PROTOKÓŁ Nr VII/2015
z sesji Rady Gminy Skąpe
z dnia 25 czerwca 2015 r.

W-ce Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Kuźmicz otworzył o godzinie 9“ obrady
VII Sesji Rady Gminy. Przywitał zebranych radnych i sołtysów, Wójta Zbigniewa Wocha, Sekretarza
Gminy Alicję Hoppen-Anyszko oraz Skarbnika Gminy Annę Maniakowską. Stwierdził, że na stan 15
radnych obecnych jest 13 (nieobecni Halina Staszyńska, Mateusz Zywert), więc podjęte uchwały będą
miały moc obowiązującą. Następnie zaproponował, aby do przesłanego porządku posiedzenia w pkt
VI dot. przyjęcia projektów uchwał wprowadzić dodatkową uchwałę w sprawie zarządzenia poboru
podatków w drodze inkasa
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:
1.
II.
III.
IV.
V.

VI,

VII,
VIII.
IX.
X.

Otwarcie obrad sesji,
Interpelacje, wnioski i zapytania,
Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy i pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Skąpe za 2014 rok i podjęcie uchwały w sprawie
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Skąpe za 2014 r.:
1) rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Skąpe za 2014 rok:
a) wysłuchanie opinii Komisji Stałych i Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Skąpe w sprawie
wykonania budżetu Gminy Skąpe za 2014 r,,
b) złożenie wniosku do Rady Gminy Skąpe przez Komisję Rewizyjną w sprawie udzielenia
absolutorium dla Wójta Gminy,
c) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze
o przedłożonym przez Wójta Gminy Skąpe sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za rok
2014 oraz o przedłożonej informacji o stanie mienia Gminy za rok 2014,
d) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze
o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Skąpe dotyczącym udzielenia absolutorium dla
Wójta Gminy,
e) dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2014 r.;
2) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Skąpe za rok 2014,
Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Skąpe na rok 2015,
2) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad polityki czynszowej na najem lokali
mieszkalnych i socjalnych w Gminie Skąpe,
3) powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na
kadencję 2016 - 2019,
4) utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze gminy Skąpe w referendum
ogólnokrajowym,
5) zasad przyznawania diet sołtysom i przewodniczącemu zarządu osiedla oraz zwrotu kosztów
podróży służbowej,
6) zmieniająca uchwalę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym
przedszkolom w Gminie Skąpe oraz trybu i kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
7)
Przyjęcie apelu w sprawie odrzucenia zapisów projektu ustawy Prawo wodne,
Sprawy różne.
Przyjęcie protokołu VI sesji Rady Gminy Skąpe,
Zamknięcie obrad.

Ad. II

Radny Andrzej Sworek zapytał czy ustalony został termin wyczyszczenia stawu p.poż.
w Węgrzynicach.
Sołtys wsi Ołobok Jarosław Slizień poinformował, że w na terenie Ołoboku w przyczepie
kempingowej zamieszkuje bezdomny. Wobec powyższego zapytał jak przedstawia się w gminie
sytuacja z lokalami socjalnymi.
Radna Bożena Szczepańska wnioskowała o przycięcie lip, rosnących wzdłuż drogi
powiatowej w m. Niesulice.
Sołtys Rokitnicy Wiesław Łajeczko zgłosił następujące interpelacje:
- sprzątnięcie gałęzi pozostawionych po przycięciu drzew przez zakład energetyczny,
- poinformował, że pomimo zgłoszenia do zakładu energetycznego, we wsi przez tydzień nie
świeciły się lampy uliczne,
- podzielił się wątpliwościami dot. sposobu naprawienia i zabezpieczenia nawierzchni i pobocza na
łuku drogi powiatowej w m. Rokitnica - wyjazd w kierunku Węgrzynie,
- wnioskował o ogrodzenie przepompowni w m. Rokitnica, zlokalizowanej w drodze przy posesji
Nr 8A (zaplecze sklepu).
Sołtys Kalinowa Małgorzata Jarominiak poinformowała, że od lutego zgłasza, że przy posesji
Nr 6 w Kaimowie nie świeci się żarówka.
