PROTOKÓŁ Nr XLIII/2018
z sesji Rady Gminy Skąpe
z dnia 27 września 2018 r.

Przewodnicząca Rady Gminy Halina Staszyńska otworzyła o godzinie 9— obrady
XLIll sesji Rady Gminy Skąpe. Przywitała zebranych radnych i sołtysów, Wójta Zbigniewa
Wocha, Sekretarza Gminy Alicję Hoppen-Anyszko, Skarbnika Gminy Brygidę Sewoh! oraz
Strażnika Gminnego Juliusza Tomaszewskiego. Stwierdziła, że na stan 15 radnych
obecnych jest 13 osób (nieobecni: Mateusz Zywert, Józef Roszczyk ~ lista obecności
w załączeniu), więc podjęte uchwały będą miały moc obowiązującą. Następnie zapytała czy
ktoś chciałby wprowadzić zmiany do porządku obrad. Ponieważ zmian nie zgłoszono,
Przewodnicząca Rady poddała porządek pod głosowanie. W wyniku głosowania porządek
został jednogłośnie przyjęty i przedstawia się następująco:
I.
Otwarcie obrad sesji,
II.
Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2018 rok,
2) przyjęcia do realizacji zadania dotyczącego przebudowy drogi powiatowej nr 1226F
w m. Węgrzynice - etap I,
3) przyjęcia Statutu Gminy Skąpe.
III.
Interpelacje, wnioski i zapytania.
IV.
Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
V.
Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy i pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
VI.
Ocena stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przebiegu sezonu
turystycznego.
VII.
Sprawy różne.
VIII.
Przyjęcie protokołu XLII sesji Rady Gminy Skąpe.
IX.
Zamknięcie obrad.
Ad. II
1) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2018 rok.
Komisje przedstawiły pozytywne opinie.
W wyniku głosowania uchwała Nr XLI11/398/2018 została podjęta jednogłośnie
(13 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
2) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
przyjęcia do realizacji zadania dotyczącego przebudowy drogi powiatowej nr 1226F w m.
Węgrzynice - etap I.
Komisje przedstawiły pozytywne opinie.
W wyniku głosowania uchwała Nr XLIII/399/2018 została podjęta jednogłośnie
(13 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
3) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
przyjęcia Statutu Gminy Skąpe.
Radny Mariusz Kuźmicz zapytał czy w nowej kadencji uchwały będą musiały być
odczytywane w całości.
Inspektor Urzędu Gminy Ilona Żalisz wyjaśniła, że te zapisy nie wymagały unormowania
w statucie, a treść uchwał nie będzie musiała być odczytywana.
Komisje przedstawiły pozytywne opinio.
W wyniku głosowania uchwała Nr XLI11/400/2018 została podjęta jednogłośnie
(13 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się") i stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Ad. III

