PROTOKÓŁ Nr X/2015
Sesji Rady Gminy Skąpe
z dnia 30 października 2015 r.

Przewodnicząca Rady Gminy Halina Staszyńska otworzyła o godzinie 9~ obrady X Sesji
Rady Gminy. Przywitała zebranych radnych i sołtysów, Wójta Zbigniewa Wocha, Sekretarz Alicję
Hoppen-Anyszko, oraz pracowników urzędu gminy i mieszkańców gminy, a także redaktora
naczelnego tygodnika „Dzień” Panią Renatę Zdanowicz i w pierwszej kolejności oddał jej głos.
Redaktor Renata Zdanowicz podziękowała Przewodniczącej oraz Wójtowi za umożliwienie jej
wręczenia nagród w plebiscycie gazety na najładniejszy wieniec dożynkowy. Nagrodę za zajęcie
drugiego miejsca odebrała pani Sołtys sołectwa Skąpe w obecności członka rady sołeckiej, a za zajęcie
trzeciego miejsca Sołtys Rokitnicy.
Następnie Inspektor Urzędu Gminy Marta Kincel-Olejnik poinformowała, że
w zorganizowanym przez Urząd Gminy plebiscycie na najładniejszą dekorację dożynkową,
największą liczbę głosów zdobyła dekoracja pani Gabrieli Kędzierskiej-Wisz i tym samym wygrała
ona plebiscyt.
W dalszej kolejności Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska stwierdziła, że na stan 15
radnych obecnych jest 12 (nieobecni: Mateusz Zywert, Agnieszka Żak-Gwizda, Krzysztof Janowicz),
więc podjęte uchwały będą miały moc obowiązującą. Następnie zapytała czy do przesłanego porządku
posiedzenia radni chcą wprowadzić zmiany.
Wójt Zbigniew Woch poprosił, aby z porządku posiedzenia wykreślić projekt uchwały
w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Skąpe, z uwagi na oczekiwanie na
opinię Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej, z zastrzeżeniem, że jeśli do końca sesji
opinia wpłynie, będzie prosił o wprowadzenie uchwały do porządku.
Wobec braku propozycji innych zmian porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie
i przedstawia się następująco:
I.
Otwarcie obrad sesji.
II.
Informacja z funkcjonowania gospodarki odpadami w Gminie Skąpe za 2014 r.
III.
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Skąpe w roku szkolnym 2014/2015.
IV.
Interpelacje, wnioski i zapytania,
V.
Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
VI.
Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy i pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
VII.
Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na
lata 2015-2019,
2) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Skąpe na rok 2015,
3) wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Skąpe nieruchomości stanowiących własność
osoby fizycznej,
4) opłaty miejscowej na terenie Gminy Skąpe,
5) opłaty targowej na terenie Gminy Skąpe,
6) określenia wysokości stawek od środków transportowych na terenie Gminy Skąpe,
7) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Skąpe,
8) określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych,
9) powierzenia uprawnień Wójtowi Gminy Skąpe,
VIII.
Analiza oświadczeń majątkowych.
IX.
Sprawy różne.
X.
Przyjęcie protokołu IX sesji Rady Gminy Skąpe.
XI.
Zamknięcie obrad.
Ad. II
Sekretarz Alicja Hoppen-Anyszko przedstawiła prezentację multimedialną dot.
funkcjonowania gospodarki odpadami w Gminie Skąpe za 2014 r. (w załączeniu).
Radna Bożena Szczepańska zauważyła, że domki letniskowe w Niesulicach nie mają
podpisanych umów. Czy z tych nieruchomości nie odbierano śmieci?
Sekretarz wyjaśniła, że jeśli właściciele tych domków nie zadeklarowali się w gminie to
muszą podpisać umowę firmą, która zajmuje się odbiorem odpadów.

Ad. III

Sekretarz Alicja Hoppen-Anyszko przedstawiła prezentację multimedialną dot. realizacji
zadań oświatowych w Gminie Skąpe w roku szkolnym 2014/2015 (w załączeniu). Na wstępie
poinformowała, że w materiałach przekazanych radnych dot, finansowania oświaty jest błąd i prosi
o jego skorygowanie. Dochody własne gminy powinny być na poziomie 957.882,63 zł z tego
725.700,32 zł zdania, które powinny być finansowane z subwencji.
Radny Krzysztof Szymczak zapytał, jaki jest koszt utrzymania jednego ucznia.
Wójt odpowiedział, że jest to kwota ok. 8 tys. zł.
Sekretarz dodała, że budżet jest przeliczany na oddział 30 osobowy i im mniej uczniów
w oddziale tym mniej korzystnie.
