PROTOKÓŁ Nr XXV/2017
Sesji Rady Gminy Skąpe
z dnia 25 stycznia 2017 r.
Przewodnicząca Rady Gminy Halina Staszyńska otworzyła o godz, 900 obrady XXV sesji
Rady Gminy. Przywitała radnych, Wójta Gminy, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy,
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Artura Macula, sołtysów, przybyłych na posiedzenie
mieszkańców gminy oraz pracowników urzędu. Stwierdziła, że na stan 15 radnych obecnych
jest 14 osób (lista obecności w załączeniu; nieobecni: Agnieszka Żak-Gwizda), więc podjęte
uchwały będą miały moc obowiązującą. Następnie zapytała czy do przesłanego porządku
posiedzenia ktoś chciałby wprowadzić zmiany. Ponieważ zmian nie zgłoszono,
Przewodnicząca poddała porządek pod głosowanie. W wyniku głosowania porządek został
przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:
I.
Otwarcie obrad sesji.
II.
Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na rok 2017,
2) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Skąpe na lata 2017-2026,
3) Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych
i Kanalizacyjnych na lata 2017-2018,
4) zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Niekarzyn”,
5) planu pracy Komisji Rewizyjnej,
6) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
7) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od
środków transportowych na terenie Gminy Skąpe.
III.
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017.
IV.
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego za rok 2016.
V.
Interpelacje, wnioski i zapytania.
VI.
Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
VII.
Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy i pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
VIII.
Przyjęcie planów pracy stałych Komisji i Rady Gminy Skąpe na 2017 r.
IX.
Sprawy różne.
X.
Przyjęcie protokołu XXIV sesji Rady Gminy Skąpe.
XI.
Zamknięcie obrad.

Radna Agnieszka Żak-Gwizda przybyła na posiedzenie o godz. 905
Ad. II
1) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na rok 2017 r.
Stałe Komisje przedstawiły pozytywne opinie na temat ww. projektu.
W wyniku głosowania uchwała Nr XXV/240/2017 została podjęta jednogłośnie
(15 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 2017-2026.
Stałe Komisje przedstawiły pozytywne opinie na temat ww. projektu.
W wyniku głosowania uchwała Nr XXV/241/2017 została podjęta jednogłośnie
(15 głosów „za”, 0 „przeciw", 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
3) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
Wieloletniego
Planu
Rozwoju
i
Modernizacji
Urządzeń
Wodociągowych
i Kanalizacyjnych na lata 2017-2018.
Stałe Komisje przedstawiły pozytywne opinie na temat ww. projektu.

4)

5)

6)

7)

W wyniku głosowania uchwała Nr XXV/242/2017 została podjęta jednogłośnie
(15 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Niekarzyn".
Stałe Komisje przedstawiły pozytywne opinie na temat ww. projektu.
W wyniku głosowania uchwała Nr XXV/243/2017 została podjęta jednogłośnie
(15 głosów „za", 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie planu
pracy Komisji Rewizyjnej.
Stałe Komisje przedstawiły pozytywne opinie na temat ww. projektu.
W wyniku głosowania uchwała Nr XXV/244/2017 została podjęta jednogłośnie
(15 głosów „za", 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
ogłoszenia tekstu jednolitego 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 XXV/245/2017 została podjęta jednogłośnie
(15 głosów „za”, 0 „przeciw", 0 „wstrzymujących się") i stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków
transportowych na terenie Gminy Skąpe.
Stałe Komisje przedstawiły pozytywne opinie na temat ww. projektu.
W wyniku głosowania uchwała Nr XXV/246/2017 została podjęta jednogłośnie
(15 głosów „za", 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.

