PROTOKÓŁ Nr XVH/2016
Sesji Rady Gminy Skąpe
z dnia 23 czerwca 2016 r.

Przewodnicząca Rady Gminy Halina Staszyńska otworzyła o godz. 900 obrady XVII sesji Rady
Gminy. Stwierdziła, że na stan 15 radnych obecnych jest 12 osób (nieobecni: Krzysztof Janowicz,
Andrzej Sworek, Mariusz Kużmicz- lista obecności w załączeniu), więc podjęte uchwały będą miały
moc obowiązującą. Następnie zaproponowała do przesłanego porządku posiedzenia wprowadzić sześć
dodatkowych uchwal, związanych z gospodarką odpadami komunalnymi na terenie gminy. 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.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Skąpe za 2015 rok i podjęcie uchwały w sprawie
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Skąpe za 2015 r.:
1) rozpatrzeń ie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Skąpe za 2015 rok:
a) wysłuchanie opinii Komisji Stałych i Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Skąpe w sprawie
wykonania budżetu Gminy Skąpe za 2015 r.,
b) złożenie wniosku do Rady Gminy Skąpe przez Komisję Rewizyjną w sprawie udzielenia
absolutorium dla Wójta Gminy,
c) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze
o przedłożonym przez Wójta Gminy Skąpe sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za
rok 2015 oraz o przedłożonej informacji o stanie mienia Gminy za rok 2015,
d) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze
o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Skąpe dotyczącym udzielenia absolutorium dla
Wójta Gminy.
e) dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2015 r.;
2) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Skąpe za rok 2015.
VI.
Podjęcie uchwal w sprawie:
1) zmiany uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok,
2) udzielenia Powiatowi Swiebodzińskiemu pomocy finansowej,
3) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego
na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym,
4) zmiany uchwal}/ w sprawie Statutu Gminy Skąpe,
5) odwołania Skarbnika Gminy Skąpe,
6) powołania Skarbnika Gminy Skąpe,
7) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skąpe,
8) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
9) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
10) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
11) zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa,
wyznaczenia inkasenta oraz określenia wysokości wynagrodzenia,
12) ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi
pozbywania się odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych.
VII.
Sprawy różne.
VIII.
Przyjęcie protokołu XVI sesji Rady Gminy Skąpe.
IX.
Zamknięcie obrad.
Ad. II

Radna Halina Staszyńska zgłosiła wniosek o naprawę nawierzchni ulicy Bolesława Chrobrego
oraz odcinka drogi do bloków, zbudowanego z dużych płyt betonowych.
Radna Zdzisława Mikołajczak:

poinformowała, że od 12 lat temat udrożnienia dróg polnych był zgłaszany i prosi o jego
wykonanie dla rolników,
- poprosiła o naprawę nawierzchni drogi przy posesji Nr 1 w Niekarzynie,
- zgłosiła, że w m, Niekarzyn przy dawnej oborze i cielętniku, a także przy dawnej żwirowni
powstały nielegalne wysypiska śmieci.
Sołtys Ołoboku Jarosław Slizień:
- poprosił o wykonanie podjazdu na cmentarz w Ołoboku,
- zgłosił do naprawy przepaloną lampę uliczną przy świetlicy w Ołoboku,
- zapytał kiedy zostaną przeprowadzone przeglądy placów zabaw, ponieważ niektóre z urządzeń
zabawowych wymagają pilnej naprawy, a inne nawet demontażu, na potwierdzenie załączył do
protokołu zdjęcie urządzenia zabawowego,
- zgłosił problem mieszkańców małych uliczek w m. Ołobok (np. Akacjowa); w związku
z niemożliwością wjazdu samochodu odbierającego odpady komunalne, mieszkańcy zmuszeni są
przemieszczać pojemniki na odpady do drogi głównej, zamiast przed swoje posesje; zapytał, czy
istnieje możliwość, aby wobec takich osób zastosować zniżkę stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi;
- wniósł o rozważenie ustanowienia w planie zagospodarowania przestrzennego drogi przez park
i zabezpieczenie jej od strony placu zabaw,
- przy ścieżce rowerowej w m. Ołobok (koło czarnego bunkra) wyrwany został słupek
ograniczający w jazd; aby przekaz dla społeczeństwa był czytelniejszy zaproponował postawienie
znaku drogowego zakazującego wjazdu pojazdów samochodowych,
- wnioskował o ustalenie grafiku wywozu odpadów z koszy ulicznych;
- zgłosił postawienie kosza ulicznego przy czarnym bunkrze w m. Ołobok,
- zapytał czy w budżecie gminy na 2017 r. będą zabezpieczone środki na remont sali wiejskiej
w Ołoboku.
Sołtys Pa Icka Grzegorz Kacprzyk zgłosił potrzebę udrożnienia drogi polnej prowadzącej
zNiekarzyna do Kij. gdyż obecnie prowadzi ona przez prywatny grunt. Następnie poruszył temat
wywożenia śmieci na drogi polne. Trafiają tam zarówno odpady z kompostowników jak i gruz. Prosi,
aby do tematu podejść poważnie i zobowiązać strażnika gminnego do zwrócenia uwagi na ten
problem.
Sołtys Rokitnicy Wiesław Łajeczko zapytał kiedy zostaną wycięte świerki, na które decyzja
została już przez starostwo powiatowe w Świebodzinie wydana. Wnioskował o wyczyszczenie
studzienki przy posesji Nr 48 w m. Rokitnica (leśniczówka) i zapytał kiedy będzie następne koszenie
traw w Rokitnic\.
-

