PROTOKÓŁ NrXXX/2017
z sesji Rady Gminy Skąpe
z dnia 29 czerwca 2017 r.

Przewodnicząca Rady Gminy Halina Staszyńska otworzyła o godzinie 9~ obrady
XXX sesji Rady Gminy Skąpe. Na wstępie poprosiła wszystkich o powstanie i uczczenie
minutą ciszy zmarłego wskutek nieszczęśliwego wypadku, podczas prac na cmentarzu w
Ołoboku pracownika gminy - Mariana Wanata. Następnie przywitała zebranych radnych
i sołtysów, Wójta Zbigniewa Wocha, Sekretarza Gminy Alicję Hoppen-Anyszko oraz
Skarbnika Gminy Brygidę Sewohl. Stwierdziła, że na stan 14 radnych obecnych jest 13 osób
(lista obecności w załączeniu; nieobecni: Andrzej Sworek, więc podjęte uchwały będą miały
moc obowiązującą. Następnie zapytała czy do przesłanego porządku posiedzenia ktoś
chciałby wprowadzić zmiany. 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.
Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego.
III.
Podjęcie uchwały w sprawie powołania radnego do składu Komisji ds....
IV.
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Skąpe za
2016 rok:
1) zapoznanie się z:
a) sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Skąpe za 2016 r.,
b) sprawozdaniem finansowym Gminy Skąpe za 2016 r.,
c) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o sprawozdaniu
z wykonania budżetu Gminy Skąpe za 2016 r.,
d) informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Skąpe na dzień 31 grudnia 2016 r.
2) odczytanie opinii komisji stałych Rady Gminy Skąpe,
3) dyskusja,
4) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Gminy Skąpe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 r.
V.
Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Skąpe:
1) zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej,
2) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o wniosku
Komisji Rewizyjnej,
3) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Skąpe.
VI.
Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2017 rok,
2) wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżaw w trybie bezprzetargowym,
3) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Skąpe.
VII.
Interpelacje, wnioski i zapytania.
VIII.
Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
IX.
Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy i pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
X.
Sprawy różne.
XI.
Przyjęcie protokołu XXIX sesji Rady Gminy Skąpe.
XII.
Zamknięcie obrad.
Radny Andrzej Sworek przybył na posiedzenie o godz, 903.

Ad. II
Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska poprosiła, aby w imieniu Gminnej Komisji
Wyborczej Pani Ilona Żalisz jej członek wręczyła zaświadczenia o wyborze na radnego.
Ilona Żalisz Członek Gminnej Komisji Wyborczej w Skąpem odczytała treść
zaświadczenia o wyborze na radnego Pana Jarosława Slizienia wybranego w wyborach

uzupełniających do Rady Gminy Skąpe, które odbyły się dnia 11 czerwca 2011 r. i wręczyła
je nowo wybranemu radnemu.
Pan Jarosław Ślizień złożył ślubowanie i od tej chwili został radnym Gminy Skąpe.
Ad. III

Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały w sprawie powołania radnego do
składu Komisji ds. Porządku Publicznego, Spraw Komunalnych, Mieszkaniowych i Ochrony
Środowiska, zgodnie z deklaracją członkowską wypełnioną przez radnego Jarosława
Ślizienia.
Przewodniczący stałych komisji przestawili pozytywne opinie nt. ww. uchwały.
W wyniku głosowania uchwała Nr XXX/275/2017 została podjęta jednogłośnie
i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. IV
1)
a) i b) Skarbnik Gminy Brygida Sewohl poinformowała, że zarówno sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Skąpe za 2016 r. jak i sprawozdanie finansowe Gminy
Skąpe za 2016 r. były dokładnie omawiane na wspólnym posiedzeniu stałych Komisji
Rady Gminy Skąpe. W związku z powyższym zapytała czy do tych sprawozdań radni
mają jeszcze zapytania. Pytań nie zgłoszono.
c) Skarbnik Gminy Brygida Sewohl odczytała pozytywną opinię Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Skąpe
za 2016 r.,
d) Podobnie jak w przypadku sprawozdań, informacja o stanie mienia komunalnego
Gminy Skąpe na dzień 31 grudnia 2016 r. także była szczegółowo omawiana na
posiedzeniu Komisji, a radni nie wnieśli do niej uwag.
