PROTOKÓŁ Nr XXVI/2017
Sesji Rady Gminy Skąpe
z dnia 17 lutego 2017 r.

Przewodnicząca Rady Gminy Halina Staszyńska otworzyła o godz. 900 obrady XXVI 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 12 osób (lista obecności w załączeniu; nieobecni: Ewa Kasprzak.
Mariusz Kuźmicz, Mateusz Zywert), 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) dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom prowadzonym przez osoby fizyczne
i prawne na terenie Gminy Skąpe,
3) programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt,
4) udzielenia odpowiedzi na skargę,
5) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od
środków transportowych na terenie 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.
Sprawy różne.
VII.
Przyjęcie protokołu XXV sesji Rady Gminy Skąpe.
VIII.
Zamknięcie obrad.
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 XXVI/247/2017 została podjęta jednogłośnie
(12 głosów „za", 0 „przeciw", 0 „wstrzymujących się") i stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
2) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie dotacji
udzielanych niepublicznym przedszkolom prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne
na terenie Gminy Skąpe.
Stałe Komisje przedstawiły pozytywne opinie na temat ww. projektu.
W wyniku głosowania uchwała Nr XXVI/248/2017 została podjęta jednogłośnie
(12 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego
protokołu
3) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt.
Stałe Komisje przedstawiły pozytywne opinie na temat ww. projektu.
W wyniku głosowania uchwała Nr XXVI/249/2017 została podjęta jednogłośnie
(12 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego
protokołu,
4) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
udzielenia odpowiedzi na skargę.
Stałe Komisje przedstawiły pozytywne opinie na temat ww. projektu.
W wyniku głosowania uchwała Nr XXVI/250/2017 została podjęta (9 głosów „za”,
0 „przeciw”, 3 „wstrzymujące się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Radna Ewa Kasprzak przybyła na posiedzenie o godz. 905
5) 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 XXVI/251/2017 została podjęta jednogłośnie
(13 głosów „za", 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się") i stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Radny Mariusz Kuźmicz przybył na posiedzenie o godz. 907.

Ad. III Interpelacje, wnioski i zapytania.
Radny Andrzej Stańczak zgłosił konieczność naprawy dwóch lamp ulicznych koło
kuźni i przy posesji nr 2 oraz potrzebę przycięcia wiszących konarów drzew, rosnących przy
drodze powiatowej Pałck-Niekarzyn.
Radna Zdzisława Mikołajczak poinformowała, źe na temat tych drzew odbyła
w starostwie w Świebodzinie rozmowę. Chciała, aby je wycięto i zasadzono inne. Niestety jej
wniosek nie zdobył poparcia, a przycięcie wiszących konarów będzie wykonane
w IV kwartale br.
Radna Bożena Szczepańska w kontekście wczorajszego zapytania o wycinkę drzew
w Kalinowie poinformowała, że w gazecie ukazał się artykuł o zakazie wycinki drzew pod
działalność usługową. Zapytała, czy wiadomo już coś na temat oznaczeń na pozostałych
drzewach w obrębie „Czarnego Dołu”. Poinformowała także, że przy plaży gminnej (ośrodek
policyjny) grodzony jest pomost na jeziorze. Zapytała czy wiadomo kto to robi.
Wójt wyjaśnił, że nie wie nic na temat grodzenia pomostu w Niesulicach. Strażnik
Gminny uda się na miejsce i temat zbada. Być może pomost należy do WOPR i to oni go
grodzą dla celów sprzętu wodnego, pomagającego w zabezpieczeniu opieki nad wodą. Co
do zasady Wójt jest przeciwny takim grodzeniem, nawet jeśli są one zgodne z prawem. Jeśli
okaże się, że miejsce to leży na pograniczu dwóch gmin - będzie interweniował, jeśli jednak
jest tylko w granicach gminy Lubrza pozostanie mu ewentualnie apelować do władz gminy.
Radny Józef Roszczyk podziękował za oświetlenie nowego osiedla w m. Łąkie.