Ad. III
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W tym punkcie Wójt odniósł się do zgłoszonych wniosków, interpelacji i zapytań.
Koszenie traw Wójt poinformował, że od lipca gmina zatrudni trzech studentów na okres trzech
miesięcy. Są to osoby, które od kilku lat w miesiącach letnich, wykonują tę pracę, więc jakość
koszenia ulegnie poprawie. Do tej pory kosili pracownicy referatu gospodarki komunalnej,
a ponieważ w natłoku spraw nie zawsze mają na to czas, jakość koszenia mogła budzić
zastrzeżenia.
Temat wyczyszczenia studzienki przy leśniczówce w Rokitnicy zostanie zgłoszony.
Odnośnie wycinki świerków w Rokitnicy sądzi, że starostwo zapewne ma to zaplanowane
w harmonogramie prac, ale o termin oczywiście może dopytać.
Temat zaśmiecania dróg polnych - niestety stosunek społeczeństwa do wszelkich służb, bardzo
się zmienił i wyegzekwowanie porządku od ludzi to zadanie katorżnicze na wiele lat. Kwestię
udrożnienia dróg polnych chciałby załatwić szybko, ale obawia się, że jest to zadanie dość
kosztownie, nawet w granicach kilkudziesięciu tysięcy złotych, ponieważ wiąże się
z zatrudnieniem geodety.
Grzegorz Kacprzyk zauważył, że tematem zaśmiecana dróg mógłby zająć się strażnik. Wystarczy
przyłapać kogoś na gorącym uczynku i wystawić mandat, a kolejni przestraszą się konsekwencji.
Wójt jest zdania, że takie metody niestety nie prowadzą do rozwiązania problemu, gdyż
udowodnienie w iny przed sądem jest raczej niemożliwe. Jedynym rozwiązaniem jest edukacja.
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Na każdym spotkaniu, w kościele, w szkołach musi my o problemie mówić, bo siłą nic nie
wskóramy,
Remont sali wiejskiej w Ołoboku
o temacie warto podyskutować przy okazji tworzenia
funduszu sołeckiego.
Wniosek o kosz na śmieci przy czarnym bunkrze w Ołoboku przekaże do referatu Gospodarki
Komunalnej.
Stworzenie grafiku wywozu odpadów z koszy ulicznych, szczególnie w kierunku miejscowości
prowadzących do Niesulic i dalej do Kalinowa jest słuszną sugestią.
Wjazd na ścieżkę rowerową przy czarnym bunkrze jest zasłaniany dużymi głazami, jednak co
jakiś czas są one przestawiane. Temat przekaże do Referatu Gospodarki Komunalnej.
Ustanowienie drogi przez park w m. Ołobok - zasadniczy wpływ na tę kwestię ma stanowisko
rady sołeckiej, jeśli jest taka wola prosi o przekazanie pisma.
Wywóz odpadów komunalnych z miejsc gdzie nie dociera samochód odbiorcy - wraz
z odpowiedzialnym pracownikiem zbada, czy istnieje delegacja prawna do zastosowania zniżki.
Przeglądy placów zabaw miały się odbyć w bieżącym tygodniu, jednak do dyspozycji był tylko
jeden pracownik. Wobec powyższego zdecydował, że zadanie zostanie wykonane na początku
przyszłego tygodnia, łącznie z ewentualnymi szybkimi naprawami.
Podjazd na cmentarz w Ołoboku - w budżecie gminy na 2017 r. przewidziane są remonty na
cmentarzu w Ołoboku m.in. budowa chodnika oraz podjazdów.
Nieświecąca lampa uliczna w Ołoboku - zostanie zgłoszona.
Sołtys Ołoboku Jarosław Ślizień zapytał kiedy zostanie ukończona budowa pomostu nad groblą
Niesu licach.
Wójt odpowiedział, że w dniu dzisiejszym do mediów zostanie przekazany komunikat, że plaża
gminna (lumclowska) będzie w weekend zamknięta. Dzisiaj budowany jest pokład, a cały most
zostanie oddany do użytku w przyszłym tygodniu.
Wysypisko przy starej żwirowni w Niekarzynie - przeprowadzane były czynności wspólnie ze
służbą leśną, ale Wójt nie wie jak się temat potoczył. Temat wyjaśni i Strażnik Gminny
skontaktuje się z radną.
Wysypisko śmieci przy starej oborze i cielętniku w Niekarzynie - podejrzewa, że jest to prywatne
mienie, wobec którego jesteśmy bezsilni. Pomimo obowiązywania nowej ustawy o utrzymaniu
porządku i czystości i porządku w gminach, ułatwiającej pozbywania się odpadów, jest pewien
odsetek ludzi, którzy wywozili i będą wywozili odpady do lasów czy na polne drogi.
Udrożnienie dróg polnych - temat faktycznie był zgłaszany od kilkunastu lat. Część dróg była
w ugorze, a dzisiaj jest problem. Oczywiście może przygotować wycenę, ale wykonawstwo
raczej zostanie zlecone firmie zewnętrznej, chociaż rolnicy ze Skąpego sami problem rozwiązali.
Radna Zdzisława Mikołajczak stwierdziła, że wystarczy drogę wyznaczyć, a mieszkańcy resztę
zrobią sami.
Wójt dodał, że gmina Sulechów zobowiązała się do załatwienia tematu jednej z dróg wiosną
2016 r.
Radna Zdzisława Mikołajczak poinformowała, że ktoś zezwolił na nawiezienie na drogę do
Głogusza gruzu z rozebranej stajni.
Wójt stwierdził, że jeśli mieszkańcy faktycznie zobowiążą się do wykonania prac, to temat może
uda się załatwić szybciej.
Sołtys Pałcka Grzegorz Kacprzyk wspomniał, że droga do Głogusza jest dość równa i wymaga
tylko usunięcia drzew i krzewów.