Ad. IV Interpelacje i wnioski
Radna Bożena Szczepańska:
- podjęła temat zakupu kamery przenośnej, która mogłaby pomóc w zidentyfikowaniu osób,
wywożących śmieci poza miejsce do tego wyznaczone,
- zapytała kiedy zostanie wykonane ogrodzenie boiska w Kalinowie i przypomniała o konieczności
uprzątnięcia złamanej topoli na placu zabaw w Kalinowie,
- zgłosiła rozważenie tematu poboru opłaty za pozostawienie samochodu na parkingu gminnym
w Niesulicach np. w weekendy 10 zł za cały dzień,
- wnioskowała o zabezpieczenie w budżecie gminy Skąpe na 2016 r. środków finansowych na
budowę siłowni zewnętrznej w Niesulicach.
Radny Karol Dauksza zgłosił następujące zapytania:
- kiedy zostanie wykonany remont drogi gminnej w Radoszynie,
- kiedy zakończy się remont boiska sportowego w Radoszynie,
- zapytał o realizację inwestycji dot. zasilenia w wodę m. Rado szyn,
- poprosił o pomoc w likwidacji i uporządkowaniu terenu po zbiorniku p.poż. w Radoszynie oraz
o naprawę pokrycia dachowego na budynku gospodarczym przy świetlicy w Radoszynie,
- poinformował, że boisko Orlik w Radoszynie nie funkcjonuje zgodnie z harmonogramem pracy,
- zapytał o możliwość sfinansowania zakupu kserokopiarki do świetlicy w Radoszynie,
- zapytał o możliwość wsparcia finansowego bądź innego dla działalności kulturalnej we wsi np.
chór.
Radny Piotr Olszewski zgłosił interpelację dot. remontu nawierzchni drogi powiatowej DarnawaNiekarzyn.
Radny Andrzej Sworek:
- zgłosił potrzebę usunięcia gałęzi zalegających na poboczu drogi powiatowej RokitnicaWęgrzynice; w wyniku podmuchów wiatru gałęzie przenoszone są na pas jezdni, stwarzając
zagrożenie dla kierujących pojazdami,
- zapytał, kiedy zostanie uporządkowany staw p.poż. w Węgrzynicach,
- zapytał czy w miejscowości Węgrzynice przeprowadzone były kontrole pojazdów budowlanych
i transportu leśnego pod kątem ich ładowności oraz czy zgodnie z jego wcześniejszą interpelacją
policja przeprowadza kontrole prędkości pojazdów w mniejszych miejscowościach,
~ nawiązał do spotkania w sprawie szamb ekologicznych i chciałby wiedzieć czy zostały podjęte
jakieś działania.
Radny Józef Roszczyk ponowił wniosek o zmianę organizacji ruchu na skrzyżowaniu dróg
powiatowych w in. Rokitnica, poprzez ustanowienie pierwszeństwa przejazdu pojazdom
nadjeżdżającym od strony Ołoboku. Wniosek uzasadnił dużo większym natężeniem ruchu na tej
drodze.
Radna Halina Staszyńska poprosiła o usunięcie gałęzi zalegających w kanale przy szkole
podstawowej w Ołoboku.
Sołtys wsi Pałek Grzegorz Kacprzyk pochwalił funkcjonowanie systemu wywozu odpadów
w gminie. Jednak odpady poremontowe, zamiast do przeznaczonych na nie kontenerów, trafiają na
drogi. Metalowe elementy konstrukcji są problemem dla pojazdów, dlatego też prosi o większą
kontrole i restrykcje.
Sołtys Ołoboku Jarosław Ślizień:
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podjął temat zgłoszonych 28 września awarii lamp, które do dnia dzisiejszego nie zostały
naprawione,
- zgłosił potrzebę rozplantowania szlaki wzdłuż całej ulicy Zabużańskiej w Ołoboku uzupełnienie
chodnika dla pieszych przy ulicy Zabużańskiej,
- zgłosił awarię trzech komputerów w świetlicy w Ołoboku,
- zgłosił zapotrzebowanie na spiralę do zapchanej toalety w świetlicy,
- wnioskował, aby w świetlicy w Ołoboku założyć termostaty na grzejniki,
- poinformował, że zgłosił do Starostwa Powiatowego w Świebodzinie przeczyszczenie studzienek
ściekowych i pochwalił współpracę tą instytucją.
Z-ca Przewodniczącej Rady Mariusz Kuźmicz poprosił zebranych, aby na sesji zgłaszać
interpelacje, których nie udało się załatwić bezpośrednio w komórkach odpowiedzialnych za to.
Sołtys Ołoboku Jarosław Ślizień wyjaśnił, że wysyłał e-maile i niestety w przeciwieństwie do
Starostwa nie otrzymywał na nie odpowiedzi.
Wypowiedź sołtysa wsi Darnawa Mirosława Fabera.
„ Chciałbym przedstawić pokrótce mój konflikt z panem wójtem, który narastał od wielu lat i dobiegi
jakby końca. W swych słowach jak się wypowiadałem jak pracowałem jeszcze w ZGK i później
o niegospodarności o nadużyciach. No nastąpiła redukcja. Za państwa zgodą pan wójt zorganizował
redukcję i zostałem zwolniony. To wszystko się odbywało w ramach oszczędności ZGK. Nie byłoby
w tym nic dziwnego skoro trzeba oszczędzać to trzeba. Chciałem tu zaznaczyć, że pan wójt założył mi
sprawę karną ze swoimi kolesiami no i przegrał, bo zostałem uniewinniony. Sąd nie dopatrzył się
żadnych znamion przestępstwa.