III.
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Skąpem Artur Macul przedstawił
sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017
(w załączeniu).
Radna Bożena Szczepańska zapytała czy za dziecko umieszczone w domu dziecka
opłaty ponosi tylko gmina czy także rodzice.
Artur Macul wyjaśnił, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie bada zdolność
finansową rodziców do pokrycia kosztów pobytu dziecka w domu dziecka. Jeżeli ta spełnia
kryteria to partycypuje w kosztach.
Wójt Zbigniew Woch stwierdził, że gminy muszą zwracać szczególną uwagę na
rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym, podobnie zresztą jak na osoby samotne,
ponieważ koszt utrzymania dziecka w domu dziecka czy osoby dorosłej w DPS jest bardzo
duży. Musimy robić wszystko, aby pomóc im funkcjonować swoim środowisku.
Radna Halina Staszyńska zwróciła uwagę, że trzy rodziny odmówiły współpracy
z asystentem rodziny.
Artur Macul wyjaśnił, że w sytuacji kiedy asystent nie jest zobowiązany przez sąd,
można z niego zrezygnować.
Ad. IV

Wójt Zbigniew Woch przedstawił i omówił sprawozdanie z wysokości średnich
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za rok 2016.
Podziękował dyrektorom szkół, którzy tak dzielą godziny pomiędzy nauczycieli, że nie
musimy dopłacać im do wynagrodzeń w postaci tzw. „czternastej pensji”. Przepisy w tym
zakresie mają zostać zmienione, co uważa za słuszne, ponieważ czasami nauczycielom nie
opłaca się wypracowywać nadgodzin, ponieważ różnica i tak zostaje im wypłacona.
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Radny Mariusz Kużmicz zapytał w jakiej wysokości wpłynęła subwencja oświatowa
w 2016 r.
Skarbnik Gminy Brygida Sewohi odpowiedziała, że była to kwota ok. 4,2 min zł,
podczas gdy na 2017 r. szacunkowo będzie to kwota 3.971.711 zł.
Wójt Zbigniew Woch stwierdził, że w marcu poznamy dokładną kwotę subwencji
oświatowej, ale prognozujemy, że będzie ona pomniejszona z uwagi na brak dzieci
niepełnosprawnych w systemie. Może być to mniej nawet o 300 tys. zł.
Radny Mariusz Kużmicz zauważył, że tak naprawdę państwo dopłaca tylko do pensji
nauczycieli bez utrzymania szkół.