Ad. 4
W punkcie dot. realizacji uchwał i pracy Wójta w okresie międzysesyjnym, Wójt odniósł się do
następujących tematów:
1, Wyłoniliśmy wykonawcę zadania polegającego na przebudowie boiska sportowego w Ołoboku
wraz z remontem szatni. Przetarg wygrała firma ZPHU Zakład Ogólnobudowlany Piotr
Mickiewicz z Grójca Wielkiego za kwotę 620 000 zł. Podpisanie umowy na początku przyszłego
tygodnia, a realizacja planowana jest do 17 października 2016 r.
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2. Otrzymaliśmy decyzję o dofinansowaniu przebudowy drogi w Radoszynie w ramach PROW,
gdzie osiągnięte dofinansowanie wynosi ok. 63%. Jesteśmy w przede dniu ogłoszenia przetargu
na to zadanie. Wartość kosztorysowa robót to ok. 600 000 zł.
3. Wykonaliśmy utwardzenie kostką betonową głównej alei cmentarza w m. Skąpe za 67 500 zł
brutto. W chwili obecnej analizujemy możliwość wykonania ogrodzenia frontowej oraz część
wschodniej ściany cmentarza do wysokości bramki za pojemnikami na odpady. Oszacowana
wartość ok. 116 mb ogrodzenia typu metaloplastyka wys. 1,5 m wraz z bramą wjazdową i dwoma
furtkami na podmurówce betonowej opiewa na ponad 64 000 zł.
4. Firma SID-BUD Maciej Sidorowicz z Węgrzynie, zrealizuje kolejny fragment robót związanych
z wykonaniem chodnika w Podłej Górze na odcinku ok. 100 mb (od przystanku w kierunku
parku). Wartość prac zlecona ww. Wykonawcy to ok. 10 000 zł. Przy realizacji zostanie
wykorzystany materiał pozyskany ze Starostwa Powiatowego w Świebodzinie oraz częściowo
zakupiony przez Gminę. Prace zostaną wykonane prawdopodobnie do końca miesiąca.
5. Jednocześnie ta sama firma wykona połączenie istniejącego ciągu pieszo-rowerowego przy
terenie OW LAGO w Niesulicach, z budowanym aktualnie mostem na kanale Ołobok przy
kąpielisku gminnym (dawniej ŁUMEL). Wartość zadania ok. 12 000 zł.
6. Referat Gospodarki Komunalnej kończy remont pomostu przy ośrodku policyjnym w
Niesulicach. Koszt zadania - zakupu materiałów ok. 35 000 zł.
7. Trwa również budowa sieci wodociągowej do terenów letniskowych w Niesulicach.
Przewidywane koszty związane z budową do poniesienia przez Gminę to ok. 35 000 zł brutto.
8. Ukończona została dokumentacja projektowa termomodernizacji PSP w Międzylesiu i PG w
Radoszynie, a projekty zostały zgłoszone do konkursu o dofinansowanie. Łączny koszt
dokumentacji ok. 30 tyś zł. Szacowany koszt zadania ok. 1,4 min zł.
Radny Mariusz Kuźmicz przybył na posiedzenie o godz. 1015.
9. Trwa przygotowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w Ołoboku na ul.
Słonecznej oraz na ul. Borowskiej, a także w m. Łąkie. Razem planowane jest ok. 30 nowych
punktów świetlnych. Wybrana oferta za przygotowanie dokumentacji opiewa na kwotę 14 760 zł
brutto. Po uzyskaniu stosownych decyzji i uzgodnień (prawdopodobnie koniec sierpnia)
planujemy przystąpienie do wykonywania nowego oświetlenia. Podobnie jak w przypadku
ostatnich inwestycji, roboty będą wykonywane siłami Referatu Gospodarki Komunalnej.
10. Trwa przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy wejścia do przedszkola w Ciborzu.
Koszt dokumentacji projektowej wynosi 6 000 zł. Po wykonaniu dokumentacji, planujemy
przystąpienie do realizacji zadania.
11. Wytypowane zostały odcinki najbardziej zniszczonych dróg do remontów cząstkowych i
zamówiony został niezbędny materiał (450 ton tłucznia). Z początkiem lipca Referat Gospodarki
Komunalnej przystąpi do wykonywania napraw,
12. Kończymy prace projektowe związane z budową kanalizacji w m. Pałek i Niekarzyn. Trwa
regulowanie kwestii własnościowych i uzyskiwania zgód stron na lokalizację sieci na terenie
poszczególnych działek. W najbliższym tygodniu projektant złoży wnioski o wydanie pozwolenia
na budowę dla ww. przedsięwzięć.
13. Pozyskaliśmy ponadto ze Starostwa Powiatowego w Świebodzinie 500 m2 kostki betonowej na
wykonanie ciągu utwardzonego - chodnika w m. Skąpe, na odcinku od skrzyżowania na Cibórz
do wysokości boiska sportowego. Wykonanie siłami firmy zewnętrznej.
14. W najbliższym czasie rozpiszemy również zapytanie ofertowe na wykonanie ciągu chodników w
Ciborzu. Wstępnie planujemy wykonanie ok. 600 m2 utwardzeń, jednak ostateczną decyzję
podejmierny po otrzymaniu ofert, ponieważ potencjalni wykonawcy sygnalizują trudną
lokalizację robót (wśród drzew i korzeni), konieczność skuwania istniejących betonów, regulacji
istniejących studni itp.
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15. Ponadto rozpoczynamy przygotowanie dokumentacji projektowej budowy garażu na potrzeby
OSP w Podłej Górze. Prawdopodobnie OSP w Niekarzynie otrzyma nowy średni wóz pożarniczy
a duży przekaże do Podłej Góry, gdzie brakjest miejsca najego przechowywanie.

