PROTOKÓŁ Nr 11/2014
z Sesji Rady Gminy Skąpe
z dnia 11 grudnia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy Halina Staszyńska otworzyła o godzinie 9— obrady II Sesji Rady
Gminy. Przywitała zebranych radnych i sołtysów, Wójta Gminy Zbigniewa Wocha, Sekretarza Gminy
Alicję Hoppen-Anyszko oraz Skarbnika Gminy Jarosława Wisza, radnego Sejmiku Województwa
Lubuskiego Zbigniewa Kołodzieja, pracowników urzędu gminy i mieszkańców gminy. Stwierdziła, że
na stan 15 radnych obecnych jest 14 (nieobecny Krzysztof Szymczak), więc podjęte uchwały będą
miały moc obowiązującą. Następnie zaproponowała wprowadzić dodatkową uchwałę do przesłanego
porządku obrad w sprawie: zmieniającą uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji
niepublicznym przedszkolom w Gminie Skąpe oraz trybu i kontroli prawidłowości ich
wykorzystywania. Ponieważ innych zmian nie zgłoszono, Przewodnicząca odczytała porządek
posiedzenia i poprosiła o jego przegłosowanie. W wyniku głosowania porządek posiedzenia wraz
z zaproponowaną zmianą został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:
I. Otwarcie obrad sesji.
II. Interpelacje, wnioski i zapytania.
III.
Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
IV.
Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy i pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
V.
Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe
na lata2014-2018,
2) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Skąpe na rok 2014,
3) zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy Skąpe,
4) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów,
5) zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym
przedszkolom w Gminie Skąpe oraz trybu i kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
VI.
Sprawy różne.
VII.
Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Gminy.
VIII.
Zamknięcie obrad.
Ad. II Interpelacje, wnioski i zapytania.
Radny Karol Dauksza zgłosił potrzebę remontu mostku na drodze powiatowej RadoszynŁąkie, przy którym zlokalizowany jest podjazd do punktu czerpania wody. Dodał, że w miejscowości
nieczynne są hydranty i dopóki hydranty i dojazd do punktu nie zostaną naprawione, straż pożarna nie
wyda zezwolenia na zlikwidowanie niebezpiecznego , nieczynnego już basenu p.poż. przy blokach.
Radny Krzysztof Janowicz zgłosił wniosek o postawienie znaku zakazu postoju i zakazu
zatrzymywania się na drodze dojazdowej do remizy strażackiej na ulicy Zabużańskiej w Ołoboku.
Radna Bożena Szczepańska zgłosiła następujące interpelacje:
- ogrodzenie od strony jezdni boiska sportowego w Kalinowie,
- zamontowanie tabliczek wskazujących dojazdy do plaż w Niesulicach,
- wyłączenie całonocnego oświetlenia na ścieżce w Niesulicach,
- naprawę oświetlenia ulicznego na ulicy Piaskowej w Niesulicach.
Sołtys Rokitnicy Wiesław Łajeczko w temacie hydrantów wyjaśnił, że konieczność ich
naprawy była zgłaszana i miały być wymieniane. Następnie wnioskował o wykoszenie tataraku na
dwóch stawach p.poż. w Rokitnicy i postawienie lamp ulicznych na drodze Rokitnica-Zawisze.
Radny Andrzej Sworek zgłosił:
- pilną potrzebę przycięcia drzew, rosnących wzdłuż drogi brukowej w m. Węgrzyn i ce oraz naprawę
nawierzchni tej drogi,
- konieczność ustawienia kosza na śmieci na boisku sportowym w Węgrzynicach,

- zamontowanie progów zwalniających na przystanku autobusowym w miejscowości Błonie lub
wymalowanie przejścia dla pieszych,
- zamontowanie dwóch punktów świetlnych w m. Błonie,
- przekazał niezadowolenie mieszkańców z braku informacji o wymianie pojemników na śmieci,
w związku ze zmianą usługodawcy,
- w związku z realizacją inwestycji świetlicowych w miejscowościach gminy, zapytał czy mieszkańcy
miejscowości Błonie mają szansę na taką inwestycję lub ewentualnie na wybudowanie i oświetlenie
ścieżki z m. Błonie do Węgrzynie, co będzie mniej kosztowne,
- przekazał stanowisko mieszkańców popierające ewentualny projekt budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków zamiast zakupu wozu asenizacyjnego.
Sołtys Pałcka Grzegorz Kacprzyk poprosił o wykoszenie stawu p.poż. w Pałcku, ponadto
wnioskował o uszczelnienie studzienki odbierającej wody opadowe z drogi powiatowej,
zlokalizowanej po przeciwnej stronie stawu.
Radny Piotr Olszewski przypomniał, że zamierzenia dot. oświetlenia ulicznego przewidują
doświetlanie wylotów z miejscowości oraz drogi z bloków w Radoszynie do gimnazjum. W związku
z powyższym wnioskował o postawienie lampy na obrzeżu Darnawy w kierunku Niekarzyna, oraz
zawieszenie lampy na istniejącym słupie przy nieruchomości Nr..... w Radoszynie (stacja PKP).