Ad. V
Radna Ewa Kasprzak poinformowała, że dzwoniła do niej dyrektor gimnazjum
w Radoszynie zaniepokojona tym, że w nowym roku szkolnym w obiekcie będą tylko cztery
klasy gimnazjalistów a w kolejnym roku tylko dwie. Ponadto rodzice dzieci z m. Radoszyn
także nie kryją oburzenia, że ich pociechy będą dojeżdżały do szkoły w Ołoboku, podczas
gdy na miejscu mają piękny obiekt oświatowy. W budżecie zaplanowana jest inwestycja
termomodernizacji budynku, która będzie służyła garstce dzieci.
Radny Karol Dauksza zauważył, że na spotkaniach zespołu ds. reformy oświaty była
mowa o tym, że po wygaszeniu gimnazjum w jego miejsce powstanie szkoła podstawowa,
ale taka informacja nie została przekazana na wczorajszej komisji.
Mieszkaniec Radoszyna Daniel Marszał zabierając głos stwierdził, że wczoraj
w pewnych kręgach huczało w związku z wygaszeniem gimnazjum i nie utworzeniem
w Radoszynie szkoły podstawowej. W związku z zaistniałą sytuacją zaciągnął informacji ze
strony internetowej Ministerstwa Oświaty dot. wygaszania gimnazjów i poszczególnych
wariantów zagospodarowania obiektów. Ministerstwo przewiduje przekształcenie gimnazjów
w szkoły podstawowe i dostosowanie pomieszczeń na potrzeby szkół podstawowych.
Zapytał zebranych jak będzie wyglądała uchwała w sprawie sieci szkół, którą rada
zobowiązana jest do podjęcia w terminie do końca marca br. Czy naturalny proces
przekształcenia gimnazjum w szkołę podstawową jest w ogóle brany pod uwagę. Takiego
rozwiązania oczekują zarówno rodzice jak i dzieci. Jeśli tak się nie stanie, co będzie
z nauczycielami gimnazjum oraz utrzymaniem obiektu. Jest szansa, aby po 19 latach
ponownie powstała w Radoszynie szkoła podstawowa.
Radna Bożena Szczepańska poprosiła o przyspieszenie przeniesienia na inny słup
lampy w Kalinowie, co zostało już uzgodnione z panią sołtys. Oczywiście jeśli istnieje
możliwość, to dobrze by było, gdyby obie lampy świeciły.
Radny Piotr Olszewski wnioskował do Starostwa Powiatowego o naprawę drogi
powiatowej Darnawa-Niekarzyn, która staje się coraz bardziej nieprzejezdną.
Radny Andrzej Sworek podjął temat ewentualnego zakupu samochodu
asenizacyjnego i dopłat do wywozu nieczystości. Prosi, aby analiza finansowa obydwu
wariantów tzn. świadczenia usług przez gminę lub zakupu usługi z zewnątrz była
przygotowana szczegółowo i dokładnie. Zwrócił także uwagę, że pomimo interpelacji dziury
w drodze gminnej w m. Błonie nie zostały załatane. Następnie poinformował, że w sprawie
przebudowy przepustu, prawdopodobnie pracownik Starostwa Powiatowego w Świebodzinie
trzykrotnie zwracał się do gminy o użyczenie sprzętu i zadanie nie zostało wykonane, a teraz
realizację przeniesiono na wiosnę. Prosi o udzielenie odpowiedzi na to zapytanie na piśmie.
Radny Mariusz Kużmicz zgłosił potrzebę naprawy dwóch lamp licznych przy tzw,
„domkach” w m. Cibórz.
Radny Mateusz Zywert poprosił o posypanie dwóch dróg gminnych w m. Rokitnica
w kierunku Zawisza i za sklepem.
Radna Bożena Szczepańska także wnioskowała o posypanie drogi w m. Niesulice od
głównej do jeziora.
Sołtys Niekarzyna Benita Robińska poprosiła o nawiezienie tłucznia na drogę
prowadzącą od przystanku autobusowego do starej poczty. Następnie zgłosiła awarie lamp
ulicznych w trzech miejscach: przy bloku Nr 59 oraz lampy o numerach 142/1/10 i 114/2/7.
Zapytała także kiedy zostanie utwardzone pobocze przy drodze powiatowej w N lekarzy nie
(od szkoły w kierunku Kępska).
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Sołtys Rokitnicy Wiesław bajeczko ponowił wniosek o naprawę lampy ulicznej w m.
Rokitnica na zakręcie w kierunku Węgrzynie oraz o naprawę pobocza drogi powiatowej
Rokitnica-Węgrzynice.
Radna Zdzisława Mikołajczak zgłosiła:
- nawiezienie jeszcze jednej wywrotki tłucznia na drogę przy posesji Nr 1 w Niekarzynie
oraz takie ustawienie lampy przy tej posesji, aby oświetlała dwa domostwa,
- po usunięciu awarii przy posesji Nr 41, źle ułożono kamienie na drodze i potrzebna była
ponowna interwencja. Niestety problem się powtórzył, ponieważ kamienie i ziemia
znowu zostały wypłukane i trzeba kolejnej naprawy. Prosi, aby zgłaszane prace były
wykonywane rzetelnie.
Ad. VI
W tym punkcie Wójt odniósł się do zgłoszonych interpelacji, wniosków i zapytań.
1. Zapotrzebowanie na tuczeń na drogi gminne będzie analizowane w miesiącu kwietniu.
2. Przy okazji następnego posiedzenia komisji analizowane będą propozycje dot.
przygotowania dokumentacji oraz pozwoleń na budowę na nowe punkty świetlne.
Między innymi przy posesji Nr 1 w Niekarzynie.