Ad. V

1)
a) Przewodniczący Komisji stałych i Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Skąpe przedstawili
pozytywne opinie w sprawie wykonania budżetu Gminy Skąpe za 2015 r. (w załączeniu),
b) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej złożył do Rady Gminy Skąpe wniosek komisji w sprawie
udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy za 2015 r.,
c) Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko odczytała opinię Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o przedłożonym przez Wójta Gminy Skąpe sprawozdaniu
z wykonania budżetu Gminy za rok 2015 oraz o przedłożonej informacji o stanie mienia Gminy
za rok 2015,
d) Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko odczytała opinię Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Skąpe
dotyczącym udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy,
e) Radny Piotr Olszewski stwierdził, że wszystkie zmiany wprowadzane do budżetu są zawsze
szczegółowo omawiane na posiedzeniach komisji. Podobnie było ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Gminy Skąpe na rok 2015.
Radna Halina Staszyńska podziękowała za duża inwestycję w Ołoboku a mianowicie dużą,
piękną i jakże potrzebną salę gimnastyczną.
Radny Andrzej Stańczak opuścił salę posiedzeń o godz. 1O50.
2) Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie dla Wójta Gminy
Skąpe za rok 2015.
Radny Andrzej Stańczak powrócił na salę posiedzeń o godz. 1055.
W wyniku głosowania uchwała Nr XVII/169/2016 została podjęta jednogłośnie (12 głosów „za"’,
0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Wójt Zbigniew Woch podziękował radnym za głosowanie. Podkreślił, że skupiał się na tym, że są
potrzeby i cele, a pieniądze na nie muszą się znaleźć. Po wielu latach uświadomił sobie, że
z pieniędzmi na inwestycje jest tak, że albo są i wtedy inwestycje się wykonuje albo ich nie ma.
Rok 2015 w założeniach miał być ambitniejszy inwestycyjnie, ale ostatecznie kilka inwestycji nie
zostało wykonanych z powodu braku możliwości uzyskania na nie dofinansowań. Zwykle ok. 30
% budżetu stanowiły wydatki na inwestycje. W samorządach o to właśnie chodzi, aby
przeznaczać środki nie tylko na bieżące funkcjonowanie. W jednych miejscowościach udaje się
zrobić więcej, w innych mniej. Rok 2015 był wyjątkowy także ze względów osobowych.
Odejście wieloletniego Skarbnika, nowa pani Skarbnik, następnie Pani Sekretarz pełniąca
obowiązki skarbnika przy pomocy w ostatniej fazie już 2016 r. pani Brygidy Sewohl.
Podziękował wszystkim tym osobom, a także swoim urzędnikom i wszystkim sołtysom.

Ad. VI
1) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok.
Główna Księgowa Brygida Sewohl poprosiła o wprowadzenie zmian do uchwały, które
wyniknęły w czasie pomiędzy posiedzeniem komisji a sesją.
1. Zwiększa się dochody budżetu:
- dział 754 rozdział 75409 § 6330 (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin) o kwotę 150.000,00zł,
- dział 754 rozdział 75412 § 6290 (środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin
pozyskane z innych źródeł) o kwotę 55O.OOO,OOzł,
Planowane zwiększenia związane są z realizacją projektu, realizowanego z Oddziałem
Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP WL w Zielonej Górze. Projekt
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2)

3)

4)

5)

6)

