformował, że około 1-2 tygodnie temu podjął decyzję, że obowiązki skarbnika przejmie
pani Anna Maniaknwska> która obecni? pracuje w urzędzie irz Klanowicku kcięgowoj. Pooiada ona
pełne kwalifikacje, aby pełnić tę funkcję. Na tą chwilę nie ma nikogo innego, a ktoś obowiązki
musi przejąć. Zakładał, że będzie to powierzenie obowiązków, ale od 2 dni jest w posiadaniu
informacji, że nie jest to możliwe. Dlatego też na piątkowej sesji wprowadzona zostanie uchwała
w sprawie powołania skarbnika gminy. Pani Maniakowska wyraziła na to zgodę. Ustaliliśmy, że
po upływie dwóch miesięcy okaże się czy pani Ania w dalszym ciągu będzie chciała sprawować
tę funkcję i czy my chcemy tej współpracy. Prawdę mówiąc mogła czuć się przygotowywana do

tej funkcji, gdyż gmina partycypowała w kosztach jej dodatkowej nauki. Jeśli na stanowisku się
sprawdzi ogłosimy konkurs na wakujące stanowisko księgowej.
W wyniku głosowań wszystkie komisje jednogłośnie pozytywnie przyjęły projekt ww. uchwały
(opinie w załączeniu).

Ad. 4
Radny Krzysztof Janowicz zauważył, że ścieżka rowerowa z Ołoboku do Lubogóry nie ma
przejścia przez jezdnię nad jezioro Ołobockie.
Wójt wyjaśnił, że ścieżka rowerowa łączy Ołobok ze ścieżką w gminie Świebodzin. Nie wie
czy są przejścia dla rowerzystów, ale jeżeli jest to prawnie możliwe, należy je wykonać.
Wójt tak jak obiecał powrócił do tematu diet sołtysów. Poinformował, że przygotowana
została tabela z danymi o dietach sołtysów w pozostałych gminach powiatu świebodzińskiego. Uważa,
że temat trzeba doprowadzić do końca, a dzisiaj namawia do wstępnej rozmowy. Funkcja sołtysa jest
bardzo niewdzięczna. Zdaniem Wójta planowana podwyżka powinna wynosić od 50 zł do 100 zł
i w zakresie takich kwot jest gotów do argumentacji, jednak należy połączyć rozważania z tematem
inkasa. Spośród rozwiązań funkcjonujących w innych gminach powiatu świebodzińskiego, najbardziej
podoba mu się rozwiązanie ze Zbąszynka - 5 zł od wypisanego przez sołtysa kwitka, bez względu na
wielkość wpłaty.
Sekretarz Gminy Alicja IIoppen-Anyszko dodała, że temat diet dla sołtysów zgłębiła i okazało
się, że za nieobecność na sesji nie można dokonywać potrąceń.
Wójt poinformował, że na następne posiedzenie komisji przygotuje symulację dot. inkasa.
Świadom jest, że 2 lub 3 sołtysów na nowych zasadach mogłoby stracić, ale pozostali zyskaliby.
Radny Krzysztof Szymczak zapytał Wójta czy wie, jak wygląda sytuacja z pomostem na
ośrodku wypoczynkowym ADA w Świebodzinie.
Wójt poinformował, że właścicielka OW ADA informowała, że do sezonu wakacyjnego chce
odnowić pomost. Dodał, że na pozostałe nasze pomosty zostały już zakupione deski i do końca
tygodnia zostaną wymienione.
Radny Andrzej Stańczak zauważył, że na poboczach dróg wojewódzkich jest bardzo wysoka
trawa.
Radny Mariusz Kuźmicz dodał, że sytuacja wygląda tak samo w przypadku poboczy dróg
powiatowych.
Radny Andrzej Sworek zapytał czy została załatwiona kwestia przejazdu żeglarzy przez plac
zabaw do przystani w Niesulicach.
Wójt odpowiedział, że temat został przedyskutowany z przedstawicielem żeglarzy. Mają
wyznaczyć drogę dojazdową do przystani omijając plac zabaw i przez nich będzie to porozumienie
respektowane.
Radny Krzysztof Szymczak zapytał panią Sekretarz o koszenie poboczy dróg powiatowych.
Sekretarz Alicja Hoppen-Anyszko radna powiatowa odpowiedziała, że powiat kosi poprzez
swoich pracowników. Jeżeli sołtys jakiejś miejscowości deklaruje chęć koszenia, starostwo może
zakupić mu kosę.
Wobec wyczerpania porządku posiedzenia, prowadzący wspólne obrady stałych komisji rady
gminy Skąpe radny Józef Roszczyk zamknął obrady.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
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