PROTOKÓŁ Nr XLIV/2018
z sesji Rady Gminy Skąpe
z dnia 18 października 2018 r.

Przewodnicząca Rady Gminy Halina Staszyńska otworzyła o godzinie 9™ obrady
XLIV sesji Rady Gminy Skąpe. Przywitała zebranych radnych i sołtysów, Wójta Zbigniewa
Wocha, Sekretarza Gminy Alicję Hoppen-Anyszko, Skarbnika Gminy Brygidę Sewohl oraz
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Skąpem Artura Macula. Stwierdziła, że na stan
15 radnych obecnych jest 12 osób (nieobecni: Mateusz Zywert, Piotr Olszewski, Zdzisława
Mikołajczak - lista obecności w załączeniu), więc podjęte uchwały będą miały moc
obowiązującą. Następnie zaproponowała, aby do przesłanego porządku posiedzenia
wprowadzić dodatkową uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji
zadania w zakresie inwestycji drogowej w miejscowości Ołobok. Ponieważ więcej 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) o zmianie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych na terenie Gminy Skąpe,
3) wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżaw w trybie bezprzetargowym,
4) udzielenia odpowiedzi na skargę,
5) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zadania w zakresie inwestycji
drogowej w miejscowości Ołobok.
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.
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Skąpe w roku szkolnym
2017/2018.
VII.
Analiza oświadczeń majątkowych.
VIII.
Sprawy różne.
IX.
Przyjęcie protokołu XLIll sesji Rady Gminy Skąpe.
X.
Podsumowanie kadencji 2014-2018.
XI.
Zamknięcie obrad.
Radny Piotr Olszewski przybył na posiedzenie o godz. 905.

Ad. I
1) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2018 rok.
Skarbnik Brygida Sewohl poinformowała o zmianach zaproponowanych do projektu, po
uzyskaniu pozytywnych opinii komisji stałych.
W planie budżetu dokonuje się następujących zmian:
- zaktualizowano dochody z dotacji celowej od Powiatu Świebodzińskiego na inwestycję
drogową w Ołoboku oraz zwiększono wydatki na utrzymanie dróg (kwoty 8.672,00zł),
- zaktualizowano klasyfikację budżetową związaną z dotacją na renowację zbiornika
wodnego w miejscowości Pałek (kwota dotacji 18.665,45zł)
- zwiększono dochody przeznaczone na doposażenie jednostek OSP o kwotę
28.520,91zł, w związku z podpisaniem przez Gminę Skąpe w dniu 16.10. br. umowy nr
DFS-ll-7211-2334/18 z Ministrem Sprawiedliwości. Środki pochodzą z Funduszu
Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości.
Środki zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa,
niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu

2)

3)

4)

5)

popełnienia przestępstwa.
Komisje przedstawiły pozytywne opinie nt. projektu uchwały.
W wyniku głosowania uchwała Nr XL17/401/2018 została podjęta jednogłośnie
(13 głosów „za”, 0 „przeciw", 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały o zmianie
uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych na terenie Gminy Skąpe.
Komisje przedstawiły pozytywne opinie nt. projektu uchwały.
W wyniku głosowania uchwała Nr XLIV/402/2018 została podjęta jednogłośnie
(13 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżaw w trybie bezprzetargowym.
Komisje przedstawiły pozytywne opinie nt. projektu uchwały.
W wyniku głosowania uchwała Nr XLIV/403/2018 została podjęta jednogłośnie
(13 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
udzielenia odpowiedzi na skargę.
Komisje przedstawiły pozytywne opinie nt. projektu uchwały.
W wyniku głosowania uchwała Nr XLIV/404/2018 została podjęta jednogłośnie
(13 głosów „za”, 0 „przeciw", 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
zmiany uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zadania w zakresie inwestycji drogowej
w miejscowości Ołobok.
Skarbnik Brygida Sewohl poinformowała, że w związku z określeniem kwoty
kosztorysowej zadania pn. „Modernizacja odcinków chodników w pasie drogi powiatowej
w Ołoboku” oraz określeniem kwoty dofinansowania z Powiatu Świebodzińskiego
w wysokości 108.672,00zł, konieczna jest zmiana Uchwały Nr XXXVII/340/2018 Rady
Gminy Skąpe z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadania
w zakresie inwestycji drogowej w miejscowości Ołobok.
W wyniku głosowania uchwała Nr XLIV/405/2018 została podjęta jednogłośnie
(13 głosów „za", 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się") i stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.