Zapotrzebowanie na dwie lampy uliczne jest jeszcze na łączniku pomiędzy drogą powiatową
i gminną, gdzie wybudowano cztery nowe domy. Ciemno jest także przy drodze powiatowej
od wjazdu ze strony Skąpego do cmentarza. Radny poruszył także temat drogi gminnej, na
którą wysypano tłuczeń. Mieszkańcy skarżą się, że dzisiaj ponownie są w niej dziury
i nierówności, a wysypany materiał bardzo się kurzy.
Radna Halina Staszyńska w imieniu mieszkańców ulicy Bolesława Chrobrego
w Ołoboku także zgłosiła problem, polegający na uciążliwym kurzeniu materiału
wykorzystanego do równania drogi.
Radna Agnieszka Żak-Gwizda poprosiła o naprawę lampy ulicznej przy sklepie w m.
Cibórz oraz o naprawę nawierzchni drogi gminnej prowadzącej do domu nr 28.
Radny Andrzej Sworok zgłosił następujące interpelacje:
- naprawę pobocza drogi powiatowej Rokitnica-Węrzynice; jeśli w tej kwestii nie będzie
konkretnej interwencji radny nie wyklucza powiadomienia mediów,
- wnioskował o podjęcie działań związanych z zabezpieczeniem (usunięciem) dziury przy
posesji nr 52 w Węgrzynicach, która nie spełnia swoich funkcji związanych z przejmowaniem
wód powierzchniowych, a jedynie stwarza zagrożenie dla uczestników ruchu,
- gruntowny remont świetlicy wiejskiej w Węgrzynicach i rozwiązanie problemu ogrzewania
pomieszczeń;
- radny oczekuje pisma ze wskazaniem terminu naprawienia drogi gminnej w m. Błonie;
- odwodnienie w obrębie skrzyżowania i hydroforni - radny prosi, aby gmina w porozumieniu
ze starostwem powiatowym ustaliła konkretny termin wykonania prac;
- zapytał czy planowana budowa ścieżki Błonie - Węgrzynice ma prowadzić aż do
m. Toporów.
Sekretarz Alicja Hoppen-Anyszko wyjaśniła, że nowa dokumentacja na budowę
chodnika z m. Błonie do Węgrzynie ma zostać przygotowana w bieżącym roku i ma nadzieję,
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że także inwestycję uda się wykonać do końca tego roku. Chodnik ma połączyć tylko
m. Błonie z Węgrzynicami ponieważ taki był wniosek mieszkańców Błonie.
Radny Krzysztof Janowicz zgłosił wiosek o wybudowanie dodatkowego oświetlenia
ulicznego od mostku na ul. Krośnieńskiej w stronę Rokitnicy.
Radny Krzysztof Szymczak zgłosił potrzebę naprawy drogi gminnej w m. Zawiszę od
posesji Nr 1 do 20. Poprosił, aby zabezpieczyć materiał i wiosną dokonać łatania dziur.
Radna Bożena Szczepańska przypomniała o przeniesieniu lampy w m. Kalinowo.
Radna Zdzisława Mikołajczak zgłosiła następujące wnioski:
- aktualnie udrażniane są drogi polne w Niekarzynie; poprosiła, aby interweniować w gminie
Sulechów w sprawie udrożnienia dróg na ich terenie, które zgodnie z pismem miało się
odbyć do końca 2016 r.;
- poinformowała, że doraźne prace wykonywane na drodze przy mostku (posesja Nr 40)
w Niekarzynie nie przynoszą oczekiwanych efektów;
- wnioskowała o naprawę nawierzchni drogi powiatowej Darnawa-Niekarzyn;
~ poinformowała o zagrożeniu katastrofy budowlanej przy drodze powiatowej w Niekarzynie,
most w obrębie szkoły grozi zawaleniem. Lustro wody rzeki Jabłonnej jest już na wysokości
bunkra, a mur uległ znacznemu przechyleniu;
Sołtys Pałcka Grzegorz Kacprzyk poinformował, że na budynku sali wiejskiej odpadł
tynk z komina i jego fragmenty zalegają w rynnie.
