PROTOKÓŁ Nr XIX/2016
Sesji Rady Gminy Skąpe
z dnia 23 września 2016 r.

Przewodnicząca Rady Gminy Halina Staszyńska otworzyła o godz, 900 obrady XIX sesji Rady Gminy.
Stwierdziła, że na stan 15 radnych obecnych jest 13 osób (nieobecni: Krzysztof Szymczak, Andrzej
Sworek - lista obecności w załączeniu), więc podjęte uchwały będą miały moc obowiązującą.
Następnie zaproponowała wykreślić z przesłanego porządku posiedzenia punkt dotyczący spotkania
z przedstawicielem Lubuskiej Izby Rolniczej dotyczące tegorocznych żniw oraz szkód łowieckich,
w związku z niemożliwością dotarcia na sesję delegata Izby z uwagi na posiedzenie Zarządu Izby.
Wobec braku propozycji innych zmian, Przewodnicząca poddała porządek pod głosowanie. W wyniku
głosowania porządek został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:
I. Otwarcie obrad sesji.
II. Interpelacje, wnioski i zapytania.
III.
Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
IV.
Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy i pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
V.
Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Skąpe na rok 2016,
2) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na
lata 2016-2020,
3) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieokreślony w trybie
bezprzetargowym,
4) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego
na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym,
5) zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie wyznaczenia
aglomeracji Skąpe,
6) zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom
w Gminie Skąpe oraz trybu i kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
VI.
Sprawy różne.
VII.
Przyjęcie protokołu XVIII sesji Rady Gminy Skąpe.
VIII.
Zamknięcie obrad.
Ad. II

Radna Bożena Szczepańska poprosiła o udzielenie na piśmie odpowiedzi dot. zakupu
i zamontowania lampy solarnej przy posesji Nr 56 w Niesulicach i zgłosiła dwie nieświecące lampy na
ścieżce wzdłuż przy jeziorze Niesłysz.
Radna Zdzisława Mikołajczak poprosiła o zorganizowanie drewna na opał do kominka
w świetlicy wiejskiej w Niekarzynie.
Radny Krzysztof Janowicz podziękował Wójtowi za nawiezienie tłucznia i jego
rozplantowanie na drodze gminnej wzdłuż kanału w m. Ołobok.
Radny Mariusz Kużmicz poprosił, aby dziury w drogach gminnych w miejscowości Cibórz,
a w szczególności pomiędzy blokami 31 i 32 uzupełnić asfaltem, a jeśli to się nie uda zasypać chociaż
tłuczniem.
Radny Andrzej Sworek przybył na posiedzenie o godz. 910.
Ad. III
Odpowiadając na interpelację radnej Zdzisławy Mikołajczak Wójt wyjaśnił, że drzewo
prawdopodobnie jest złożone na placu gminnym, ale w przerwie dopyta i da konkretną odpowiedź.
Dodał także, że już wcześniej wskazywane było miejsce, skąd drzewo do kominka można zabrać, ale
z powodu kłopotu pani sołtys ze zorganizowaniem transportu, nie zostało ono odebrane.

Ad. IV
1. Trwa realizacja zadania w ramach PROW 2014-2020 dot. przebudowy drogi nr 004812 F
wRadoszynie. Wartość projektu: 452.244,51 zł brutto. Wysokość dofinansowania 283.067,00 zł.
Realizacja zadania przewidziana jest do końca br.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

Trwają prace remontowe na boisku sportowym w Ołoboku, na które Gmina Skąpe pozyskała
dofinansowanie z MSiT w wysokości 166.454,15 zł. Poniesione dotychczas koszty zadania to
277.704,50. Pozostało do wydatkowania 374.398,50 zł.
W dniu 15.09.2016 r. Gmina Skąpe złożyła wniosek do Programu rozwoju gminnej i powiatowej
Infrastruktury drogowej na realizację zadania przebudowy ulicy Chrobrego w Ołoboku.
Całkowita wartość zadania 1.276.126,40 zł. Koszty kwalifikowalne 1.115.643,25 zł. Wysokość
dofinansowania 579.321,00 zł.
W dniu 16.09.2016 r. ogłoszone zostały wyniki oceny formalnej Wniosków złożonych
w konkursie RPO Lubuskie 2020 - w ramach którego Oddział Wojewódzki OSP w Zielonej
Górze złożył wniosek na zakup samochodów pożarniczych dla 13 jednostek OSP, w tym m.in.
dla OSP Niekarzyn. Wniosek niestety został odrzucony na etapie oceny formalnej. Oddział
Wojewódzki OSP złoży odwołanie w tej sprawie.
W dniu 9.09.2016 r. został przekazany do WFOŚiGW w Zielonej Górze wniosek rozliczeniowy
dla zadania usuwania azbestu z terenu Gminy Skąpe. Całość zadania w roku 2016 zamknęła się
kwotą 60.458,49 zł, która w 100% pokryta zostanie z dotacji WFOŚiGW. Od początku realizacji
zadania, tj. od roku 2015 z terenu naszej gminy usunięto łącznie z 81 posesji 349,429 Mg
azbestu, w tym w roku 2016 z 35 posesji 20,738 Mg azbestu. Wartość pozyskanej dotacji od
początku realizacji zadania - 187.054,44 zł.
Trwa budowa wodociągu w Niesulicach na ośrodki wypoczynkowe.
Sukcesywnie naprawiane są nawierzchnie dróg gminnych.