Ad. III

Radny Karol Dauksza złożył wniosek o wykonanie zadaszenia ołtarza na cmentarzu
komunalnym w Skąpem oraz przycięcie wszystkich drzew i krzewów na cmentarzu do
wysokości 2 m.
Radny Jarosław Ślizień poinformował, że przebudowywany chodnik na ul.
Wojciechowskiego (przy skrzyżowaniu z ul. Kościelną) jest zbyt wąski.
Ad. IV
Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania:
1. Chodnik przy ul. Wojciechowskiego w m. Ołobok - Wójt wyjaśnił, że było kilka koncepcji
przebudowy tego odcinka chodnika. Ostatecznie jednak w wyniku kompromisu
zadecydowano, że pozostanie pas zieleni, a chodnik zostanie odtworzony w takim
samym zakresie jak był.
2. Zadaszenie ołtarza na cmentarzu - w tej sprawie Wójt prowadził już rozmowy. Jest
propozycja, aby w finansowaniu przedsięwzięcia uczestniczyły także sołectwa ze
środkami z funduszu sołeckiego. Temat pozostawi do dyskusji przy konstruowaniu
budżetu na 2019 r.
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3. Przycięcie krzewów na cmentarzu - co do zasady Wójt zgadza się z koncepcją, ale
zadanie wymaga konsultacji np. z radami sołeckimi i decyzji podjętej przez większe
spektrum osób.

Ad. V
W ramach działań w okresie międzysesyjnym, Wójt odniósł się do następujących
zagadnień:
1. W ramach wsparcia Stowarzyszenia Przyjaciół Ciborza „Eskulap”, Gmina Skąpe
przygotowała wniosek aplikacyjny o przyznanie pomocy na operację dot. budowy
nowych urządzeń rekreacyjnych w m. Cibórz , który złożony został w dniu
28.09.2018 r. w siedzibie LGD w Świebodzinie w ramach konkursu na wsparcie
operacji w ramach poddziałania 19.2. Wartość projektu 51.500,00 zł. Wysokość
dofinansowania 50.500,00 zł. Gmina Skąpe poniosła koszty związane
z przygotowaniem specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz kosztorysu
inwestorskiego w kwocie 1.000,00 zł.
2. W ramach wsparcia Stowarzyszenia „Radoch” w Radoszynie, Gmina Skąpe
przeprowadziła procedurę zamówienia i/lub zakupu urządzeń na plac zabaw
w Radoszynie, w tym panelu „gol”, stolika do gry, stołu betonowego do gry w szachy,
4 ławek i 2 koszy na
śmieci. Zadanie publiczne realizowane jest przez
Stowarzyszenie w ramach konkursu „Lubuska Odnowa Wsi”. Wartość projektu
10.894,47 zł, wysokość dofinansowania 9.497,OOzł.
3. W dniu 12 października br. dotarła informacja, że portal WiFI4EU, który został
zamknięty w maju br. z powodu błędu systemu, ponownie został udostępniony online.
Majowy nabór wniosków w ramach inicjatywy WiFi4EU dotyczył dofinansowania
przez Komisję Europejską instalacji hotspotów dla gmin, z którego można pozyskać
bon o wartości 15.000 euro na realizację zadania. W dniu 14 maja 2018 r. Gmina
Skąpe dokonała rejestracji na portalu i zgodnie z otrzymaną informacją rejestracja
pozostaje nadal ważna, co oznacza, że w ogłoszonym w najbliższym czasie naborze,
Gmina Skąpe będzie mogła złożyć wniosek o dofinansowanie.
4. Trwa przygotowywanie wniosku o płatność dla zrealizowanego działania
polegającego na budowie ścieżek rowerowych w Kali nowie i Ołoboku, na które
otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020. Wartość Inwestycji:
453.094,53 zł. wysokość dofinansowania: 243.066,00 zł.
5. W dniu 16.10.2018 r. podpisana została umowa o dofinansowanie z Funduszu
Sprawiedliwości zakupu wyposażenia dla wszystkich jednostek OSP z terenu Gminy
Skąpe. Wartość zadania 28.809,00 zł. wysokość wkładu własnego 288,09 zł.