Sołtys Ołoboku Jarosław Ślizień zapytał o szanse wykonania chodnika wzdłuż
ul, Wojciechowskiego przez całą miejscowość Ołobok. Zapytał też co jako gmina możemy
zaoferować dla lekarza poz i od kiedy zostałby udostępniony lokal ośrodka w Ołoboku.
Radny Andrzej Sworek zabrał głos w kwestii naprawy nawierzchni na łuku drogi powiatowej
w m. Rokitnica. Jego zdaniem została źle wykonana. Jezdnia zrobiła się wąska, brak jest pobocza, a od
strony Węgrzynie nie ma znaku o zwężeniu drogi. Następnie zapytał czy odpowiedzi na pytania
zadane podczas sesji do strażnika gminnego, będą udzielane na następnej sesji czy w formie pisemnej.
Radny Józef Roszczyk zgłosił interpelację dot. utwardzenia terenu przy przystanku autobusowym
w m. Łąkie. Poinformował także, że mieszkańcy chcieliby zagospodarować na świetlicę budynek po
hydroforni, a niezbędne prace wykonaliby w czynie społecznym.
Radny Krzysztof Janowicz zapytał czy zapadły już decyzje w sprawie utwardzenia ścieżki
rowerowej z Ołoboku do Lubogóry,
Ad. III

W tym punkcie Wójt poinformował o problemach zdrowotnych Przewodniczącej Rady Haliny
Staszyńskiej. Życząc zdrowia wyraził nadzieję, że następną sesję poprowadzi już Pani
Przewodnicząca. Następnie odniósł się do zgłoszonych interpelacji, wniosków i zapytań radnych
i sołtysów.
- Wykoszenia stawu p.poż w Węgrzynicach - Wójt poinformował, że nie potrafi precyzyjnie
odpowiedzieć na pytanie kiedy to nastąpi. Zadanie na pewno wpisane jest w harmonogram
zaplanowanych prac. W tym miejscu wspomniał też o budowie ogrodzenia placu zabaw
w Kalinowie. W przyszłym tygodniu rozstrzygnie się kwestia finansowa i złożone zostanie
zamówienie na materiał. Po jego dostarczeniu zadanie zostanie wykonane. Nastąpi to najpóźniej
w drugiej połowie lipca. W gospodarce komunalnej zatrudnionych jest pięć osób. W związku
z awariami sieci kanalizacyjnych nie jesteśmy w stanic precyzyjnie przygotować harmonogramu
prac. Do wykonania jest mnóstwo zadań i raz udaje się je zrealizować szybciej, a innym razem
wolniej.
- Temat łuku drogi powiatowej w Rokitnicy zostanie przekazany inspektorowi ds. budownictwa
celem zweryfikowania.
- Interpelacje kierowane do Strażnika Gminnego - należy go rozliczać tak jak każdego innego
pracownika urzędu.
- Kwestia bezdomnego z Ołoboku jest Wójtowi znana i nie chciałby w trakcie sesji zagłębiać się
w tym temacie. Zgodnie z wyrokiem sądu rejonowego potwierdzonego po odwołaniu wyrokiem
sądu okręgowego, ten pan otrzymał nakaz eksmisji bez prawa do lokalu komunalnego. Wobec
powyższego został wpisany na listę osób oczekujących na przydział. Wstępnego przydziału lokali
dokonuje Komisja ds. Porządku Publicznego, Spraw Komunalnych, Mieszkaniowych i Ochrony
Środowiska.
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Budowa chodnika przez Ołobok - Wójt stwierdził, że nadziei na budowę całego chodnika wzdłuż
ul. Wojciechowskiego raczej nie ma. Aktualnie czekamy na kostkę polbrukową ze starostwa na
odbudowę odcinka od świetlicy wiejskiej do mostu. Szansa, że inwestycja taka zostanie wpisana
w budżecie na 2015 r. jest żadna, a czy w budżecie na 2016 r. tego nie wie. Proponuje, aby przy
okazji tworzenia budżetu sołtys złożył stosowny wniosek.
Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej - dla osoby zainteresowanej oferujemy przyjęcia
w dwóch przychodniach w Ołoboku i w Ciborzu, co zwiększa atrakcyjność oferty, poprzez
gwarancję większej liczy pacjentów. O konkretach nie ma sensu teraz rozmawiać. Jak będzie
zainteresowany wtedy usiądziemy i ustalimy warunki. Inną kwestią są dzieci z oddziału
„O’’aktualnie zajmujące pomieszczenia ośrodka. W tym momencie Wójt wspomniał, że do
budżetu na 2016 r, będzie wnioskował o środki na rozbudowę szkoły podstawowej w Ołoboku
o 2 lub nawet 3 oddziały, w związku z takim właśnie zapotrzebowaniem.
Przycięcie gałęzi lip rosnących wzdłuż drogi powiatowej w Niesulicach zostanie zgłoszone do
starostwa powiatowego, ale prawdopodobnie z uwagi na okres lęgowy ptaków, zadanie zostanie
wykonanejesienią.
Temat gałęzi pozostawionych przez zakład energetyczny ■ Wójt zaproponował zakładowi
energetycznemu, aby gałęzie zostały zwiezione na działkę gminną i tam spalone - czy tak się
stanie zobaczymy. Co do przepalonych bezpieczników, to temat usuwania takich awarii był
ustalany do natychmiastowej realizacji bez oczekiwania na zgłoszenie. Nie wie co się stało, że tak
nie zareagowano. Być może zawiódł czynnik ludzki. W trakcie przerwy lub po sesji przekaże
zainteresowanym telefon do dyspozytora w Świebodzinie.
Kiedy zostanie wykoszony plac zabaw w Rokitnicy jeszcze nie wie. Po ostatniej sesji, kiedy
przekazał uwagi dot. koszenia, usługa jest wykonywana porządnie i ma nadzieję, że sołtysi także
są zadowoleni. Czas między kolejnymi pokosami powinien wynosić około 2-3 tygodnie.
W sprawie ogrodzenia przepompowni w Rokitnicy wpłynął wniosek. W przyszłym tygodniu
odbędzie się wizja lokalna, która zadecyduje o ogrodzeniu. Wójt dodał, że są tzw.
przepompownie uliczne, które nie wymagają bezwzględnie ogrodzenia.
Temat zatoczki autobusowej w m. Łąkie jest Wójtowi znany, szkoda tylko, że nie został
wcześniej zgłoszony, gdy pozyskiwaliśmy kostkę polbrukową ze starostwa.
Pomysł z adaptacją hydroforni na pomieszczenie świetlicowe jest niezły. Odnośnie kosztów
niezbędnych do poniesienia porozmawiają.
Ścieżka rowerowa z Ołoboku do Lubogóry, szczególne odcinek od Ołoboku do przejścia pod
lasem, wygląda fatalnie. Wykonawca usługi podjął już działania i ma nadzieję, że najpóźniej do
końca przyszłego tygodnia wykona naprawę.
Wójt wspomniał także, że zostało zlecone wykonanie tablicy z planem miejscowości Niesulice.
Do końca czerwca lub na początku lipca tablica zostanie wkopana.
Sołtys wsi Ołobok Jarosław Ślizień poinformował, że jest osoba chcąca użyczyć sprzęt do siłowni
na salę sportową w Ołoboku.
Wójt odpowiedział, że temat można będzie przedyskutować z opiekunem sali czyli dyrektorem
szkoły, po zakończeniu budowy.

Ad. IV

W punkcie dot. realizacji uchwał i pracy Wójta w okresie międzysesyjnyrn Wójt odniósł się do
następujących tematów:
1. Zakończone zostały prace związane z budową kanalizacji sanitarnej do terenów ZIIP
w Niesulicach - projekt dofinansowywany z PROW Termin realizacji zadania do 15.06.2015 r.
został dotrzymany. Ostateczna wartość zadania: 347 025,11 zł brutto.
2. Trwają roboty związane z budową sali gimnastycznej w m. Ołobok - etap II (wykończenie
wnętrz + zagospodarowanie terenu) - projekt realizowany przy wsparciu finansowym
Ministerstwa Sportu - wartość zadania: 1 247 000,00 zł brutto. Termin realizacji zadania do
30.08.2015 r. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem, koncentrują się aktualnie wokół
zagospodarowania terenu i przygotowania wnętrz pod malowanie. 13 lipca rozpoczyna się
układanie nawierzchni sportowych.