Chciałbym tutaj wrócić do oszczędności w ZGK. Cały czas przy tej redukcji się mówiło, że jest za duży
stan osobowy w ZGK, że jest za dużo pracowników. No zwolniono nas. Zwolniono akurat tych ludzi,
którzy byli niewygodni. Mówię to wprost, bo tak akurat było, taka była prawda. Po niedługim czasie
ten stan osobowy, już po naszym zwolnieniu, został przywrócony bardzo szybko. W tej chwili jest tak
samo albo więcej. Tutaj są dla mnie dziwne te oszczędności, jak ZGK oszczędza. Bo na przykład
powołany kierownik pan Krzysztof Legieć jeszcze w okresie próbnym roztrzaskał samochód Renault
Kangoo, który został skasowany. Tu większość z radnych poprzedniej kadencji twierdziła wręcz, że
umowa zostanie mu nieprzedłużona. Stało się inaczej. Drugim takim elementem oszczędności, było
spalenie samochodu Wolksvagena. To jest taki skrzyniowiec. Pierwszy zakupiony przez ZGK. No
i został też skasowany. Nie ma żadnego raportu, nie ma nic. Jest strona internetowa gminy, na której
nie ma nic. Mi się wydaje, że to jest majątek gminy i mieszkańcy powinni wiedzieć co się dzieje,
dlaczego się dzieje, z jakiej przyczyny się spalił ten samochód, dlaczego został skasowany. Tak samo
pana Krzysztofa Legiecia samochód został rozbity. Gdzie jest protokół? Kto zawinił? Tego nie wiemy.
Tu są oszczędności.
Teraz następna sprawa. Tak się składa, że jestem codziennie i w Skąpem i w Ciborzu, no i poruszam
się po terenie całej gminy bardzo często. Pan kierownik, obecny samochód, który też został zakupiony
z pieniędzy gminy, wykorzystuje do celów prywatnych, no bo dojeżdża do domu, dojeżdża do pracy.
Nie wiem czy już gmina jest tak bogata, tak mocno stoi na nogach, żeby takie przywileje dawać
pracownikom. Nie bardzo to rozumiem. Czekając na przystanku i tu i w Ciborzu, pracownicy, którzy
pracują ZGK, idą do domu godzina 14.15, 14.20 i nikt tego nie widzi. Jak to się dzieje. Przedtem
widzieliście wszystko jako radni rady gminy, a teraz nie widzicie nic. Tu miałbym pytanie do pana
Krzysztofa Szymczaka jako przewodniczący komisji ds. komunalnych. Czy coś takiego zauważył, że
pan Krzysztof Legieć służbowym autem dojeżdża do pracy, do domu. Nie wiem. No a tu pan Krzysztof
Legieć, chciałbym wiedzieć jak pan się rozlicza z paliwa, dojeżdżając do domu i z powrotem? Gdzie
pan je wpisuje? Dziękuję ”.
Radna Zdzisława Sikora zapytała o następujące kwestie:
- remont sali wiejskiej w Niekarzynie, który jest wręcz konieczny; podczas opadów deszczu dach
nad przybudówką przecieka, a woda leje się po ścianach,
- remont elewacji na budynku szkoły w Niekarzynie,
- budowa kanalizacji w Niekarzynie, radna stwierdziła, że czeka na nią do przyszłego roku;
mieszkańcy bloków po PGR-ach nie wywiązują się z obowiązku wywożenia nieczystości
płynnych,
■ ■ zapytała o awarie sieci wodociągowej,
-
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chciała wiedzieć co ustalono po wizycie pracowników gospodarki komunalnej w sprawie mostku
na drodze gminnej w Niekarzynie.

Ad. V
Wójt poinformował, że po sesji musi jechać do Gorzowa Wlkp., aby zawieźć wniosek
o dofinansowanie w ramach „schetynówki” remontu drogi gminnej w Radoszynie. Jeśli na którąś
z interpelacji nie odpowie precyzyjnie to dopowie na następnej sesji.
Odpowiadając na zapytania radnej Zdzisławy Sikory Wójt wyjaśnił, że:
- Potwierdził kłopot z siecią wodociągową w Niekarzynie. Na posesji niezamieszkałej był poważny
wyciek i nie mogliśmy go zdiagnozować. Awarie sieci są wynikiem słabych przyłączy, które są
we władaniu właścicieli nieruchomości. Faktem jest, że fragmenty sieci są wykonane z azbestu,
ale w sytuacji gdy nie pyli nie jest groźny dla zdrowia. Mimo wszystko w dalszej perspektywie
należy je wymienić. Sugestia radnej jest słuszna, wobec czego przyjrzymy się stanowi sieci
wodociągowej w Niekarzynie.
