PROTOKÓŁ Nr XHI/2016
Sesji Rady Gminy Skąpe
z dnia 7 marca 2016 r.

Przewodnicząca Rady Gminy Halina Staszyńska otworzyła o godzinie 11~ obrady XIII sesji
Rady Gminy. Przywitała zebranych radnych i sołtysów, Wójta Zbigniewa Wocha, Sekretarz Alicję
Hoppen-Anyszko, Kierownika OPS w Skąpem oraz pracowników urzędu gminy. Stwierdziła, że na
stan 15 radnych obecnych jest 14 (nieobecny: Mateusz Zywert), więc podjęte uchwały będą miały moc
obowiązującą. Następnie zaproponowała wprowadzić do przesłanego porządku posiedzenia
następujące zmiany:
1) w miejsce projektu uchwały w sprawie niewyodrębnienia w budżecie Gminy Skąpe środków
stanowiących fundusz sołecki, wprowadzić uchwałę w sprawie wyodrębnienia w budżecie
Gminy Skąpe środków stanowiących fundusz sołecki,
2) wprowadzić uchwałę w sprawie przyjęcia od Powiatu Świebodzińskiego niektórych zadań
zarządcy dróg powiatowych,
3) wprowadzić uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy na czas
określony w trybie bezprzetargowym.
Wobec braku propozycji innych zmian, Przewodnicząca poddał porządek wraz z zaproponowanymi
zmianami . W wyniku głosowania porządek został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się
następująco:
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I. Otwarcie obrad sesji.
II.
Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w 2015 r.
III.
Sprawozdanie z działalności GKRPA w Skąpem w 2015 r.
IV.
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Skąpe za 2015 rok.
V.
Interpelacje i wnioski.
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) nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Skąpe”,
2) nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Skąpe”,
3) nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Skąpe”,
4) zmiany uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok,
5) wyodrębnienia w budżecie Gminy Skąpe środków stanowiących fundusz sołecki,
6) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych,
gimnazjów oraz osób prowadzących inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego
oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji,
7) zmieniająca uchwałę w sprawie przekazywania sołectwom Gminy Skąpe nieruchomości oraz
uchwalenia regulaminu świetlic wiejskich na terenach gminy Skąpe,
8) przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
położonego w Niesulicach obręb Ołobok,
9) wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy na czas nieokreślony w trybie
bezprzetargowym,
10) wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy na czas nieokreślony w tiybie
bezprzetargowym,
11) programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt,
12) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniąjącego do przyznania pomocy w zakresie
dożywiania,
13) zmieniająca Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Skąpem,
14) zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Skąpe,
15) przyjęcia od Powiatu Świebodzińskiego niektórych zadań zarządcy dróg powiatowych,
16) wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy na czas określony w tiybie bezprzetargowym.
IX.
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego za rok 2015.
X.
Roczne sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Skąpe za 2015 r.

Informacja z działalności stałych Komisji Rady Gminy Skąpe w 2015 r.
Sprawy różne.
Przyjęcie protokołu XII sesji Rady Gminy Skąpe.
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XIV.
Uroczyste wręczenie aktów nadania tytułów „Honorowego Obywatela Gminy Skąpe”.
XV.
Zamknięcie obrad.
XI.
XII.
XIII.

Ad. II

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Skąpem Artur Macul przedstawił prezentację
multimedialną dot. Sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w 2015r.
(w załączeniu). Na koniec wspomniał, że od stycznia bieżącego roku przysługuje świadczenie
rodzicielskie w wysokości 1000 zł, a od 1 kwietnia rozpocznie się wypłata świadczeń z tytułu „500+”.
Póki co ośrodek spróbuje siłami dotychczasowego zatrudnienia sprostać dodatkowym zadaniom.
Sprawozdanie zostało przyjęte poprzez aklamację.