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3. Z wnioskiem o pozwolenie na budowę została złożona dokumentacja projektowa przebudowy
boiska sportowego w Ołoboku - wartość usługi 20 000 zł brutto. Przewiduje ona wykonanie
gruntownego remontu szatni wraz z przebudową dachu, modernizacji płyty, nawadniania boiska
z własnych studni, trybun - siedzisk dla widzów, ogrodzenie obiektu.
4. Trwa przygotowanie dokumentacji projektowej zmiany sposobu zasilania w wodę m. Radoszyn.
Wartość dokumentacji 31 980 zł brutto, termin: 31.08.2015. Złożyliśmy wniosek
o dofinansowanie w wysokości 500 tys. zł. do AMR. Jeśli je uzyskamy chcielibyśmy wykonać
inwestycję jeszcze w 2015 r.
5. Wyłoniony został wykonawca dokumentacji technicznej dla 2 zadań polegających na:
1) budowie 2 punktów oświetlenia drogowego w Skąpem (cmentarz),
2) budowie 2 punktów oświetlenia drogowego w Niesulicach (droga w m. Niesulice).
Wartość - 7 626,00 zł brutto.
6. Jesteśmy w trakcie oceny ofert przetargowych na demontaż, zbieranie i transport odpadów
zawierających azbest na terenie Gminy Skąpe i ich unieszkodliwianie - projekt realizowany przy
wsparciu WFOŚ - wartość 209 592,00 brutto, w tym wsparcie 2/3 wartości tj. 137 583,00 zł.
Projekt przewiduje odbiór odpadów azbestowych od 43 podmiotów w ilości ok. 201 ton, tj. ok.
14 395 m2.
Oferty złożyło czterech wykonawców, poza jedną znacznie odbiegającą cenowo od pozostałych,
ceny ofert kreują się na poziomie 60 - 90 tyś. zł. - najtańsza oferta 68 024,09 zł brutto.
Wykonawcę wybierzemy do końca tygodnia, roboty demontażowe rozpoczną się z początkiem
lipca.
7. Oczekujemy na dostawę tłucznia drogowego do remontu gruntowych dróg gminnych. Dostawca
zadeklarował transport przed końcem miesiąca. Zamówiono 375 t. tłucznia, którym wypełnimy
dziury w najbardziej zniszczonych nawierzchniach, szczególnie w Łąkach, Rokitnicy,
Niesulicach i Ołoboku.
8. Finalizujemy temat doposażenia świetlicy wiejskiej w Radoszynie.
9. Budowa kanalizacji sanitarnej w Rokitnicy została rozliczona i środki finansowe w wysokości
995.990 zł. wpłynęły na konto BGK, wobec czego o taką kwotę zmniejszyły się zobowiązania.
10. Finalizuje się ocena wniosku o płatność dot. budowy chodnika w Niekarzynie.
11. W dni dzisiejszym przez urzędników z PROW ma zostać przeprowadzona ocena przebudowy
zaplecza kuchennego przy świetlicy wiejskiej w m. Ołobok i budowy ścieżki rowerowej OłobokLubogóra.
Ad. V
1) Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Skąpe za 2014 rok:
a) Przewodniczący stałych komisji Rady Gminy Skąpe pozytywne opinie w sprawie wykonania
budżetu Gminy Skąpe za 2014 r. (w załączeniu).
b) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Wiesław Zawiślak odczytał i złożył wniosek do Rady
Gminy Skąpe w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy (w załączeniu).
c) Skarbnik Gminy Anna Mani akowska odczytała opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrach linkowej w Zielonej Górze o przedłożonym przez Wójta Gminy Skąpe sprawozdaniu
z wykonania budżetu Gminy za rok 2014 oraz o przedłożonej informacji o stanie mienia. Gminy
za rok 2014 (w załączeniu).
d) Skarbnik Gminy Anna Maniakowska odczytała opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Skąpe
dotyczącym udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy (w załączeniu).
e) Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2014 r.
Radny Piotr Olszewski podkreślił, że radni opiniowali zarówno przyjęcie budżetu, jak i zmiany
wprowadzane w? trakcie roku. Nie był to łatwy rok. To, że inwestycje biegły swoim rytmem
dobrze świadczy o gospodarzu gminy, samorządowcach i pracownikach. Uważa, że samorząd
w takim składzie jest w stanie bardzo dużo zrobić dla gminy.