- Temat elewacji na budynku szkoły w Niekarzynie - do tej pory nie dotarła opinia Sanepidu do
planu gospodarki niskoemisyjnej, w którym szkoła jest ujęta. Jak wszystkim wiadomo szkoła jest
pod opieką konserwatora zabytków, wobec czego nawet przygotowanie dokumentacji nastręcza
problemów. W planie w pierwszej kolejności mamy do wykonania termomodernizację
przedszkoli, następnie gimnazjum w Radoszynie i szkoły w Międzylesiu.
- Remont sali wiejskiej w Niekarzynie był zapowiadany. Sala ta była pierwszą którą
remontowaliśmy i dzisiaj wiemy, że inwestycję można było wykonać lepiej. Jest świeżo po
spotkaniach negocjacyjnych w sprawie podziału środków z budżetu unijnego. Na świetlice
wiejskie w poprzedniej alokacji było 60 min zł, w tej będą tylko 4 min zł, a w województwiejest
1057 miejscowości wiejskich, dlatego też studzi nadzieje i plany. Nie wie czy proces
gwałtownych zmian wsi polskich zostanie spowolniony, zatrzymany, czy może trzeba będzie
budować i remontować ze środków własnych. Ostatnio był z radnym Roszczykiem na spotkaniu
w Łagowie Lubuskim, gdzie prezentowana była świetlica wiejska zbudowana z kontenerów.
Przyznał, że wyglądała ładnie, a koszt w porównaniu z budowaniem tradycyjnym niższy - więc
jest to koncepcja warta rozważenia.
Do wątku sołtysa Darnawy Mirosława Fabera Wójt nie chce się zbyt mocno odnosić, a wyrok
w sprawie jest nieprawomocny, a on sam nie czytał uzasadnienia. Sąd uznał, że można pomawiać bez
konsekwencji. Wójt liczył na to, że sołtys poda go do prokuratury i w ten sposób Wójt oczyści swoje
imię.
Odnośnie używania przez Kierownika Gospodarki Komunalnej samochodu służbowego na
dojazdy do pracy, Wójt stwierdził, że odbywa to się za jego zgodą i jest to jego świadoma decyzją
poparta stosownymi dokumentami, wynikającymi z zarządzenia. Kierownik bardzo często poświęca
swój prywatny czasu, jeżdżąc na awarie przepompowni, usterki na stacjach uzdatniania wody. Kiedyś
musieliśmy wynajmować do tego specjalistyczne firmy do tego typu awarii, które zdarzają się niemal
każdego dnia łącznie z sobotą i niedzielą. Sołtys może uważać, że jest to karygodne, niedopuszczalne,
a Wójt uważa zupełnie inaczej i myśli, że większość siedzących na sali myśli tak jak on. Tak jak
wspomniał wszystko jest opisane dokumentami z grudnia 2012 r. Gest gminy dotyczący
dysponowania samochodem służbowym na cele to korzyść dla gminy, a kierownikowi należy się
ukłon za to, że bez nadgodzin poświęca swój czas, aby funkcjonowały wodociągi i działały
przepompownie.
Nie wie do końca, czy pracownicy gospodarki komunalnej kończą pracę przed czasem. Być może
w tym czasie przynoszą narzędzia, których nie mają na wyposażeniu, a które są niezbędne do
wykonania pracy. Co do ilości osób zatrudnionych w gospodarce komunalnej, to jest ich mniej niż
wcześniej. Jeśli sołtys zgłasza postulat, że pracowników powinno być jeszcze mniej - rozważymy go.
Odpowiadając na zagadnienia poruszone przez sołtysa Ołoboku Wójt odpowiedział:
- Jeśli w kwestiach technicznych będzie miał problem i go zgłosi, a po monicie w dalszym ciągu
nie będzie on rozwiązany, wtedy temat może stawiana sesji. W pierwszej kolejności prosi
o telefoniczny kontakt z kierownikiem Legieciem.
- Awarie punktów świetlnych - Wójt przyznał, że w tej materii czuje się bezsilny. Co miesiąc lub
częściej sam objeżdża gminę, notuje awarie i zgłasza je do Enei. Niestety nie zawsze zostaje to
naprawione. Sytuacja jest o tyle korzystniejsza, że w przeciwieństwie do poprzedniej umowy,
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dzisiaj płacimy za wykonaną usługę, a nie ryczałtowo. Od 2016 r. konserwacją sieci zajmie się
Eneos, który w drodze przetargu wyłoni wykonawcę. Ma nadzieję, że od tego czasu poziom usług
wzrośnie.
- Tłuczeń na ulicę Zabużańską - uwaga słuszna, zadanie zostanie zrobione. Część tłucznia zostanie
przewieziona do Radoszyna.
- Uzupełnienie chodnika na ulicy Zabużańskiej - Wójt nie wie czy kostka chodnikowa jeszcze jest,
temat zbada i odpowiedź uzupełni.
Odnośnie uwagi sołtysa Pałcka dot. wywozu odpadów poremontowych - Wójt przekaże
Strażnikowi, aby zwracał większą uwagę na ten problem.
