PROTOKÓŁ Nr YI/2015
z Sesji Rady Gminy Skąpe
z dnia 29 maja 2015 r.

W-ce Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Kuźmicz otworzył o godzinie 9~ obrady VI Sesji
Rady Gminy. Przywitał zebranych radnych i sołtysów, Wójta Zbigniewa Wocha, Sekretarza Gminy
Alicję Hoppen-Anyszko, Skarbnika Gminy Jarosława Wisza, Strażnika Gminnego Juliusza
Tomaszewskiego oraz radnego Sejmiku Województwa Lubuskiego pana Zbigniewa Kołodzieja
pracowników urzędu gminy i przedstawicieli mediów. Stwierdził, że na stan 15 radnych obecnych jest
13 (nieobecni Halina Staszyńska, Agnieszka Żak-Gwizda), więc podjęte uchwały będą miały moc
obowiązującą. Następnie zaproponował, aby do przesłanego porządku posiedzenia w pkt VIII dot.
przyjęcia projektów uchwał wprowadzić następujące zmiany:
1) w tytule projektu uchwały z ppkt 8) dodać lata obowiązywania programu „na lata 2015-2032”,
2) jako ppkt 14) wprowadzić projekt uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Skąpe.
Ponieważ więcej zmian nie zgłoszono, W-ce Przewodniczący poddał je pod głosowanie. W wyniku
głosowania zmiany zostały jednogłośnie przyjęte. Następnie W-ce Przewodniczący odczytał porządek
obrad i poddał go pod głosowanie. W wyniku głosowania porządek został jednogłośnie przyjęty
i przedstawia się następująco:
I.
Otwarcie obrad sesji.
II.
Plany inwestycyjne na drogach gminnych.
III.
Funkcjonowanie Urzędu Gminy w Skąpem.
IV.
Informacja z przygotowania do sezonu letniego.
V.
Interpelacje, wnioski i zapytania.
VI.
Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
VII.
Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy i pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
VIII.
Podjęcie 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
na lata 2015-2032”,
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,
14) powołania Skarbnika Gminy Skąpe.
IX.
Sprawy różne.
X.
Przyjęcie protokołu V sesji Rady Gminy Skąpe.
XI.
Zamknięcie obrad.

Ad. II

Temat planów inwestycyjnych na drogach gminnych przedstawił Wójt Zbigniew Woch.
Poinformował, że stan dróg gminnych jest problemem wielu gmin zarówno miejskich jak i wiejskich.
Niektóre z naszych dróg są szczególnie wyeksploatowane w związku z inwestycjami kanalizacyjnymi.
1. W ramach środków finansowych z PRO W na lata 2014-2020 będziemy chcieli wykonać remonty
dwóch dróg gminnych: ul. Bolesława Chrobrego w Ołoboku i drogi w Radoszynie. Gmina może
alokować do kwoty 3 min zł. Zapewne niewielu gminom uda się uzyskać to dofinansowanie.
W naszym przypadku jest duża szansa, że będziemy wykonywać te inwestycje.
2. Remont wjazdu na tzw. osiedle leśne w Ołoboku (przy kanale). Roboty zostaną przeprowadzone
po konsultacji ze Starostwem Powiatowym w Świebodzinie i wykonaniu stosownego zgłoszenia
robót.
3. Remont drogi leśnej do ośrodków wypoczynkowych w Niesulicach - udało się porozumieć
z właścicielami tych ośrodków o współfinansowaniu w wysokości 2,5 tys. zł remontu drogi.
4. Odbyła się wizja dróg polnych w m. Niekarzyn prowadzących do Kępska, Głogusza i Rosina,
wykorzystywanych przez rolników na dojazdy do pól. Lata użytkowania spowodowały, że drogi
gminne sukcesywnie zostały rozjeżdżone, rolnicy wyznaczyli ich nowe przebiegi, które nie
zawsze mieszczą się w granicach działek drogowych, zmniejszając areał pól, dodatkowo
stare/właściwe trasy zostały zarośnięte krzakami i samosiewami drzew. W chwili obecnej ze
względu na fakt, że w okresie lęgowym ptaków nie ma możliwości wycinki drzew i krzewów,
prawdopodobnie jesienią zajmierny się kwestią uporządkowania zarośniętych powierzchni dróg,
a następnie odtworzeniem ich dawnych/właściwych przebiegów. Jesienią zajmierny się dwiema
drogami koło Niekarzyna.
5. Zakupiliśmy 1 tonę materiału asfaltowego na remonty cząstkowe dróg, masą asfaltową na zimno
będziemy uzupełniać ubytki w drogach, w szczególności m. Błonie i Cibórz. Roboty zostaną
wykonane siłami referatu ds. gospodarki komunalnej w najbliższych dniach.
6. Remonty cząstkowe gruntowych dróg gminnych z wykorzystaniem tłucznia:
■ Rokitnica ok. 100 t materiału do wbudowania - po robotach kanalizacyjnych;
■ Łąkie ok. 125 t materiału do wbudowania - po robotach kanalizacyjnych;
■ Ołobok ok. 100 t materiału do wbudowania - Polna, Nadbrzeżna, Chrobrego, wzdłuż
kanału przy tzw. osiedlu leśnym, Słoneczna;
■ Niesulice ok. 50 t materiału do wbudowania - miejscowe wypełnienie dziur w całej
miejscowości;

Razem ok. 375 t materiału wartości ok. 27 000 zł. Tak będziemy chcieli podzielić materiał, żeby
zabezpieczyć największe potrzeby.
7. Podła Góra - otrzymaliśmy kostkę polbrukową z powiatu i na odcinku 50-60 m, siłami referatu
gospodarki komunalnej przy pomocy sołectwa, zostanie wybudowany chodnik przy zatoczce
autobusowej. Chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo we wsi, ale także ojej estetykę. Także
na chodniki w miejscowości Ołobok udało się pozyskać kostkę. Wymieniony zostanie odcinek od
sali wiejskiej do mostu, kostką polbrukową zostaną wyłożone chodniki.
8. Udało się namówić Zarząd Dróg Wojewódzkich do remontu drogi przy zapadniętych
studzienkach w m. Skąpe. Odbyła się wizja lokalna. Ma nadzieję, że do końca sierpnia roboty
zostaną wykonane.
Radny Andrzej Sworek podjął temat wyrównania drogi koło hydroforni w Węgrzynicach, bo
nic o tej drodze nie wspomniano, a także kwestię przepustu i przełożenia wodociągu. Prosi
o udzielenie odpowiedzi na piśmie kiedy problemy zostaną rozwiązane jeśli jest to możliwe.
Wójt odpowiedział, że przesunięcie wodociągu będzie w dużej mierze ingerowało w drogę,
o naprawę której dopominają się mieszkańcy, w związku z tym bez celowe jest jej remontowanie
teraz. Ma nadzieję, że uda się wykonać dokumentację i zrealizować inwestycję jeszcze w 2015 r.
Z kolei Starostwo powiatowe zobowiązało się wykonać przepust. O szczegóły jednak dopytamy
i udzielimy odpowiedzi na piśmie.

