PROTOKÓŁ Nr XIV/2016
Sesji Rady Gminy Skąpe
z dnia 29 kwietnia 2016 r.
Przewodnicząca Rady Gminy Halina Staszyńska otworzyła o godzinie 9Q0 obrady XIV sesji
Rady Gminy. Przywitała zebranych radnych i sołtysów, Wójta Zbigniewa Wocha, Sekretarz Alicję
Hoppen-Anyszko, Strażnika Gminnego oraz kierowników wydziałów i 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) wykreślić uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy, ponieważ na
posiedzeniu Komisji uzyskała ona negatywne opinie,
2) wprowadzić uchwały w sprawie:
- utraty mocy uchwały w sprawie przekazywania sołectwom Gminy Skąpe nieruchomości oraz
uchwalenia regulaminu świetlic wiejskich na terenach gminy Skąpe,
- udzielenia odpowiedzi na skargę,
- określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Skąpe oraz warunków i zasad
korzystania z tych przystanków.
Wobec braku propozycji innych zmian, Przewodnicząca poddał pod głosowanie porządek wraz
z zaproponowanymi zmianami. W wyniku głosowania porządek został przyjęty jednogłośnie
i przedstawia się następująco:
I.
Otwarcie obrad sesji.
II.
Funkcjonowanie Urzędu Gminy w Skąpem - informacja za 2015 r.
III.
Sprawozdanie z działalności organizacji pożytku publicznego w Gminie Skąpe w 2015 r.
IV.
Interpelacje i wnioski.
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 budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok,
2) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na
lata 2016-2020,
3) przyjęcia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Zielonej Górze,
4) ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Skąpe i niepublicznych przedszkoli,
5) nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych na rzecz Gminy
Skąpe,
6) nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych na rzecz Gminy
Skąpe,
7) zbycia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skąpe,
8) utraty mocy uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Świebodzińskiego niektórych zadań
zarządcy dróg powiatowych,
9) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze
inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości ich wynagrodzenia,
10) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów,
11) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Skąpe,
12) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia zasad polityki czynszowej na
najem lokali mieszkalnych i socjalnych w Gminie Skąpe,
13) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Skąpe,
14) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy
Społecznej w Skąpem,

VIII.
IX.
X,

15) utraty mocy uchwały w sprawie przekazywania sołectwom Gminy Skąpe nieruchomości oraz
uchwalenia regulaminu świetlic wiejskich na terenach gminy Skąpe,
16) udzielenia odpowiedzi na skargę,
17) określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Skąpe oraz warunków i zasad
korzystania z tych przystanków.
Sprawy różne.
Przyjęcie protokołu XIII sesji Rady Gminy Skąpe.
Zamknięcie obrad.

Ad. II

Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko przedstawiła informację dot. funkcjonowania
Urzędu Gminy Skąpe w 2015 r. (w załączeniu). Poinformowała, że aktualnie zatrudnione są 34 osoby,
w tym 26 pracowników administracyjnych i 8 fizycznych.
Informacja została przyjęta przez aklamację.
Ad. III

Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko przedstawiła Sprawozdanie z działalności
organizacji pożytku publicznego w Gminie Skąpe w 2015 r. (w załączeniu), które zostało przyjęte
poprzez aklamację.