Radny Krzysztof Szymczak dodał, że każdy radny ma wiele planów' związanych ze swoją
miejscowością ale też z cała gminą. W tym miejscu podziękował za współpracę byłemu
skarbnikowi Jarosławowi Wiszowi, podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do
wybudowania sali wiejskiej w m. Zawiszę. Wierzy, że to nie ostatnia inwestycja w jego w-'si. Na
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zakończenie swojej wypowiedzi przytoczył maksymę „zgoda buduje, niezgoda rujnuje’’
i zachęcał do jej stosowania.
Radny Andrzej Sworek zwrócił uwagę na kwestie, które go nurtują. Temat oznakowania ścieżek
szlaków rowerowych poruszany przez niego od kilku miesięcy. Za nieduże pieniądze można
zastosować naprawdę fajne rozwiązania. Zdaniem radnego gmina pod kątem turystyki inwestuje
tylko w Niesulicach. Dodał, że jego zdaniem tak kosztowny remont kuchni w Ołoboku nie był
konieczny. Za środki tam wydatkowane można było doposażyć 2 lub 3 kuchnie w innych
miejscowościach. Podjął też temat brzydkich zapachów z przepompowni. Sądzi, że jesteśmy
jedyną gminą w województwie lubuskim, w której tak śmierdzi. Według radnego za dużą wagę
przywiązuje się do inwestycji wykonywanych ze środków unijnych. Są to zwykle duże
inwestycje, a czasami mieszkańcom wystarczy niewiele i to docenią.
Radny Józef Roszczyk wspomniał, że od 12 lat współpracuje w wójtem i pracownikami urzędu
i bardzo sobie chwali tę współpracę. Bardzo wiele udało się przez te wspólne lata zrobić.
Wszystkie projekty z udziałem środków unijnych były i są właściwie wykorzystane. Oczywiście
nie wszędzie zrobiliśmy to czego byśmy sobie życzyli. Dodał, że Ląkie są miejscowością
popegeerowską. Mieszkańcy widzą, że we wsi dużo się dzieje i chętnie sami pomagają.
Podsumowując stwierdził, że przez 12 lat wszystkie budżety były prawidłowo realizowane.
Radny Karol Da u k sza na przykładzie Radoszyna wymienił zadania wykonane w 2014 r.:
doposażenie świetlicy wiejskiej, budowa boiska do piłki siatkowej „Lubuski’*, wykonanie
oświetlenia ulicznego bloki-gimnazjum. Brawo dla Wójta!
Wice Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Kuźmicz pochwalił osobiste zaangażowanie Wójta.
Rozumie, że nie wszystko od razu uda się zrealizować. W Ciborzu zostało zrobione już wiele.
Czekamy na kolejne środki unijne i małe inwestycje, które cieszą. W imieniu mieszkańców
Ciborza podziękował Wójtowi za stadion sportowy, oświetlenie, drogę do szkoły dla dzieci
i inwestycje w; szkole w Międzylesiu.
Radna Zdzisława Sikora żałuje, że nie może tak bardzo pochwalić Wójta za prace wykonane
w jej miejscowości. Chodnik owszem został wybudowany, ale spowodował zwężenie drogi.
Kanalizacja we wsi miała być, mieszkańcy cały czas naciskają a przydomowych oczyszczalni
ścieków nie chcą. Jest to kłopot, bo przez miejscowość płynie rzeczka, a nie wszyscy mieszkańcy
wyciągają szambo.
Wójt Zbigniew- Woch wspomniał, że absolutorium jest elementem oceny działalności Wójta.
Były sytuacje, źe samorządy wbrew' opiniom regionalnych izb obrachunkowych nie udzielały
wójtom absolutoriów'. Dzisiaj jest to czynność właściwie techniczna. Dochody gminy Skąpe za
2014 r. zostały wykonane na kwotę 22 min 200 tys. zł, natomiast wydatki na kw'Otę 20 min 800
tys. zł. W głównej uchwale budżetowej dochody budżetowe planowane były w wysokości 300
tys. zł większe. Pogratulował radnym umiejętności świetnego planowania. Budżet na 2014 r. był
budżetem kampanijnym i okazało się, że nie nosił znamion populistycznych tylko był realny do
wykonania i sensowny. Wydatki wykonane były o 749 tys. zł niższe niż planowane, na co wpływ'
miały rozstrzygnięcia przetargów na wykonywane w gminie inwestycje. Jeszcze raz pogratulował
radnym za planowanie oraz urzędnikom za pomoc w-' realizacji budżetu. 26 % dochodów zostało
przekazanych na realizację zaplanowanych inwestycji. Przez ostatnich 6 lat poziom wydatków'
inwestycyjnych był podobny. Główne inwestycje zrealizowane w 2014 r. to:
.. przebudował pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Ołoboku na zaplecze socjalne,
budowa świetlicy wiejskiej w-' Zawiszu,
budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż kanału Ołobok,.
