PROTOKÓŁ Nr XVIII/2020
z sesji Rady Gminy Skąpe
z dnia 21 lutego 2020 r.

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Kuźmicz otworzył o godzinie 1222 obrady XVIII sesji
Rady Gminy Skąpe. Przywitał zebranych radnych, Wójta Zbigniewa Wocha, Sekretarza Gminy
Alicję Hoppen-Anyszko, Skarbnika Brygidę Sewohl oraz przybyłych na posiedzenie sołtysów.
Stwierdził, że na stan 15 radnych obecnych jest 13 osób (nieobecni: radny Tomasz
Roskowiński, radny Krzysztof Niemyt - lista obecności w załączeniu), więc podjęte uchwały
będą miały moc obowiązującą.
Następnie zaproponował wprowadzenie do przesłanego porządku obrad dwóch uchwał
omawianych na wspólnym posiedzeniu Komisji:
1) udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Lubuskiego,
2) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu oraz na odstąpienie od
przetargowego trybu zawarcia umowy.
W wyniku głosowania zmiany w porządku obrad zostały jednogłośnie przyjęte (protokół
z głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu), a porządek obrad przedstawia się
następująco:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2020 rok,
b) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości stanowiącej własność
Skarbu Państwa,
c) rozpatrzenia petycji,
d) planu pracy Komisji Rewizyjnej,
e) udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Lubuskiego,
f) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu oraz na odstąpienie od
przetargowego trybu zawarcia umowy
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Zapytania sołtysów i mieszkańców oraz odpowiedzi na nie.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie z działalności organizacji pożytku publicznego w Gminie Skąpe za 2019 r.
7. Kalendarz imprez gminnych na 2020 r.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Przyjęcie protokołu XVII sesji Rady Gminy Skąpe.
10. Zamknięcie obrad.

Ad. 2
a) Przewodniczący Rady Mariusz Kuźmicz zarządził głosowanie nad projektem uchwały
o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2020 rok.
Przewodniczący stałych Komisji Rady Gminy Skąpe przedstawili pozytywne opinie na temat
ww. projektu uchwały.
W wyniku głosowania uchwała Nr XVI11/138/2020 została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik do niniejszego protokołu (protokół z głosowania stanowi załącznik do niniejszego
protokołu).
b) Przewodniczący Rady Mariusz Kuźmicz zarządził głosowanie nad projektem uchwały w
sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu
Państwa.
Przewodniczący stałych Komisji Rady Gminy Skąpe przedstawili pozytywne opinie na temat
ww. projektu uchwały.
W wyniku głosowania uchwała Nr XVI11/139/2020 została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik do niniejszego protokołu (protokół z głosowania stanowi załącznik do niniejszego
protokołu).
c) Przewodniczący Rady Mariusz Kuźmicz zarządził głosowanie nad projektem uchwały w
sprawie rozpatrzenia petycji.
Przewodniczący stałych Komisji Rady Gminy Skąpe przedstawili pozytywne opinie na temat
ww. projektu uchwały.

W wyniku głosowania uchwała Nr XVI11/140/2020 została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik do niniejszego protokołu (protokół z głosowania stanowi załącznik do niniejszego
protokołu).
d) Przewodniczący Rady Mariusz Kuźmicz zarządził głosowanie nad projektem uchwały w
sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący stałych Komisji Rady Gminy Skąpe przedstawili pozytywne opinie na temat
ww. projektu uchwały.
W wyniku głosowania uchwała Nr XVI11/141/2020 została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik do niniejszego protokołu (protokół z głosowania stanowi załącznik do niniejszego
protokołu).
e) Przewodniczący Rady Mariusz Kuźmicz zarządził głosowanie nad projektem uchwały w
sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący stałych Komisji Rady Gminy Skąpe przedstawili pozytywne opinie na temat
ww. projektu uchwały.
W wyniku głosowania uchwała Nr XVI11/143/2020 została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik do niniejszego protokołu (protokół z głosowania stanowi załącznik do niniejszego
protokołu).
f) Przewodniczący Rady Mariusz Kuźmicz zarządził głosowanie nad projektem uchwały w
sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu oraz na odstąpienie od
przetargowego trybu zawarcia umowy.
Przewodniczący stałych Komisji Rady Gminy Skąpe przedstawili pozytywne opinie na temat
ww. projektu uchwały.
W wyniku głosowania uchwała Nr XVI11/142/2020 została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik do niniejszego protokołu (protokół z głosowania stanowi załącznik do niniejszego
protokołu).

Ad. 3
Radny Andrzej Kałużny odczytał i złożył na ręce Przewodniczącego Rady dwie
interpelacje. Pierwsza dotyczyła udrożnienie przepływu wody z jeziora Czerniak do kanału
Ołobok i jest to ponowna interpelacja, druga związana jest z koniecznością naprawy podestów
pomostów okalających obejście tzw. "Czarnego Bunkra" w Ołoboku.
Radny Jerzy Pawelski poprosił o interwencję w sprawie uprzątnięcia wyciętych przy
drodze Węgrzynice - Błonie krzaków.
Sekretarz Gminy Alicja Hoppe-Anyszko poinformowała, że Starostwo w wyniku
przetargu wyłoniło firmę, która już zajmuje się tym tematem.
Radny Mariusz Kuźmicz złożył interpelację dot. prawidłowego oznakowania
kontenerów na odpady na terenie Ciborza.