Ad. V

1) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Skąpe na rok 2016 r.
Skarbnik Gminy Brygida Sewohl poinformowała, że zgodnie z informacją jaką podała podczas
wspólnego posiedzenia komisji, do projektu wprowadzono pozycję dot. zakupu kosiarki
o wartości 15.000,00 zł.
Stałe Komisje przedstawiły pozytywne opinie na temat ww. projektu.
W wyniku głosowania uchwała Nr X1X/190/2016 została podjęta jednogłośnie (14 głosów „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
2) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła 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 XIX/191/2016 została podjęta jednogłośnie (14 głosów „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
3) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieokreślony w tiybie bezprzetargowym.
Stałe Komisje przedstawiły pozytywne opinie na temat w w. projektu.
W wyniku głosowania uchwała Nr XIX/192/2016 została podjęta jednogłośnie (14 głosów „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
4) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz
najemcy w trybie bezprzetargowym.
Stałe Komisje przedstawiły pozytywne opinie na temat ww. projektu.
W wyniku głosowania uchwała Nr XIX/193/2016 została podjęta jednogłośnie (14 głosów „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
5) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zaopiniowania
projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Skąpe.
Stałe Komisje przedstawiły pozytywne opinie na temat ww. projektu.
W wyniku głosowania uchwała Nr XIX/194/2016 została podjęta jednogłośnie (14 głosów „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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6) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom w Gminie
Skąpe oraz trybu i kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
Stałe Komisje przedstawiły pozytywne opinie na temat ww. projektu.
W wyniku głosowania uchwała Nr XIX/195/2016 została podjęta jednogłośnie (14 głosów „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. VI

Radny Andrzej Sworek poprosił, aby w Starostwie Powiatowym zainterweniować w sprawie
zasypania dziur w poboczu drogi powiatowej w m. Węgrzynice od posesji 3 do 3a.
W imieniu sołtysa wsi Błonie radny zgłosił naprawę dziur w nawierzchni drogi w tej miejscowości.
Odnosząc się do tego wniosku Wójt wyjaśnił, że gmina dokupiła tonę masy asfaltowej, na
dokończenie remontu dróg w Ciborzu i Błoniach. Prace będą wykonane w przyszłym tygodniu.
Następnie radny Andrzej Sworek poprosił Wójta o zorganizowanie wizji lokalnej
z przedstawicielem starostwa powiatowego w Świebodzinie, w celu uregulowania stosunków
wodnych w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych w Węgrzynicach.
Ponadto odnosząc się do odpowiedzi, jaką otrzymał na swoją interpelację w sprawie dokonania
oprysków środkiem chwastobójczym na ścieżce rowerowej, poprosił aby te prace przeprowadzać
w czasie wiosenno-wakacyjnym, kiedy wzrost roślin jest intensywny.
Radny Mariusz Kuźmicz w imieniu byłej radnej Janiny Piaseckiej bardzo podziękował za
remont przeprowadzony na cmentarzu komunalnym w Skąpem.
Radny Karol Dauksza zapytał o dalsze przeznaczenie kamienia i ziemi pozyskanych
z remontu drogi gminnej w Radoszynie.
Wójt odpowiedział, że kamienie są własnością gminy i to on zadecyduje co się z nimi stanie.
Zgodnie ze zobowiązaniem Wójta część materiału zostanie przekazana na utwardzenie drogi
dojazdowej do budowanej w Radoszynie firmy transportowej. Jeśli w miejscowości będą jeszcze inne
potrzeby, będzie rozmawiał bezpośrednio z zainteresowanymi. Odnośnie pozyskanej ziemi to
uzgodnił, że jeśli uda się zebrać z tej drogi tłuczeń, to drugie pobocze zostanie utwardzone.
Sekretarz Alicja Hoppen-Anyszko podziękowała sołtysowi, radzie sołeckiej i mieszkańcom
Podłej Góry za wspaniałe zorganizowanie święta plonów. Następnie zaproponowała, aby najbliższa
wieczernica z okazji Święta Niepodległości odbyła się w Radoszynie. Temat pozostawiła do
przemyślenia.
Wójt Zbigniew W och przyłączył się do podziękowań za gminne dożynki, które według niego
wybitnie się udały. Następnie podziękował pani sołtys, radnemu i mieszkańcom miejscowości Skąpe
za zaangażowanie i reprezentowanie gminy podczas turnieju wsi, zorganizowanym w m. Glisno.
Dodał, że na siedem zespołów biorących udział w turnieju, Skąpe zajęło trzecie miejsce.

Ad. VII

Punkt ten dotyczył przyjęcia protokołu XVIII 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. VIII
Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodnicząca Rady zamknęła obrady XIX sesji
Rady Gminy Skąpe o godz. 945.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
/n
Przewodnio: mca Rady
Protokół sporządziła: Ilona Żalisz

Halina^ iszynska
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