budowa kanalizacji sanitarnej w Rokitnicy,
- budowa sali gimnastycznej przy PSP w Ołoboku,
- budowla ścieżki rowerowej Ołobok-Lubogóra,
~ budowa chodnika w Niekarzynie,
- za gospod arowfan i e sta wów' przeć iw poża rowyc.h,
- budowa plac z kostki betonowej w' Podłej Górze,
- remont szatni sportowej na stadionie w? Ciborzu,
- naprawy dróg gminnych,
- budowla oświetlenia drogowego w Radoszyn ic od bloków do gimnazj um,
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wykonanie dokumentacji projektowych na remont sali wiejskiej w Niekarzynie, budowę
kanalizacji w Pałcku i Niekarzynie.
Wartość tych inwestycji wyniosła ok. 5 min 200 tys. zł. Realizowane inwestycje znacząco
podnosiły jakość życia na wsi. W 2014 r. nie zaciągnęliśmy żadnego kredytu jedynie
zobowiązania na prefinansowanie inwestycji z udziałem środków unijnych. Na koniec roku
zadłużenie wyniosło 3 min 978 tys. zł. Jeszcze na początku roku rozpowiadano informacje
o katastrofalnej sytuacji finansowej gminy, które nie mają potwierdzenia w rzeczywistości.
Zastanawia się czemu takie zachowanie ma służyć. Można mieć odmienne zdanie, ale nie wolno
kłamać, że gminę zniszczono finansowo. Dzisiaj może o tym mówić, ponieważ są liczby
potwierdzające stan finansów gminy, przedstawione w opinii RIO w Zielonej Górze, a nie przez
samego Wójta.
Następnie Wójt podziękował wszystkim tym, którzy nawołują do wzajemnego szacunku. Budżet
jak każdy inny nie był łatwy i zaczął się dramatycznie sytuacją z zablokowaniem kont. Zaistniała
sytuacja nie miała nic wspólnego z brakiem pieniędzy. Była skutkiem błędu technicznego.
Następnie odniósł się do uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji.
- Podziela zastrzeżenia co do wykonania nawierzchni ścieżki Ołobok-Lubogóra. Zakończenie
i rozliczenie inwestycji musialo nastąpić w miesiącu grudniu. Z uwagi na warunki
atmosferycznie nie można było właściwie wykonać zagęszczenia. Odebrał i śmy inwestycję
licząc się z niedogodnościami i upatrując możliwość rozwiązania problemów w robotach
pogwarancyjnych. Dzisiaj z perspektywy czasu postąpiłby tak samo. Gmina Skąpe ogłasza
przetargi, w których jedynym kryterium oceny jest cena. Czasami spodziewamy się
kłopotów od razu, tak jak to miało miejsce w przy remoncie sali wiejskiej w; Skąpem, gdzie
zostaliśmy posądzeni przez wykonawcę o oszustwo, a w sądzie zarówno w pierwszej
instancji jak i w odwoławczym wygraliśmy. Tak więc nie mamy wpływu na wykonawcę
i jego rzetelność, a niestety później za wszystkie niepowodzenia odpowiada Wójt. Mimo to
nie uważa, abyśmy mieli pecha do wykonawców.
- Odnośnie przebudowy zaplecza kuchennego przy świetlicy w Ołoboku - zgadza się, że za
środki tam przeznaczone można było doposażyć inne kuchnie, jednak nikt nic występował
z takim wnioskiem. Kilka miesięcy wcześniej sołtys Podłej Góry wnioskował o zakup
naczyń, Radoszyn także i zostały doposażone. Nie przypomina sobie, aby Węgrzynice
wnioskowały. W przypadku Ołoboku sygnał odnośnie przebudowy zaplecza kuchennego
wysyłany był od kilku lat.