Radny Krzysztof Janowicz zgłosił potrzebę doświetlenia ulicy Wojciechowskiego (wylot
miejscowości w kierunku Niesulic) dwiema lampami do zakrętu na końcu miejscowości oraz
oświetlenie chodnika prowadzącego do Osiedla Słonecznego.
Radna Zdzisława Sikora w temacie oświetlenia ulicznego zgłosiła konieczność uzupełnienia
oświetlenia przy bloku w Niekarzynie, skąd prawdopodobnie lampy zostały zabrane do Pałcka oraz
oświetlenia drogi od posesji nr 28 do bloku.
Radny Karol Dauksza zwrócił uwagę, że śnieg z odśnieżonych przez mieszkańców
chodników, po przejechaniu pługa z powrotem znajduje się na chodniku. Poprosił, aby wpłynąć na
służby zajmujące się odśnieżaniem, aby pługi przejeżdżały przez miejscowość wolniej.

Ad. III

Odpowiadając na zgłoszone interpelacje, wnioski i zapytania Wójt poinformował:
Odnośnie oświetlenia ulicznego odpowiedział, że na najbliższej sesji, głosowany będzie budżet
na 2015 r. i uchwalona kwota na nowe punkty świetlne. Temat ten nie jest łatwy. Na jednej
z komisji udało się ustali tylko jedną inwestycję - oświetlenie drogi od bloków w Radoszynie do
gimnazjum. Proponuje, aby na jednym z posiedzeń komisji temat przedyskutować i ustalić
kierunek dalszego prowadzenia inwestycji.
- Temat odśnieżania dróg - wydaje się, że aby odśnieżanie było skuteczne pług musi jechać
z odpowiednią prędkością. Proponuje, aby w tej sytuacji uzależnić odśnieżanie chodnika od
przejazdu pługa.
- Na temat rzekomej kradzieży lamp ulicznych z Niekarzyna do Pałcka nic Wójtowi nie wiadomo.
- Temat oświetlenia w Ołoboku zgłoszony przez radnego Janowieża — na doświetlenie wylotu
z miejscowości w kierunku Niesulic posiadamy pozwolenie na budowę, które ważne jest 3 lata.
Gdy kończył się ten termin zrealizowaliśmy jeden punkt, a pozostały jeszcze dwa lub trzy. Czy
w 2015 r. zostaną one wykonane czy pokusimy się na doświetlenie całego osiedla Słonecznego zastanowimy się w styczniu lub lutym, znając już zasoby finansowe na 2015 r,
- Zamontowanie kosza na śmieci na boisku w Węgrzyn i cach -- - niewątpliwie ważna rzecz, jeżeli na
magazynie będzie kosz zostanie powieszony, jeżeli nie zostanie uzupełniony zgodnie
z realizowanym przez nas modelem. Sołtysi zgłaszają zapotrzebowanie na kosze, gmina dokonuje
zbiorczego zakupu, a koszty zakupu są potrącane z główkowego. Jednak w przypadku kosza na
boisku wiejskim, zostanie on zakupiony ze środków gminy. Temat zrealizujemy przed
rozpoczęciem sezonu piłkarskiego.
- Informacja w sprawie sposobu wymiany pojemników na śmieci w związku ze zmianą
usługodawcy. Temat ten był dobrze przedyskutowany z wykonawcą obecnym i nowym.
Informacja pojawiła się na stornie internetowej gminy, a firma A.S.A. miała przekazywać
informacje na piśmie wraz z workami na odpady. Najprawdopodobniej ewentualne
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nieporozumienia wystąpiły w sytuacji, gdy mieszkańców nie było w domu w czasie wywozu
odpadów dostarczania worków.
Radny Krzysztof Szymczak przybył na sesję o godz. 930.
Radna Bożena Szczepańska dodała, że mieszkańcy jej miejscowości są bardzo zadowoleni
z usługi wykonywanej przez firmę A.S.A.
Wójt dodał, że w związku z koniecznością ogłoszenia przetargu na wykonawcę usługi wywozu
odpadów komunalnych, wyłoniony został nowy podmiot TRANS FORMACJA z Ołoboku,
Zadania związane z przygotowaniem przetargu były o tyle łatwiejsze, że był to już drugi przetarg,
a my bogatsi w doświadczenia mogliśmy go lepiej dopracować i dostosować usługę do potrzeb
mieszkańców. W związku z tym, że nowy usługodawca jest z terenu gminy, łatwiej będzie
interweniować w przypadku jakiegoś kryzysu. Chociaż tego by się raczej nie obawiał, ponieważ
opinie o wykonawcy z terenów gdzie usługę realizuje są jak najbardziej pozytywne. Wójt
podziękował firmie A.S.A. za współpracę.
- W sprawie bezpieczeństwa na przystanku w m. Błonie Wójt stwierdził, że muldy, znając
stanowisko starostwa, są nie do zrealizowania, natomiast przejście dla pieszych powinno być
wykonane, wraz z odpowiednim oznakowaniem i ograniczeniem prędkości. Sprawa zostanie
przekazana do starostwa powiatowego.