Ad. III

Sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skąpem Pan Artur
Macul przedstawił prezentację multimedialną dot. sprawozdania z działalności Komisji za 2015 r.
(w załączeniu).
Sprawozdanie zostało przyjęte poprzez aklamację.
Ad. IV

Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko przedstawiła sprawozdanie z gospodarki odpadami
komunalnymi na terenie Gminy Skąpe za 2015 rok. (w załączeniu).
Ad. V
Radna Halina Staszyńska zgłosiła interpelację w sprawie odnowienia budynku po sali
gimnastycznej w Ołoboku na potrzeby kulturalne mieszkańców miejscowości. Zaplecze
pomieszczenia można by przerobić na toalety. Sołectwo na cel tego remontu przeznaczyłoby środki
z główkowego w wysokości 22 tys. zł. Dobrze byłoby przygotować kosztorys, aby poznać koszty
takiego remontu.
Radna Bożena Szczepańska wnioskowała o:
- nawiezienie tłucznia na tzw. osiedle południowe w Niesulicach, który mieszkańcy zgodzili się
sami rozplantować;
- dokładniejsze wyczyszczenie brzegu jeziora z zakrzewień (przy szlaku spacerowym);
- ustawienie wzdłuż plaży gminnej „policyjnej” koszy na śmieci;
- poinformowała, że lampa przy posesji Nr 13 świeci się tylko przez godzinę;
- zapytała kiedy zostaną wycięte oznaczone drzewa, przy planowanej budowie chodnika przez
miejscowość Niesulice;
- zgłosiła nadzieję na budowę siłowni zewnętrznej w Niesulicach, zgodnie z głosowaniem radnych
podczas wspólnego posiedzenia Komisji;
Radny Karol Dauksza zgłosił następujące potrzeby:
- ustawienie kosza ulicznego na drodze do gimnazjum w Radoszynie (przy zakładzie
„Olszewscy”);
- ustawienie dwóch koszy na śmieci na przystanku autobusowym w Radoszynie, w związku z ich
uszkodzeniem;
-- wybudowanie dodatkowego punktu oświetleniowego na podwórku po byłym PGR;
- wybudowanie placu z kostki brukowej wielkości 10x10 przy boisku sportowym w Radoszynie;
-• na zakończenie wnioskował o zakup przez gminę ok. 15 zestawów biesiadnych (składane stoły
i ławy do siedzenia) do dyspozycji dla wszystkich sołectw.
Radna Zdzisława Sikora zgłosiła swoje niezadowolenie z tytułu nierealizowania zgłaszanych
przez nią interpelacji. Na zebraniu wiejskim z mieszkańcami Niekarzyna wytknięto jej, że nic dla
wioski nie robi. Priorytetem jest dla niej skanalizowanie miejscowości. Obawia się jednak, że mimo
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wydatkowania kwoty 100 tys. zł. na dokumentację, inwestycja nie zostanie przeprowadzona.
Następnie radna zgłosiła następujące interpelacje:
- wymiana starego odcinka wodociągu w Niekarzynie;
- doświetlenie drogi do stolarni (trzy lampy zostały zabrane);
- naprawa nawierzchni drogi i mostu przy posesji Nr 46 w Niekarzynie;
- sprawa dróg polnych - mimo wymiany korespondencji od roku nic w tej sprawie się nie dzieje;
mieszkańcy deklarują chęć wyczyszczenia dróg, ale potrzebne jest ich wyznaczenie przez
geodetę; ma nadzieję, że zakupiony przez gminę tłuczeń, zostanie tam rozplantowany;
- w dalszym ciągu nalega na przejęcie od ANR terenu cmentarza w Niekarzynie; obiecuje, że nie
będzie wnioskowała o środki gminne, ale sama w ramach prowadzonego Stowarzyszenia zadba
o teren i odnowi zabytkowe nagrobki;
- zapytała czy zaplanowane w budżecie gminy środki w wysokości 137 tys. zł. na remont świetlicy
wiejskiej w Niekarzynie, będą na ten cel wydatkowane;
- zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców wnioskowała o podjęcie czynności, zmierzających do
odzyskania terenu wokół sali wiejskiej w Niekarzynie, zgodnie z pomiarami geodezyjnymi;
dodała, że właściciele sąsiedniej nieruchomości gruntowej szantażują mieszkańców odłączeniem
wody, co dwukrotnie już się zdarzyło;
- zapytała o remont elewacji budynku szkoły w Niekarzynie; rodzice obawiają się, że z powodu jej
złego stanu szkoła zostanie zamknięta;
Następnie radna Sikora stwierdziła, że budowa nowego chodnika w Niekarzynie na starym