2) Przewodniczący stałych komisji Rady Gminy Skąpe przedstawili pozytywne opinie nt.
wykonania budżetu Gminy Skąpe za 2016 r.
3) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska w punkcie dot. dyskusji nt. wykonania budżetu
za 2016 r. stwierdziła, że odczucia mieszkańców np. ul. Bolesława Chrobrego
wOłoboku są mieszane w związku z wnioskiem na przebudowę ich ulicy, który
w pierwszym podejściu nie uzyskał dofinansowania, a ostatecznie może się okazać, że
i tak zabraknie środków. Wielu mieszkańców nie rozumie tej sytuacji.
Radny Andrzej Stańczak zaproponował, aby mieszkańcom Ołoboku zorganizować
wycieczkę po innych miejscowościach gminy. Może wtedy docenią to co w Ołoboku już
mają.
Radna Zdzisława Mikołajczak stwierdziła, że mieszkańcy miejscowości Pałek i Niekarzyn
szczególnie odczuwają te różnice. W Niekarzynie miała być kanalizacja i niestety jej nie
będzie, a czas wykonywania każdej inwestycji jest bardzo długi. Podobnie się ma
sytuacja z wytyczaniem i udrażnianiem dróg polnych. Od 14 lat temat wybrzmiewa.
Tylko przez 3 dni panowie wycinali zakrzaczenia i zaprzestano prac.
Radny Mariusz Kużmicz zwrócił uwagę, że wszystkie inwestycje opłacane są z jednego,
wspólnego budżetu. Podkreślił, że w Ciborzu kanalizacja jest powojenna, a do lat
90-tych nikt gminy nie kanalizował. Sukcesywnie w kolejnych miejscowościach jest
budowana, a radni nigdy nie mieli oporów w popieraniu inwestycji kanalizacyjnych.
Radny Piotr Olszewski dodał, że jeśli tylko jest szansa skorzystania ze środków
unijnych, to gmina po nie sięga.
Radny Krzysztof Szymczak cieszy się, że budżet za 2016 r. udało się spiąć pomimo
różnicy zdań w niektórych kwestiach. Satysfakcjonująca jest też pozytywna opinia
Regionalnej Izby Obrachunkowej, która chyba pierwszy raz jest bez uwag. Za to należy
się ukłon zarówno Wójtowi, jak i wszystkim pracownikom na czele z paniami Skarbnik i
Sekretarz.
Radna Ewa Kasprzak przypomniała, że przy dyskusji nad projektem budżetu na 2016 r.
była mowa o tym, że będzie to trudny budżet, bo środków jest coraz mniej. Cieszy ją, że
mimo takiej sytuacji gmina cały czas się rozwija.
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Radny Andrzej Sworek także podziękował wszystkim pracownikom urzędu. Stwierdził,
że zgodność wśród radnych jest wynikiem tego, że nie wszyscy chcą głęboko
analizować wydatkowania kwot na działania w kolejnych miejscowościach.
Zabierając głos Wójt Gminy Zbigniew Woch przypomniał, że przy uchwalaniu budżetu na
2016 r. zapowiadał, że zmniejszą się możliwości korzystania ze środków z funduszy
unijnych, a do tego kwoty dla gmin zostaną znacznie zredukowane. Przez wiele lat ze
środków z PROW udało nam, się wyremontować sale i świetlice wiejskie a jedną salę
nawet wybudować. W alokacji 2014-2020 środków na boiska, sale czy np. stawy p.poż.
są tylko 3 min dla całego województwa. Projekty mogą być dofinansowane do kwoty 500
tys. zł, co daje tylko 6 inwestycji do 2020 r. Nasza gmina wchodzi w etap wykonywania
inwestycji ze środków własnych. W 2016 r. udało się jeszcze pozyskać środki na remont
boiska sportowego w Ołoboku i remont drogi gminnej w Radoszynie. Na koniec 2016 r.