- Temat przydomowych oczyszczalni ścieków - rozumie, że radny przedstawił tylko opinię
mieszkańców, a zagadnienie będzie rozpatrywane na posiedzeniach komisji.
- Sprawa studzienki w m. Pałek - zostanie przekazana do starostwa powiatowego.
- Odnosząc się do wątku hydrantów Wójt poinformował, że zgodnie z zaleceniami naprawa czy
wymiana hydrantów na terenie gminy ma zostać wykonana do 31 grudnia br. Niestety nie
wszystko w SZGK dla się zaplanować. Jak wszyscy wiedzą najważniejsze zadania zakładu
dotyczą gospodarki wodno-ściekowej i w skutek różnych sytuacji brakuje czasu na wykonywanie
innych działań. Niestety w ostatnim czasie najpierw w Radoszynie, teraz na wodociągu
w Darnawie doszło do skażenia bakterią koli i od dwóch tygodni walczymy z problemem. Istnieje
podejrzenie skażenia studni przez zdechłe zwierzę lub czego wołałby uniknąć skażenie wód
głębinowych. W dniu wczorajszym woda do została włączona z drugiej studni. Jutro będą wyniki
badań. Jeżeli nie będzie skażenia, pierwsza wersja będzie raczej prawdziwa.
- Zagadnienie koszenia stawów w Rokitnicy i Pałcku zostanie przekazane do SZGK.
- Ogrodzenie boiska sportowego w Kalinowie będzie możliwe, po zamknięciu budżetu za 2014 r.,
kiedy będziemy wiedzieli ile środków zostało. Z tych zadań podnoszących bezpieczeństwo,
chciałby wykonać także ogrodzenie ośrodka zdrowia w Ołoboku, gdzie obecnie mieści się
oddział „O” szkoły podstawowej, oczywiście jeżeli pogoda pozwoli na wykonywanie prac.
- Tabliczki wskazujące dojście do plaż w Niesulicach - temat do załatwienia wiosną.
- Sprawa oświetlenia ścieżki w Niesulicach - jakiś czas temu zostało to zgłoszone i okazało się, że
ścieżka oraz kilka innych ulic podłączone są do tego samego zegara. Rozważamy możliwość
technicznego oddzielenia.
- Oświetlenie na ulicy Piaskowej w Niesulicach - temat ten pojawił się w zleceniu zbiorczym dwa
lub trzy razy. Podczas negocjacji odnośnie warunków umowy na kolejny rok, Wójty osobiście
wskazał problem. Ponieważ ciągnie się on zbyt długo, ma nadzieję, że ostatecznie zostanie
rozwiązany.
- Problem zgłoszony przez radnego Janowicza odnośnie postoju samochodów na drodze
dojazdowej do remizy strażackiej jest znany. Zaczynamy bardziej kompleksowo myśleć
o rozwiązaniu problemu miejsc parkingowych w Ołoboku. Wokół budowanej sali gimnastycznej
będzie potrzebnych kilkanaście miejsc parkingowych, może uda się nabyć grunt w obrębie sali,
szkoły i klubu. Co do znaku zakazu postoju i zatrzymywania się profilaktycznie należy go
postawić.
- Remont mostu na drodze powiatowej Radoszyn-Łąkie - obawia się, że z uwagi na kondycję
finansową powiatu, remont może nie dojść do skutku w najbliższym czasie. W związku
z ograniczeniem tonażowym dylematy ma także przewoźnik z PKS. Około 3 lata temu na remont
tej drogi w ramach tzw. „schetynówki”, na kwotę 300 tys. zł złożony został wniosek, który
niestety nie uzyskał odpowiedniej liczby punktów i ostatecznie dofinansowania nie przyznano.
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Gdyby jednak udało się i powiat naprawiłby mostek, załatwilibyśmy problem bezpieczeństwa
p.poż. i Komendant Straży wydałby pozwolenie na zlikwidowanie basenu przy blokach.
- Strażnik Gminny Juliusz Tomaszewski zabrał głos w kwestii odśnieżania dróg pługiem. Wyjaśnił,
że pług nie może jechać z prędkością mniejszą niż 40 km/h, gdyż odśnieżanie nie byłoby
efektywne. Wytłumaczył, że mieszkańcy odśnieżając chodniki, powinni odsuwać śnieg do
krawędzi chodnika a nie na drogę.
- Wójt podjął temat zgłoszony przez radnego Andrzeja Sworka dot. świetlicy wiejskiej w m.
Błonie. Poinformował, że w naszej gminie wykonaliśmy już mnóstwo działań w tym zakresie.
Teraz pozostały świetlice w Rokitnicy czy Niekarzynie do modernizacji. Zgodnie z ustaleniami
z poprzednich lat podejmujemy inwestycje tylko wtedy, kiedy uda się otrzymać dofinansowanie.