Radny Sejmiku Województwa Lubuskiego Zbigniew Kołodziej zabierając głos stwierdził, że
chciałby się zapoznać ze stanem dróg w gminie, zapotrzebowaniem w tym temacie i jako radny
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sejmiku służy pomocą w realizacji zamierzeń. Potwierdził o możliwości skorzystania
z dofinansowania po 3 min zł na drogi lokalne ze środków PRO W na lata 2014-2020. Oprócz
gmin o środki będą mogły ubiegać się także powiaty. Propozycje dla samorządów są bardzo
atrakcyjne i prawdopodobnie program szybko ruszy. Dofinansowanie do inwestycji może
wynosić nawet 63 %. Nie wszystkie samorządy są przygotowane na składanie wniosków,
ponieważ konieczne jest posiadanie dokumentacji technicznej. Radny Kołodziej dodał, że w
Urzędzie Marszałkowskim są środki na wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. Co roku mamy
środki w wysokości 1 min zł do podziału na dofinansowanie odnowienia dróg dojazdowych do
pól i gruntów rolnych. W bieżącym roku rozdysponowano ponad 1 min 200 tys. zł, rozpatrzono
20 wniosków gmin i 4 z powiatów, wszystkie uzyskały dofinansowanie. Z powiatu
świebodzińskiego żadna gmina się nie ubiegała, a warto się do tego przygotować i po pieniążki
sięgnąć. Wnioski o dofinansowanie na następny rok należy składać do końca stycznia 2016 r.
Dofinansowanie wynosi 70 tys. zł do kilometra, a płatność wynosi po 50 % wnioskujący
samorząd i województwo. Za 140 tys. zł na kilometr bieżący drogi można wiele zrobić.
W-ce Przewodniczący Rady Mariusz Kuźmicz zapytał czy są pytania.
Radny Krzysztof Janowicz zapytał po której stronie szkoły podstawowej w Ołoboku
przygotowywana jest budowa chodnika.

Wójt odpowiedział, że od klubu do mostu - prawą stroną drogi.
Radny Krzysztof Janowicz podjął też temat dojścia, pobocza drogi od osiedla tzw. leśnego
wzdłuż ulicy Wojciechowskiego.
Sekretarz Alicja Hoppen-Anyszko wyjaśniła, że na takie zadanie niezbędna byłaby
dokumentacja. A w celu pozyskania kostki ze starostwa trzeba było szybko działać i dlatego
zdecydowaliśmy się przeznaczyć ją na odnowienie istniejących chodników.
Wójt podsumowując stwierdził, że chodniki w miejscowości Ołobok są mieniem
powiatowym. Ich naprawa mogłaby być przeprowadzona albo poprzez napisanie wielkiego,
kosztownego projektu z doprojektowaniem miejsc, gdzie chodnika nie ma, albo sukcesywnie
poprzez fragmentaryczne wymiany, tak jak to robimy. Czy duży projekt byłby w ogólne
kiedykolwiek możliwy z punktu widzenia naszego starostwa nie wie. Ale te działania, które
dzisiaj podejmujemy nie stoją na przeszkodzie, aby taki projekt mógłby być kiedyś zrealizowany.
Wójt dodał, że w styczniu złożył na ręce starosty propozycje inwestycji chodnikowych w gminie
Skąpe. Po stronie powiatu dokumentacja, a po stronie gminy wykonawstwo. Propozycja
atrakcyjna dla powiatu. Umówiliśmy się z panem Starostą, że zaczniemy od miejscowości
Niesulice, następnie chodnik w m. Skąpe do boiska. W kolejnych miejscowościach będziemy się
wspólnie zastanawiali, gdzie przy drogach powiatowych te chodniki budować.

Radny Krzysztof Janowicz zauważył także, że przed mostem w kierunku Niesulic nie ma
przejścia dla pieszych i z punktu widzenia pieszych jest tam niebezpiecznie.
Wójt zasugerował, aby temat zgłosić do komisji bezpieczeństwa działającej starostwie
powiatowym w Świebodzinie poprzez Pana Józefa Roszczyka. Są to kwestie ważne
a niekoniecznie kosztowne, ale muszą przejść ścieżkę przez komisję ds. bezpieczeństwa i taki
bieg należy im nadać.

Radny Andrzej Sworek zapytał gdzie należy zgłaszać zapotrzebowanie na chodniki we wsi.

Wójt wyjaśnił, że starostwo powiatowe w swoich zasobach posiada ok. 800-1000 m2 kostki.
Udało nam się pozyskać 200 m2, na zabudowanie w mieniu powiatowym, Można tego typu
przedsięwzięcie wykonać tylko na chodniku istniejącym. Do nowych miejsc niezbędna jest
dokumentacja z pozwoleniem na budowę. Jeżeli dokumentacje będą wykonywane to tylko na
inwestycje z udziałem środków zewnętrznych. Nie chciałby dzisiaj otwierać dyskusji gdzie, poza
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tymi miejscami już uzgodnionymi w Niesulicach i Skąpem. Do tematu powrócimy, gdy prace na
tych dwóch inwestycjach będą już zaawansowane.

Radny Andrzej Sworek zwrócił uwagę, że temat podjął, ponieważ ma świadomość, że w
większych wioskach coś się dzieje, a mniejsze wsi są pomijane. On został wybrany przez
mieszkańców, żeby reprezentować ich i ich interesy. Nie potrzebuje dużo, ale o podstawowe
rzeczy będzie walczył.
Wobec braku pytań W-c Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu.