Radni Zdzisława Mikołajczak zgłosiła potrzebę opróżnienia pojemnika na odzież,
znajdującego się w Niekarzynie.
Radny Piotr Olszewski zapytał kiedy będą budowane nowe punkty świetlne.
Radny Andrzej Stańczak wnioskował o ustawienie dodatkowego kontenera na śmieci
przy cmentarzu komunalnym w Pałcku oraz potrzebę przycięcia konarów topoli przy drodze
powiatowej Pałck-Niekarzyn (przed byłą stacją kolejową).
Radny Piotr Olszewski wnioskował o postawienie lustra drogowego przy posesji Nr 36
w Darnawie. Jadący od strony wsi i skręcający w kierunku Niekarzyna nie widzą pojazdów
nadjeżdżających od strony m. Radoszyn.
Radny Karol Dauksza zgłosił wniosek o wycięcie suchych konarów drzew rosnących
w pasie drogi wojewódzkiej Skąpe-Chociule.
Radny Jarosław Ślizień zgłosił następujące interpelacje:
~ potrzebę naprawienia migającej lampy ulicznej nr 08711/5,
- przycięcie zakrzewień na klombie przy przystanku autobusowym w Ołoboku oraz
opróżnienie koszy ulicznych,
- zamontowanie bariery energochłonnej na łuku drogi powiatowej w m. Ołobok (wyjazd
w kierunku Niesulic),
- w ramach zakupu tabletów dla radnych nowej kadencji, rozszerzyć zakup o tablety dla
sołtysów.
Radny Andrzej Sworek zwrócił uwagę, że nowo wybudowany chodnik pomiędzy
m. Błonie i Węgrzynice kończy się około 100 m przed przystankiem. Wobec tego radny
wnioskuje o przedłużenie go do przystanku autobusowego, a tym samym zwiększenie
bezpieczeństwa osób dojeżdżających autobusami.
Radny Mariusz Kuźmicz popiera radnego Sworka. Inwestycja wygląda tak, jakby nie
była dokończona.
Radny Jarosław Ślizień zgłosił potrzebę opróżnienia pojemnika na odzież,
ustawionego przy stadionie w Ołoboku oraz opróżnienie koszy ulicznych.
Radny Andrzej Sworek zgłosił potrzebę dokonania wizji lokalnej przy stawku p.poż.
w Węgrzynicach, w celu uzgodnienia z mieszkańcami zakresu wykonanych prac.
Radna Zdzisława Mikołajczak ponowiła wniosek o wykonanie zadaszenia na składzie
drewna do kominka przy sali wiejskiej w Niekarzynie oraz zabranie przyciętych gałęzi.
Radny Karol Dauksza ponownie poruszył wniosek zabezpieczenia terenu przy byłej
remizie strażackiej w Radoszynie. Wraz z nadchodzącą jesienią będzie tworzyło się tam
zastoisko wody.
Radny Andrzej Stańczak wnioskował o przedłużenie i wyczyszczenie rowu
odprowadzającego wody z m. Pałek w kierunku lasu.
Wójt Zbigniew Woch wyjaśnił, że rozmawiał na ten temat z sołtysem miejscowości
i mówił mu, że w miesiącu listopadzie rów zostanie przedłużony o kolejny odcinek.
Radny Jarosław Ślizień zaproponował, aby na ulicy Chrobrego przedłużyć w jednym
miejscu chodnik, wykupując część działki od osoby prywatnej na cele publiczne.
Wójt Zbigniew Woch stwierdził, że dopóki w innych miejscowościach gminy nie
zostanie rozwiązany problem chodników, nie ma mowy na wykupywanie nieruchomości od
osób prywatnych po to, aby chodnik był z obydwu stron drogi.
Radny Andrzej Sworek zapytał czy Strażnik Gminny ma prawo dokonywać
u mieszkańców kontroli wywozu nieczystości płynnych.
Strażnik Juliusz Tomaszewski odpowiedział, że takie uprawnienie przewidziane są
w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Ad. IV
Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania:
1. Tak jak wspomniał Strażnik Gminny ma on uprawienia w zakresie kontroli opróżniania
szamb. Wójt zdziwiony jest pogłoskami dotyczącymi rzekomego oszustwa polegającego
na tym, że koszt wywozu 1 m3 nieczystości płynnych gminnym samochodem
asenizacyjnym, jest o kilkadziesiąt groszy droższy od stawki za 1 m3 nieczystości
przekazanej do sieci kanalizacyjnej.
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2. W sprawie drogi przy stawku p.poż. w Węgrzyn icach - kierownik Referatu Gospodarki
Komunalnej spotka się z mieszkańcami miejscowości i uzgodnią zakres prac.
3. Dobudowanie odcinka chodnika w m. Błonie - Wójt cieszy się, że udało się chodnik
wybudować, a postulat radnego uważa za zasadny.
4. Zastoisko wody w Radoszynie - temat jest Wójtowi znany. Budynek można szybko
rozebrać, ale co w to miejsce.
Radny Karol Dauksza zaproponował wyłożenie placu kostką.
Wójt zauważył, że takie przedsięwzięcie wymagałoby zapisania w budżecie gminy
i pozostawił temat do dyskusji podczas prac nad budżetem.
5. Wycinka suchych drzew i przycięcie suchych konarów drzew rosnących wzdłuż drogi
wojewódzkiej Skąpe- Chociule - ZDW podjęło decyzję o wycince kilku drzew i przycince
suchych konarów, ale oczywiście zorientujemy się w temacie i wniosek ponowimy. Stan
zadrzewienia tej alei a także w kierunku Pałcka budzi wiele wątpliwości.
6. Budowa nowych punktów świetlnych - prace miały rozpocząć się w bieżącym tygodniu,
ale z uwagi na konieczność przełożenia fragmentu sieci w Ołoboku na ul. Chrobrego,
pracownicy zostali tam oddelegowani. Po zakończeniu prac w Ołoboku wystartujemy
z budową punktów świetlnych. Dokumentacje są przygotowane na 29 punktów i jeśli
pogoda pozwoli i będziemy mieli pracowników to je wybudujemy. Pierwsze lokalizacje to:
Rokitnica, Niekarzyn, Ołobok, Międzylesie, Darnawa, Cibórz.
Radny Andrzej Stańczak zapytał co z lokalizacją Pałcku.
Wójt odpowiedział, że ze wszystkich punktów ten w Pałcku będzie najbardziej
skomplikowanym przedsięwzięciem do wykonania, ale jeśli będą sprzyjające warunki to
także go wybudujemy w tym roku,
Ad. V