Dotarliśmy do takiego etapu, że zaczynamy budować świetlice tam, gdzie ich nie było. Bardzo
cieszy się z inwestycji w m. Zawiszę, a kolejna w polu widzenia byłaby w Kaimowie. Jest to
miejscowość większa od Błoni. Unia Europejska do takich miejscowości dociera właśnie poprzez
działania gminne. Dzisiaj Wójt nie potrafi wiążąco odpowiedzieć na pytanie czy m. Błonie ma
szansę na świetlicę. Wydaje się, że bardziej racjonalne byłoby rozwiązanie z budową ścieżki do
Węgrzynie. Być może inwestycja planowana przez starostwo dot. remontu drogi powiatowej
Skąpe-Toporów, mogłaby zwiększyć szanse tej inwestycji. Droga ta jako jedyna została
wskazana przez Starostę do Marszałaka Województwa, do sfinansowania jako inwestycja falowa
Województwa Lubuskiego do sfinansowania ze środków EWS, jak również jej remont wpisany
został jako zadanie w ramach funkcjonowania Świebodzińskiego Obszaru Funkcjonalnego. Tak
więc inwestycja wpisana jest we wszystkich możliwych dokumentach. Gdyby udało się pozyskać
dofinansowanie, wtedy ścieżka także miałaby duże szanse.
Ad. IV

Odnosząc się do informacji o realizacji uchwał Rady Gminy i pracy Wójta w okresie
międzysesyjnym, Wójt wspomniał o następujących kwestiach:
- Ku zadowoleniu mieszkańców zakończyliśmy budowę świetlicy wiejskiej w m. Zawiszę.
Wartość inwestycji 659 tys. zł., dofinansowanie w wysokości 421 tys. zł., udział środków
własnych ponad 230 tys. zł. Wielkie podziękowania należą się wykonawcy firmie AS-BUD
z Gronowa - prowadziliśmy wiele inwestycji, ale takiego solidnego wykonawcy jeszcze nie
mieliśmy. Podziękowania także dla radnego i sołtysa Krzysztofa Szymczaka, który ponad swoje
obowiązki, wynikające z pełnienia tych funkcji, pilnował budowy,
- 30 listopada zakończyliśmy główne prace przy budowie kanalizacji w Rokitnicy. Pozostały
kwestie kosmetyczne i prace estetyczne oraz sprzątanie. Poprzedniego dnia odbył się rozruch
przepompowni. Zadanie o wartości 1620 tys. zł., wykonawca firma Niewiadomski
z Międzyrzecza. Zważywszy, że inwestycje kanalizacyjne są dużo trudniejsze, z tego wykonawcy
także jesteśmy zadowoleni. Można pokusić się o stwierdzenie, że miejscowość po inwestycji
wygląda lepiej niż przed.
- Inwestycja budowy sali gimnastycznej w Ołoboku - etap przewidziany do realizacji do końca
2014 r. jest już właściwie zakończony. Obiekt pięknie wkomponował się w otoczenie, nawiązując
do stylistyki szkoły i wnosząc elementy nowoczesne.
- Zakończyliśmy budowę ścieżki Lubogóra-Ołobok. W związku z zakazem budowy na trzeciej
klasie ziemi, musieliśmy wykonywać przejścia na drugą stronę. Jeżeli tylko będą środki z Unii,
może w 2015 lub 2016 uda się połączyć ścieżkę z tą z Niesulic. Zadanie o wartości 556 tys. zł
zostało wykonane przy udziale przy udziale gminy Świebodzin i powiatu świebodzińskiego.
- Dzisiaj kończymy budowę chodnika w m. Niekarzyn, dzięki któremu podniesie się poziom
bezpieczeństwa szczególnie dzieci oraz poprawi się estetyka wsi.
- Podziękował dla radnego Zbigniewa Kołodzieja za jego zaangażowanie i pomoc w pozyskiwaniu
dla gminy środków z UE, o które trzeba umieć zawalczyć. Część zadań była bezpośrednio przez
niego pilotowana. Ma nadzieję, że w alokacji 2014-2020 okaże się, że fundusze dla gmin
wiejskich będą większe, niż przedstawia się aktualnie.
- W miejscowości Podła Góra budowany jest plac z kostki brukowej, a ponieważ będzie nieco
większy niż planowaliśmy, wnioskujemy o zwiększenie środków o kwotę 10 tys. zł.
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Rozstrzygnęliśmy przetarg na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy. Wygrała
firma TRANS-FORMACJA z Ołoboku proponując kwotę 689.472 zł za cały okres trwania
umowy czyli dwa lata. Najdroższa oferta opiewała na kwotę ponad HOOtys. zł. Nowy
wykonawca będzie o 170 zł tańszy od poprzedniego, dzięki temu obowiązujące w gminie stawki
nie ulegną zmianie, zmieni się natomiast częstotliwość wywozu odpadów.
- 26 listopada złożyliśmy wniosek na refundację kosztów zagospodarowania przestrzeni przy
Publicznym Gimnazjum w Radoszynie. Na terenie naszej gminy wybudowaliśmy dwa boiska
w ramach „Moje Boisko Orlik 2012”. W całym województwie nie ma takiej drugiej gminy
wiejskiej, są takie, w których takich boisk nie ma wcale. Dzisiaj upiększamy teren wokół
ustawiając ławki, sadząc drzewka ozdobne. Zadanie o wartości 18 tys. zł, dofinansowanie
w wysokości 12 tys. zł.