wodociągu, jest oznaką niegospodarności gminy. Gdyby wystąpiła np, awaria wodociągu, chodnik
trzeba by było rozebrać.
Radna zabrała także głos w sprawie tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Skąpe”. Jej zdaniem
na taki tytuł zasługuje pan Sergiusz Jackowski, który od samego początku mieszka na terenie gminy
i wiele lat swojego życia poświęcił na napisanie książki „Lektura wspomnień”. Niebawem ukaże się
jego druga książką, bardzo pozytywnie odebrana przez recenzentów.
Na zakończenie swojego wystąpienia radna Sikora kategorycznie sprzeciwiła się budowie
wiatraków w odległości 700 m od zabudowań Niekarzyna. Dodała, że nie ma nic przeciwko takim
inwestycjom, ale w innych lokalizacjach.
Radny Andrzej Sworek poprosił o:
- ponowienie wszystkich swoich interpelacji składanych do Starostwa Powiatowego;
- naprawienie przepustu i poboczy drogi w Węgrzynicach;
- wyczyszczenie stawu p.poż. w Węgrzynicach;
- załatanie dziur w nawierzchni drogi gminnej w m. Błonie oraz przycięcie drzew przy pałacu
w Błoniach;
- zapytał w jakim kierunku zmierza temat szamb ekologicznych;
- poprosił o przygotowanie na następną sesję informacji dot. odpowiedzialności za płatności
z tytułu ogrzewania świetlic i sal wiejskich;
~ zapytał kto jest odpowiedzialny za sprzątanie przystanków autobusowych, ponieważ
miejscowość Węgrzynice jest omijana.
Radny Józef Roszczyk poprosił o rozważenie przyłączenia się gminy do akcji „Koperta życia”.
Proponuje, aby zrobić rozeznanie ile w gminie jest osób starszych samotnych, i jaki byłby koszt
przystąpienia do akcji, laka koperta, umieszczona w lodówce, zawiera informacje o stanic zdrowia
osoby, o przyjmowanych lekach, telefonach kontaktowych do rodziny.
Radna Zdzisława Sikora podjęła jeszcze temat przystosowania byłej drogi kolejowej z Sulechowa
do Świebodzina do celów nordic-walking. Za pozwoleniem gminy mieszkańcy Niekarzyna zgodziliby
się wyciąć drzewa, w zamian za pozyskanie drewna. Taki pomysł na pewno przypadłby do gustu
mieszkankom Niekarzyna i Pałcka, które takie spacery preferują.
Sołtys Kalinowa Małgorzata Jarominiak zgłosiła:
- lampa przy posesji Nr 6 była naprawiana, ale niestety znowu nie świeci, a elektryk sugerował,
aby ją wymienić;
- potrzebę załatania dziur przy przystanku autobusowym w Kalinowie;
- doprowadzenie do stanu przejezdności drogi powiatowej, znajdującej się za polem golfowym
w kierunku Węgrzynie;
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nawiezienie tłucznia na drogi przy posesjach Nr 6 i 9.
Sołtys Rokitnicy Wiesław Łajeczko wnioskował o:
- naprawę poboczy i nawierzchni dróg relacji Skąpe-Rokitnica i Rokitnica-Węgrzynice;
- wycięcie świerku przy dwóch lampach ulicznych w kierunku Węgrzynie;
~ poinformował, że na zebraniu wiejskim mieszkańcy ustalili, aby skierować do PKS pismo
w sprawie zorganizowania w Rokitnicy przystanku na żądanie w kierunku Węgrzynie.
Sołtys wsi Darnawa Mirosław Faber poinformował, że otrzymał od gminy odpowiedzi na wnioski
w sprawie spalonego samochodu gospodarki komunalnej oraz używania przez kierownika samochodu
służbowego do celów prywatnych (dojazdy do pracy). Z dokumentów tych wynika, że do spalenia
samochodu doszło ewidentnie z winy pracownika. Dlatego prosi, aby tematem zajęła się Komisja
Rewizyjna, przejrzała dokumenty i sporządziła protokół, który będzie mu potrzebny do dalszego
postępowania. Jeśli chodzi o dojazdy kierownika do pracy, to po przejrzeniu ok. 600 kart, nigdzie nie
znalazł wpisanych nadgodzin. Na zakończenie poparł radną Zdzisławę Sikorę w sprawie dot. nadania
tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Skąpe”. Nie wie dlaczego pan Sergiusz Jackowski jest omijany.
Podczas wydawania pierwsze książki myślał, że Wójt i pan Jackowski są przyjaciółmi. Ponieważ
opisuje historię naszego regionu, już dawno powinien zostać honorowym obywatelem gminy.
-