Gałęzie zalegające w kanale ołobockim przy szkole zostaną usunięte przez nas bądź zgłosimy to
właścicielowi cieku.
Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu w Rokitnicy zgłoszona przez radnego Roszczyka jest
uzasadniona i zostanie przekazana do Komisji Bezpieczeństwa działającej przy Starostwie
Powiatowym.
Odnosząc się do wypowiedzi radnego Andrzeja Sworka Wójt stwierdził, że zdaje sobie sprawę
z faktu, że pomimo sygnalizowania pewne prace nie zostały wykonane. Zapotrzebowanie na działania
wykonywane przez pracowników gospodarki komunalnej są duże, a pracowników niestety niewielu.
Dzisiaj do działań związanych z dostarczeniem wody i odprowadzenie nim ścieków dokładamy
z budżetu gminy ok. 250 tys. zł. Jest to między innymi wypadkowa zatrudnienia. Znaleźliśmy
kompromis pomiędzy zatrudnieniem właśnie a kosztami i potrzebami. Głównym zadaniem
pracowników gospodarki komunalnej jest gospodarka wodno-ściekowa, pozostałe zadania
wykonywane są w miarę możliwości. Oczywiście nad szybkością i skutecznością można pracować.
Lada dzień zaczniemy budowę chodnika w Podłej Górze, wodociągu w Pałcku, w przyszłym
tygodniu zaczniemy stawiać lampy w Ołoboku i Skąpem. Może się okazać, że to wszystko co
wymienił rozpocznie się później niż planują bo np. zwiększy się liczba awarii sieci i pracownicy będą
tam zaangażowani.
Radny Andrzej Sworek zauważył, że oczyszczenie stawku w Węgrzynicach zgłaszał już wiosną
i cierpliwie czeka już 8 miesięcy.
Wójt wyjaśnił, że w międzyczasie były wakacje. Każdemu pracownikowi należy się urlop
wypoczynkowy. Na uporządkowanie stawku będzie dobry moment, gdy nie będzie budowy
kanalizacji.
Odnośnie kontroli samochodów pod względem prędkości i ładowności Wójt poinformował, że
wpłynął do urzędu wniosek z policji o dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego. Podjął
decyzję, że gmina nie udzieli dofinansowania. Przez wiele lat dotowaliśmy zakupy dla policji, nie
mając wpływu na używanie zakupionego sprzętu na terenie naszej gminy. Mimo wszystko strażnik
przekaże nasze oczekiwania, aby policja na terenie naszej gminy była widoczna.
Interpelacja zgłoszona przez radnego Olszewskiego zostanie przekazana do Starostwa
Powiatowego.
Odnosząc się do wniosków zgłoszonych przez radnego Karola Daukszę Wójt odpowiedział:
- Wsparcie działalności kulturalnej do tej pory odbywało się poprzez organizacje pożytku
publicznego i jeśli chór jest zainteresowany taką formą to w wyznaczonym terminie powinien
przystąpić do konkursu. Z takiej formy korzystają np. zespoły śpiewacze z Pałcka i Ołoboku.
- Zakup kserokopiarki do świetlicy w Radoszynie nie jest możliwy w ramach środków
budżetowych tylko w ramach środków własnych sołectwa. Zakup do jednej świetlicy spowoduje
zgłoszenia zakupu na inne.
- Funkcjonowanie boiska Orlik w Radoszynie - zgłoszenie przyjmuje jako sygnał do podjęcia
czynności, które takie sytuacje wyeliminują. Wcześniej otrzymywał sygnały, że sytuacja się
poprawiła, ale jeżeli tak nie jest podejmie właściwe czynności.
- Boisko wiejskie w Radoszynie - mieliśmy nadzieję, że uda się zakończyć prace do etapu zasiania
trawy jeszcze w 2015 r. Byliśmy do tego przygotowani. Niestety prace na trochę utknęły, ale
jeszcze w 2015 r. zmienia będzie nawieziona. Ostatnio Wójt wziął udział w spotkaniu LGD nt.
środków na nowy budżet. Niestety będzie ich mało. Będzie można składać co najwyżej na 3
projekty po 100 tys. zł. Na dzień dzisiejszy nie wiemy jeszcze czy będą to obiekty sportowe czy
np. chodniki.
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Likwidacja basenu p.poż. w Radoszynie - zapowiadał, że nastąpi to późną jesienią a może nawet
zimą. Deklaracje o wsparciu społeczności lokalnej przyjmuje
- Remont drogi gminnej w Radoszynie - jak wspomniał na początku sesji, jedzie do Gorzowa,
złożyć wniosek o dofinansowania w ramach „schetynówki". Podczas ostatniego konwentu złożył
wniosek o nielogiczny podział środków w „schetynówkach”. Pieniądze dostąją, duże, zamożne
gminy, podczas gdy dedykowane są małym gminom. Kryteria są tak określone, że drogi gminne
najczęściej im nie odpowiadają. Wobec tego Wójt złożył propozycję, aby gminy, które uzyskają
dofinansowanie, ponowny wniosek mogły złożyć za 2 lata, lub co rok jeśli nie ma chętnych.