Ad. IV
Radna Halina Staszyńska zgłosiła pilną potrzebę załatania dziur w nawierzchni drogi gminnej
na ul. Bolesława Chrobrego w Ołoboku.
Radny Mariusz Kuźmicz zgłosił konieczność uzupełnienia ubytków w nawierzchniach dróg w
m. Cibórz, szczególnie przy wjeździe do miejscowości, obok placu targowego oraz pomiędzy blokami
31 i 32 (droga dojazdowa do domków).
Radna Zdzisława Sikora poruszyła temat przejazdu przez miejscowość samochodów,
wywożących drzewo z lasu. Mieszkańcy są także zbulwersowani garażowaniem ich przy tzw. „kozim
rynku”. Po tym jak Strażnik postawił zakaz wjazdu dla samochodów o ładowności powyżej 5 t,
kierowcy przenieśli się na inną drogę gminną. Następnie radna wnioskowała o:
- udrożnienie przejazdów z Niekarzyna do obrębów leśnych w kierunku miejscowości Rosin,
z których wywożone jest drewno, z pominięciem dróg gminnych,
- wytyczenie przez geodetę drogi polnej z Niekarzyna do Głogusza, którą mieszkańcy we własnym
zakresie uporządkują,
- koszenie boiska do piłki nożnej - prośba młodzieży.
Radna powróciła też do tematu cmentarza w Niekarzynie. W gazecie tygodniowej ukazał się artykuł,
krytycznie opisujący stosunek wójta do tego tematu. Radnej udało się nawiązać kontakt ze stroną
niemiecką, która z kolei obiecała skontaktować się z byłymi mieszkańcami Niekarzyna, aby wsparli
finansowo remont grobowców i uporządkowanie cmentarza.
Radny Krzysztof Janowicz wnioskował o postawienie przy wjeździe na tzw. osiedle leśne
w Ołoboku (od strony ulicy Wojciechowskiego) tablicy z nazwą ulicy i numerami domów.
Radna Bożena Szczepańska ponownie wnioskowała o nawiezienie tłucznia na tzw. osiedle
słoneczne w Niesulicach.
Radny Krzysztof Szymczak zapytał kiedy będą naprawiane lampy uliczne. Wnioskował także
o zakup masy bitumicznej na grogi gminne oraz o uprzątnięcie z pobocza drogi powiatowej
Węgrzynice-Zawisze gałęzi, pozostawionych po przycince.
Radny Andrzej Sworek zgłosił następujące interpelacje:
- koszenie boiska sportowego w Węgrzynicach w trzytygodniowych odstępach czasu,
- załatanie dziur w drodze gminnej w m. Błonie,
- ogrodzenie w trybie pilnym siatką placu zabaw i boiska w m. Błonie oraz naprawę urządzeń
zabawowych, zniszczonych przez korniki.
Zapytał także, kiedy zostanie ukończony remont przy hydroforni w Węgrzynicach.
Radny Karol Dauksza przypomniał interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji:
- zamontowanie dwóch nowych punktów świetlnych w m. Radoszyn (podwórko po PGR),
- położenie podłogi z kostki brukowej na boisku w Radoszynie,
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ustawienie kosza na odpady na drodze od przystanku do gimnazjum w Radoszynie (przy
firmie „Olszewscy”),
- ustawienie dwóch nowych koszy na odpady na przystanku autobusowym w Radoszynie,
- zmianę pokrycia dachowego na budynku gospodarczym przy świetlicy wiejskiej oraz
w ganeczku prowadzącym do świetlicy.
Radny Józef Roszczyk prosił o podjęcie działań, zmierzających do zlikwidowania
niebezpiecznego miejsca przy wjeździe do m. Łąkie od strony Skąpego. Drzewa rosnące w pasie drogi
utrudniają widoczność kierowcom pojazdów, poruszających się po tej drodze.
Radny Mariusz Kuźmicz wnioskował o postawienie znaku kierunku i miejscowości przy wjeździe
do Ciborza. Poruszył także temat sprzątania drogi do szkoły. Kiedyś robili to uczniowie, a dzisiaj
w dniu sprzątania świata, w szkole organizowany jest konkurs kulinarny. Uważa, że raz na dwa
miesiące powinna być organizowana akcja sprzątania drogi do szkoły, być może wtedy dzieci bardziej
dbałyby o porządek.
Sołtys Ołoboku Jarosław Ślizień:
- zapytał czy możliwe jest, aby powiązać inwestycję poszerzenia ulicy Małej z przejazdem przez
ul. Akacjową i zamknąć przejazd przez park,
“ poinformował, że na ulicy Strumykowej tworzy się bagno,
- wnioskował o utwardzenie wjazdu na osiedle leśne w Ołoboku,
- zapytał o plany związane z budową ścieżki rowerowej przez Ołobok,
- zgłosił zapotrzebowanie na jeszcze jedną tablicę sołecką.
Sołtys Rokitnicy Wiesław bajeczko zgłosił:
- zapotrzebowanie na dwa kosze na śmieci na plac zabaw w Rokitnicy,
~ wycięcie świerków, rosnących na łuku drogi przy wyjeździe w kierunku m. Węgrzynice,
ponieważ wrastają w linie energetyczne,
- potrzebę zasypania dziur w poboczu drogi powiatowej Rokitn i ca-Węgrzynice.
Sołtys Kalinowa Małgorzata Jaromin iak poinformowała, że droga powiatowa Kai ino woWęgrzynice jest nieprzejezdna i wymaga naprawy.