zadłużenie gminy wynosiło ponad 2 min 100 tys. zł, z czego ok. 300 tys. zł tytułem
pożyczki z BGK, która na dzień dzisiejszy została spłacona i zadłużenie jest
w wysokości ok. 1 min 900 tys. zł. Mamy świadomość, że inwestycje kanalizacyjne czy
drogowe wykonujemy w pewnej kolejności w ramach dofinansowania ze środków z Unii
Europejskiej. Jedynie inwestycja skanalizowania miejscowości Ołobok finansowana była
z budżetu gminy. Pomimo, że w województwie lubuskim jest niewiele gmin o takim
stopniu skanalizowania jak Gmina Skąpe, to i tak smutkiem napawa go, że nie wszystkie
nasze miejscowości mają kanalizację. Inwestycja w Pałcku miała być realizowana
w 2016 r. Z uwagi na zmianę rządzących, nastąpiły zmiany w procedurach, które
spowodowały wstrzymanie konkursów. Dlatego też wniosek na skanalizowanie Pałcka
został złożony dopiero w lutym. W związku z powyższym zarzuty, że to zaniedbanie ze
strony samorządu jest nieadekwatne do sytuacji. Nasz wniosek przeszedł pierwszą
ocenę, czekamy na kolejną i podpisanie umowy. Dzisiaj nie wie czy będzie to jesień
bieżącego roku czy wiosna 2018 r., ale dla mieszkańców nie ma to większego
znaczenia.
Wójt w dalszej kolejności odniósł się do nawierzchni dróg. Potwierdził, że wszyscy są
zaniepokojeni stanem dróg powiatowych. Nakłady, przeznaczane na remonty, nie są
w stanie powstrzymać jej degradacji i podnieść jakości. Bez pomocy państwa nie uda się
ich naprawić. Słyszał, że planowana jest podwyżka ceny paliw, na cele podatku
drogowego. Stan dróg nie wynika z zaniedbania właścicieli, tylko braku możliwości
finansowych. W 2017 r. na przebudowę dróg lokalnych w województwie było
zaplanowanych 17 min zł. Kwotę zmniejszono do 13 min zł z maksymalnym
dofinansowaniem w wysokości do 3 min zł. Wnioski złożone na drogi powiatowe, skażą
gminy na sytuację, że ich szanse na uzyskania dofinansowania będą niewielkie.
Powracając do oceny budżetu za 2016 r. Wójt uważa, że udało się go zakończyć
optymistycznie. Zaplanowanych sprzedaży nie zrealizowaliśmy, ale nie było też takiej
potrzeby i właściwiej było poczekać na lepszą koniunkturę i cenę, które raczej nastąpią,
bo ludzie zaczynają pytać o działki w Niesulicach.
Następnie Wójt podziękował radnym za współpracę przy realizacji budżetu i jego
uchwaleniu. Cieszy się, że stawiane są wymagania, bo oto właśnie chodzi, aby razem
pracować nad tym, aby jakość życia mieszkańców zmieniała się na korzyść.
Wójt dodał, że czuje się zaniepokojony, ponieważ koszty funkcjonowania gminy
w stosunku do jej dochodów, zmieniają się na niekorzyść w porównaniu do ubiegłych lat.
Głównym elementem takiego stanu jest oświata. W bieżącym roku z budżetu będziemy
zmuszeni dołożyć 1,5 min zł. Temat sygnalizuje, bo będziemy musieli go rozważyć,
w kontekście dylematu między podejmowaniem działań podnoszących jakość życia
mieszkańców a utrzymywaniem w obecnym kształcie systemu oświaty.
Na zakończenie swojej wypowiedzi Wójt jeszcze raz podziękował za budżet 2016 r.
i życzył wszystkim, aby kolejne nie były gorsze i w większym stopniu zabezpieczały
potrzeby mieszkańców.