Maksymalnie można uzyskać dofinansowanie w wysokości 3 min zł. Uważa, że jest to zbyt duża
kwota. Lepiej dać mniej, ale większej liczbie wnioskujących. Dokumentacja na remont ulicy
Bolesława Chrobrego wymaga wznowienia, a więc poniesienia dodatkowych kosztów,. Póki co
składamy wniosek na drogę w Radoszynie, aby zobaczyć jak wygląda ocena, oczywiście mając
nadzieję, że uda się uzyskać dofinansowanie. Dodatkowy punkt otrzymamy za partnerstwo ze
Starostwem Powiatowym. Koszt budowy remontu tej drogi to kwota ok. 600 tys. zł,
dofinansowanie w wysokości 50%.
Odpowiadając na zapytania radnej Bożeny Szczepańskiej Wójt stwierdził:
- Biletowanie parkingu w Niesulicach -- temat wart rozważenia, choć sam uważa, że pewien zakres
usług publicznych powinien być bezpłatny, podobnie jak plaże gminne. Temat do
przedyskutowania przy budżecie i w miesiącach luty-marzec.
~ Ogrodzenie boiska w Kaimowie - realizacja zadania była blisko, ale niestety jeszcze się nie
udało.
Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej Krzysztof Legieć poinformował, że najprędzej
wiosną zadanie wykonają.
- Zakup przenośnej kamery ~ prawdę mówiąc Strażnik temat wywołał i na tym temat stanął.
Zobowiąże Strażnika, aby temat zbadał w przestrzeni prawnej, bo z tego co się orientuje, to nie
można wieszać sobie kamer tam gdzie się chce, bez specjalnej dokumentacji.
-

Ad. VI

W punkcie dot. realizacji uchwał i pracy Wójta w okresie międzysesyjnym, Wójt odniósł się
do następujących tematów:
- Dużo czasu pochłania przygotowanie inwestycji na 2016 r.
- Zakończyliśmy budowę sali gimnastycznej w Ołoboku. Wystąpił pewien problem z podłączeniem
gazu, ale ma nadzieję, że w przyszłym tygodniu korzystający z sali odczują pełen komfort.
- Uzyskaliśmy zgodę na przebudowę boiska sportowego w Ołoboku polegający na generalnym
remoncie szatni, modernizacji płyty boiska, budowie nawodnienia, trybun. Przygotowujemy
wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu. Koszt inwestycji ok. 600-700 tys. zł.
- Finalizuje się dokumentacja na budowę kanalizacji Pałck-Niekarzyn. W 2016 r. planujemy
budowę kanalizacji w Pałcku z przesyłem do Skąpego. Z PROW jest możliwość uzyskania
dofinansowania do kwoty 2 min zł na lata 2015-2020, jeśli spełni się wymogi.
- Wójt poinformował, że uczestniczył w posiedzeniu odnośnie kryteriów woj. - aby uzyskać
dofinansowanie trzeba uzyskać 16 punktów, a w programach rządowych 12 punktów. Z naszych
obliczeń wynika, że uda nam się uzbierać tylko 2-5 punktów.
- Przygotowaliśmy dokumentację dla zadań oświetleniowych: 2 punkty z Ołoboku do Niesulic
i 2 przy cmentarzu w Skąpem. Inwestycja w Niesulicach rozpocznie się za tydzień i potrwa ok.
1-2 tygodnie.
- Aktualnie przygotowywana jest dokumentacja na budowę wodociągu do ośrodków
wypoczynkowych w Niesulicach. Pozwolenie na budowę powinniśmy uzyskać do końca tego
roku.
- Termomodernizacja przedszkoli - wyłonimy wykonawcę. Inwestycja przewiduje także wymianę
pokiyć dachowych i montaż odnawialnego źródła energii np. panele fotowoltaiczne lub pompy
ciepła. Budynku zyskają na estetyce i będą tańsze w funkcjonowaniu.
- Przygotowujemy specyfikację istotnych warunków zamówienia nowego przetargu na dostawę
energii elektrycznej. Szacunkowa wartość zamówienia 330 tys. zł.
- Odbyła się kontrola budowy kanalizacji do ZHP w Niesulicach. W najbliższym czasie nastąpi
zwrot środków.
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Odbyła się kontrola po przeprowadzonej akcji usuwania azbestu. Poza kosmetycznymi nie było
większych uwag. Realizacja zadania została zwiększona do kwoty 127 tys. zł. Po podpisaniu
umowy nastąpi zwrot nakładów. To, że udało się zebrać 32 % zinwentaryzowanego mienia
azbestowego, jest powodem do zadowolenia. Powoli przygotowujemy się do kolejnej akcji.
Wstępne wnioski będą składane do końca stycznia 2016 r.