Ad. III

Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko omówiła punkt dotyczący kosztów funkcjonowania
urzędu gminy (informacje w załączeniu). Stwierdziła, że koszty wzrosły w związku z wchłonięciem
w strukturę urzędu zakładu gospodarki komunalnej, wydatków związanych z jego funkcjonowaniem
oraz wynagrodzeniami pracowników. Przedstawiła dane wpływające na wielkość tych kosztów opłaty pocztowe, koszt materiałów biurowych, opłaty telefoniczne, media itp. Poinformowała, że
w związku z przeniesieniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Skąpem do innego budynku, zmniejszyła
się ilość korespondencji i koszty jej wysyłki. Oszczędności z tego tytułu to rząd ok. 2 tys. zł. Kiedyś
w urzędzie zatrudniony był goniec, ale okazało się, że koszty związane z jego pracą wynosiły
właściwie tyle co opłaty pocztowe. Te spostrzeżenia zbiegły się z chorobą gońca i jego staraniami
o rentę. Jednak z uwagi na możliwość utworzenia stanowiska pracy dla jednej osoby, rozważamy
możliwość zatrudnienia osoby, w porozumieniu z ośrodkiem pomocy społecznej. Mogłaby to być
osoba z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, wtedy na etat otrzymalibyśmy dofinansowanie
z PFRON. Zmiany w funkcjonowaniu urzędu oceniamy pozytywnie.
Wójt co do zatrudnienia gońca nie jest tak do końca przekonany. Z powodu rezygnacji z pracy
dotychczasowego gońca, mieliśmy wpływ na poprawę dochodów placówki pocztowej w Skąpem, co
odbierane jest jako asumpt do jej dalszego funkcjonowania i o tym informował dyrektora poczty
w Gorzowie Wlkp. W tej chwili ta instytucja jest na etapie poszukiwania innego lokalu niż ten
funkcjonujący w Skąpem na placówkę pocztową, z uwagi na wysokie koszty jego utrzymania.

Oceniając funkcjonowanie urzędu Wójt zapewnił, że urzędnicy mają dużo pracy. W urzędzie gminy
w Skąpem udało się odnaleźć balans między kosztami jego funkcjonowania a jakością. Nie jest sztuką
świetnie funkcjonować i za to dużo płacić. My przy relatywnie niewysokich kosztach mamy
świetnych urzędników i dzięki nim tak funkcjonujemy. W tym momencie Wójt podziękował
wszystkim swoim pracownikom za trud wkładany w pracę.

Wobec braku pytań przystąpiono do realizacji kolejnego punktu.

Ad. IV

W punkcie dot. informacji z przygotowania do sezonu letniego Wójt poinformował, że
Komisja ds. Porządku Publicznego, Spraw Komunalnych i Mieszkaniowych w maju zajęła się tym
tematem W związku z tym członkowie komisji odwiedzili miejscowości Cibórz. Łakie, Ołobok
iNiesulice. Poza komisją działania podjął Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Świebodzinie.
Podmioty te wystosowały pewne uwagi, które w głównej mierze dotyczyły stanu pomostów. Zalecenia
PINB są do zrealizowania do końca czerwca. Od czwartku rozpoczęliśmy wymianę desek na
pomostach. Uwagi dotyczyły także wymiany piasku na plażach i w tym zakresie działania zostały już
podjęte. Podpisaliśmy umowę z WOPR na zabezpieczenie na dwóch plażach gminnych: tzw.
lumelowskiej i policyjnej. Pięć osób będzie obsługiwało plażę lumelowską i dwie plażę policyjną. Na
innych plażach póki co takiej usługi nie przewidujemy, ale wie że są w tym temacie postulaty i nie
wyklucza, że w najbliższych latach, jeśli fundusze na to pozwolą, tak się stanie. Zabezpieczenie
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sanitarne na sezon także przewidujemy (toalety przenośne). Intensywnie też dbamy o dobre koszenie.
W tej chwili wykaszane sąNiesulice, przed sezonem jeszcze raz będzie taka akcja. Przygotowanie do
sezonu i pokazanie naszych plaż nie powinno być gorsze niż w poprzednim latach, a nawet nieco
lepsze. Obowiązkowo przeprowadzane są przed sezonem i trakcie jego trwania badania wody.

Radny Krzysztof Szymczak zapytał czy prowadzone były rozmowy w sprawie zabezpieczenia
miejscowości Niesulice przez dodatkowe służby funkcjonariuszy policji.
Wójt odpowiedział, że specjalnego spotkania nie było, ale system zabezpieczenia
w m. Niesulice będzie realizowany wzorem lat ubiegłych. Środki na ten cel zostały w budżecie
zabezpieczone. Najlepszą skalą jakości usług jest brak utonięć na jeziorze Niesłysz. Dbanie
o bezpieczeństwo to nie tylko pilnowanie i interwencja w sytuacjach kiedy coś złego się wydarzyło.
To także edukacja, rozmowy. Policja jest obecna, pływa, jeździ, przypomina wczasowiczom
o właściwym zachowaniu i do takiego nawołuje. Ponadto w sezonie letnim Strażnik Gminny pełni
służby wspólnie z funkcjonariuszem policji. Ten model egzamin zdaje. Będziemy wzorem lat
ubiegłych kładli nacisk na parkowanie samochodów w miejscach niedozwolonych. Nadleśniczy
udostępnił dodatkowe miejsce do parkowania pomiędzy O W „Kormoran” i O W „Irena”. Przed
sezonem udało nam się zakończyć inwestycję skanalizowania ZHP Świdnica, gdzie w sezonie
przebywa duża liczba osób.
Radna Bożena Szczepańska zapytała czy przygotowane są tabliczki informacyjne o plażach,
parkingach w m. Niesulice. Zapytała także o dodatkowe kontenery na śmieci.
Wójt - część tabliczek została zamówiona, resztę do sezonu domówimy. W temacie śmieci,
funkcjonował będzie taki sam system jak w ostatnich latach.

W-ce Przewodniczący Rady Mariusz Kuźmicz przypomniał też o znakowaniu pozostałej
części gminy. Wspomniał o szlakach rowerowych i o konieczności ich odnowienia.
Wójt zgodnie z takim wnioskiem radnego Sworka podjęliśmy takie działania. Niestety w toku
oceny wniosków okazało się, że nasz wniosek nie wpisuje się w oznakowanie. Środki mogły być
przyznawane na nowe oznakowania a nie na odnowienie istniejących. Kwota potrzeba na ten cel to ok.
20 tys. zł Nie zastanawiał się o możliwości wydatkowania takich środków z budżetu gminy. Jest wiele
innych, pilniejszych wniosków. Potrzeba czasu i namysłu jak temat rozwiązać.