Ad. VI

Ponieważ na sesję zaproszeni są wyjątkowi goście i mało czasu zostało na udzielenie
wszystkich odpowiedzi, Wójt poprosił, aby zgłosić protokólantce chęć otrzymania odpowiedzi
pisemnej. W przeciwnym wypadku odpowiedzi na zadane pytania i zgłoszone wnioski, zostaną
udzielone na następnej sesji.
W sprawie honorowego obywatelstwa gminy Wójt prosi o nieformułowanie zastrzeżeń
względem Kapituły, ponieważ jej członkowie zajmują się wnioskiem, który zostanie złożony. Zasada
jest prosta. Uchwała z 2005 r. przewiduje tryb zgłaszania kandydatów. Może tego dokonać grupa
pięciu radnych, 100 mieszkańców lub wójt. Z tej ostatniej możliwości on skorzystał. Jeśli ktoś ma
kandydata godnego tytułu, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby wniosek zgodnie z procedurą złożyć.
Działania nie są podejmowane, a insynuacje są.
Odnośnie cmentarza w Niekarzynie mówił poprzednio i powtarza, że to radni podejmują
uchwałę o ewentualnym przyjęciu a jego niechęć jest kwestią drugorzędną.
Następnie Wójt poinformował, że pracownicy gospodarki komunalnej po zakończeniu inwestycji
w Skąpem, rozpocznąprace w Węgrzynicach.
W dalszej kolejności Wójt odniósł się do spotkania wiejskiego w Kalinowie, na którym
wspomniał o możliwościach zmierzających do budowy świetlicy wiejskiej. Prosi o zastanowienie czy
mieszkańcy w pierwszej kolejności woleliby świetlicę czy budowę zatoczki autobusowej.
W kwestii budowy na terenie gminy siłowni zewnętrznej, wójt wie, że na posiedzeniu komisji
doszło między radnymi do wymiany poglądów, a głosy oddane na poszczególne miejscowości się
podzieliły. Sam jest sceptyczny wobec takich inwestycji. Uważa, że są potrzeby ważniejsze. Skoro
jednak radni zgłaszali takie zapotrzebowania, temat został przez urzędników rozpoznany. Jest
możliwe uzyskanie wsparcia ze środków z Urzędu Marszałkowskiego. Możemy złożyć wniosek na
jedną siłownię. Radni ostatecznie ustalili lokalizację siłowni w Niesulicach. Bardzo prosi, aby
odmienne zdania nie podzieliły radnych.

Ad. VII
W punkcie dot. realizacji uchwał i pracy Wójta w okresie międzysesyjnym, Wójt odniósł się
do następujących tematów:
1. Zakończona została dokumentacja projektowa zmiany sposobu zasilania sieci wodociągowej
w m. Radoszyn. Zadanie inwestycyjne wyszacowano wg kosztorysu inwestorskiego na kwotę ok.
1 min zł. Być może jeszcze w 2016 r. w ramach PROW uda się uzyskać dofinansowanie.
2. Ukończona i zatwierdzona została dokumentacja budowy sieci wodociągowej do terenów
letniskowych w Niesulicach. Po zakończeniu prac w Węgrzynicach pracownicy gospodarki
komunalnej przejdą na inwestycję Niesulicach.
3. Na ukończeniu jest przygotowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji przedszkoli
w gminie. W listopadzie ogłoszony był nabór. Jesteśmy na etapie wykonywania ekspertyzy.
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W ciągu 2-3 tygodni dokumentacja będzie gotowa. Wartość zadania ok. 1 min zł. Inwestycja ma
szansę realizacji jeszcze w 2016 r.
4. W Urzędzie Marszałkowskim złożyliśmy wniosek o dofinansowanie zadania w ramach PRO W na
lata 2014-2020 dot. realizacji zadania przebudowy drogi w Radoszynie. Dużych nadziei w tym
dofinansowaniu by nie pokładał, gdyż jego zdaniem większe szanse ma wniosek złożony do
„schetynówki”.
5. Trwa analiza korzyści opracowania dla Gminy Skąpe „Programu rewitalizacji”, w ramach
którego wyznaczony zostanie obszar rewitalizacji. Program umożliwi ubieganie się o środki
unijne z alokacji 2014-2020.