W ramach działań Wójta w okresie międzysesyjnym, przedstawił on informację na
temat inwestycji zaplanowanych do realizacji w 2018 r. (w załączeniu).
Wójt odniósł się także do informacji jakie do niego docierają, że jakoby realizowanych
inwestycji nikt nie pilnuje. Wyjaśnił, że przy każdej inwestycji wyłoniony jest inspektor
nadzoru i jest to osoba z zewnątrz, który swoim majątkiem odpowiada za realizację
inwestycji.
Radna Halina Staszyńska zauważyła, że prawdopodobnie dzieje się tak, bo
mieszkańcy inspektora nadzoru nie znają i spodziewają się pracowników urzędu.
Wójt dodał, że w przypadku wykonywania robót ziemnych, co tydzień odbywają się
spotkania, podczas których omawiane są kolejne etapy prac.
Ad. VI
Strażnik Gminny Juliusz Tomaszewski, w związku ze swoim wystąpieniem na
ostatnim posiedzeniu komisji, zapytał radnych czy mają do niego jakieś zapytania odnośnie
stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przebiegu sezonu turystycznego.
Radny Mariusz Kuźmicz poprosił Strażnika, aby jak najczęściej odwiedzał lokatorów
wspólnoty Nr 18 w Ciborzu. W jednym z lokali nie ma światła, spotykający się tam palą
świeczki, ponadto często zachowują się niewłaściwie, ubliżają starszym paniom.
Strażnik odpowiedział, że jak ostatnio był w Ciborzu, to kontrolnie chciał odwiedzić
ten lokal, ale był zamknięty i nikogo w nim nie było.
Wójt Zbigniew Woch dodał, że w gminie mamy dwie takie lokalizacje, gdzie Strażnik
podejmował i będzie podejmował interwencje. Przy jakichkolwiek zaniedbaniach ze strony
lokatorów każdorazowo powiadamiana będzie policja, bo to będzie jedyna szansa na
eksmisję tych mieszkańców. Lokale te są zamieszkałe przez samotnych mężczyzn
i dochodzi w nich do sytuacji niepokojących dla współwłaścicieli wspólnot.
Ad. VII
Skarbnik Gminy Brygida Sewohl zapoznała radnych z pozytywną opinią Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze na temat wykonania budżetu gminy za I półrocze
2018 r.
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Radny Piotr Olszewski poprosił Wójta, aby jak najszybciej załatwić temat naprawy
komina na nieruchomości w Darnawie.
Wójt wyjaśnił, że do jednego przewodu kominowego wpięte są dwa lokale i trzeba
ustalić, które jest legalne.
Ad. VIII

Punkt ten dotyczył przyjęcia protokołu XLII 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. IX

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska
zamknęła obrady XLII sesji Rady Gminy Skąpe o godz. 1O30.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Przewodnicząda Rady Gminy
Halli

Protokół sporządziła: Ilona Żalisz
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