- Złożyliśmy wniosek o refundację kosztów poniesionych na stworzenie folderu promującego
gminę Skąpe. Wartość zadania 9.700 zł, dofinansowanie w wysokości 7.800 zł.
- 8 grudnia podpisana została umowa na dofinansowanie wyposażenia dla obiektu na cele sołeckie
w Radoszynie. Koszt tego wyposażenie to kwota 30 tys. zł. dofinansowanie w wysokości
19.952 zł.
- 5 grudnia podpisaliśmy umowę z EFRWP na przeprowadzenie w czasie ferii zimowych
w gimnazjum w Radoszynie kursu z zakresu edukacji ekonomicznej. Wnioskującym był dyrektor
gimnazjum pan Andrzej Walach.
™ 24 listopada zamknęliśmy inwestycję budowy kanalizacji w m. Łąkie. Środki w wysokości
1193 tys. zł wpłynęły na konto gminy, tym samym zmniejszyło się zadłużenie gminy, chociaż
właściwie nigdy kwalifikował tego typu zadłużeń jako obciążających budżet. Po spłaceniu
pożyczki na czysto została kwota 16 tys. zł.
- Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej przeprowadza konserwację hydrantów na terenie
gminy.
- Przygotowujemy postępowanie, które ma na celu wyłonienie wykonawcy programu usuwania
azbestu na terenie gminy. W 2012 r. przyjęliśmy taki program, ale nadzór prawny wojewody
uchylił go, w związku z błędami. Nie konturowaliśmy tematu wtedy, gdyż oferta nie była zbyt
atrakcyjna i przewidywała tylko niskooprocentowane pożyczki, a mieszkańcy nie wykazywali
zainteresowania. Od 2013 r. oferta jest korzystniejsza, bo w 100 % finansowane jest zdjęcie
1 utylizacja. W związku z tym postanowiliśmy wyłonić wykonawcę programu. Umowa będzie
podpisana 23 grudnia. Koszt zadania to kwota 22 tys. zł i w 80 % zostanie sfinansowany ze
środków z Ministerstwa Gospodarki.
~ W ostatnim czasie mieliśmy w urzędzie kontrole z dwóch instytucji. NIK przez dwa miesiące do
9 listopada, kontrolowała tylko politykę oświatową gminy. 26 listopada otrzymaliśmy
wystąpienie pokontrolne, w którym w sposób zadowalający ustosunkowano się do
podejmowanych działań, nie wykazując zastrzeżeń. Protokół pokontrolny został zamieszczony w
BIP gminy Skąpe. Kolejna kontrola była przeprowadzona przez Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska i dotyczyła gospodarki odpadami. Po kontroli uwag poważniejszych nie
zgłoszono.
- 26 listopada br. wykupiliśmy obligacje na kwotę 200 tys. zł przypadające na 2014 r. Mówi to, aby
zadać kłam informacjom o skandalicznej kondycji finansowej gminy Skąpe. Uważa, że
nieuczciwe i nieetyczne jest zachowanie tych, którzy taki pogląd głoszą. Jeśli ktoś zamierza iść tą
drogą, to jednak prosi o uczciwość i w pierwszej kolejności badanie a następnie formułowanie
oskarżeń. Na koniec 2014 r. zadłużenie gminy wynosi 3 min 900 tys. zł, przy inwestycjach za
40 min na przestrzeni 10 lat. Dodał, że jak został Wójtem w 2002 r. zadłużenie gminy wynosiło
2 min zł.
Wobec braku pytań Przewodnicząca Rady ogłosiła 10 minutową przerwę.
-

Ad. V

Na prośbę radnego Zbigniewa Kołodzieja Przewodnicząca udzieliła mu głosu.
Na wstępie swojej wypowiedzi radny Kołodziej pogratulował radnym sukcesu wygranych
wyborów. Dziękując za zaufanie wyborów będą wspólnie służyć społeczeństwu. Następnie
podziękował za poparcie jakie otrzymał od mieszkańców gminy Skąpe w wyborach do sejmiku
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województwa lubuskiego i omówił strukturę sejmiku. Poinformował, że został przewodniczącym
komisji m.in. ds. rolnictwa, członkiem komisji ds. budżetu a także członkiem rady nadzorczej
WFOŚiGW. Dodał, że będzie pracował nad tym, aby jak najwięcej środków było do dyspozycji
samorządów. Odnosząc się do wystąpienia Wójt wyjaśnił, że zainteresowanie programem wsparcia na
usuwanie azbestu z każdym rokiem wzrasta. Jeżeli będzie miał taką możliwość, wesprze gminy
rozpoczynające realizację programu. Odnośnie funduszy unijnych na lata 2014-2020 uważa, że
niektóre zadania wpisane do programu Obszaru Funkcjonalnego Powiatu Świebodzińskiego, mają
szansę na realizację. Odnośnie budżetu Urzędu Marszałkowskiego będzie on uchwalany 23 grudnia
br. Ponieważ program budowy orlików skończył się, dofinansowania na boiska także, będzie
wnioskował, aby można było realizować drobne inwestycje. Podsumował, że swoją pracą na rzecz
samorządów, odwzajemni się za udzielone poparcie.