Ad. VIII
1) Przewodnicząca Rady Gminy Halina Staszyńska odczytała treść projektu uchwały w sprawie
nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Skąpe”.
Stałe Komisje przedstawiły pozytywne opinie na temat ww. projektu (oprócz Komisji ds.
Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej - brak opinii).
W wyniku głosowania uchwała Nr XIII/125/2016 została podjęta (13 głosów „za”, 0 „przeciw”,
1 „wstrzymujący się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
2) Przewodnicząca Rady Gminy Halina Staszyńska odczytała treść projektu uchwały w sprawie
nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Skąpe”.
Stałe Komisje przedstawiły pozytywne opinie na temat ww. projektu (oprócz Komisji ds.
Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej - brak opinii).
W wyniku głosowania uchwała Nr XIII/126/2016 została podjęta (13 głosów „za”, 0 „przeciw”,
1 „wstrzymujący się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
3) Radny Józef Roszczyk poprosił o wyłączenie go z głosowania nad kolejnym projektem uchwały.
Przewodnicząca Rady Gminy Halina Staszyńska odczytała treść projektu uchwały w sprawie
nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Skąpe”.
Stałe Komisje przedstawiły pozytywne opinie na temat ww. projektu (oprócz Komisji ds.
Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej - brak opinii).
W wyniku głosowania uchwała Nr XIII/126/2016 została podjęta jednogłośnie (13 głosów „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Wójt Gminy Zbigniew Woch zabrał głos ponieważ, nie był obecny na posiedzeniu komisji, gdy
projekty były opiniowane. Dzisiejszy dzień jest świętem samorządu. Nadanie tytułu Honorowego
Obywatela Gminy jest możliwe poprzez dwie ścieżki. Jedna z nich to bycie świetnym, wybitnym
w swoim zawodzie. Druga to poświęcenie części swojego życia dla lokalnej społeczności. Pani
Helena Wilgocka-Kwiatowska i pan Wiesław Furmankiewicz poświęcili 15 lat swojego życia
zespołowi śpiewaczemu z Pałcka i całej gminie Skąpe i to jest forma podziękowania za ich
zaangażowanie. Nadanie im tytułów świadczy o nich ale także o osobach, które tytuł nadają.
W przypadku pana Józefa Roszczyka to zawsze będzie on poświęcał swój czas na rzecz Gminy
Skąpe i posiadanie tytułu Honorowego Obywatela nie jest mu do tego potrzebne. Jest to piękny
gest, świadczący o samorządzie. Mieliśmy szczęście, że taka osoba zamieszkała w naszej gminie.
Znamy oddanie i zaangażowanie pana Józefa. Dzięki niemu wiele kwestii udało się przeforsować
np. przebudowę stadionu w Ciborzu, budowę sali gimnastycznej w Ołoboku, czy też przebudowy
dróg w gminie.
Radni Agnieszka Żak-Gwizda i Krzysztof Janowicz opuścili salę obrad.
4) Przewodnicząca Rady Gminy Halina Staszyńska odczytała treść projektu uchwały w sprawie
zmiany uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok.
Stałe Komisje przedstawiły pozytywne opinie na temat ww. projektu (oprócz Komisji ds.
Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej - brak opinii).
Sekretarz Gminy Alicja Hoppcn-Anyszko poinformowała, że zgodnie z ustaleniami na
komisjach, siłownia pod chmurką zostanie wpisana w miejscowości Niesulice.
W wyniku głosowania uchwała Nr XIII/128/2016 została podjęta jednogłośnie (12 głosów „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Radni Agnieszka Żak-Gwizda i Krzysztof Janowicz powrócili na salę obrad.
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5) Przewodnicząca Rady Gminy Halina Staszyńska odczytała treść projektu uchwały w sprawie
wyodrębnienia w budżecie Gminy Skąpe środków stanowiących fundusz sołecki.
Wójt Gminy Zbigniew Woch stwierdził, że rozpoczyna się okres, kiedy środków z unii na duże
zadania będzie coraz mniej. Dlatego też możemy wprowadzić fundusz sołecki i wykorzystać
zwrot dofinansowania z budżetu państwa. W przypadku funduszu nie ma mowy o tak
swobodnym dysponowaniu środkami jak w przypadku główkowego, które w dużej mierze było
przeznaczane na integrację mieszkańców. Środki z funduszu sołeckiego przede wszystkim
powinny być przeznaczane na poprawę infrastruktury np. chodniki, doposażenie świetlic czy
placów zabaw.
Stałe Komisje przedstawiły pozytywne opinie na temat ww. projektu (oprócz Komisji ds.
Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej - brak opinii).
W wyniku głosowania uchwała Nr XIII/129/2016 została podjęta (12 głosów „za”, 2 „przeciw”,
0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
6) Przewodnicząca Rady Gminy Halina Staszyńska zapytała czy projekt uchwały w sprawie trybu
udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów
oraz osób prowadzących inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego oraz trybu
i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji - w związku z jego obszerność może
nie być czytany.
Radni wyrazili zgodę.
Stałe Komisje przedstawiły pozytywne opinie na temat ww. projektu (oprócz Komisji ds.
Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej - brak opinii).
W wyniku głosowania uchwała Nr XIII/130/2016 została podjęta jednogłośnie (14 głosów „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
7) Przewodnicząca Rady Gminy Halina Staszyńska odczytała treść projektu uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie przekazywania sołectwom Gminy Skąpe nieruchomości oraz uchwalenia
regulaminu świetlic wiejskich na terenach gminy Skąpe.