13 października br. złożony został do Ministerstwa Sportu końcowy wniosek na dofinansowanie
budowy sali gimnastycznej w Ołoboku.

Przed przystąpieniem do realizacji kolejnego punktu Przewodnicząca Rady ogłosiła 5 minutową
przerwę w obradach.
W trakcie przerwy radny Andrzej Sworek opuścił obrady o godz. 1120.
Ad. VII
1) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na lata 2015-2019.
Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko poinformowała, że w związku ze zmianami
wniesionymi do budżetu obowiązywanie wieloletniej prognozy należy wydłużyć do 2020 r.
Wobec braku pytań Przewodnicząca Rady poddała uchwałę pod głosowanie. W wyniku
głosowania uchwała Nr X/97/2015 została jednogłośnie podjęta (11 głosów „za”, 0 „przeciw”,
0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Radny Andrzej Sworek powrócił na salę obrad o godz. 1130.
2) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały
w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Skąpe na rok 2015.
Radny Mariusz Kuźmicz poprosił, aby uchwały budżetowe były radnym przekazywane
wcześniej, aby mogli się z nimi zapoznać.
Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko wyjaśniła, że taki stan rzeczy wynika z tego, że do
ostatniej chwili nanoszone są zmiany. Poza tym nie jest pewna czy radni byliby w stanie sami
zinterpretować zapisy. Postara się to zmienić, ale nie wie czy będzie w stanie temu sprostać.
Wracając do projektu uchwały poinformowała, że jako załącznik dołączona została informacja
o dotacjach celowych, przyjmowanych zarządzeniem wójta. Ponadto wprowadzono do budżetu
część subwencji oświatowej w wysokości 25.779 zł. jaką otrzymaliśmy na utrzymanie stołówek.
Ponadto zwiększyliśmy wydatki wprowadzając zapis o 1 racie należności za zakup
nieruchomości położonej w Międzylesiu w wysokości 50 tys. zł
Wobec braku pytań Przewodnicząca Rady poddała uchwałę pod głosowanie. W wyniku
głosowania uchwała Nr X/98/2015 została jednogłośnie podjęta (12 głosów „za”, 0 „przeciw”,
0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
3) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska odczytała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na nabycie na rzecz Gminy Skąpe nieruchomości stanowiących własność osoby fizycznej.
Stałe Komisje przedstawiły pozytywne opinie na temat ww. projektu.
W wyniku głosowania uchwała Nr X/99/2015 została jednogłośnie podjęta (12 głosów „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
4) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska odczytała projekt uchwały w sprawie opłaty miejscowej
na terenie Gminy Skąpe.
Sekretarz Alicja Hoppen-Anyszko poinformował, że nastąpiła zmiana w zapisie uchwały w § 5
ust. 4 dot. rozliczenia inkasentów. Prawidłowy zapis ma brzmieć: „Opłata miejscowa powinna
być wpłacana przez inkasentów do kasy lub na rachunek bankowy Gminy Skąpe do dnia 10
następnego miesiąca za miesiąc za któiy opłata miejscowa została pobrana”.
Stałe Komisje przedstawiły pozytywne opinie na temat ww. projektu.
W wyniku głosowania uchwała Nr X/100/2015 została jednogłośnie podjęta (12 głosów „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
5) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska odczytała projekt uchwały w sprawie opłaty targowej na
terenie Gminy Skąpe.
Stałe Komisje przedstawiły pozytywne opinie na temat ww. projektu.
W wyniku głosowania uchwała Nr X/101/2015 została jednogłośnie podjęta (12 głosów „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

7

6) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska odczytała projekt uchwały w sprawie określenia
wysokości stawek od środków transportowych na terenie Gminy Skąpe.
Stałe Komisje przedstawiły pozytywne opinie na temat ww. projektu.
W wyniku głosowania uchwała Nr X/102/2015 została jednogłośnie podjęta (12 głosów „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
7) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska odczytała projekt uchwały w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Skąpe.
Stałe Komisje przedstawiły pozytywne opinie na temat ww. projektu.
W wyniku głosowania uchwała Nr X/103/2015 została jednogłośnie podjęta (12 głosów „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
8) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska odczytała projekt uchwały w sprawie określenia
wzorów deklaracji i informacji podatkowych.
Stałe Komisje przedstawiły pozytywne opinie na temat ww. projektu.
W wyniku głosowania uchwała Nr X/103/2015 została jednogłośnie podjęta (12 głosów „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
9) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska odczytała projekt uchwały w sprawie powierzenia
uprawnień Wójtowi Gminy Skąpe.
Stałe Komisje przedstawiły pozytywne opinie na temat ww. projektu.
W wyniku głosowania uchwała Nr X/104/2015 została podjęta (11 głosów „za”, 0 „przeciw”,
1 „wstrzymujący się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. VIII
Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła analizę oświadczeń majątkowych złożonych przez
radnych, informując o nieprawidłowościach w oświadczeniach.