Ad. VI
Inspektor Urzędu Gminy Anna Cieplicka przedstawiła informację o stanie realizacji
zadań oświatowych w Gminie Skąpe w roku szkolnym 2017/2018 (w załączeniu).
Radny Andrzej Stańczak opuścił obrady o godz. 9 .
Wójt Zbigniew Woch podkreślił, że w bieżącym roku szkolnym 2018/2019 subwencja
oświatowa będzie tylko nieznacznie wyższa, a koszty funkcjonowania oświaty na pewno
wzrosną w stosunku do roku szkolnego 2017/2018.
Inspektor Oświaty Anna Cieplicka dodała, że w 2019 r. dojdą koszty związane
z wypłatą odpraw dla pracowników gimnazjum w Radoszynie.
Radny Jarosław Ślizień zapytał o powód zmniejszenia opłat za zużycie prądu i gazu.
Inspektor Urzędu Anna Cieplicka odpowiedziała, że zmniejszenie opłat za media
zawdzięczamy termomodernizacji obiektów szkolnych.
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Ad. VII
Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła analizę oświadczeń
majątkowych składanych przez radnych za 2017 r. oraz na zakończenie kadencji za 2018 r.
(w załączeniu) oraz oświadczenia Wójta Gminy i Przewodniczącej Rady, której dokonuje
wojewoda.
Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko przedstawiła analizę oświadczeń
majątkowych złożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych oraz pracowników
zobligowanych do złożenia oświadczeń (w załączeniu).
Radny Andrzej Stańczak powrócił na salę posiedzeń o godz. 1O10.

Ad. VIII
W punkcie dot. spraw różnych nie zgłoszono żadnych tematów.
Ad. IX
Punkt ten dotyczył przyjęcia protokołu XLIII 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 Rady Halina Staszyńska ogłosiła 10 minutową przerwę w obradach.

Ad. X
Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska z uwagi na ostatnią sesję Rady Gminy
Skąpe w kadencji 2014-2018 przedstawiła informację, zawierającą dane statystyczne
dotyczące ilości sesji w kadencji, a także ilości podjętych uchwał i frekwencji na sesjach
radnych. Następnie podziękowała wszystkim radnym za zgodę przy stole sesyjnym i za
współpracę także wszystkim sołtysom, Wójtowi Gminy i wszystkim pracownikom urzędu.
Następnie wspólnie z Wójtem gminy podziękowała jeszcze raz wszystkim radnym z osobna,
wręczając okolicznościowe pamiątki.
Wójt Gminy Zbigniew Woch w szczególny sposób podziękował Przewodniczącej
Rady oraz radnemu Józefowi Roszczykowi, którzy nie zdecydowali się na kandydowanie,
a w samorządzie przepracowali 16 lat dla dobra gminy i jej mieszkańców.
Radny Józef Roszczyk w swoim wystąpieniu stwierdził, że nie udałoby się
samorządowcom dla gminy tyle zrobić, gdyby nie Wójt Zbigniew Woch, który jest dobrym
gospodarzem gminy i dobrym człowiekiem. Podziękował za lata współpracy i życzył
wszystkim kandydującym powodzenia w wyborach.

Ad. IX
Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska
zamknęła obrady XLIV sesji Rady Gminy Skąpe o godz. 1100.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Przewodnicżąna Rady Gminy

Halina jS|aśzymska
Protokół sporządziła: Ilona Żalisz
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