Radny Piotr Olszewski zwrócił uwagę, że środki unijne na rolnictwo zostały
wykorzystane tylko w 2 %, co spowodowane jest zmianą kadry. Dzisiaj jest sytuacja
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patowa, ale ma nadzieję, że podjęte zostaną odpowiednie kroki, aby umożliwić rolnikom
skorzystanie z tych pieniędzy.
Wójt Zbigniew Woch potwierdził, że w 2015 r, nowa ekipa rządząca podjęła decyzję
i przystąpiła do zmian procedur, co spowodowało przesunięcia w realizacji wielu
konkursów.
4) Przewodnicząca Rady Gminy Halina Staszyńska poddała pod głosowanie przyjęcie
projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Gminy Skąpe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok. W wyniku
głosowania uchwała Nr XXX/276/2017 została podjęta (14 głosów „za", 0 „przeciw”
1 „wstrzymujący się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. V
1) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Wiesław Zawiślak zapoznał zebranych z pozytywną
opinią Komisji Rewizyjnej nt wykonania budżetu gminy za 2016 r. i z wnioskiem Komisji
o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy (w załączeniu).
2) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Wiesław Zawiślak odczytał opinię Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze o wniosku Komisji Rewizyjnej (w załączeniu).
3) Przewodnicząca Rady Gminy Halina Staszyńska poddała pod głosowanie przyjęcie
projektu uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Skąpe. W wyniku głosowania
uchwała Nr XXX/277/2017 została podjęta (13 głosów „za”, 0 „przeciw" 2 „wstrzymujące
się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Wójt Zbigniew Woch podziękował radnym za udzielenie absolutorium oraz pani
Skarbnik, za jej umiejętności i profesjonalizm, które sprawiły, że opinia RIO jest
pozytywna. Następnie podziękował pracownikom urzędu na czele z panią sekretarz.
Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska w imieniu radnych pogratulowała Wójtowi
i przyłączyła się do podziękowań dla wszystkich pracowników urzędu.
Skarbnik Gminy Brygida Sewohl także podziękowała za współpracę radnym, Wójtowi
oraz pracownikom urzędu.
Z-ca Przewodniczącej Rady Mariusz Kuźmicz podziękował radnemu Wiesławowi
Zawiślakowi za jego wystąpienie i słowa, które ma nadzieję wszyscy wzięli sobie do
serca.
Ad. VI
1) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
zmiany uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy
Skąpe na 2017 rok.
Przewodniczący stałych Komisji przedstawili pozytywne opinie.
W wyniku głosowania uchwała Nr XXX/278/2017 została podjęta (14 głosów „za”,
0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
2) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżaw w trybie bezprzetargowym.
Przewodniczący stałych Komisji przedstawili pozytywne opinie.
W wyniku głosowania uchwała Nr XXX/279/2017 została podjęta (14 głosów „za”,
0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
3) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Skąpe.
Wójt pokrótce wyjaśnił, że skarga była analizowana przez radnych na posiedzeniu
komisji. Mieszkanka Niesulic napisała do Wojewody Lubuskiego o uciążliwościach
związanych z dostawami wody np. brakiem dostawy w wigilię, czy występujących
problemach z ciśnieniem wody.
Przewodniczący stałych Komisji przedstawili pozytywne opinie.
W wyniku głosowania uchwała Nr XXX/280/2017 została podjęta (13 głosów „za”,
0 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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Ad. VII Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
Radna Ewa Kasprzak wnioskowała o:
- przegląd instalacji burzowej w m. Międzylesie; po ostatnich intensywnych opadach
deszczu, podwórko jednego z mieszkańców zamieniło się w jezioro,
- nawiezienie tłucznia na drogę przy posesji Nr 46 w m. Międzylesie,
- naprawę nawierzchni drogi powiatowej w Międzylesiu,
~ poinformowała, że zgłosiła się do niej wielodzietna rodzina z Międzylesia
z zapytaniem o możliwość przydziału lokalu po byłej szkole,
- wspomniała o osobie chcącej wydzierżawić teren pod gastronomię w Niesulicach
przy plaży tzw. „lumelowskiej".