W-ce Przewodniczący Rady Mariusz Kuźmicz ogłosił 10 minutową przerwę obradach.
Po przerwie W-ce Przewodniczący Rady oddal głos radnemu Sejmiku Województwa Lubuskiego
Panu Zbigniewowi Kołodziejowi.
Zbigniew Kołodziej w głównej mierze namawiał do wnioskowania o środki na remonty dróg
dojazdowych do pól. Jego zdaniem warto skorzystać z tej propozycji. Następnym tematem do jakiego
się odniósł był temat usuwania azbestu. W bieżącym roku złożono rekordową ilość wniosków
o dofinansowanie. Zapotrzebowanie było na kwotę 4 min zł, a zabezpieczono kwotę 2,7 min zł. Dla
każdego samorządu zmniejszono dotację o 25 %. WFOŚiGW podpisał umowę z Narodowym
Funduszem na kolejne dwa lata dofinansowywania programów azbestowych. Na lata 2016 i 2017 do
dyspozycji ma być po 3 min zł. Gmina Skąpe złożyła wniosek na 2015 r. i dofinansowanie otrzyma.
W dalszej kolejności radny odniósł się do zagadnień związanych z kanalizacją na terenie Gminy
Skąpo. Uchwała Rady Gminy o wyłączeniu z aglomeracji miejscowości Niekaizyn i Pałuk ze względu
na nie wypełnienie współczynnika 120 osób na kilometr sieci - została przyjęta przez Sejmik. Gdyby
do 2016 r. nie udało się tych miejscowości będących w aglomeracji skanalizować, gmina zapłaciłaby
karę. Sejmik w ostatnim czasie podjął uchwałę umożliwiającą zdawanie na kartę motorowerową w
Świebodzinie. Ponadto na nadzwyczajnej sesji sejmiku dokonano zmiany statusu i nazwy Szpitala
Wojewódzkiego w Zielonej Górze na Szpital Kliniczny, co związane jest z powstaniem wydziału
lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim. Od września rozpocznie się pierwszy nabór dla 60
lekarzy i tak każdego roku. Jest to szansa dla młodzieży z naszych terenów, ale także dla nas
mieszkańców, ponieważ ma nadzieję, że dzięki temu w przyszłości zwiększy się dostęp do lekarzy.
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Radny Kołodziej poinformował także, że wystosował pismo do RZGW Wrocław, o przekazanie
jezior, będących z zarządzie gospodarstw rybackich pod zarząd PZW. W przyszłym roku we wrześniu
gospodarstwu rybackiemu ze Zbąszynka kończą się dzierżawy jezior, także na terenie gminy Skąpe.
Wędkarze zaczynają być przeciwni nadmiernemu odłowowi ryb i zarybianiu, o czym w piśmie
wspomniał. Otrzymał odpowiedź, że będą kontrole, a co z nich wyniknie zobaczymy. Jeżeli będą
jakieś nieprawidłowości, jeziora będą mogły wrócić do Polskiego Związku Wędkarskiego.

Wójt odniósł się do wystąpienia radnego Kołodzieja. W sprawie utworzenia na uczelni Wydziału
lekarskiego, Wójt przyznał, że był sceptycznie nastawiony co do możliwości jej stworzenia. Dzisiaj
chyli czoła przed tymi, którym udało się tego dokonać. Głównie dla Marszałek Elżbiety Polak i jej
determinacji oraz dla całego Zarządu Województwa. Polska ma najmniejszą ilość lekarzy
przypadających na liczbę mieszkańców. Województwo Lubuskie jest w tym zakresie białą plamą.
Wszyscy młodzi ludzie, którzy wyjeżdżają studiować medycynę, do Szczecina czy Poznania, nie
wracają już i tam zostają. Jedynie stworzenie wydziału lekarskiego w ramach funkcjonowania
uniwersytety, to jest jedyne antidotum na zatrzymanie lekarzy w naszym województwie.
Temat dot. aglomeracji ściekowej Wójt uzupełnił o informację, że wystąpiliśmy z wnioskiem
o wyłączenie Pałcka i Niekarzyna nie ze względu na obawę, że nie zdążymy ich skanalizować, tylko
z uwagi na zmianę przepisów, mówiących o wskaźniku dla konkretnej miejscowości a nie całej
aglomeracji, jak to było dotychczas. W Pałcku i Niekarzynie wskaźnik wyniósł 46 osób/km sieci.
Ponadto wyłączenie z aglomeracji otworzyło nam drogę korzystania ze środków z PRO W. Po
podjęciu uchwały przez Sejmik, wszystkie miejscowości będące w aglomeracji Gminy Skąpe są
skanalizowane, wobec czego kary, o których wspomniał pan Kołodziej już nam nie grożą. Następnie
odniósł się do tematu azbestu. Pomoc państwa w tym zakresie to fantastyczny pomysł. Cieszy się, że
przez następne dwa lata także w takich wysokościach dofinansowanie będzie funkcjonować. Na ten
rok przewidujemy utylizację 25 % azbestu zinwentaryzowanego w gminie. Już dzisiaj musimy
przekonywać i zachęcać mieszkańców do działań w tym zakresie.
Następnie Wójt zaapelował do radnego Kołodzieja o podjęcie działań zmierzających do
zabezpieczenia w budżecie na 2016 środków na działania związane z boiskami wiejskimi. Podczas
funkcjonowania wsparcia skorzystaliśmy z niego na małą inwestycję na boisku w Ołoboku: piłko
chwyty, wiaty zawodnicze. W perspektywie mamy wyposażenie w piłko chwyty boisk
w Węgrzynicach, w Radoszynie. Wtedy na zadanie przeznaczono 1 min zł, a wykorzystano ok. 800
tys. zł więc uznano, że większego zapotrzebowania na środki na te cele nie ma i zaprzestano
kontynuacji.

Radny Zbigniew Kołodziej potwierdził, że był przeznaczony 1 min zł na cele związane
z boiskami i było to dostępne, gdy kończyły się środki na dofinansowanie budowy orlików. Być może
niektóre samorządy były zaskoczone możliwością pozyskania tak niewielkich kwot i nie zwracały na
wsparcie uwagi. W kolejnym roku obowiązywania programu, podpisana została umowa
z ministerstwem sportu na dofinansowanie na baseny i program „umiem pływać”, który w bieżącym
roku jeszcze funkcjonuje. Sugestie Wójta złoży w interpelacjach jako propozycje do budżetu.
W ubiegłym roku i w bieżącym także funkcjonowało dofinansowanie do budowy boisk do piłki
siatkowej. W gminie Skąpe są dwa takie boiska. W tej chwili okazuje się, że wiele samorządów
wnioskuje o te środki w wysokości 6 tys. zł i zapotrzebowanie jest.
Wójt poinformował jeszcze, że gmina jest na etapie finalizowania dokumentacji na
przebudowę stadionu w m Ołohok? na co będziemy obcięli uzyskać dofinansowanie w ramach
PRO W. Delikatnie daje sygnał Panu Kołodziejowi, który ma duży wpływ na funkcjonowanie tej
części działalności sejmiku, że za jakiś czas temat ten pojawi się oficjalnie. Wobec czego prosi
o wsparcie.
W-ce Przewodniczący Rady Mariusz Kuźmicz podziękował radnemu Zbigniewowi
Kołodziejowi za przybycie na sesję.
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Radny Kołodziej podziękował za zaproszenie. Poinformował, że udział w sesji i bezpośredni
kontakt i rozmowa są bardzo pomocne w jego pracy.