Radna Agnieszka Żak-Gwizda opuściła salę posiedzeń o godz. 930.
Sołtys Rokitnicy Wiesław bajeczko potwierdził fatalny stan pobocza drogi powiatowej
Rokitnica-Węgrzynice. Ponadto zgłosił potrzebę wybudowania oświetlenia ulicznego przy
drodze gminnej w m. Rokitnica w kierunku Zawisza.
Ad. IV

Punkt dotyczył odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
1. Dodatkowe punkty świetlne - temat zostanie przedstawiony i omówiony na
posiedzeniu komisji w miesiącu marcu. Odnośnie doświetlenia drogi w m. Rokitnica,
Wójt będzie zgłaszał tę lokalizację do wykonania w tym roku dokumentacji. Nowych
punktów zgłoszonych przez radnego Janowicza
nie przewiduje do wykonania
w bieżącym roku. W sumie przewiduje się przygotowanie dokumentacji dla 8 miejsc.
2. Problem zgłoszony przez sołtysa Pałcka zostanie przekazany do Referatu Gospodarki
Komunalnej.
3. Wnioski dot. dróg powiatowych zostaną przekazane do Starostwa, W tym czasie mamy
do czynienia w wybitnie niekorzystną sytuacją na drogach nieutwardzonych. Ziemia
jest jeszcze zmarznięta i nie wchłania wody. Podejmowanie wszelkich czynności
nastąpi dopiero wiosną,
4. Radny Andrzej Sworek odpowiedzi na zgłoszone interpelacje otrzyma na piśmie.
5. Awarie lamp zostaną przekazane do Referatu Gospodarki Komunalnej.
6. Sprawa pomostu w Niesulicach zostanie wyjaśniona.
7. Temat przycięcia konarów drzew rosnących przy drodze powiatowej Pałck-Nlekarzyn
będzie pilotowany przez panią Sekretarz.
Ad. V

W punkcie dotyczącym realizacji uchwał i pracy Wójta w okresie międzysesyjnym,
Wójt odniósł się do następujących tematów:
1. Poinformował, że od ostatniej sesji najwięcej czasu poświęcał tematom związanym
z reformą oświaty.
2. 8 lutego ogłoszony został nabór wniosków o dofinansowanie działalności na boiskach
Orlik 2012.
3. 27 stycznia w PROW złożony został wniosek o dofinansowanie budowy kanalizacji
sanitarnej w Niekarzynie z przesyłem do m. Pałek Do rozdysponowania jest pula
31 min zł, a wniosków złożono na 80 min zł.
4. Zgłosiliśmy akces na opracowanie projektu gminnego programu rewitalizacji. Do tej pory
nie podejmowaliśmy działań, bo zakres z jakiego gmina mogłaby skorzystać jest
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niewielki. Teraz nadarza się okazja nieodpłatnego wykonania programu, więc
spróbujemy z niej skorzystać.
5. W związku z planami
inwestycyjnymi
szpitala w Ciborzu związanymi
z termomodernizacją budynków należących do placówki, zaistniała potrzeba ujęcia
przedmiotowych inwestycji w „Planie gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Skąpe".
6. Wspólnie z powiatem przygotowujemy przetarg na budowę chodników w m. Niesulice.
Planujemy przejęcie inwestycji i ogłoszenie przetargu jeszcze w tym miesiącu.
7. Przygotowujemy przetarg na budowę ciągu pieszo-jezdnego na cmentarzu w Ołoboku
(102 tys. zł) oraz dojść - chodników do wybranych budynków w miejscowości Cibórz
(162 tys. zł) - wykonawcę planujemy wyłonić w przyszłym miesiącu.
8. Podjęliśmy działania zmierzające do wykonania samodzielnego ujęcia wody do
podlewania nawierzchni stadionu w m. Cibórz. Takie rozwiązanie będzie tańsze
w eksploatacji. Realizacja zadania opiewa na kwotę 13 tys. zł.