Radny Andrzej Sworek zapytał:
- na jakim etapie jest planowana inwestycja budowy chodnika wzdłuż drogi
powiatowej Błonie-Węgrzynice,
- w jakim terminie przewidziany jest remont pobocza drogi powiatowej RokitnicaWęgrzynice,
- kiedy zostanie ogrodzone boisko w m. Błonie,
- na jakich warunkach mieszkaniec Węgrzynie wysypuje gruz i inne odpady w miejsce
zlokalizowane przy boisku w m. Węgrzynice,
- czy podjęto działania dot. hydroforni i stawku p.poż. w Węgrzynicach, z których nie
ma odprowadzenia wody,
- jak daleko jest sprawa zakupu wozu asenizacyjnego,
- jakie miejscowości w gminie są sprzątane i na jakich zasadach ten system
funkcjonuje,
poprosił o informację o zakończeniu prac przy przepuście w Węgrzynicach,
Radny Karol Dauksza wnioskował o usunięcie dwóch drzew iglastych wrastających
w linie energetyczne przy budynku wielorodzinnym Nr 37 w Radoszynie. Poinformował też,
że od mieszkańca Radoszyna otrzymał zgłoszenie, że woda pitna ma posmak nafty. Radny
prosi o sprawdzenie tej informacji.
Radna Zdzisława Mikołajczak:
- ponownie zapytała kiedy zostaną wytyczone i udrożnione drogi polne
z m. Niekarzyn,
- zapytała o temat wywozu śmieci przy budynku Nr 1 w Niekarzynie,
- poprosiła, aby zainstalować na słupie energetycznym przyłącze na siłę przy boisku
lub na placu kościelnym w Niekarzynie,
- poprosiła o wykoszenie boiska sportowego w Niekarzynie,
- wnioskowała o przesunięcie ogrodzenia przy Sali wiejskiej w Niekarzynie
i wykonanie przyłącza wodociągowego,
- zgłosiła pilną potrzebę załatania dziur w nawierzchni drogi powiatowej z Kępska do
Pałcka.
Radny Jarosław Ślizień w kontekście wspomnianych wcześniej spadków napięć wody
zapytał o koszt i ewentualne korzyści z zamontowania zbiornika buforowego. Zapytał także
czy wiadomo ile osób ma na swoich posesjach studnie i czy można by spróbować zachęcić
ich do korzystania z tej wody, w zamian za zwolnienie np. z abonamentu. Następnie radny
wnioskował o wyczyszczenie zapchanych studzienek burzowych na ul. Wojciechowskiego
w Ołoboku. Zapytał także, kiedy rozpoczną się prace przy budowie chodników w Ołoboku
oraz wstrzymane prace na cmentarzu w Ołoboku. Następnie radny zaproponował zmianę
podejścia do remontów dróg gminnych. Zamiast wysypywać kruszywo, które nie zdaje
egzaminu, odnowić bruk. W zależności od tego gdzie ludzie najdłużej mieszkają i ile
podatków odprowadzają, rocznie moglibyśmy remontować 2 lub 3 drogi. Radny zapytał
o możliwość zagospodarowania plaży gminnej w Ołoboku oraz o wprowadzenie opłat za
najem stołów i krzeseł ze świetlicy wiejskiej.
Radny Krzysztof Szymczak zgłosił potrzebę przycięcia konarów drzew rosnących na
planu gminnym w m. Zawiszę (przy tablicy informacyjnej). Zapytał też o możliwość
wyczyszczenia przez strażaków stawu p.poż w m. Zawiszę.
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Radna Zdzisława Mikołajczak zapytała o budynek przy remizie OSP w Niekarzynie,
co do którego stanu technicznego miał się wypowiedzieć ekspert - czy nadaje się do
remontu czy do rozbiórki.
Radny Mateusz Zywert zapytał o status planowanych do wybudowania lamp
oświetlenia ulicznego.
Sołtys Rokitnicy Wiesław bajeczko wnioskował o nawiezienie tłucznia na drogi przy
posesjach Nr 41 i Nr 53 w Rokitnicy oraz zapytał o wymianę lampy przy posesji Nr 5
w Rokitnicy.