Ad. V
Radny Karol Dauksza poprosił o odpowiedzi na zgłoszone wcześniej interpelacje dot.
udrożnienia rowu zlokalizowanego za miejscowością Radoszyn, pomiędzy stawami i zlikwidowania
basenu p.poż. w Radoszynie. Zapytał kiedy rozpoczną się prace przy przebudowie płyty boiska
sportowego i budowie przesyłu wody.
Radna Bożena Szczepańska:
- wnioskowała o ustawienie w Niesulicach tablicy z planem miejscowości i nazwami ulic,
- zapytała kiedy naprawiona zostanie droga na osiedlu Słonecznym w Niesulicach,
- poinformowała, że przystanek autobusowy w Niesulicach pokryty jest azbestem i należałoby go
zdjąć i zutylizować,
- zgłosiła, że młodzież z Niesulic chciałaby przy placu zabaw wybudować boisko do koszykówki.
Radny Andrzej Sworek wnioskował o:
- kontrolę policyjną maszyn budowlanych przejeżdżających przez miejscowość Węgrzynice, pod
kątem przestrzegania przepisów ruchu drogowego (kontrola prędkości);
- naprawę nawierzchni drogi powiatowej Rokitnica - Węgrzynice na odcinku około 1,5 km;
- usunięcie powalonego drzewa z pobocza drogi powiatowej Rokitnica-Węgrzynice ok. 200 m
przed Węgrzynicami;
- naprawę poboczy w m. Węgrzynice (przejazd przez Węgrzynice na odcinku od strony Rokitnicy
do Błoni);
- naprawę nawierzchni drogi powiatowej brukowej w m. Węgrzynice, zniszczonej przez maszyny,
dowożące materiał do budowy autostrady;
- wyczyszczenie drugiego stawu p.poż. w Węgrzynicach;
- zapytał czy zapadły decyzje dot. ewentualnej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w m.
Niekarzyn;
- poinformował, że w przyszłym tygodniu dostarczy pismo od parafian z m. Węgrzynice i Błonie
oraz od proboszcza parafii w Ołoboku z prośbą o dofinansowanie na wymianę ogrodzenia na
cmentarzu parafialnym w Węgrzynicach; już dzisiaj prosi o zastanowienie i przeanalizowanie
możliwości;
- zapytał czy w związku z nawadnianiem boiska sportowego w miejscowości Cibórz i w
przyszłości Ołobok, a także Skąpego - będzie możliwości przekazania sprzętów do podlewania na
boiska w Węgrzynicach i Pałcku;
Radny Krzysztof Szymczak zapytał czy następne koszenia w gminie będą wykonywane przez tę
samą ekipę i czy będzie ustalony harmonogram tych prac. Jeśli będzie to robiła ta sama brygada, czy
będzie osoba nadzorująca, ponieważ koszenie pozostawiało wiele do życzenia. Zapytał też czy została
zakupiona masa bitumiczna do łatania dziur w drogach gminnych.
Radny Piotr Olszewski wnioskował o odnowienie dwóch dróg w m. Damawa, biegnących za
zabudowaniami tzw. drogi ogrodowe oraz poprosił o przekazanie do starostwa powiatowego
w Świebodzinie interpelacji dot. naprawy nawierzchni drogi powiatowej Damawa- Niekarzyn.
Następnie zaprosił wszystkich w imieniu Powiatowego Zarządu PSL do uczestnictwa w Święcie
Ludowym organizowanym w Niekarzynie w dniu jutrzejszym.
Radny Józef Roszczyk poinformował, że m. Łąkie obok placu zabaw, na prywatnej działce stoją
silosy napełnione wodą. Może to miejsce stanowić zagrożenie dla bawiących się na placu dzieci.
Dlatego jest prośba o wystąpienie do właściciela o zabezpieczenie tego miejsca. Podjął także temat
liczników na wodę. Osoby, które płacą za wodę ryczałtowo, zużywają bardzo duże ilości wody
i śmieją się z tych, którzy za wodę płacą zgodnie ze zużyciem. Dlatego też należałoby wszystkim
zamontować liczniki. Następnie radny poinformował, że z pobocza drogi powiatowej Skąpe-Łąkie
zniknął znak ograniczający prędkość do 70 km/h.
Radny Andrzej Sworck zapytał o zasady, regulamin korzystania ze stawów p.poż. w związku
z zainteresowaniem mieszkańca wędkowaniem w takim stawie.
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Sołtys wsi Rokitnica Wiesław Łajeczko odniósł się do tematu koszenia, które w Rokitnicy jest
pobieżne i nie dokładne .
Sołtys Skąpego Alicja Ratajczak dodała, że w jej miejscowości w część miejsc trawa nie została
w ogóle wykoszona np. przy przychodni.
Ad. VI