3. Jeśli chodzi o usuwanie awarii oświetlenia ulicznego Wójt stwierdził, że raz w miesiącu
sam robi objazd gminy pod kątem nieświecących lamp. Koszt naprawy jednej lampy
oscyluje pomiędzy 200 zł a 500 zł. Miesięcznie wydajemy na ten cel około 12 tys. zł.
Niektóre z lamp tzw. parkowe są przestarzałe i nie ma już do nich części, wobec tego
wymagają wymiany całych kloszy. Przypadek lampy przy bloku Nr 59 w Niekarzynie sam
zgłaszał wielokrotnie. W przypadku niektórych lamp jest tak, że raz one świecą a innym
razem już nie. Tym kilkukrotnie zgłaszanym trzeba się lepiej przyjrzeć.
4. Utwardzenie pobocza w m. Niekarzyn - Wójt zobowiązał się, że prace zostaną
wykonane w imieniu Starostwa Powiatowego. Do ZDW w Zielonej Górze został złożony
wniosek o przekazanie 1000 m2 kostki. Jeśli materiał zostanie nam przekazany, pobocze
będzie wyrównane.
5. Wnioski dot. posypania dróg gminnych zostaną po sesji przekazane.
6. Odpowiadając na zgłoszenie dot. lamp w m. Cibórz, Wójt wyjaśnił, że w dniu dzisiejszym
jedna z tych lamp zostanie naprawiona.
7. Odnośnie tematu przebudowy przepustu w Węgrzynicach Wójt wyjaśnił, że zadeklarował
pomoc Starostwu Powiatowemu w postaci wypożyczenia sprzętu, w sytuacji kiedy nie
będzie on wykorzystywany przy pracach gminnych. W ostatnim okresie pracownicy
Referatu Gospodarki Komunalnej byli zaangażowani w budowę chodnika w m. Skąpe
oraz budowę oświetlenia ulicznego. Podkreślił, poza tym, że wykonanie prac
w Węgrzynicach jest zadaniem Starostwa Powiatowego.
8. Na następne posiedzenie komisji przygotowana zostanie dokładna analiza kosztów
funkcjonowania systemu dopłat za ścieki i ich wywozu od mieszkańców przez gminę lub
firmę zewnętrzną. Założenia są takie, aby system zadziałał już od marca.
9. Wypowiadając się w temacie reformy oświaty, w pierwszej kolejności Wójt podkreślił, że
decyzję o tym, jak będzie wyglądała oświata w gminie podjął rząd, parlament
i prezydent. Powołany w gminie Zespół ds. reformy oświaty analizował kilka opcji. Ma
świadomość, że najbardziej satysfakcjonującą byłaby opcja utworzenia 4 szkoły
podstawowej. Decyzja ostateczna i wiążąca jest przy Kuratorze Oświaty, a uchwały rady
gminy to jedynie propozycje. Rozważane były różne warianty. Likwidacja szkoły
podstawowej w Niekarzynie, czy utworzenie w Niekarzynie filii szkoły podstawowej
w Radoszynie, oba warianty związane są z przeprowadzeniem procedury likwidacji
szkoły w Niekarzynie, co byłoby nie do przyjęcia przez Kuratorium z czysto
populistycznych przesłanek. Wójt cieszy się, że koncepcja utworzenia w Radoszynie
czwartej szkoły podstawowej nie zdobyła uznania, ponieważ realizacja tego pomysłu to
„samobójstwo" gminy. Dzieci na terenie gminy jest tyle, że tak naprawdę wystarczyłyby
dwie szkoły podstawowe. Nasze trzy szkoły to już jest kompromis. Czwarta
spowodowałaby niewydolność finansową gminy w działalności bieżącej. Rozważanie
takiej opcji to bomba z opóźnionym zapłonem. W takim przypadku w szkołach
w Niekarzynie i Radoszynie byłoby po około 50 uczniów z oddziałami 5-7 osobowymi,
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a to z kolei wiązałoby się z kosztami, które ponieśliby wszyscy mieszkańcy. Aktualnie
w trzech szkołach mamy uczniów w średnio czternastoosobowych klasach, a w latach
późniejszych w niektórych rocznikach będzie po dziesięcioro uczniów w klasie.
Wójt jeszcze raz podkreślił, że 19 stycznia br. w Urzędzie Marszałkowskim złożony
został wniosek o płatność na termomodernizację obiektów oświatowych w Radoszynie
i Międzylesiu. Ta inwestycja nakłada na samorząd obowiązek trwałości inwestycji, co
oznacza, że przez pięć lat obiekty muszą służyć oświacie. Czyli gdyby w Radoszynie od
2019 roku nie było szkoły, gmina musiałaby oddać 800 tys. zł. Tym samym samorząd
wypowiedział się, że od września 2019 r. w Radoszynie musi być szkoła. Nie wyobraża
sobie, żeby mogłoby być inaczej. Ma świadomość, że będzie musiała odbyć się dyskusja
czy zlikwidować jakąś szkołę i przenieść ją do Radoszyna, czy może jeśli zmienią się
zasady finansowania szkół, samorząd zdecyduje o utworzeniu w Radoszynie czwartej
szkoły. Co do zagospodarowania kadry nauczycielskiej, to byłoby to możliwe tylko
w przypadku powołania czwartej szkoły podstawowej.
Na dzień dzisiejszy rada gminy nie podjęła żadnej uchwały o likwidacji czy
przekształceniu szkoły. Zważywszy na wszystkie okoliczności nie można było inaczej
postąpić. Co będzie w Radoszynie, to kwestia 2019 r., ale już dzisiaj wiadomo, że będzie
tam realizowany program szkoły podstawowej.
Ad. VII