Ad. 4
Sołtys Radoszyna Karol Dauksza wnioskował o:
załatanie dziur w drodze prowadzącej od bloków do budynku szkoły,
budowę ok. 50 odcinka chodnika, od przystanku autobusowego do drogi, prowadzącej
do bloków,
- zepsute lampy przy drodze do szkoły, przy posesji Nr 11 i przy posesji Nr.........
- zburzenie i zagospodarowanie planu po budynku byłej remizy.
Radna Urszula Bronisz poinformowała, o zgłoszeniu jej 8 nieświecących lamp na
boisku Orlik w Międzylesiu.
Radny Bartosz Derejczyk zawnioskował o naprawę odcinka drogi gminnej ul.
Słoneczna w Ołoboku i postawienie znaku drogowego ostrzegawczego A-7 Ustąp
pierwszeństwa przy wyjeździe z ul. Słonecznej na główną ulicę.
Sołtys Rokitnicy Dariusz Najborowski podziękował za wykonanie prac na drodze
gminnej (w kierunku Zawisza) w Rokitnicy. Problem z jej odwodnieniem nie został do końca
usunięty, ale poprawiono komunikację na drodze. Następnie zawnioskował o naprawę
pobocza drogi powiatowej wzdłuż całej miejscowości. W poboczu tworzą się dziury a asfalt
zaczyna pękać.

-

Ad. 5

Wójt przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym
(sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Przy okazji omawiania punktu, dot. remontu skomunalizowanej niedawno drogi prowadzącej
do ośrodków wypoczynkowych w Niesulicach Wójt poinformował, że remont ten może
kosztować nie 400 tys. zł, jak zakładano a nawet 700 tys. zł. W związku z powyższym ustalono,
że Nadleśnictwo wystąpi o dodatkowe środki na ten cel do Generalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych.
W temacie zakazu wstępu do lasu z uwagi na ASF wyjaśnił, że jeśli od momentu wydania
przez Wojewodę zarządzenia minie rok i w trakcie tego roku nie będzie przypadków chorych
zwierząt, to zakaz może być zdjęty. Jeśli natomiast trafi się chory osobnik, od jego znalezienia
ponownie zaczyna się liczyć rok. Gmina nasza jest w tyle trudnej sytuacji, że ośrodki
wypoczynkowe w Niesulicach zlokalizowane są na mieniu leśnym. Ma nadzieję, że jakiś
kompromis uda się ustalić i zostaną wdrożone odpowiednie procedury.
Wójt poinformował też, że wspólnie z Panią Sekretarz uczestniczył w spotkaniu z Wojewodą
Lubuskim poświęconemu zamiarowi przekształcenia szkoły podstawowej w Niekarzynie.
Stwierdził, że spotkanie to było bardzo ważne i rzeczowe. Podziękował wszystkim radnym
zaangażowanym w akcję zbierania podpisów. Udało się ich zebrać ok. 2100. Pod akcją
podpisali się świadomi obywatele gminy, którzy nie zgadzają się z sytuacją z jaką dzisiaj mamy
do czynienia. Po spotkaniu u Wojewody ma odczucie głębokiego szacunku dla naszych
oczekiwać. Pozostaje w nadziei, że nasze, a szczególnie rodziców argumenty zostały
zauważone i nie dziwią Wojewody. W dniach 27-28 lutego oczekujemy opinii Lubuskiego
Kuratora Oświaty. Trzyma kciuki za sprawę i nie wyobraża sobie, żeby decyzja mogła być inna
niż zgoda na przekształcenie szkoły. Następnie Wójt poinformował, że w poniedziałek
w ramach toczącej się procedury w szkole w Niekarzynie i w Radoszynie odbyły się wizytacje
z LKO, w których brał udział. Zaskoczyły go oczekiwania części uczniów z Niekarzyna, kiedy
to dzieci dopytywały czy jest już możliwość przeniesienia do Radoszyna. Widać, że same
dzieci dostrzegają nadzieję na zmianę perspektyw nauki. Jemu łatwiej podejmować działania,
gdy ma przekonanie, że dzieciom będzie lepiej, a i one same tego chcą.
Wracając jeszcze do pkt 5 Wójt odniósł się do zgłoszonych wniosków i zapytań. Odpowiedział,
że nieświecące łapy zostaną zgłoszone. W przypadku budowy chodnika w Radoszynie
poinformował, że zgodnie z kolejnością zgłoszeń do ZDW została zgłoszona propozycja
montażu finansowego, dla budowy chodnika w m. Skąpe (wylot na Przetocznicę). Zwrócił też
uwagę, że ZDW pomimo iż inwestycja remontu drogi Skąpe-Radoszyn nie jest wpisana
w dokumenty planistyczne, w przypadku wolnych środków po przetargowych, w miarę
możliwości jest realizowana. II etapy zostały wykonane, pozostał odcinek ok. 1,2 km. Nie
chciałby zmniejszać szans inwestycji, poprzez zgłaszanie nowych.
Radny Karol Dauksza poinformował, że ma zapewnienie, że ostatni odcinek tej drogi
zostanie wykonany do końca 2020 r.
Wójt odnosząc się do słów radnego stwierdził, że może nie koniecznie jest to
zapewnienie, a raczej zobowiązanie, że uczynią wszystko, aby inwestycję zakończyć w tym
roku. Możemy wysłać sygnał o potrzebie wykonania chodnika, przy okazji inwestycji drogowej,
tak jak zrobiliśmy to w przypadku zatoczki przy cmentarzu w Skąpem.
W temacie rozbiórki budynku po remizie i zagospodarowania placu Wójt zastanawia
się, czy nie można by wykonać tego ze środków z funduszu sołeckiego.
Radny Karol Dauksza odpowiedział, że miejscowość środki z funduszu przeznaczyć
chce na remont budynku przy świetlicy.
Wójt wyjaśnił, że w związku z aktualnym brakiem urzędnika w pionie budowlanym, prosi
o przygotowanie w ciągu miesiąca oczekiwań wsi związanych z tym miejscem oraz kosztów
ich realizacji.
Radny Karol Dauksza dodał, że rozbiórkę wieś może wykonać własnym sumptem.
Wójt stwierdził, że do rozbiórki potrzebne jest przygotowanie dokumentacji
i zawiadomienie Starostwa Powiatowego.
W temacie oświetlenia na boisku Orlik w Międzylesiu Wójt poinformował, że
przedsięwzięcie to może być za około 20 tys. zł. Musimy znaleźć środki w budżecie i wpisać
wykonanie zadania. Póki co kilka lamp oświetla miejsce, więc całkiem ciemno nie jest, ale nie
ulega wątpliwości, że potrzeba doświetlenia jest.
Naprawa nawierzchni ul. Słonecznej w Ołoboku - Wójt poinformował, że kończy się
nam ścinka asfaltowa, której w 2019 r. dostaliśmy od ZDW w ilości ok. 500-600 ton. Ma