- Z zagadnieniem dot. brzydkiego zapachu z przepompowni cały czas walczymy. W Rokitnicy
założyliśmy filtry węglowe. Problem mamy jeszcze w Ołoboku. Jest rozwiązanie polegające
na zamontowaniu w pięciu miejscach urządzeń, które dozowałyby płyn wiążący związki
siarkowodoru. Jednak wiązałoby to się z koniecznością zabezpieczenia w każdym budżecie
k woty ok. 100 tys. zł. Wszystk ie niedogodności wyn ikają z faktu, że w gm inie mamy długą
siec kanalizacyjną i ścieki czasami płyną kilka dni, co powoduje, żc gniją i wydobywa się
brzydki zapach. Cały czas walczymy z tym problemem, aktualnie poprzez zakładanie filtrów
węglowych.
- Odnośnie korzystania ze środków unijnych na inwestycje Wójt uważa, żc póki są one
dostępne mamy wręcz obowiązek z nich korzystać. Powoli zaczynamy okres, kiedy
dostępnych dla nas funduszy będzie mniej i zaezniemy wykonywać drobniejsze zadania ze
środków własnych. Wobec powyższego zatrudnienie w gospodarce komunalnej
zwiększyliśmy o jeden etat.
Następnie Wójt zło żyd podziękowania, urzędnikom na czele z panią Sekretarz. To wszystko co
zaplanuje samorząd trzeba realizować. Korzystając z okazji przeprosił też za niewłaściwe
czasami zachowanie.
Ponieważ mieszka, żyje w tej gminie czasami reaguje bardzo
emocjonalnie. Fakt, że czasami ktoś ma odmienne zdanie, powoduje dyskusję, która napędza do
działania. Jakość życia, jaką tworzą samorządowcy przenosi się na jakość życia mieszkańców.
Dlatego bardzo ważny jest wzajemny szacunek. Mamy obowiązek budować społeczeństwo
obywatelskie.
W-ce Przewodniczący Rady Mariusz Kuźmicz odczytał treść postu ze strony internetowej,
błędnie opisującego sytuację gminy. Poprosił obecnych, aby przekazywali mieszańcom prawdę,
bo takie informacje szkodzą wizerunkowi gminy.
“
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Radny Andrzej Sworek zapytał jak ma powiedzieć mieszkańcom Węgrzynie, że w Oloboku
każdego roku coś jest robione, a u nich nie.
Wójt podkreślił, że każdy ma prawo do własnej oceny przez pryzmat tego, co w jego
miejscowości zrobiono. Radny S worek pomstuje, że w Węgrzyn i cach nic się nie dzieje. Na
przełomie kilku lat ocalono zrujnowaną salę wiejską, wybudowano szatnię na boisku,
wyczyszczono staw p.poż. Można by było więcej wymieniać. Kluczem do niezadowolenia jest
droga Węgrzynice-Rokitnica oraz gospodarka wodno-ściekowa. Miejscowości wpisane do
aglomeracji Skąpe zostały skanalizowane, teraz przyszła kolej na kolejne. Nie zgadza się ze
stwierdzeniem, że samorząd dzieli mieszkańców na kategorie wg potrzeb.
Radny Wiesław Zawiślak nie zgadza się z uwagami radnego Sworka.
Radny Józef Roszczyk przypomniał sytuację jak przed wyborami samorządowymi odwiedzał
mieszkańców Oloboku. Usłyszał wtedy uwagę, że w Ołoboku nie nie jest robione. Dlatego też
nic brałby pod uwagę opinii ludzi, którzy tak naprawdę nie wiedzą o czym mówią.
Radny Andrzej Sworek na zakończenie stwierdził, że nie jest przeciwny inwestycjom w gminie.
Chodzi mu o realizowanie małych zadań, na które nie ma dofinansowania ze środków unijnych.
2) W-ce Przewodniczący Rady Mariusz Kuźmicz odczytał projekt uchwały w sprawie absolutorium
dla Wójta Gminy Skąpe za rok 2014 i poddał go pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała
Nr VII/74/2015 została podjęta jednogłośnie (13 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących
się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Radny Piotr Olszewski opuścił posiedzenie o godz. 1l20.