W punkcie dotyczącym realizacji uchwał i pracy Wójta w okresie międzysesyjnym,
Wójt odniósł się do następujących tematów:
1. Zakończony został proces budowy oświetlenia ulicznego w m. Ołobok na ul. Borowskiej
i ul. Słonecznej oraz na osiedlu domków jednorodzinnych w m. Łąkie. Razem wykonano
29 punktów. Na następnym posiedzeniu komisji przeprowadzona zostanie analiza
zapotrzebowania na nowe punkty świetlne i wytypowane zostaną kolejne miejsca do
których przygotowane zostaną dokumentacje i pozwolenia na budowę.
2. 12 stycznia wpłynęło pismo z Urzędu Marszałkowskiego w sprawie realizacji programu
„Lubuskie siłownie pod chmurką”. Samorządy mogą starać się o dofinansowanie w roku
2017 budowy jednej siłowni zewnętrznej na swym terenie. Kwota dofinansowania nie
więcej niż 15 tys. zł. Termin przyjmowania wniosków upływa 10 marca br.
Radna Ewa Kasprzak stwierdziła, że radni znaleźli się w sytuacji skrajnej. Rząd coś
sobie wymyślił, a samorządy muszą odnaleźć się w tej sytuacji. Może powinniśmy
wystosować pismo do Ministerstwa o zwiększenie subwencji.
Wójt stwierdził, że owszem pisać możemy, ale już dzisiaj wie jaka będzie odpowiedź.
Powołają się na przepisy, według których wyliczana jest wysokość subwencji. Na spotkaniu
z dyrektorami szkół zaproponował pani dyrektor gimnazjum spotkanie nauczycieli
z Kuratorem, w którym także wziąłby udział. W dniu dzisiejszym jedzie jeszcze na spotkanie
z nauczycielami szkoły podstawowej w Niekarzynie. Sytuacja, w jakiej znalazł się samorząd,
jest wybitnie niekomfortowa i smutna. Kłopot zrzucono na głowy właśnie samorządów.
Radna Ewa Kasprzak stwierdziła, że przekazy medialne są niepokojące. Uważa, ze
nie powinniśmy sugerować się tym, że będzie nowa władza i nie wiemy jak to w ogóle
będzie. Musi my walczyć do końca z głupotą rządzących i robić swoje. Dodała, że także jako
przedsiębiorca odczuwa złą atmosferę i stoi na stanowisku, że z absurdami należy walczyć.
Radny Andrzej Sworek opuścił posiedzenie o godz. 1O20.
Radny Mariusz Kuźmicz zauważył, że w gminie Świebodzin także jest problem
związany z reformą oświaty. W mediach mówi się o wzroście zatrudnienia nauczycieli
w szkołach podstawowych, ale o gimnazjach się nie wspomina.
Radna Halina Staszyńska dodała, że przekaz medialny dotyczy także braku zgody na
likwidację nawet najmniejszych szkół.
Radny Mariusz Kuźmicz zwrócił uwagę na fakt, że w związku z zapowiedziami
Kurator wiele gmin ma problem. Ma nadzieję, że z czasem to się zmieni.
Radny Karol Dauksza zaproponował, aby jeszcze raz rozważyć koncepcję utworzenia
od września w Radoszynie szkoły podstawowej.
Radny Andrzej Stańczak zwrócił uwagę, że radny Dauksza jako członek Zespołu ds.
reformy oświaty w gminie, głosował inną opcję, a teraz zmienia zdanie. Mieszkańcy
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Radoszyna mają gwarancję, że od września 2019 będzie u nich szkoła podstawowa.
Większy kłopot ma Niekarzyn.
Mieszkaniec Radoszyna Daniel Marszał jest zdania, żeby na okres 10 lat pilotażowo
prowadzić w gminie cztery szkoły podstawowe i wnioskować do Ministerstwa Edukacji, do