W tym punkcie Wójt odniósł się do zgłoszonych interpelacji, wniosków i zapytań informując,
że zagadnienia do starostwa powiatowego zostaną tam przekazane.
- Koszenie terenów zielonych. Od jakiegoś czasu usługę wykonujemy poprzez zatrudnionych
pracowników sezonowych od 2002 r. koszone były 3 ha powierzchni dzisiaj jest to ok. 20 ha i co
jakiś czas dochodzą kolejne miejsca. Od miesiąca maja koszą dwie osoby, które można
powiedzieć dopiero się tego uczą. Z kierownikiem wydziału gospodarki komunalnej rozmawiał
i przekazał mu, że miejscowości szczególnie w centralnych punktach mają być porządnie
wykaszane. Oczekuje od radnych i sołtysów, że jeśli mają uwagi co do jakości koszenia, to na
drugi dzień po wykoszeniu mają o tym poinformować, aby można było poprawić, a nie za
miesiąc czy dwa. Przypomina, że usługa koszenia kosztuje i wszyscy byśmy chcieli, żeby była
wykonywana optymalnie, więc działajmy profesjonalnie. Co do harmonogramu koszenia, dobrze
żeby był, ale niestety nie byłby przestrzegany, ponieważ np. wg planu koszenie wypada za
tydzień, a jutro we wsi święto i trzeba przyspieszyć usługę. Estetyka gminy jest jednym
z ważniejszych celów do wykonania w czasie wzrostu roślin.
- Temat silosów w m. Łąkie - pan sołtys spotkał się z właścicielem działki i uzyskał jego zgodę na
ich zabezpieczenie.
- Zużycie wody w m. Łąkie - Wójt ma świadomość, że lepiej by było gdyby wszystkie ujęcia
wody były olicznikowane. W budżecie na 2015 r. nie zabezpieczyliśmy większych kwot na
zmianę olicznikowania i ich zakładanie. Wyjściem z sytuacji będzie obserwacja miejsc,
w których istnieje duże prawdopodobieństwo świadomego, większego zużycia wody niż
w rozliczeniu ryczałtowym.
- Droga Damawa-Niekarzyn wymaga zniwelowania i rozsypania nowego materiału, tak jak to było
uczynione kilka lat temu.
- Na pytanie dot. zakupu masy bitumicznej odpowiedział, że została ona zakupiona m.in. na
wypełnienia nawierzchni dróg m.in. w m. Zawiszę, Pałek, Ołobok.
- Korzystanie ze stawów p.poż. - temat sprawdzimy, ale obawia się, że nie ma możliwości
korzystania z tego typu miejsc w celu wędkowania, bo byłoby to niezgodne z przeznaczeniem.
Nie wie czy prawo przewiduje możliwość zalegalizowania innego sposobu korzystania.
Przypomniał temat zagospodarowania placu w m. Damawa. Na tego typu obiekty musi być
wydana decyzja lokalizacji celu publicznego, urządzenia muszą być z atestami. Te działania
maksymalizują poziom bezpieczeństwa dla użytkowników. W przypadku Damawy czeka cały
czas na wniosek rady sołeckiej o wydanie decyzji lokalizacji celu publicznego. Przesłanki do
tego, aby była wydana pozytywnie są. Apeluje o podjęcie działań i zakończenie tematu.
- Z przekazaniem systemów do podlewania boisk raczej nie powinno być problemów. Ten ze
Skąpego został zdany do zasobów gospodarki komunalnej i zostanie udostępniony dla klubu
w Radoszynie.
Odnośnie systemu ze stadionu w Ciborzu W-ce Przewodniczący Rady Mariusz Kuźmicz
poinformował, że został on zakupiony ze środków główkowego m. Cibórz.
Wójt stwierdził, że należy spróbować dogadać się w tej kwestii z Zarządem osiedla w Ciborzu.
- Mierzenie prędkości pojazdów w m. Węgrzynice - postulat do Strażnika Gminnego, który
przekaże go dzielnicowym. Swego czasu gmina zakupiła urządzenie do osobistego użytku
dzielnicowych i nie widzi przeciwwskazań, żeby od czasu do czasu z tego skorzystali, zgodnie
z obietnicami komendanta.
- Wspomniał, żeby podjąć działania o ograniczenie prędkości w Kalinowie do 30 km/h. Chciałby
żeby komisja bezpieczeństwa w powiecie się z tym zgodziła. Ponadto złożył wniosek do
Inspekcji Transportu Drogowego o zamontowanie stałego urządzenia w m. Radoszyn i otrzymał
odpowiedź, że w najbliższym czasie nie będzie to możliwe. Póki co urządzenia montowane są na
poziomie dróg krajowych i nie potrafią odpowiedzieć za jaki czas dotrą do dróg niższego rzędu.
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Temat przydomowych oczyszczalni ścieków - kontaktował się z przedstawicielami potężnej
firmy zajmującej się tymi zagadnieniami na terenie woj. lubuskiego. Umówieni są na wrzesień na
spotkanie z samorządem. Jesteśmy w posiadaniu dwóch ofert na przeprowadzenie gminy Skąpe
do stworzenia spółki komunalnej. Póki co decyzji ostatecznej czy chcemy spółkę stworzyć nie
ma. Samorząd będzie o tym współdecydował. Na dzień dzisiejszy zakładamy, że jeśli miałaby
powstać to 1 stycznia 2016 r. Nie wiemy jeszcze kiedy zostaną uruchomione fundusze z PRO W,
a to będzie kluczowa zmienna dla wdrożenia systemu. Dyskutowanie dzisiaj czy te oczyszczalnie
są ekologiczne nie ma sensu. Doświadczeniami będziemy się dzielili we właściwym czasie.
Stworzenie spółki komunalnej pozwoli na skorzystanie z 2 min zł z programu podstawowe usługi
dla ludności. Czy te pieniądze zostaną przeznaczone na m. Niekarzyn czy inne miejscowości
w gminie - temat do przyszłej dyskusji.
Wyczyszczenie stawy p.poż. w Węgrzynicach przypisujemy do zadań wydziału gospodarki
komunalnej. Wójt poprosił jednak o wyrozumiałość. Aktualnie ludzie pracują na kilku frontach.
Zadań do wykonania mamy już na miesiąc do przodu, więc za jakiś czas stawem się zajmiemy.
Pomoc finansowa na ogrodzenie cmentarza komunalnego - musimy zbadać czy rada ma
kompetencje przeznaczyć pieniądze na ten cel, gdyż jest to cmentarz parafialny, a my nie
możemy ze środków publicznych finansować obiektów parafialnych nie zabytkowych. Zauważył,
że pomimo iż cmentarz jest parafialny, gmina jakąś część usług realizuje na nim tak jak na innych
cmentarzach. Jeśli okaże się, że gmina może dofinansować to temat jest otwarty do dyskusji.
Plan Niesulic - obiecuje, że do następnej sesji plan będzie wykonany.
Naprawa drogi w Niesulicach - ubytki w drodze zostaną wypełnione w tym miesiącu. W
Niesulicach wbudowujemy dużo tłucznia, ale z uwagi na budowy domów drogi są rozjeżdżane.
Azbest na przystanku PKS w Niesulicach zostanie zabrany w następnej turze, czyli w 2016 r.
Boisko do koszykówki na placu zabaw w Niesulicach - można o tym pomyśleć, jeśli nie w tym
sezonie to w przyszłym, bo to dodatkowe miejsce dla mieszkańców i przyjeżdżających.
Zasilanie m. Radoszyn w wodę - Wójt chciałby, aby zostało to wykonane w 2015 r. Podjęliśmy
działania zmierzające do uzyskania dofinansowania z Agencji Nieruchomości Rolnych
w Gorzowie. Dostał sygnały, że gmina kwalifikuje się i może uzyskać dofinansowanie.
W przyszłym tygodniu złożymy pismo. Dzisiaj ma zapaść decyzja w Zarządzie Dróg
Wojewódzkich na temat zezwolenia na wejście w pas drogowy.
Przebudowa płyty boiska w Radoszynie - na dzisiejszej sesji w projekcie zmiany uchwały
budżetowej jest zapis o przeznaczeniu na ten cel środków finansowych w wysokości 15 tys. zł.
Spotkał się z przedstawicielami klubu a w przyszłym tygodniu podjęte zostaną decyzje, co do
technologii i zadań niezbędnych do wykonania.
Basen p.poż. w Radoszynie - otrzymaliśmy zgodę ze straży pożarnej na jego zlikwidowanie
i zajmiemy się tym jesienią. Będzie liczył na wsparcie mieszkańców wsi.
Udrożnienie rowu melioracyjnego w Radoszynie - zastanawia się czy nie zaangażować w tę
sprawę spółki wodnej ze Świebodzina, aby sprawdzili jakie zabiegi należy przeprowadzić
i wycenili koszty. Wtedy będziemy wiedzieli czy wykonamy sami, ale później czy zlecimy
spółce.