9. Zamówiliśmy wyposażenie (ławki dla zawodników i sędziów oraz wieszaki) do szatani
sportowej na boisku w Ołoboku.
10. Otrzymaliśmy niepokojące sygnały związane ze stanem pokrycia dachowego na
budynku szkoły w Ołoboku i związaną z tym degradacją szczytowych części elewacji.
Przeprowadzono czynności zabezpieczające, ale jeśli przypuszczenia się potwierdzą
musimy być przygotowani na wymianę całego dachu.
11. Od tygodnia prowadzone są prace na drogach polnych w obrębie miejscowości
Niekarzyn. Ponadto udało się oczyścić brzeg jeziora Niesłysz.
12. Podejmowane są działania związane z zakupem samochodu asenizacyjnego.
Z-ca Przewodniczące Rady Mariusz Kuźmicz, na prośbę Pana Wójta, odczytał treść
pisma radcy prawnego Lubuskiego Kuratora Oświaty dot. przyjętej przez Radę Gminy
Skąpe ścieżki wdrożenia reformy oświaty (w załączeniu).
Wójt podkreślił, że niepodjęcie uchwały w sprawie sieci szkół ma delegację w aktach
prawnych, a więc ścieżka, jaką rada wybrała, jest jak najbardziej prawidłowa, a dokument,
który odczytał Przewodniczący o tym przesądza. Wójt zobowiązany jest do przekazania
komunikatu na temat sieci szkół od dnia 1.09.2017 do dnia 31.08.2019 - i taki komunikat
zostanie przekazany opinii publicznej.
Ad. VI

Radny Andrzej Sworek zauważył, że w ubiegłym roku zostało ustalone, że sesje
odbywają się w ostatni piątek miesiąca i tak zaplanował sobie grafik w pracy. Jeśli ma być
inaczej prosi o informację.
Przewodnicząca Rady Halina Staszynska wyjaśniła, że sesje organizowane w ostatni
piątek miesiąca weszły już w rutynę, ale czasami jest potrzeba zwołania obrad w innym
terminie.
Sekretarz Alicja Hoppen-Anyszko dodała, że dzisiejsza sesja podyktowana jest
koniecznością udzielenia odpowiedzi na skargę i samorząd ma na to 30 dni.
Rady Piotr Olszewski zapytał czy w związku z nową ustawą dot. wycinki drzew, rada
będzie podejmowała uchwałę regulującą te zasady.
Wójt odpowiedział, że temat jest świeży. Urzędnicza zajmująca się wycinką drzew
szkoli się w tym zakresie i jeśli rada będzie zobowiązana do podjęcia uchwały dopełniającej
wytyczne, podejmiemy czynności. Póki co żaden samorząd w Polsce nie podjął jeszcze
uchwały.
Radny Krzysztof Szymczak podjął temat oświaty w gminie. Ma świadomość, że
decyzja już zapadła. Chciałby jednak dopytać czy w komunikacie dot. sieci szkół, który Wójt
jest zobowiązany podać do publicznej wiadomości, będzie zapewnienie, że od 1 września
2019 r. w Radoszynie będzie funkcjonowała szkoła podstawowa. Sam jako radny czuje się
zobowiązany zadbać o ten budynek.
Wójt Zbigniew Woch odnosząc się do zapytania radnego, przypomniał, że od
14 stycznia toczą się rozmowy dot. reformy oświaty w gminie. Przyjęliśmy stanowisko
o pozostawieniu sieci i obwodów szkolnych i stopniowym wygaszaniu gimnazjum, czyli
o niepodejmowaniu uchwały, co jest zgodne z prawem i zostało potwierdzone pismem radcy
prawnego Lubuskiego Kuratorium Oświaty. Ustawodawca nie zobowiązuje gminy do
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informacji o tym, jak będzie wyglądała sieć od września 2019 r. Na żadnym etapie dyskusji
nikt nie miał wątpliwości, że od września 2019 r. w Radoszynie będzie szkoła podstawowa.