Kuratorium o dofinansowanie. Pokażmy, że nie popieramy likwidacji.
Radny Mariusz Kuźmicz zauważył, że rząd nie ma dodatkowych pieniędzy.
Daniel Marszał zapytał Wójta czy planuje zwołanie specjalnej sesji, poświęconej
reformie oświaty w gminie z udziałem dyrektorów szkół i mieszkańców gminy. Sprawa jest
ważna i nie można przejść obok niej tym bardziej, że do końca marca samorząd musi podjąć
uchwałę.
Wójt podkreślił, że dyskusja nt. reformy oświaty nie toczy się w oderwaniu od
środowiska nauczycielskiego. Temat rozpoczął się od spotkania z dyrektorami szkół.
Następny krok to będą rozmowy z nauczycielami. Nikt nie podejmuje decyzji za czyimiś
plecami. Wypowiedział się już na temat likwidacji gimnazjów. Sposób, w jaki ten proces
przewidziano, do dziś nie jest jasny, choć mówi się o samych sukcesach, co jak widać nie
jest prawdą. Sami jeszcze nie do końca wiemy jak go przeprowadzić.
Zaangażowanie samorządu w oświatę jest bardzo duże. W powiecie świebodzińskim nie ma
gminy wiejskiej, w której wybudowano dwie sale gimnastyczne i dwa boiska Orlik. Cały czas
inwestujemy w bazę. Problem jest w Niekarzynie, ponieważ szkoła jest w obiekcie
zabytkowym i musimy mierzyć się z obostrzeniami konserwatora. Poza tym możemy być
dumni z tego, jak wyglądają nasze szkoły.
Co do pomysłu na utworzenie czwartej szkoły podstawowej, to dla gminy byłby to koniec
finansowy. Z dochodów nie mielibyśmy na płace w szkołach. To jest klucz do podejmowania
decyzji, a nie to czy popieramy funkcjonowanie małych szkół.
W gminie Lubrza funkcjonuje jedna duża szkoła z oddziałami dwudziestoosobowymi, u nas
klasy są średnio piętnastoosobowe, a będą jeszcze mniej liczne, bo liczba dzieci w kolejnych
latach spada. Być może okaże się, że w ciągu następnych miesięcy mniejsze szkoły będą
lepiej dotowane. W takim przypadku nic nie stałoby na przeszkodzie, aby od 2018 r.
utworzyć czwartą szkołę. Sytuacja w jakiej się dzisiaj znaleźliśmy, nie jest wynikiem naszej
decyzji. Narzuca ona na nas potrzebę utworzenia czwartej szkoły podstawowej, albo
reorganizacji sieci szkół lub likwidacji - na co nie ma zgody kuratorium.
Proces jest bardzo dynamiczny. Odbyło się już wiele spotkań i na pewno wiele jeszcze przed
nami. Jak to się zakończy - jeszcze nie wie.
Mieszkaniec Radoszyna Daniel Marszał zapytał czy Wójt jest dzisiaj w stanie
powiedzieć, czy od 2019 roku zamknie szkołę podstawową Niekarzynie.
Wójt odpowiedział, że o tym co będzie się działo w 2019 r., okaże się w 2019 r.
Najlepszą rekomendacją dla Radoszyna jest inwestycja termomodernizacji i jakość bazy.
Nieracjonalne byłoby gdyby od 2019 r. nie było tam szkoły. Prosi o nieoczekiwanie dzisiaj od
niego deklaracji.
Radna Ewa Kasprzak zapytała kierownika OPS Artura Macula, czy wiadomo mu coś
o programie 900+ dla obywateli Ukrainy, którzy potwierdzą swoją polskość i mają karlę
stałego pobytu na terytorium Polski.
Artur Macul odpowiedział, że nic mu nie wiadomo o takim programie.
Wójt stwierdził, że być może są takie założenia, bo Polska jest w głęboki niżu
demograficznym i rząd o takich kwestiach myśli.
Ad. VIII