Sekretarz Alicja Hoppen-Anyszko przedstawiła analizę oświadczeń majątkowych złożonych
przez kierowników jednostek organizacyjnych oraz osób działających w imieniu Wójta
(w załączeniu).
Radny Krzysztof Szymczak zauważył, że w każdym roku składania oświadczeń spotyka się
z inną interpretacją pracowników urzędu skarbowego, którzy sami sobie przeczą.

Ad. IX
Wójt Zbigniew Woch poprosił radnych, aby poczekali około pół godziny, bo w tym czasie
dowiemy się jaka jest decyzja sanepidu w sprawie planu gospodarki niskoemisyjnej.
Radni wyrazili zgodę.
Radny Krzysztof Szymczak odniósł się do słów sołtysa Darnawy Mirosława Fabera, gdyż
został wezwany do odpowiedzi. Temat używania przez Kierownika Legiecia samochodu służbowego
jest mu znany. Nie wyobraża sobie sytuacji, że po wezwaniu na awarię kierownik najpierw jedzie do
gminy po służbowy samochód i dopiero potem interweniuje. Odnośnie wypadku czy spalenia
samochodu to jest zdania, że wypadki się zdarzają i trzeba nad tym przejść do porządku dziennego.
Pracownicy gospodarki komunalnej mają dyżury i muszą być dyspozycyjni po godzinach pracy
urzędu.
Następnie zapytał o przygotowanie do sezonu zimowego i zabezpieczenie na ten sezon np. soli
do posypywania dróg.
Wójt odpowiedział, że większość dróg na terenie gminy to drogi powiatowe. Ostatnie lata
pokazały, że powiat dobrze sobie z nimi radzi. Natomiast na drogi gminne wystarczą nasze sprzęty
i nasze siły.
Radny Andrzej Sworek zauważył, że odpowiedzialność materialna pracowników za
powierzone im mienie to jest inna sprawa. Dzisiaj pierwszy raz dowiedział się o sytuacjach
z samochodami.
Następnie podjął temat ustalania terminów sesji. Zastanawia się kto bierze udział w planowaniu, skoro
tego dnia wójt powinien być do dyspozycji radnych, a spieszy się do Gorzowa.
Przewodnicząca Rady wyjaśniła, że terminy są ustalane w porozumieniu, ale czasami sytuacje
zmuszają do pilnych wyjazdów lub wizyt.
Wójt potwierdził, że o terminie sesji dowiaduje się w podobnym terminie co radni. Często
wynika to z terminów, do których obligują przepisy. Sam Wójt zapoczątkował zwyczaj, że sesje
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odbywają się w piątki. Uważa, że sesja jest świętem, po którym należy się odpoczynek. Jeżeli są inne
postulaty dot. terminów sesji to można dyskutować. Odnośnie dzisiejszej sytuacji to każdego dnia
jesteśmy zaskakiwania nowymi informacjami. Wniosek, który dzisiaj musi zawieźć, nie byliśmy
w stanie przygotować wcześniej, a dzisiaj jest ostateczny termin na złożenie.
Sołtys Pałcka Grzegorz Kacprzyk przeprosił, że musiał wyjść w trakcie głosowania nad
uchwałąw sprawie opłaty targowej, ale ma w związku z nią pewne przemyślenia. W Pałcku jest jeden
sklep i jeśli sołtys wystąpi do kupców o opłatę to włoży tym samym kij w mrowisko. Większa część
społeczności jego miejscowości zaopatruje się u sprzedawców handlu obwoźnego. Pobieranie za to
opłat będzie wbrew mieszkańcom.
Wójt zasugerował, że jeśli sołtys nie chce sam pobierać opłaty może wskazać osobę, która
podjęłaby się tego zadania. Ważne, aby sklep w miejscowości funkcjonował. Sklep na wsi musi być.
Sklepikarze płacą podatki, a handlarze przyjeżdżający nie.
Sołtys Kacprzyk tłumaczył, że nie chciałby zabijać handlu we wsi tylko wyrównać
konkurencję.
Sekretarz Alicja Hoppen-Anyszko w sprawach różnych zaprosiła wszystkich na obchody
Święta Niepodległości i Wieczornicę, która odbędzie się 11 listopada o godz. 1600 w sali wiejskiej
w Skąpem.
W związku z otrzymaniem informacji o pozytywnej opinii Sanepidu w sprawie planu
gospodarki niskoemisyjnej, Wójt poprosił o wprowadzenie do porządku uchwały w sprawie przyjęcia
„Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Skąpe".
W wyniku głosowania radni jednogłośnie przyjęli do porządku obrad ww. projekt uchwały.
Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska odczytała go i poddała pod głosowanie. Stałe
Komisje przedstawiły pozytywne opinie na temat ww. projektu.
W wyniku głosowania uchwała Nr X/105/2015 została jednogłośnie podjęta (12 głosów „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. X

Punkt ten dotyczył przyjęcia protokołu IX 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. XI
Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodnicząca Rady zamknęła obrady X sesji
Rady Gminy Skąpe o godz. 1225.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokół sporządziła: Ilona Żalisz
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