Ad. VIII
Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
1. Wymiana lampy przy posesji Nr 5 w Rokitnicy została zgłoszona do Enea Oświetlenie
łącznie z zawieszeniem lamp w Niekarzynie, Łąkiem i Kalinowie. Okazało się, że takie
działania wykraczałyby poza warunki zawartej umowy. Porozumieliśmy się, że możemy
sami znaleźć wykonawcę tej usługi. Aktualnie czekamy na wycenę.
2. Zakup tłucznia na drogi gminne. Prawdopodobnie nastąpi to w połowie lipca. Inspektor
ds. zamówień publicznych i budownictwa jest bardzo obciążony ogłaszaniem przetargów
1 dlatego tyle to trwa. Aktualnie pracuje nad przetargiem w sprawie zakupu samochodu
asenizacyjnego. Jest to bardzo skomplikowana procedura, tym bardziej że przepisy
o zamówieniach publicznych zmieniły się. Dzisiaj razem z radcą prawnym będą
analizowali zapisy umowy i jak je uzgodnią przetarg w najbliższych dniach zostanie
ogłoszony.
3. Odnośnie procedur związanych z nowymi punktami świetlnymi, jesteśmy na etapie
wydawania decyzji lokalizacji celu publicznego. Przygotowania będą trwały około
2 miesiące. W Międzyczasie będziemy szukali wykonawcy dokumentacji. Planujemy
budowę późną jesienią.
4. Pomysł z wyczyszczeniem stawu p.poż. w m. Zawiszę jest niezły. Skontaktuje się w tej
sprawie z Komendantem Gminnym OSP.
5. W sprawie wycinki drzewa w m. Zawiszę, na wizję lokalną zostanie wysłany pracownik.
6. Odnośnie zapytań radnego Jarosława Ślizienia, które dotyczyły kwestii szczegółowych,
zostaną one przeanalizowane w Urzędzie i dopiero zostanie udzielona odpowiedź.
Kwestie związane z mieniem powiatowym, zostaną przesłane do Starostwa
w Świebodzinie.
7. Odnosząc się do przypadku zalania podwórka, o jakim wspomniała radna Ewa Kasprzak
Wójt wyjaśnił, że w polskim prawie za wody opadowe wewnątrz posesji odpowiada jej
właściciel i nie wolno mu zrzucać ich na drogę publiczną. W Międzylesiu system
odpływu wód opadowych nie jest taki zły. Problem stanowi tylko wpust koło kościoła,
który ma za małe otwory i który trzeba by było wymienić.
8. Odnośnie wątku dróg brukowanych Wójt stwierdził, że w Polsce niewiele jest firm, które
trudnią się układaniem takich dróg. Te które funkcjonują to tak naprawdę tylko do zadań
konserwatorskich. Podczas planowania inwestycji kanalizacyjnej w Pałcku przez drogę
brukowaną będą wykonywane przeciski po to, aby nie zmieniać nawierzchni. Ponadto
technologia bruku niekoniecznie będzie tańsza od tradycyjnego asfaltu. Co do propozycji
radnego, aby w pierwszej kolejności remontować drogi, przy których najdłużej mieszkają
mieszkańcy i płacą podatki Wójt poinformował, że dokonał kiedyś obliczenia, z którego
wynikało, że mieszkańcy Ołoboku musieliby przez 50 lat odkładać kwoty z podatków do
gminy, aby uzbierać na budowę kanalizacji. Dlatego też nie uważa, aby takie
warunkowanie było słuszne.
9. W temacie jakości czy też zapachu wody w Radoszynie Wójt wyjaśnił, że na stacji
uzdatniania wody, jest ona badana przez sanepid i zgodna z normami. Mimo wszystko
zgłoszenie zostanie sprawdzone.
Radne Bożena Szczepańska i Agnieszka Żak-Gwtzda opuściły salę posiedzeń o godz. 1050.
10. Temat ciśnienia wody w Niesulicach będziemy próbowali rozwiązać poprzez budowę
zbiornika buforowego. Orientacyjny koszt przedsięwzięcia to kwota ok. 200 tys. zł.