Przewodnicząca Rady Halina Staszyńsdka zapytała czy ktoś chciałby wprowadzić
zmiany do planów pracy na 2017 r. poszczególnych stałych Komisji i Rady Gminy. Ponieważ
zmian nie zgłoszono, plany pracy zostały jednogłośnie przyjęte, (w załączeniu).
Ad. IX

Radna Agnieszka Żak-Gwizda zgłosiła nieświecącą lampę w miejscowości Cibórz
(wysepka kołu sklepu w budynku Nr 14).
Sołtys Darnawy Mirosław Faber po zapoznaniu się z budżetem gminy na 2017 r.,
zapytał Przewodniczącą Rady dlaczego nie ma przewidzianych żadnych inwestycji w jego
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miejscowości. Dodał, że sala wiejska była remontowana ze środków unijnych, a do dzisiaj
drzwi do sali zastawiane są słomą. Zastanawia się czy jest to jakaś kara dla mieszkańców.
Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska wyjaśniła,
że
drobne
inwestycje
przewidziane są na przykład w ramach środków z funduszu sołeckiego. Co do drzwi to jest to
niewielka inwestycja, dlatego też nie wymaga wpisania w uchwale budżetowej i można ją
zgłosić w ciągu roku.
Sołtys Darnawy Mirosław Faber stwierdził, że np. w Ołoboku każdego roku coś jest
wykonywane np. chodniki, droga, a w Darnawie nic.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że zapisany w budżecie remont chodników,
dotyczy chodników przy drogach powiatowych we współudziale gminy, a żadna droga
gminna póki co nie była robiona. Zapytała co sołtys chciałby, aby w Darnawie wykonano.
Sołtys Darnawy Mirosław Faber odpowiedział, że staw p.poż. należy wyczyścić i na
to środków nie ma, a w Radoszynie gmina kupuje ogrzewanie do prywatnych domów.
Radna Agnieszka Żak-Gwizda opuściła posiedzenie o godz. 1045.
Wójt stwierdził, że poprzedniego dnia na posiedzeniu komisji odnosił się do kwestii
ogrzewania we wspólnotach w Radoszynie. Opinie, że jakoby ktoś płacił za mieszkańców
Radoszyna, są względem nich nieuczciwe. Wszystkie koszty ponoszone są przez
mieszkańców, korzystających z kotłowni.
Następnie Wójt odniósł się do kwestii poruszonej przez sołtysa dot. inwestowania w małe
miejscowości. Od jakiegoś czasu słyszy, że inwestycje w małych miejscowościach nie są
realizowane. Miejscowości Darnawa miała wykonany remont drogi powiatowej dojazdowej
do miejscowości, świetlica w Darnawie była wyremontowana i wygląda nieźle, choć może
i można było pomyśleć o wymianie drzwi. Staw p.poż. w Darnawie był czyszczony jako jeden
z pierwszych, jaki gmina czyściła we własnym zakresie. W następnych latach nadarzyła się
okazja i pozyskano środki unijne na zagospodarowanie czterech stawów na terenie gminy,
które na tamten czas były w gorszym stanie niż staw w Darnawie. Wójt obiecał, że jeśli
będzie możliwość pozyskania dofinansowania, to kolejne stawy będą odnowione. Niestety
możliwości już nie ma, a potrzeby są.
W 2016 r. stawialiśmy sobie pytanie czy wykonujemy duże, planowane wcześniej inwestycje
kosztem małych rzeczy, bo jak wiemy środki w budżecie są ograniczone. Odpowiedź była
jasna. Dzisiaj jesteśmy w przededniu rozwiązania sytuacji gospodarki ściekowej w takich
miejscowościach jak np. Darnawa, gdzie nie ma kanalizacji sanitarnej.
Ad. X

Punkt ten dotyczył przyjęcia protokołu XXIV 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. XI

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodnicząca Rady zamknęła obrady
XXV sesji Rady Gminy Skąpe o godz. 1O50.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
/ n
Przewodnicząca Rady
Halinaj sUslyńika

Protokół sporządziła: Ilona Żalisz

V V

\J

7