-

Ad. V

W tym punkcie Wójt odniósł się do zgłoszonych wniosków, interpelacji i zapytań.
- Interpelacje będące we właściwości Starostwa Powiatowego w Świebodzinie, zostaną tam
zgłoszone. Wójt wspomniał, że na drodze powiatowej Skąpe-Cibórz łatanie dziur już miało
miejsce. Chociaż efekty pozostawiają wiele do życzenia, jazda jest bezpieczniejsza. Ma nadzieję,
że na pozostałych drogach w maju i w czerwcu naprawy zostaną wykonane.
- Odnośnie ścieżki rowerowej przez Ołobok Wójt poinformował, że na etapie projektowania
ścieżki z Lubogóry do Ołoboku, rozważana była koncepcja ominięcia jeziora Czerniak z jej
wyprowadzeniem na ul. Borowskiej. Pomysł ten jednak upadł, z powodu zbyt skomplikowanych
warunków wodno-geologicznych. Ostatecznie pozostała wersja ścieżki przez miejscowość
wzdłuż ulicy Wojciechowskiego. Na jej wykonanie będziemy zabiegać o dofinansowanie
z funduszy unijnych poprzez LDG.
- Metodą gospodarczą chcielibyśmy wybudować chodnik prowadzący ze Skąpego do boiska
sportowego. Starostwo przekazałoby kostkę , a gmina poniesie pozostałe koszty. Mamy nadzieję,
że w tym roku uda się inwestycję zrealizować.
- Odnośnie napraw dróg gminnych - w maju planujemy zakupić tłuczeń na ten cel. Obawia się, że
pewnie nie wszytko uda się wykonać zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców, z uwagi na niezbyt
duże zasoby pracownicze. Kolejny pracownik Wydziału Gospodarki Komunalnej jest na
zwolnieniu lekarskim, a kilka inwestycji jest w toku i jeszcze kilka planujemy np. prace wokół
hydroforni w Węgrzynicach, naprawa pomostu w Niesulicach, a także odwodnienie ul. Małej
w Ołoboku, które wydawałoby się, powinno być już wykonane.
~ W sprawie przejazdu przez plac zabaw w Ołoboku Wójt wyjaśnił, że ma tam być nowa budowa
i póki co wyraził zgodę na przejazdy dużego samochodu.
- Odnośnie drzew rosnących w pasie drogi w Łąkiem - Wójt potwierdza niebezpieczeństwo i temat
przekaże Strażnikowi Gminnemu, aby podjął odpowiednie czynności.
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Wymiana poszycia dachowego na przybudówce świetlicy w Radoszynie - temat zostanie
załatwiony przy okazji inwestycji termomodernizacji przedszkola. Będziemy składali wnioski
o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego.
Wymiana poszycia dachowego na budynku gospodarczym przy świetlicy w Radoszynie w pierwszej kolejności sprawdzimy koszty i podejmiemy decyzję.
Odnośnie koszenia boisk sportowych w Niekarzynie i Węgrzynicach Wójt stwierdził, że gmina
raczej nie będzie ich kosiła. Koszone są tylko boiska drużyn grających od I klasy wzwyż.
Pozostałe drużyny same koszą swoje boiska. Taka sytuacja podyktowana jest tym, że pracownicy
gminy nie mają na te prace czasu. W maju Wójt będzie wnioskował o zakup sprzętu do koszenia
dla 2 najlepszych klubów, aby sami zajęli się koszeniem. Jeśli okazałoby się, że pracownicy
gminy znajdą czas na koszenie, to zrobią to, ale raczej wątpi, aby tak się stało.
Zakończenie prac w Węgrzynicach to kwestia tygodnia, może krócej.
Dziury w nawierzchni drogi gminnej w Boniach - Wójt wyjaśnił, że wszędzie tam gdzie jest
asfalt, dziury będą uzupełniane masą bitumiczną, jak temperatura powietrza będzie wyższa.
Kwestie związane z placem zabaw w Błoniach zostaną przekazane do odpowiedzialnych
pracowników.
Naprawa awarii lamp ulicznych - wszystkie zgłoszenia z 2016 r. poza Kalinowem zostały