Radna Powiatu Świebodzińskiego Alicja Hoppen-Anyszko korzystając z pozwolenia
Przewodniczącej Rady także podziękowała za wsparcie i pracę w kampanii. Podobnie jak radny
Kołodziej omówiła skład Rady Powiatu Świebodzińskiego. Poinformowała, że jest to jej trzecia
kadencja w tym samorządzie i zapowiada się być jak dotąd najcięższą. Pod koniec minionej kadencji
powiat przegrał w sądzie sprawę z wykonawcą inwestycji remontu drogi powiatowej Skąpe-Łąkie.
Firma nie była solidna a inwestycję zakończono z rocznym opóźnieniem. Powiat naliczył odsetki za
nieterminowe wykonanie i potrącił je z wynagrodzenia. Niestety sąd stanął po stronie wykonawcy
i powiat ma do oddania ogromne środki, co spowoduje, że budżet się nie zbilansuje. We wrześniu
Rada Powiatu podjęła uchwałę o programie oszczędnościowym i wystąpiła do Ministerstwa Finansów
o pożyczkę z budżetu państwa. Ostatecznie okazało się, że Powiat musi podjąć uchwałę o programie
naprawczym. Nie wie ile taki program będzie realizowany. Liczą że sprzedaż nieruchomości
przyspieszyłaby zbilansowanie i zrównoważenie budżetu. Mówi to po to, aby pokazać, że na niektóre
sytuacje Rada nie ma wpływu. Nie chciałaby dramatyzować, bo małe inwestycje na mieniu powiatu
będą realizowane, ale wyłącznie przy udziale samorządów gminnych. Na zakończenie poinformowała,
że ten sam wykonawca co w ubiegłym roku czyli TRANS-SPRZĘT z Sulechowa będzie wykonywała
usługę zimowego utrzymania dróg. W tym sezonie dwukrotnie samochody wyjeżdżały już na drogi.
Wyjaśniła, że drogi posypywane są mieszanką piasku i soli i przy małym natężeniu ruchu posypka nie
zostanie wbita w nawierzchnię i nie rozpuści lodu stąd mogą być zarzuty o braku sypania dróg.
Wójt Zbigniew Woch zabrał głos w kontekście wypowiedzi radnego Kołodzieja.
Poinformował, że dyskutowali o projekcie modernizacji obiektów sportowych. W 2013 r. na boisku
w Ołoboku zamontowaliśmy piłko chwyty oraz budki dla zawodników. Do wykonania pozostały
trybuny i nawodnienie. Ma nadzieję, że na 2015 r. program zostanie wznowiony. OZPN stawia
wymogi, określa standardy i w związku z nimi boisko w Ołoboku dopuszczonej jest rozgrywek do
czerwca 2015 r. W całym województwie takich obiektów jest bardzo dużo i najczęściej przeznaczone
są do gry nie tylko dla starszych drużyn, ale korzystają z nich także uczniowskie kluby sportowe. Są to
ważne argumenty, przemawiające za tym, aby boisk nie zamykać.
Podejmując temat Obszaru Funkcjonalnego Powiatu Świebodzińskiego poinformował, że wpisanych
do realizacji jest wiele inwestycji i niestety obawia się, że na większość nie dostaniemy
dofinansowania. Obiektów sportowych unia nie będzie dofinansowywać, natomiast kanalizacje tylko
przy wypełnieniu wskaźnika 120 osób/km sieci. Nieliczne działania wpiszą się w założenia i cele
funduszy. Jeszcze raz podkreślił, że Polska wieś została pominięta w alokacji 2014-2020. Jeśli chodzi
o drogi lokalne, to założenia były takie, że żadna z dróg ich nie wypełniała. Jeśli chodzi o środki
z programu LEADER obawia się, że raczej na 2015 r. rząd nie zdąży przygotować dokumentów, tylko
czy Polskę stać na to, aby na 1 rok wyłączyć inwestycje z finansowane z PROW ? Jako gmina mamy
szczęście, że na każdym szczeblu posiadamy swoich przedstawicieli, mających realny wpływ na
realizację podejmowanych inwestycji.
Radny Mariusz Kuźmicz zauważył, że PZPN pobiera od klubów składki członkowskie,
a stawia obostrzenia na stadionach. Może warto z nimi podyskutować.
Radny Krzysztof Szymczak poruszył temat Internetu szerokopasmowego. Sieć światłowodów
jest zamontowana, szafy w miejscowościach ustawione, a podłączeń do indywidualnych odbiorców
nie ma.
Wójt wyjaśnił, że inwestycja systemu szkieletowego internetu szerokopasmowego kosztowała
150 min zł, z czego 50 min ze środków z funduszy a 100 min wyłożyła firma Orange. Inwestycją
zostały objęte wszystkie miejscowości zakwalifikowane poprzez dokumenty rządowe jako białe
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plamy. W naszej gminie wskazano 6 takich miejscowości i wszędzie tę inwestycję przeprowadzono Kalinowo, Zawiszę, Podła Góra, Radoszyn, Rokitnica, Niesulice. W alokacji 2007-2013 nie można
było pozyskać środków finansowych na wykonanie podłączenia do klientów indywidualnych tzw,
ostatnia mila, wobec czego kontynuowanie inwestycji dla przedsiębiorstw nie było opłacalne.