Ad. VI.
1) W-ce Przewodniczący Rady Mariusz Kuźmicz odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Skąpe na rok 2015.
Skarbnik Gminy Anna Mani akowska
W-ce Przewodniczący Rady Mariusz Kuźmicz poddał pod głosowanie przyjęcie w w. projektu
uchwały. W wyniku głosowania uchwała Nr VII/75/2015 została podjęta jednogłośnie (12 głosów
„za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
2) W-ce Przewodniczący Rady Mariusz Kuźmicz odczytał projekt uchwały zmieniającą uchwalę
w sprawie określenia zasad polityki czynszowej na najem lokali mieszkalnych i socjalnych
w Gminie Skąpe.
Przewodniczący stałych komisji przestawili pozytywne opinie nt. ww. uchwały.
W wyniku głosowania uchwała Nr VII/76/2015 została podjęta jednogłośnie (12 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 powołania
zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016 2019.
Przewodniczący stałych komisji przestawili pozytywne opinie nt. ww. uchwały.
W wyniku głosowania uchwała Nr VII/77/2015 została podjęta jednogłośnie (12 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 utworzenia
odrębnego obwodu głosowania na obszarze gminy Skąpe w referendum ogólnokrajowym.
Przewodniczący stałych komisji przestawili pozytywne opinie nt. ww. uchwały.
W wyniku głosowania uchwała Nr VII/78/2015 została podjęta jednogłośnie (12 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 zasad
przyznawania diet sołtysom i przewodniczącemu zarządu osiedla oraz zwrotu kosztów podróży
służbowej.
Przewodniczący stałych komisji przestawili pozytywne opinie nt. w w. uchwały.
Wójt zabierając głos stwierdził, że zderzał się z argumentem, że dieta sołtysów powinna być
uzależniona od obecności na sesji. Podczas dyskusji analizowane były diety sołtysów z gmin
w powiecie świebodzińskim. Proponowana stawka pozwala nie czuć się pokrzywdzonymi
w stosunku do wspomnianych.
W wyniku głosowania uchwała Nr VI1/79/2015 została podjęta (11 głosów „za”. 0 „przeciw”,
1 „wstrzymujący się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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6) W-ce Przewodniczący Rady Mariusz Kuźmicz odczytał projekt uchwały w sprawie zmieniająca
uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom w Gminie
Skąpe oraz trybu i kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
Przewodniczący stałych komisji przestawili pozytywne opinie nt. ww. uchwały.
W wyniku głosowania uchwała Nr VI1/80/2015 została podjęta jednogłośnie (12 głosów „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
7) W-ce Przewodniczący Rady Mariusz Kuźmicz odczytał projekt uchwały 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 VI1/81/2015 została podjęta jednogłośnie (12 głosów „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. VII

W-ce Przewodniczący Rady Mariusz Kuźmicz odczytał treść apelu w sprawie odrzucenia
zapisów projektu ustawy Prawo wodne. W wyniku głosowania apel został podjęty jednogłośnie
(12 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. VIII
Sekretarz Alicja Hoppen-Anyszko poinformowała, że od jutra rozpocznie się wydawanie
żywności z Banku Żywności i zainteresowanych sołtysów prosi o kontakt z kierownikiem OPS
w Skąpem.
Radny Józef Roszczyk zaprosił wszystkich na festyn do Łąki ego w sobotę od godz. 1 500.
W-ce Przewodniczący Rady Mariusz Kuźmicz zaprosił na festyn integracyjny do Ciborza,
który odbędzie się 11 lipca.
Wójt przyłączył się do zaproszeń. Dodał, że do Ciborza zaproszeni zostali piłkarze z klubów
z terenu gminy na turniej piłkarski.
Radny Karol Dauksza korzystając z okazji także zaprosił wszystkich na festyn do Radoszyna
pn. „Kresowe smaki” 15 sierpnia.
Ad. IX

Punkt ten dotyczył przyjęcia protokołu VI 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. X
Wobec wyczerpania porządku posiedzenia W-ce Przewodniczący Rady zamknął obrady
VII sesji Rady Gminy Skąpe o godz. 1150.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

..'Marin sX'Ki i żm i cz

Protokół sporządziła: Ilona Żalisz
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