naprawione. Sprawdzi o co chodzi, bo być może problem jest większy.
Temat tablic z nazwami ulic w Ołoboku zostanie przekazany Strażnikowi Gminnemu.
Odnośnie cmentarza w Niekarzynie Wójt przyznał, że nie czytał artykułu, o którym wspomniała
radna. Jeszcze raz podkreślił, że podmiotem decydującym o przejęciu mienia jest rada gminy nie
wójt. On przekazał tylko swoją opinię. Ponadto nie widzi przeciwwskazań, aby lokalna
społeczność opiekowała się zabytkami. Nie widzi też wskazań, aby gmina przejęła na siebie ten
obowiązek i ponosiła z tego tytułu koszty. Podejrzewa, że ANR chciałaby się tego terenu pozbyć
i podrzucić go gminie.
Odnośnie przejazdów przez Niekarzyn samochodów transportujących drewno Wójt wyjaśnił, że
na sygnał mieszkańców podjęte zostały czynności, mające na uwadze ochronę mostku na drodze
gminnej. Na pewno nie możemy zakazać prowadzenia działalności gospodarczej. Może uda się
znaleźć alternatywny przejazd dla tych pojazdów.
Sprawę dziur w nawierzchni drogi ulicy Chrobrego w Ołoboku można doraźnie rozwiązać,
poprzez zlikwidowanie zagłębień za pomocą sprzęty gminnego lub równiarki. Ma nadzieję, że
w 2016 r. uda się wykonać remont drogi gminnej w Radoszynie, a po zmianie zasad
dofinansowania ze środków ze schetynówek, także ulicę Chrobrego w Ołoboku.
Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko poinformowała, że w Starostwie Powiatowym
rozstrzygnięto przetarg na utrzymanie dróg. Poprosiła, aby w sytuacjach wymagających szybkiej
interwencji, dzwoniono do niej, a nie czekano na sesję. Wspomniała, że na początku roku zgłosiła
w Starostwie zapotrzebowanie na budowę chodników systemem gospodarczym: w Skąpem - do
boiska, w Kaimowie chodnik i zatoczkę autobusową, w Ołoboku od skrzyżowania do Rokitnicy
do osiedla leśnego, a także między Błoniami a Węgrzynicami. Poza ostatnią lokalizacją
wystarczą tylko zgłoszenia na budowę. W przypadku chodnika Węgrzynice-Błonie okazało się,
że w dokumentacji na remont drogi są tam przewidziane rowy odwadniające. Nie wie ile z tych
inwestycji uda się zrealizować w bieżącym roku. Jeśli radni i sołtysi mają inne propozycje miejsc,
w których chodniki byłyby wskazane, to prosi o ich zgłaszanie.
Kwestię gałęzi, pozostawionych na poboczu drogi powiatowej Węgrzynice-Zawisze zgłosiła już
wcześniej i ponowi uwagę. Odnośnie koszenia poboczy dróg powiatowych poinformowała, że
koszenia będą się odbywały tylko pomiędzy miejscowościami.
Wójt dodał, że zadania, które gmina miałaby wykonywać wespół ze starostwem powiatowym,
będą zlecane innym wykonawcom, gdyż sami nie mamy na nie czasu.
Sołtys Ołoboku Jarosław Ślizień poinformował, że mieszkańcy zgodzili się przeznaczyć kwotę
15 tyś z główkowego na remont sali we wsi. Ponieważ od przyszłego roku będzie obowiązywał
fundusz sołecki, zapytał jaką kwotę otrzyma jego miejscowość.
Wójt odpowiedział, że kwota dla Ołoboku to ok. 35 tys. zł, a temat będzie szczegółowo
omawiany w miesiącu lipcu, kiedy to odbędą się spotkania z sołtysami. Środki liczone są wg
określonego algorytmu, a dysponowanie nimi niesie za sobą duże obostrzenia. Fundusz sołecki
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może być wydatkowany na zadania własne gminy, związane głównie z estetyką wsi, świetlicami,
a w mniejszym stopniu z organizacją festynów.