W 2013 r. dla miejscowości Radoszyn wykonano dokumentację przyłączeń do domów. W budżecie
Unii na lata 2014-2020 o środki na ten cel będą mogły ubiegać samorządy ale także operatorzy,
dlatego też uważa, że nie będzie trzeba zachęcać ich do wykonania inwestycji.
Wobec wyczerpania dyskusji Przewodnicząca Rady przystąpiła do realizacji punktu
dotyczącego podjęcia uchwał.
1) Z-ca Przewodniczącej Rady Gminy Mariusz Kuźmicz odczytał projekt uchwały w sprawie
zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na lata
2014-2018.
Przewodniczący stałych komisji przestawili pozytywne opinie nt. ww. uchwały.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie uchwały. W wyniku głosowania
uchwała Nr 11/7/2014 została jednogłośnie podjęta (15 głosów „za”, 0 „przeciw”,
0 „wstrzymujący się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
2) Skarbnik Jarosław Wisz zaproponował wprowadzić dwie zmiany do projektu uchwały w sprawie
zmiany uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Skąpe na rok 2014. Pierwsza
z nich dotyczy zwiększenia wydatków na budowę placu z kostki w m. Podła Góra o kwotę 10 tys.
zł, a druga zmiana zabezpieczenie środków w wysokości na wykonanie studium wykonalności
dla zakupu samochodu strażackiego średniego 11.700 zł. Dla zbilansowania budżetu zwiększono
dochody w związku z ich realizacją.
Z-ca Przewodniczącej Rady Gminy Mariusz Kuźmicz odczytał projekt ww. uchwały.
Radny Andrzej Sworek zapytał co spowodowało, że akurat w miejscowości Podła Góra plac
z polbruku będzie większe niż w pozostałych miejscowościach.
Wójt wyjaśnił, że zamierzenia dot. budowy placu były takie, że miało ono mieć wielkość taką
samą jak w innych miejscowościach. W trakcie prac ziemnych sołtys wystąpił z taką inicjatywą.
Ponieważ środki w budżecie na ten cel są, uważa, że powinniśmy wyrazić na to zgodę. Obiekt
będzie bardziej funkcjonalny, a w miejscowościach, w których zbyt wiele nie możemy zrobić dla
mieszkańców jest to jak najbardziej wskazane.
Odnośnie studium wykonalności na zakup samochodu strażackiego Wójt wyjaśnił, że na terenie
gminy mamy trzy jednostki, które bardzo aktywnie uczestniczą w akcjach i są to jednostki
zOłoboku, Skąpego i Niekarzyna. Ołobok i Niekarzyn należą do Systemu Krajowego
Ratownictwa Pożarniczego i w ramach potrzeb są wzywani. Więcej wyjazdów, ze względu na
lokalizację, ma OSP ze Skąpego. Wcześniej kupiliśmy trzy lekkie samochody. Ciężkie
samochody na stanie naszych jednostek są już bardzo stare. Dlatego planowaliśmy, że w alokacji
2014-2020 kupimy przynajmniej 1 samochód strażacki średni. Ponieważ środki dedykowane będą
jedynie dla jednostek działających w Systemie KRP, do wyboru mamy dwie Niekarzyn i Ołobok.
W związku z tym, że OSP Niekarzyn przejawia tendencję rozwojową, samochód zakupilibyśmy
dla tej jednostki. Okazało się, że jeszcze w alokacji 2007-2013 ogłoszony będzie konkurs. Do
rozdysponowania 1 min zł, zasilony jeszcze 3 min zł z innych działań. Samochód strażacki średni
będzie wypełniał zapisane warunki. Gdyby nie udało się uzyskać dofinansowania, studium
wykonalności zostanie wykorzystane do złożenia wniosku w alokacji 2014-2020.
Przewodniczący Rady minionej kadencji Mirosław Olczak namawiał i przekonywał do takiego
działania. Średni samochód strażacki kosztuje około 700-800 tys. zł.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany
uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Skąpe na rok 2014. W wyniku
głosowania uchwała Nr II/8/2014 została jednogłośnie podjęta (15 głosów „za”, 0 „przeciw”,
0 „wstrzymujący się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
3) Z-ca Przewodniczącej Rady Gminy Mariusz Kuźmicz odczytał projekt uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Skąpe
Przewodniczący stałych komisji przestawili pozytywne opinie nt. ww. uchwały.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie uchwały. W wyniku głosowania
uchwała Nr H/9/2014 została jednogłośnie podjęta (15 głosów „za”, 0 „przeciw”,
0 „wstrzymujący się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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4) Z-ca Przewodniczącej Rady Gminy Mariusz Kuźmicz odczytał projekt uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów.