nadzieję, że i w tym roku uda się otrzymać ten materiał. Gdyby tak się nie stało, będziemy
łatać drogi zakupionym tłuczniem. Wracając do ul. Słonecznej, to w 2019 r. profesjonaliści
naprawiali tą drogę i miała ona przetrwać w dobrym stanie przez 2-3 lata, ale przy prędkości
do 30 km/h. Ma sygnały od mieszkańców, żeby postawić znaki ograniczające prędkość,
a nawet spowalniacze na drodze.

Ad. 6
Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko przedstawiła sprawozdanie z działalności
organizacji pożytku publicznego w Gminie Skąpe za 2019 r. (w załączeniu do niniejszego
protokołu).
Wójt Zbigniew Woch w odniesieniu do wspierania działań na rzecz osób
niepełnosprawnych i działań Stowarzyszenia „AMAZONEK” poinformował, że może warto
by było zacząć wdrażać działania profilaktyczne w szkołach czy przedszkolach. Świadome
dzieci czasami mogą wpływać na działanie dorosłych, a należy pamiętać, że w przypadku
np. chorób nowotworowych, ich wykrycie we wczesnym stadium, daje bardzo duże
gwarancje na wyleczenie. Tą uwagą daje sygnał, żeby na ten temat zacząć rozmawiać.

Ad. 7

Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko poinformowała, że do Kalendarza imprez
organizowanych na terenie Gminy Skąpe w 2020 r. (w załączeniu do niniejszego
protokołu), przekazanego radnym w materiałach dojdzie jeszcze Festyn Parafialny Parafii
Skąpe, zaplanowany na dzień 28.06.2020 r.
Ad. 8

Radny Andrzej Stańczak zapytał czy można już korzystać ze środków z funduszu
sołeckiego.
Sekretarz odpowiedziała, że od 1 stycznia można wydatkować środki z funduszu
zgodnie z uchwalonym planem.
Radny Karol Dauksza zapytał do kiedy należy składać oświadczenia majątkowe?
Sekretarz odpowiedziała, że termin ten upływa z końcem kwietnia. Prosi, aby w miarę
możliwość wypełniać je elektronicznie i kompletować po dwa egzemplarze oświadczenia i pit.
Sołtys Rokitnicy Dariusz Najborowski zapytał kiedy może uzyskać informację, jaką
kwotę udało się zebrać za wynajem sali wiejskiej w 2019 r.
Sekretarz odpowiedziała, że w każdej chwili uzyska informację.
Ad. 9
Przewodniczący Rady Mariusz Kuźmicz zapytał czy do przesłanego radnym projektu
protokołu z XVII sesji ktoś chciałby wnieść zmiany. Ponieważ zmian nie zgłoszono,
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. W wyniku głosowania protokół został przyjęty
jednogłośnie (protokół z głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Ad. 10
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Mariusz Kuźmicz zamknął
XVIII sesję Rady Gminy Skąpe o godz. 1333.

Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Kuźmibz~

Protokołowała: Ilona Żalisz