Ad. VI

W punkcie dot. realizacji uchwał i pracy Wójta w okresie międzysesyjnym, Wójt odniósł się
do następujących tematów:
- Wyłoniony został wykonawca prac na cmentarzu komunalnym w Skąpem. Jest to pierwszy etap,
w ramach którego z polbruku zostanie wykonana aleja główna i wyremontowany ołtarz, a także
ogrodzenie wzdłuż drogi wojewódzkiej do miejsca, gdzie ustawione są śmietniki - kwota 67.500
zł. Prace ruszą 10 maja. Jest to początek akcji związanej z podnoszeniem estetyki cmentarzy
w gminie. W 2017 r. prace odbędą się na cmentarzu w Ołoboku.
- W Zarządzie Dróg Wojewódzkich prowadzone były rozmowy w sprawie remontu drogi
wojewódzkiej Skąpe-Radoszyn, która to droga nie była uwzględniona w planach remontowych na
kolejne lata. Dzięki zaangażowaniu w rozmowy, udało się wynegocjować wpisanie zadania
w harmonogram planowanych inwestycji. Kiedy miałyby nastąpić prace jeszcze nie wie, ale
wtedy także pobocze przy cmentarzu będzie wykonane.
Radny Karol Dauksza zapytał jaka jest szansa na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż tej drogi.
Wójt odpowiedział, że jedynym dysponentem środków na budowę ścieżek rowerowych jest ZDW
i jedyna możliwa do wybudowania w najbliższych latach ścieżka rowerowa, to właśnie ta przy
drodze wojewódzkiej.
- Temat uporządkowania terenu cmentarza ewangelickiego w Niesulicach - projekt został
zaakceptowany, czekamy na opinię konserwatora zabytków.
~ Wójt podziękował mieszkańcom Węgrzynie za włączenie się do akcji wygrodzenia centralnej
części miejscowości, podnoszącej estetykę wsi. Gmina zakupiła na ten cel materiał za kwotę 15
tys. zł.
- Trwa przebudowa i modernizacja pomostu na gminnej plaży tzw. policyjnej w Niesulicach kwota inwestycji ok. 35 tys. zł.
.. Po zakończeniu prac związanych z przeniesieniem wodociągu i odbudową przepustu
w Węgrzynicach, pracownicy gospodarki komunalnej rozpoczną inwestycję wodociągową
w Niesulicach. Do wybudowania jest odcinek ok. 700-800 m, dostarczający wodę do ośrodków
wypoczynkowych.
- Kończona jest dokumentacja na termomodernizację obiektów oświatowych w gminie. Z planów
wypadło przedszkole w Ołoboku, gdyż mieszkańcy, zajmujący część budynku, nie zgodzili się na
udział w kosztach, które są dla nich zbyt wysokie. Wniosek na pozostałe przedszkola i PSP
w Międzylesiu zostanie złożony 29 maja br.
- Wyłoniliśmy wykonawcę dokumentacji na oświetlenie uliczne w Ołoboku przy ul. Borowskiej
i Słonecznej, a także w Łąkiem. Wystąpiliśmy o zasilenie do Enea. Inwestycję planujemy
wykonać w październiku i mamy nadzieję że do tego czasu szafki do wpięcia będą gotowe.
Wspólnie z przedstawicielem Enea objechał gminę i wskazał miejsca, wymagające doświetlenia,
o których wcześniej rozmawiał z radnymi. Wszystkich zadań nie uda się wykonać nawet do
2018 r., chyba że dojdzie do transakcji sprzedaży naszych lamp na ich sieci.
- Przygotowywana jest dokumentacja projektowa na przebudowę wejścia do przedszkola
w Ciborzu. Być może w 2016 r. uda się inwestycję wykonać.
- W piwnicy budynku Ośrodka Pomocy Społecznej zostały wymienione okna.
- Zastanawiamy się nad dokumentacją budowy świetlicy wiejskiej w Kaimowie. Dla sołectwa
pozostawia decyzję, czy w pierwszej kolejności zbudować chodnik i zatoczkę autobusową czy
właśnie świetlicę.
Radna Bożena Szczepańska zapytała czy w ramach współpracy z powiatem można by wykonać
chodniki w Kalinowie.
Wójt odpowiedział, że powiat wykonał dokumentację i póki co nie wiadomo, czy uda się uzyskać
dofinansowanie ze środków unijnych.
Sołtys Ołoboku Jarosław Slizień zaproponował, aby mieszkańcy Nieś u lic i Kalinowa korzystali
z sali w Ołoboku.
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Wójt także jest zdania, że chodniki powinny być wykonane w pierwszej kolejności, ale uznał że
decyzję powinni podjąć mieszkańcy.
- Remont drogi gminnej w Radoszynie - oficjalnej decyzji w sprawie dofinansowania ze
schetynówek jeszcze nie ma.
- Remont boiska sportowego w Ołoboku - w dwóch miejscach aplikujemy o środki. 18 kwietnia
zadanie zostało wpisane na jedną listę w Ministerstwie Sportu z dofinansowaniem w wysokości
33%, co stanowi kwotę ok. 180-190 tys. zł. Czekamy jeszcze na informację z drugiego funduszu.
Zadanie chcielibyśmy wykonać do końca 2016 r.
- Złożyliśmy wnioski o dofinansowanie dla klubów sportowych w wysokości 10 tys. zł.
- Podpisaliśmy umowę na obsługę boisk sportowych Orlik 2012 na kwotę 18 tys. zł.
- Na zakończenie Wójt poinformował, że 31 lipca w kościele parafialnym w Skąpem odbędzie się
koncert w ramach Przedsionka Raju. Już dzisiaj wszystkich serdecznie zaprasza.
Przewodnicząca ogłosiła 10 minutową przerwę w obradach.
Radny Krzysztof Szymczak opuścił obrady o godz. 1100.