Stałe Komisje przedstawiły pozytywne opinie na temat w w. projektu (oprócz Komisji ds.
Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej - brak opinii).
W wyniku głosowania uchwała Nr XHI/131/2016 została podjęta jednogłośnie (14 głosów „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
8) Przewodnicząca Rady Gminy Halina Staszyńska odczytała treść projektu uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
położonego w Niesulicach obręb Ołobok.
Stałe Komisje przedstawiły pozytywne opinie na temat ww. projektu (oprócz Komisji ds.
Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej - brak opinii).
W wyniku głosowania uchwała Nr XIII/132/2016 została podjęta jednogłośnie (14 głosów „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
9) Przewodnicząca Rady Gminy Halina Staszyńska odczytała treść projektu uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym.
Stałe Komisje przedstawiły pozytywne opinie na temat ww. projektu (oprócz Komisji ds.
Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej - brak opinii).
W wyniku głosowania uchwała Nr XHI/133/2016 została podjęta jednogłośnie (14 głosów „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
10) Przewodnicząca Rady Gminy Halina Staszyńska odczytała treść projektu uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym.
Przewodnicząca poinformowała, że zgodnie z ustaleniami z posiedzenia komisji z załącznika do
uchwały zostały wykreślone trzy dzierżawy.
Stałe Komisje przedstawiły pozytywne opinie na temat ww. projektu (oprócz Komisji ds.
Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej - brak opinii).
W wyniku glosowania uchwała Nr XIII/134/2016 została podjęta (13 głosów „za”, 0 „przeciw”,
1 „wstrzymujący się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
11) Przewodnicząca Rady Gminy Halina Staszyńska odczytała treść projektu uchwały w sprawie
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
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Przewodnicząca poinformowała, źe w § 1 projektu wykreślony został rok obowiązywania
programu, a w § 14 wprowadzono zapis: „Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego”.
Stałe Komisje przedstawiły pozytywne opinie na temat ww. projektu (oprócz Komisji ds.
Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej - brak opinii).
W wyniku głosowania uchwała Nr
35/2016 została podjęta (14 głosów „za”, 0 „przeciw”,
0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
12) Przewodnicząca Rady Gminy Halina Staszyńska odczytała treść projektu uchwały w sprawie
podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie
dożywiania.
Stałe Komisje przedstawiły pozytywne opinie na temat ww. projektu (oprócz Komisji ds.
Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej - brak opinii).
W wyniku głosowania uchwała Nr XIII/136/2016 została podjęta jednogłośnie (14 głosów „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
13) Przewodnicząca Rady Gminy Halina Staszyńska odczytała treść projektu uchwały zmieniającej
Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Skąpem.
Stałe Komisje przedstawiły pozytywne opinie na temat ww. projektu (oprócz Komisji ds.
Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej - brak opinii).
W wyniku głosowania uchwała Nr XIII/137/2016 została podjęta jednogłośnie (14 głosów „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
14) Przewodnicząca Rady Gminy Halina Staszyńska odczytała treść projektu uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Skąpe.
Stałe Komisje przedstawiły pozytywne opinie na temat ww. projektu (oprócz Komisji ds.
Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej - brak opinii).
W wyniku głosowania uchwała Nr XIII/138/2016 została podjęta jednogłośnie (14 głosów „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
15) Przewodnicząca Rady Gminy Halina Staszyńska odczytała treść projektu uchwały
wprowadzonej na dzisiejszym posiedzeniu w sprawie przyjęcia od Powiatu Świebodzińskiego
niektórych zadań zarządcy dróg powiatowych.
Stałe Komisje przedstawiły pozytywne opinie na temat ww. projektu (oprócz Komisji ds.
Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej - brak opinii).
W wyniku głosowania uchwała Nr XIII/139/2016 została podjęta jednogłośnie (14 głosów „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
16) Przewodnicząca Rady Gminy Halina Staszyńska odczytała treść projektu uchwały
wprowadzonej na dzisiejszym posiedzeniu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów
dzierżawy na czas określony w trybie bezprzetargowym.
Poinformowała, że zgodnie
z ustaleniami z posiedzenia komisji z dwoma dzierżawcami zostaną zawarte umowy na czas
określony. Te dzierżawy zostały wykreślone z uchwały o dzierżawie na czas nieokreślony.
W wyniku głosowania uchwała Nr XIII/139/2016 została podjęta (13 głosów „za”, 0 „przeciw”,
1 „wstrzymujący się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. IX
Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko jak każdego roku przedstawiła sprawozdanie
z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za
rok 2015 (w załączeniu). Sprawozdanie przedstawia dane kwotowe jakie gmina musi dopłacić
nauczycielom, których wynagrodzenie jest niższe niż przewiduje ustawa. W gminie Skąpe dopłaty są
tylko w przypadku nauczycieli stażystów i kontraktowych.