dotyczy zakupu średniego samochodu pożaru i czo-gaśn i czego dla Ochotniczej Straży Pożarnej
wNiekarzynie.
2. Zwiększa się wydatki budżetu:
- dział 754 rozdział 75412 § 6060 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) o kwotę
800.000,00zł, z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu pożarni czo-gaśn i czego dla OSP
w Niekarzynie.
- dział 750 rozdział 75075 § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 5,500,00zł,
z przeznaczeniem na zakup tablic informacyjno-promocyjnych w miejscowościach Skąpe
i Ołobok.
- dział 851 rozdział 85154 § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 2,500,00zł,
- dział 851 rozdział 85154 § 4300 (zakup usług pozostałych) o kwotę 2.500,00zł
planowane zwiększenia wydatków związane są z realizacją zadań Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- dział 900 rozdział 90003 § 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 432,56zł,
- dział 900 rozdział 90003 § 4120 (składki na Fundusz Pracy) o kwotę 61,98zł,
- dział 900 rozdział 90003 § 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) o kwotę 2.529,60zł,
Planowane wydatki związane są z zamiarem zatrudnienia osoby na umowę zlecenia, dotyczącą
sprzątania terenu gminy.
3. Zmniejsza się wydatki budżetu:
- dział 851 rozdział 85154 § 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) o kwotę 5.000,OOzł,
planowane zmniejszenie wydatków związane jest ze zmianą zadań realizowanych przez Gminną
Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- dział 900 rozdział 90001 § 6050 o kwotę 108.524,14zł, dotyczy zadania pn. „Budowa
kanalizacji w m. Pałek wraz z rurociągiem tłocznym Pałck-Skąpe", zmniejszenia dokonano
w związku z przewidywanym przesunięciem terminu realizacji części inwestycji na rok następny.
Stałe Komisje przedstawiły pozytywne opinie na temat w w. projektu.
W wyniku głosowania uchwała Nr XVII/170/2016 została jednogłośnie podjęta (13 głosów „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia
Powiatowi Świebodzińskiemu pomocy finansowej.
Stałe Komisje przedstawiły pozytywne opinie na temat ww. projektu,
W wyniku głosowania uchwała Nr XVH/171/2016 została jednogłośnie podjęta (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 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 XVII/172/2016 została jednogłośnie podjęta (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 Statutu Gminy Skąpe.
Stałe Komisje przedstawiły pozytywne opinie na temat ww. projektu.
W wyniku głosowania uchwała Nr XVII/173/2016 została jednogłośnie podjęta (13 głosów „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie odwołania
Skarbnika Gminy Skąpe,
Stałe Komisje przedstawiły pozytywne opinie na temat ww. projektu.
W wyniku głosowania uchwała Nr XVII/174/2016 została jednogłośnie podjęta (13 głosów „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie powołania
Skarbnika Gminy Skąpe.
Stałe Komisje przedstawiły pozytywne opinie na temat ww. projektu.
W wyniku głosowania uchwała Nr XVII/175/2016 została jednogłośnie podjęta (13 głosów „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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Brygida Sewohl podziękowała radnym i zapewniła, że dołoży wszelkich starań, aby
przedsięwzięcia realizowane przez gminę były dobrze zaopatrzone od strony finansowej.