Ad. VII
1) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok.
Stałe Komisje przedstawiły pozytywne opinie na temat ww. projektu.
W wyniku głosowania uchwała Nr XIV/141/2016 została jednogłośnie podjęta (13 głosów „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
2) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na lata 2016-2020.
Stałe Komisje przedstawiły pozytywne opinie na temat ww. projektu.
W wyniku głosowania uchwała Nr XIV/142/2016 została jednogłośnie podjęta (13 głosów „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
3) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska odczytała projekt uchwały w sprawie przyjęcia dotacji z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
Stałe Komisje przedstawiły pozytywne opinie na temat ww. projektu.
W wyniku głosowania uchwała Nr XIV/143/2016 została jednogłośnie podjęta (13 głosów „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
4) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska odczytała projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci
oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę
Skąpe i niepublicznych przedszkoli.
Sekretarz Alicja Hoppen-Anyszko poinformowała, że do projektu uchwały w § 3 należy
wprowadzić następujący zapis: „Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 września 2016 roku
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego”. Dodała, że projekt
uzyskał pozytywną opinię kuratorium oświaty.
Stałe Komisje przedstawiły pozytywne opinie na temat ww. projektu.
W wyniku głosowania uchwała Nr XIV/144/2016 została jednogłośnie podjęta (13 głosów „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
5) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska odczytała projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego
nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych na rzecz Gminy Skąpe.
Stałe Komisje przedstawiły pozytywne opinie na temat ww. projektu.
W wyniku głosowania uchwała Nr XIV/145/2016 została jednogłośnie podjęta (13 głosów „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
6) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska odczytała projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego
nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych na rzecz Gminy Skąpe.
Stałe Komisje przedstawiły pozytywne opinie na temat ww. projektu.
W wyniku głosowania uchwała Nr XIV/146/2016 została jednogłośnie podjęta (13 głosów „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
7) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska odczytała projekt uchwały w sprawie zbycia części
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skąpe.
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Wójt Zbigniew Woch wyjaśnił, że nieruchomość, o której mowa w uchwale dotyczy gruntu pod
budynkiem hydroforni w Niesulicach. Na podstawie dokumentów udowodniono, że właścicielem
budynku jest spadkobierca po ośrodku wypoczynkowym „Lumel”.
Radna Bożena Szczepańska poinformowała, że doszły do niej głosy, mówiące, że jest to gminny
budynek i wybudowany został do celów gminnych.
Wójt dodał, że być może kiedyś była umowa, że hydrofornia będzie zasilać w wodę część
budynków mieszkalnych. Ostatecznie służy tylko dla celów ośrodka. O tym jak przebiegnie
transakcja sprzedaży zadecyduje wycena gruntu i budynku.
Stałe Komisje przedstawiły pozytywne opinie na temat ww. projektu.
W wyniku głosowania uchwała Nr XIV/147/2016 została podjęta (12 głosów „za”, 0 „przeciw”,
1 „wstrzymujący się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
8) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska odczytała projekt uchwały w sprawie utraty mocy
uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Świebodzińskiego niektórych zadań zarządcy dróg
powiatowych.
Stałe Komisje przedstawiły pozytywne opinie na temat ww. projektu.
W wyniku głosowania uchwała Nr XIV/148/2016 została jednogłośnie podjęta (13 głosów „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
9) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska odczytała projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu
jednolitego uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia
inkasentów i określenia wysokości ich wynagrodzenia.
Stałe Komisje przedstawiły pozytywne opinie na temat ww. projektu.