Przewodniczący stałych komisji przestawili pozytywne opinie nt. ww. uchwały.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie uchwały. W wyniku głosowania
uchwała Nr 11/10/2014 została jednogłośnie podjęta (15 głosów „za”, 0 „przeciw”,
0 „wstrzymujący się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
5) Z-ca Przewodniczącej Rady Gminy Mariusz Kuźmicz odczytał projekt uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom w Gminie
Skąpe oraz trybu i kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
Wójt Zbigniew Woch poinformował, że na posiedzeniu stałych komisji sygnalizował, że projekt
uchwały pojawi się na sesji. Ponieważ w radzie są nowi radni uznał, że temat wymaga bliższego
wyjaśnienia. Pokrótce opowiedział historię niepublicznego systemu opieki przedszkolnej
w gminie Skąpe (w załączeniu). W związku z objęciem obowiązkiem szkolnych dzieci 5 i 6
letnich, w roku szkolnym 2014-2015 zmniejsza się liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli
do 104 (średnia miesięczna), a stałe koszty ich funkcjonowania nie zmieniają się. W związku
z powyższym właściciel przedszkola wystąpił z wnioskiem o zwiększenie dotacji. Ponieważ
w naszej gminie nie funkcjonują przedszkola publiczne, odniesieniem były dla nas informacje
o kosztach utrzymania przedszkolaka w przedszkolach z gmin ościennych. Przygotowana
propozycja zwiększenia dotacji opiera się na stawkach z gminy Bytnica. Przewiduje zwiększenie
dotacji w 2015 r. w stosunku do roku 2014 o kwotę ok. 3.500 zł rocznie. Następnie Wójt
stwierdził, że gmina jest bardzo zadowolona z funkcjonowania niepublicznego przedszkola.
Usługodawca wykonuje wiele zobowiązań, które nie wynikają z umowy, koszty związane z
remontami płacone są po połowie. Współpraca układa się świetnie. Prosi o poparcie uchwały i
gwarantuje funkcjonowanie systemu bez obaw.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom w Gminie Skąpe
oraz trybu i kontroli prawidłowości ich wykorzystywania. W wyniku głosowania uchwała
Nr II/11/2014 została jednogłośnie podjęta (15 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujący się”)
i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. VI

Przewodnicząca Rady przypomniała radnym o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych.
Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko omówiła krok po kroku jak należy wypełnić
oświadczenia majątkowe.
Radna Bożena Szczepańska zapytała czy złożono podziękowania dla byłego
Przewodniczącego Rady i radnych minionej kadencji, nie pełniących już funkcji. Zaproponowała, aby
zaprosić wszystkich na uroczystą świąteczno-noworoczną sesję i podziękować za pracę dla
samorządu.
Przewodnicząca rady Halina Staszyńska przypomniała, że na ostatniej sesji w minionej
kadencji każdemu składane były podziękowania.
Wójt Zbigniew Woch stwierdził, że im więcej dobra i szacunku tym bardziej on się pod tym
podpisuje, ale zastanawia się czy te osoby chciałyby wziąć udział w sesji czy wołałyby spotkanie
i podziękowanie w węższym gronie. Propozycja zostanie rozważona.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że dnia 19 grudnia odbędzie się posiedzenie wspólnych
komisji, a 23 grudnia uroczysta sesja Rady Gminy. Zawiadomienia zostaną przesłane.
Wójt Zbigniew Woch dodał, że bardzo zachęcałby panią Przewodniczącą i radnych, aby
uroczyste sesje odbywały się salach wiejskich na terenie gminy, jako element powiązania
mieszkańców z samorządem. Tę najbliższą proponuje zorganizować w nowo wybudowanej świetlicy
wiejskiej w m. Zawiszę,
Radny Andrzej Sworck zapyta! o możliwość przesyłania zawiadomień i materiałów na
komisje i sesje pocztą elektroniczną.
Sekretarz poprosiła, aby zainteresowani takim kontaktem zgłosili to.
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Wójt poinformował, że w najbliższym czasie planujemy zmienić statut i dostosować go do
potrzeb, oczywiście zgodnie z wymogami prawa. Są pewne kwestie, które zapisy statutu komplikują.
Nadmienił też, że mogą zdarzyć się sytuacje, wymagające pilnego zwołania sesji. Takowe będą
wynikały np. z możliwości ubiegania się o środki unijne na realizację jakiegoś zadania i związaną
z tym pilną potrzebą uchwalenia zmian w budżecie. Z góry prosi o wyrozumiałość radnych i zgodną
współpracę.
Ad. VII

Punkt ten dotyczył przyjęcia protokołu I sesji Rady Gminy Skąpe. Przewodnicząca Rady
Gminy zapytała czy są do niego jakiekolwiek zastrzeżenia. Ponieważ uwag nie było, poddała pod
głosowanie przyjęcie treści protokołu. W wyniku głosowania protokół został jednogłośnie przyjęty.

Ad. VIII
Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła obrady
II sesji Rady Gminy Skąpe o godz. 1254.
j
Na tym protokół zakończono i podpisano.
4
j
Przewód:

Halina

Protokołowała: Ilona Żalisz
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