Wójt Zbigniew Woch także podziękował radnym za jednomyślność i pogratulował pani
Brygidzie i stwierdził, że liczy na długoletnią, owocną współpracę. Dodał, że już po pierwszym
spotkaniu pani Brygida wykazała się kompetencją, wiedzą i umiejętnościami.
7) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt 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 XVII/176/2016 została jednogłośnie podjęta (13 głosów „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
8) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt 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 XVII/177/20I6 została jednogłośnie podjęta (13 głosów „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
9) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Stałe Komisje przedstawiły pozytywne opinie na temat ww. projektu.
W wyniku głosowania uchwała Nr XVII/178/2016 została jednogłośnie podjęta (13 głosów „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
10) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Stałe Komisje przedstawiły pozytywne opinie na temat w w. projektu.
W wyniku głosowania uchwała Nr X V11/179/2016 została jednogłośnie podjęta (13 głosów „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
11) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zarządzenia
poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia
inkasenta oraz określenia wysokości wynagrodzenia.
Stałe Komisje przedstawiły pozytywne opinie na temat ww. projektu.
W wyniku głosowania uchwała Nr XVII/180/2016 została jednogłośnie podjęta (13 głosów „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
12) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia
górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi pozbywania się
odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych.
Stałe Komisje przedstawiły pozytywne opinie na temat ww. projektu.
W wyniku głosowania uchwała Nr XVII/181/2016 została jednogłośnie podjęta (13 głosów „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. VII
Radny Mariusz Kuźmicz zapytał o jaki zakup tablic informacyjnych chodziło w zmianie
uchwały budżetowej.
Sekretarz Alicja Hoppen-Anyszko wyjaśniła, że na wniosek sołtysa z Ołoboku zakupiono
dwie tablice. Jedna została zniszczona, a drugą chce postawić na drugim końcu wsi.
Radna Halina Staszyńska poinformowała, że zgłaszała potrzebę naprawy mostku w m. Ołobok
i po dwóch tygodniach otrzymała odpowiedź, że prace zostały wykonane. Cieszy się z takiej
współpracy,
Radny Mariusz Kuźmicz także podziękował Starostwu Powiatowemu za wymianę
oznakowania przy wjeździe do miejscowości Cibórz.
Radny Piotr Olszewski zapytał kiedy zaczną być koszone pobocza dróg powiatowych na
terenie naszej gminy.
Sekretarz odpowiedziała, że z tego co zdążyła zauważyć, to naszą gminę już zaczęto kosić.
Radny Krzysztof Szymczak zapytał na jakim etapie jest zakup koszy ulicznych.
Sekretarz wyjaśniła, że w budżecie są zabezpieczone pieniądze, ale czy zakupu już dokonano
to nie wie.
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Ad. VIII
Punkt ten dotyczył przyjęcia protokołu XVI 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 zamknęła obrady XVII sesji
Rady Gminy Skąpe o godz. 1150.
/
Na tym protokół zakończono i podpisano.
/ (
/
Przewodnicząca kady

Hal in^ta^yńska
Protokół sporządziła: Ilona Żalisz
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