W wyniku głosowania uchwała Nr XIV/149/2016 została jednogłośnie podjęta (13 głosów „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
10) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska odczytała projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu
jednolitego uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów.
Stałe Komisje przedstawiły pozytywne opinie na temat ww. projektu.
W wyniku głosowania uchwała Nr XIV/150/2016 została jednogłośnie podjęta (13 głosów „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
11) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska odczytała projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu
jednolitego uchwały w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Skąpe.
Stałe Komisje przedstawiły pozytywne opinie na temat ww. projektu.
W wyniku głosowania uchwała Nr XIV/151/2016 została jednogłośnie podjęta (13 głosów „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
12) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska odczytała projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu
jednolitego uchwały w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Skąpe.
Stałe Komisje przedstawiły pozytywne opinie na temat ww. projektu.
W wyniku głosowania uchwała Nr XIV/152/2016 została jednogłośnie podjęta (13 głosów „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
13) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska odczytała projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu
jednolitego uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Skąpe.
Stałe Komisje przedstawiły pozytywne opinie na temat ww. projektu.
W wyniku głosowania uchwała Nr XIV/153/2016 została jednogłośnie podjęta (13 głosów „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
14) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska odczytała projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu
jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Skąpem,
Stałe Komisje przedstawiły pozytywne opinie na temat ww. projektu.
W wyniku głosowania uchwała Nr XIV/154/2016 została jednogłośnie podjęta (13 głosów „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
15) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska odczytała projekt uchwały w sprawie utraty mocy
uchwały w sprawie przekazywania sołectwom Gminy Skąpe nieruchomości oraz uchwalenia
regulaminu świetlic wiejskich na terenach gminy Skąpe.
Stałe Komisje przedstawiły pozytywne opinie na temat ww. projektu.
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W wyniku głosowania uchwała Nr XIV/155/2016 została jednogłośnie podjęta (13 głosów „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
16) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska odczytała projekt uchwały w sprawie udzielenia
odpowiedzi na skargę.
Stałe Komisje przedstawiły pozytywne opinie na temat ww. projektu.
W wyniku głosowania uchwała Nr XIV/156/2016 została jednogłośnie podjęta (13 głosów „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
17) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska odczytała projekt uchwały w sprawie określenia
przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Skąpe oraz warunków i zasad korzystania z
tych przystanków.
Stałe Komisje przedstawiły pozytywne opinie na temat ww. projektu.
W wyniku głosowania uchwała Nr XIV/157/2016 została jednogłośnie podjęta (13 głosów „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. VIII
Radny Piotr Olszewski zapytał czy możliwe jest, że starostwo za pomocą równiarki wyrówna
dziuiy w nawierzchni drogi powiatowej Darnawa-Niekarzyn.
Sekretarz Alicja Hoppen-Anyszko odpowiedziała, że wynajęcie tego sprzętu generuje zbyt
duże koszty.
Radny Józef Roszczyk zaapelowała do radnych, aby oddawali swoje głosy na koleżankę Ewę
Kasprzak, która bierze udział w plebiscycie Gazety Lubuskiej „Kobieta przedsiębiorcza” oraz sołtysa
Skąpego Alicję Ratajczak startującej w plebiscycie „Sołtys roku”.
Ad. IX

Punkt ten dotyczył przyjęcia protokołu XIII 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. X

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodnicząca Rady zamknęła obrady XIV sesji
Rady Gminy Skąpe o godz. 1l30.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Przewodu
(Rady

Halin:

ńska

Protokół sporządziła: Ilona Żalisz
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