Ad. VII
- 15 maja razem z gminami powiatu świebodzińskiego i starostwem powiatowym złożyliśmy
w Urzędzie Marszałkowskim koncepcję funkcjonowania Świebodzińskiego Obszaru
Funkcjonalnego, związaną z możliwością aplikowania o duże fundusze. To co gminy wpisywały
w oparciu o swoje potrzeby okazało się, że prawie nic się nie kwalifikuje. Pozostały tylko 2-3
bloki - dodatkowe zajęcia szkolne, odnowienie obiektów mostowych, termomodemizacja
obiektów użyteczności publicznej w tym szkół, budowa ścieżki rowerowej ze Skąpego do
Chociul - jako jedyna, która może się kwalifikować. Pisaliśmy o budowie chodników,
kanalizacji, rozbudowy szkół i żadne z tych zadań się nie kwalifikuje. Daje sygnał, aby tłumaczyć
mieszkańcom wbrew temu co mówią w mediach, że dużo pieniędzy będzie, ale nie dla wsi.
- Odbyła się kontrola zamykająca temat kanalizacji w m. Rokitnica. Zakończyła się bez uwag,
zlecenie płatności została wysłane, więc być może w miesiącu czerwcu kwota ok. 1 min zł
zejdzie z naszych zobowiązań.
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Urzędnicy biorą udział w działaniach związanych z programem gospodarki niskoemisyjnej.
W ramach aglomeracji zielonogórskiej udało nam się otrzymać dofinansowanie na ten dokument,
a jest on niezbędny, aby ubiegać się o termomodemizację szkół. Cztery gminy się do tego
włączyły. Koszt jego przygotowania to ok. 200 tys. zł.
- Kończymy budowę kanalizacji na ośrodku ZHP Świdnica w Niesulicach. Do 15 czerwca prace
zostaną zakończone i rozliczone. Termin zostanie zachowany.
- Trwają działania związane z budową sali gimnastycznej w Ołoboku. Budynek sali będzie
nieogrodzony od strony drogi. Konieczna była również wycinka drzew aby powiększyć teren
wokół.
- Kończymy przygotowanie dokumentacji boiska sportowego w Ołoboku. Będziemy starali się
o dofinansowanie ze środków z PROW w wysokości 63%.
- Odbyło się spotkanie z Prezesem Okręgowego Zarządu Piłki Nożnej. W czerwcu kończy się
zezwolenie na dopuszczenie boiska w Ołoboku do klasy okręgowej. Jeżeli udowodnimy
Związkowi, że gmina podejmuje kroki w kierunku remontu obiektu, zostanie on dopuszczony na
kolejne 12 miesięcy.
- Jesteśmy w trakcie wyłonienia wykonawcy dokumentacji technicznej na dwa zadnia związane
z doświetlaniem gminy. Jedno dotyczy Niesulic - 2 punkty, drugie miejscowości Skąpe - 2
punkty przy cmentarzu.
- Dużo pracy urzędnicy poświęcają tematowi azbestu. Mieszkańcy przychodzą, dopytują
i wypełniają dokumenty. Przygotowujemy nawet gotowe zgłoszenia do starostwa na wymianę
pokrycia dachowego. W poniedziałek rozpoczynamy proces przygotowania przetargu. Myslimy,
że w następnych latach będą jeszcze większe pieniądze na te zadania. Warto się przygotować, aby
w tym czasie wywieźć większość azbestu z terenu gminy.
- Założyliśmy 5 dodatkowych punktów świetlnych: 1 w miejscowości Pałek, 2 punkty w Ołoboku
przy ul. Zabużańskiej, 2 punkty w miejscowości Niekarzyn za przedszkolem.
Przewodniczący ogłosił 5 minutową przerwę w obradach.
Radne Bożena Szczepańska i Zdzisława Sikora opuściły salę sesyjnąo godz. 1205.
-