Dodatkowym potwierdzeniem jest termomodernizacja obiektu. Jeśli byłyby jakiekolwiek
wątpliwości co do istnienia szkoły w roku szkolnym 2019/2020, nie podejmowalibyśmy
czynności związanych z termomodernizacją, ponieważ gmina musiałaby zwrócić kwotę
dofinansowania w wysokości ok. 800 tys. zł.
Poprzedniego dnia powiedział, że w komunikacie dla mieszkańców zawrze informację,
o tym, co będzie z oświatą w gminie od września 2019 r. Ponieważ jednak ustawodawca nie
zobowiązuje go do tego, skonsultuje się w tym zakresie z radcą prawnym. Niestety brak
dokumentu, potwierdzającego istnienie szkoły w Radoszynie od września 2019 r.
wykorzystuje się i próbuje sugerować opinii publicznej, że powtórzy się sytuacja jak ze
szkołą w Węgrzynicach.
Ponieważ w niedługim czasie odbędą się zebrania wiejskie, będzie to dobra okazja, aby
opowiedzieć mieszkańcom o tym, co zostało ustalone i jakie są plany dotyczące oświaty
w gminie. Z punktu widzenia prawa formalne decyzje dot. konkretnych szkół, będą
podejmowane dopiero w styczniu 2019 r., więc zarzut, że rada teraz nie podjęła decyzji jest
chybiony i bezzasadny.
Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska stwierdziła, że osób podpisujących listy
poparcia pytano tylko o to, czy chcieliby, aby szkoła w Radoszynie funkcjonowała.
Radny Mariusz Kuźmicz jest zdania, że skoro decyzje dot. konkretnych szkół
podejmuje się zawsze od stycznia danego roku, to niech to będą decyzje nowej rady.
Przewodnicząca Rady jest przekonana, że samorząd podjął najlepszą z możliwych
ścieżkę postępowania.
Wójt Zbigniew Woch potwierdził słowa Przewodniczącej. Dodał, że czynniki
finansowe i demograficzne nie dawały żadnej szansy, na utworzenie w Radoszynie szkoły
trzy czy siedmio oddziałowej. Temat oświaty jest bardzo emocjonalny i burzliwy, ale należy
pamiętać, że dyskusję spowodowała ustawa, a nie samorząd. Na kanwie tej sytuacji znajdą
się tacy, którzy wniosą do niej wartość dodaną i będą szukali kompromisu, ale będą też tacy,
którzy ich zdyskredytują. Niestety takie działania to czysty populizm.
Sytuacja jest dość jasna - nie ma dzieci, więc nie ma szkoły. W tym momencie nie da się
inaczej postąpić. To się niestety przekłada na sytuację nauczycieli w gimnazjum i jest to
smutne. Musimy jednak pamiętać, że samorząd decyduje o całej gminie i w oparciu o dobro
mieszkańców często musi szukać kompromisów.
Jeśli chodzi o podejmowanie decyzji o sytuacji w oświacie od września 2019 r. to nie uważa,
aby samorząd podrzucał kukułcze jajo nowej radzie. Nie jest również tak, że kłopot
pozostawiamy nowym radnym. Los szkoły w Radoszynie wybrzmiewa jednoznacznie. Do
1999 r. była tam szkoła podstawowa, później w wyniku decyzji rządu powstało gimnazjum,
na nasze nieszczęście samodzielne, ale nie było innej możliwości. Teraz, także na mocy
decyzji rządu, do Radoszyna powróci szkoła podstawowa. Na temat działań pojedynczych
osób, czy grup nie chciałby się wypowiadać.

Ad. VII

Punkt ten dotyczył przyjęcia protokołu XXV 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
XXVI sesji Rady Gminy Skąpe o godz. 1026.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Przewodi kącą Rady
L .
Halina ^szynska
Protokół sporządziła: Ilona Żalisz
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