Ad. X
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Wiesław Zawiślak odczytał
z działalności komisji za 2015 r. (w załączeniu).

roczne sprawozdanie

Ad. XI

Przewodniczący stałych Komisji Rady Gminy Skąpe odczytali informacja z działalności
swoich komisji w 2015 r.
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Ad. xn

Wójt Zbigniew Woch poinformował radnych i sołtysów o akcji prowadzonej przez PCK,
polegającej na zbieraniu do specjalnych pojemników odzieży, przeznaczonej dla potrzebujących. Prosi
o zastanowienie się nad ewentualnym umiejscowieniem takich pojemników i kontakt z inspektorem
urzędu panią Joanną Leśną-Kuś.
Następnie odniósł się do tematów poruszonych przez radnych.
- Odnośnie wiatraków - mieszkańcy nie muszą się znać na prawie i procedurze, ale nie wie, skąd
biorą się informacje przekazywane im przez radnych. W procedurze wydania decyzji Wójt
występuje jako organ administracji. Jeśli wpływa do niego wniosek, to ma on obowiązek decyzję
wydać. Dlatego też prosi, aby mieszkańców nie wprowadzać w błąd.
- Ogrodzenie sali wiejskiej w Niekarzynie - Wójt poinformował, że właściciel działki sąsiadującej
wręcz zażądał przesunięcia płotu w miejsce granicy geodezyjnej. To że tak się do tej pory nie
stało, jest decyzją wójta. Obawia się, że wtedy do sali nie będzie podłączona woda. Rozumie, że
ponaglenie przez radną Zdzisławę Sikorę, jest sygnałem, aby płot mimo wszystko przesunąć. Na
zakończenie zakomunikował, że za ewentualne konsekwencje tego działania, nie będzie
odpowiadał.
Radny Józef Roszczyk zabierając głos w kwestii wiatraków stwierdził, że w Niemczech stawia
się ich bardzo dużo, w odległości 100-200 metrów od zabudowań, a nawet na podwórkach.
Ponadto odnawialne źródła energii są nam potrzebne.
Ad. XIII
Punkt ten dotyczył przyjęcia protokołu XII 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.

Przewodnicząca ogłosiła przerwę w obradach do godz. 1400.
Ad. XIV
Zgodnie z wymogami uchwały nastąpiło uroczyste wręczenie tytułów „Honorowego
Obywatela Gminy Skąpe” - Helenie Wilgockiej-Kwiatkowskiej, Wiesławowi Furmankiewiczowi
i Józefowi Roszczykowi.
Ad. XV

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodnicząca Rady zamknęła obrady XIII sesji
Rady Gminy Skąpe o godz. 1420,
Na tym protokół zakończono i podpisano.
J
Przewodnicząca Rady
bk /
Haljńa Suszyńska
Protokół sporządziła: Ilona Żalisz
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