Ad. VIII
1) W-ce Przewodniczący Rady Mariusz Kuźmicz odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na lata 20152018.
Przewodniczący stałych komisji przestawili pozytywne opinie nt. ww. uchwały.
W wyniku głosowania uchwała Nr VI/61/2015 została jednogłośnie podjęta (11 głosów „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
2) W-ce Przewodniczący Rady Mariusz Kuźmicz odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Skąpe na rok 2015.
Przewodniczący stałych komisji przestawili pozytywne opinie nt. ww. uchwały.
W wyniku głosowania uchwała Nr VI/62/2015 została jednogłośnie podjęta (11 głosów „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
3) W-ce Przewodniczący Rady Mariusz Kuźmicz odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz
najemcy w trybie bezprzetargowym.
Przewodniczący stałych komisji przestawili pozytywne opinie nt. ww. uchwały.
W wyniku głosowania uchwała Nr VI/63/2015 została jednogłośnie podjęta (11 głosów „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
4) W-ce Przewodniczący Rady Mariusz Kuźmicz odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie umów dzierżaw na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym.
Przewodniczący stałych komisji przestawili pozytywne opinie nt. ww. uchwały.
W wyniku głosowania uchwała Nr VI/64/2015 została jednogłośnie podjęta (11 głosów „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
5) W-ce Przewodniczący Rady Mariusz Kuźmicz odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym.
Przewodniczący stałych komisji przestawili negatywne opinie nt. ww. uchwały.
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W wyniku głosowania uchwała nie została jednogłośnie podjęta (0 głosów „za”, 9 „przeciw”,
2 „wstrzymujące się”).
6) W-ce Przewodniczący Rady Mariusz Kuźmicz odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym.
Przewodniczący stałych komisji przestawili pozytywne opinie nt. ww. uchwały.
W wyniku głosowania uchwała Nr VI/65/2015 została jednogłośnie podjęta (11 głosów „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
7) W-ce Przewodniczący Rady Mariusz Kuźmicz odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia
dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej
Górze.
Przewodniczący stałych komisji przestawili pozytywne opinie nt. ww. uchwały.
Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko poinformowała, że w § 1 uchwały ma być zacytowany
cały tytuł programu łącznie z latami jego obowiązywania.
W wyniku głosowania uchwała Nr VI/66/2015 została jednogłośnie podjęta (11 głosów „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
8) W-ce Przewodniczący Rady Mariusz Kuźmicz odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia
„Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skąpe na lata
2015-2032”.
Przewodniczący stałych komisji przestawili pozytywne opinie nt. ww. uchwały.
Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko poinformowała, że w § 1 następuje mała poprawka
redakcyjna polegająca na użyciu określenia „Przyjmuje się Program...”.
W wyniku głosowania uchwała Nr VI/67/2015 została jednogłośnie podjęta (11 głosów „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
9) W-ce Przewodniczący Rady Mariusz Kuźmicz odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017.
Przewodniczący stałych komisji przestawili pozytywne opinie nt. ww. uchwały.
W wyniku głosowania uchwała Nr VI/68/2015 została jednogłośnie podjęta (11 głosów „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
10) W-ce Przewodniczący Rady Mariusz Kuźmicz odczytał projekt uchwały zmieniająca uchwałę w
sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia
wysokości ich wynagrodzenia.
Przewodniczący stałych komisji przestawili pozytywne opinie nt. ww. uchwały.
W wyniku głosowania uchwała Nr VI/69/2015 została jednogłośnie podjęta (11 głosów „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
11) W-ce Przewodniczący Rady Mariusz Kuźmicz odczytał projekt uchwały zmieniająca uchwałę
w sprawie powołania Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej.
Przewodniczący stałych komisji przestawili pozytywne opinie nt. ww. uchwały.
W wyniku głosowania uchwała Nr VI/70/2015 została jednogłośnie podjęta (10 głosów „za”,
0 „przeciw”, 1 „wstrzymująca się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
12) W-ce Przewodniczący Rady Mariusz Kuźmicz odczytał projekt uchwały zmieniająca uchwałę
w sprawie powołania Komisji ds. Porządku Publicznego, Spraw Komunalnych, Mieszkaniowych
i Ochrony Środowiska.
Przewodniczący stałych komisji przestawili pozytywne opinie nt. ww. uchwały.
W wyniku głosowania uchwała Nr VI/71/2015 została podjęta (11 głosów „za”, 0 „przeciw”,
0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
13) W-ce Przewodniczący Rady Mariusz Kuźmicz odczytał projekt uchwały w sprawie odwołania
Skarbnika Gminy Skąpe.
Przewodniczący stałych komisji przestawili pozytywne opinie nt. ww. uchwały.
W wyniku głosowania uchwała Nr VT/72/2015 została jednogłośnie podjęta (10 głosów „za”,
0 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Jarosław Wisz podziękował wszystkim za 10 lat współpracy i życzył wszystkiego dobrego.
Wójt Zbigniew Woch zabierając głos stwierdził, że te 10 lat, o których wspomniał pan Jarek, to
większa część pełnienia przez niego funkcji Wójta Gminy Skąpe, którym jest od 13 lat.
Wszystkie sukcesy i zrealizowane zamierzenia są sukcesem całego samorządu, Wójta a także
urzędników i sołtysów. Te ostatnie 10 lat to lata niezłe dla Gminy Skąpe. Na tle innych udało
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nam się wiele zdziałać. Jest to cząstka zasługi Pana Skarbnika. Dlatego dzisiaj w imieniu
własnym i wszystkich samorządowców podziękował za te 10 lat, i życzył nowych wyzwań i
samorealizacji w pracy zawodowej.
W-ce Przewodniczący Rady Mariusz Kuźmicz w imieniu Rady Gminy oraz osiedla Cibórz także
podziękował za współpracę.
14) W-ce Przewodniczący Rady Mariusz Kuźmicz odczytał projekt uchwały wprowadzonej na
dzisiejszą sesję w sprawie powołania Skarbnika Gminy Skąpe.
Pani Anna Maniakowska proponowana na stanowisko Skarbnika zapoznała radnych ze swoją
osobą. Poinformowała, że chociaż nie mieszka na terenie gminy Skąpe, jest z nią związana, gdyż
jej rodzice pochodzą z Radoszyna. Wspomniała, że od 2011 zatrudniona jest w urzędzie na
stanowisku księgowej. Ukończyła studia podyplomowe z rachunkowości. Sytuacją w jakiej się
znalazła jest zaskoczona, tak samo jak i radni. Liczy na współpracę i wyrozumiałość. Obowiązki
obiecuje wykonywać sumiennie i zapracować na zaufanie.
Wójt Zbigniew Woch dodał, że Pani Maniakowska od początku była przygotowywana do
pełnienia ważniejszych funkcji w pionie finansowym, ale potwierdza to, że to, co następuje w tej
chwili jest dla niej zaskoczeniem. Nowe, ważne wyzwanie. Pełnienie funkcji Skarbnika wymaga
ogromnej wiedzy i odpowiedzialności. Wszyscy pracownicy pionu finansowego deklarują
współpracę, także pan Jarek zezwala na ewentualne konsultacje. Ma nadzieję, że spełnią się
oczekiwania i deklaracje pani Ani, czego życzy i jej i sobie. Prosi o przegłosowanie uchwały
o powołaniu pani Anny Maniakowskiej na Skarbnika Gminy Skąpe.
W wyniku głosowania uchwała Nr W73/2015 została podjęta jednogłośnie (11 głosów „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. IX
Radny Piotr Olszewski jeszcze raz zaprosił wszystkich na Święto Ludowe do Niekarzyna
w dniu jutrzejszym od godz. 1400.
W-ce Przewodniczący Rady Mariusz Kuźmicz poinformował, że na przyszłej komisji
omawiany będzie punkt dot. diet sołtysów, dlatego prosi o nie spóźnianie się na obrady.
Radny Józef Roszczyk zaprosił na 27 czerwca na festyn do m. Łąkie.
Radny Andrzej Stańczak poprosił o monit do ZDW w sprawie wykoszenia poboczy.
Wójt poinformował, że droga Sulechów-Skąpe przypuszczalnie będzie koszona od przyszłego
tygodnia. Wygląda to mało estetycznie i jest przede wszystkim niebezpiecznie.
Na zakończenie z okazji 25-lecia samorządu, złożył wszystkim życzenia. Ten czas dla samorządu to
najbardziej pożądane i udane zmiany. Pięknieją wsie i miasta. Ludzie mają poczucie, że od nich
samych i ich pracy wiele zależy. Te 25 lat to czas świętowania. Podziękował za miniony czas i życzył,
aby kolejne 25 lat przełożyło się na korzyść życia społecznego, a praca w samorządzie była
zauważana przez tych, dla dobra których wszyscy pracujemy.
Ad. X

Punkt ten dotyczył przyjęcia protokołu IV sesji Rady Gminy Skąpe. W-ce Przewodniczący
Rady Gminy zapytał czy są do niego jakiekolwiek zastrzeżenia. Ponieważ uwag nie było, poddał pod
głosowanie przyjęcie treści protokołu. W wyniku głosowania protokół został jednogłośnie przyjęty.
Ad. XI

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia W-ce Przewodniczący Rady zamknął obrady
VI sesji Rady Gminy Skąpe o godz. 1310.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
,•

7 Mariusz Kuźmicz
Protokół sporządziła: Ilona Żalisz
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