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11. Budowa chodników w m. Ołobok - zakończono przygotowywanie dokumentacji na
budowę chodnika wzdłuż ul. Wojciechowskiego od ul. Nadbrzeżnej w kierunku Niesulic.
Inwestycja będzie dwuetapowa: I etap odcinek do mostu, II etap od mostu do ul.
Słonecznej. W budżecie zapisana jest kwota 50 tys. zł, a szacunkowy koszt inwestycji to
120-150 tys. zł. Wymianę istniejących chodników zlecimy firmie zewnętrznej po tym, jak
inwestycje chodnikowe zakończąsię w Ciborzu. Co do wstrzymanych prac remontowych
na cmentarzu w Ołoboku, Wójt nie wie kiedy zostaną wznowione.
Sołtys Ołoboku Jarosław Ślizień zapytał czy na cmentarzu w Ołoboku można będzie
skosić trawę.
Sekretarz odpowiedziała, że właśnie dzisiaj rozpoczęło się koszenie w Ołoboku.
12. Budynek po remizie strażackiej w Niekarzynie, po oględzinach eksperta stwierdzono, że
nie nadaje się on do remontu. Obecnie czekamy na dokument w formie papierowej.
13. W świetlicy wiejskiej w Niekarzynie trwają prace remontowe. W lipcu chcielibyśmy
jeszcze pomalować świetlicę i naprawić ogrzewanie kominkowe do 8 sierpnia. Zlecenie
na przestawienie płotu przy świetlicy zostało przekazane do realizacji i Wójt nie ma
wiedzy dlaczego płotu jeszcze nie przestawiono. Co do prośby o wykoszenie boiska
sportowego, zostanie ona przekazane do Referatu Gospodarki Komunalnej.
14. Wykonanie stałego przyłącza na siłę - w związku z dużymi kosztami związanymi
z opłatami przesyłowymi, jesteśmy przeciwni budowaniu takich przyłączy, a na potrzeby
imprez okolicznościowych, wykonujemy przyłącza tymczasowe.
15. Zapytanie radnego Sworka odnośnie ścieżki Błonie-Węgrzynice zostanie przekazane do
Starostwa Powiatowego.
16. Odnośnie odwodnienia m. Węgrzynice Wójt stwierdził, że jedyną szansą jest zrzucenie
wód opadowych do rowu chłonnego wzdłuż drogi powiatowej. Oczekujemy, że
Starostwo takiej zgody nam udzieli.
17. Temat sprzątania terenów gminnych. W poprzednim sezonie w ramach prac społecznieużytecznych zatrudnione były 4 osoby. W tym roku mamy możliwość zatrudnienia 10
osób, ale analiza 20 nazwisk nie przyniosła rezultatu, bo albo osoba nie chce sprzątać,
albo po prostu się do tego nie nadaje. Póki co posiłkujemy się osobami, które
odpracowują wyroki sądowe. Tak naprawdę na rynku pracy pozostały tylko takie osoby
bezrobotne, które nie sązainteresowane żadną pracą.
18. Odnosząc się do zapytania radnej Ewy Kasprzak, odnośnie dzierżawy terenu pod
gastronomię w Niesulicach Wójt wyjaśnił, że są wątpliwości co do ustalenia właściciela
gruntu. Temat zostanie wyjaśniony wspólnie z Nadleśnictwem Świebodzin.
19. Jeśli chodzi o lokal mieszkalny po byłej szkole w Międzylesiu, to zostanie on wyłączony
z zasobów komunalnych i przeznaczony na cele oświatowe. Wójt przypomniał, że
w 2016 r. gmina podjęła działania, zmierzające do kupna w licytacji komorniczej
drugiego lokalu mieszkalnego, ale licytację przegraliśmy.
20. Ubytki w nawierzchni drogi powiatowej w Międzylesiu zostaną załatane metodą
natryskową, która ma nadzieję rozwiąże najbardziej naglące problemy.
21. Ogrodzenie boiska w m. Błonie - ogrodzenie na pewno należy wykonać, ale Wójt nie
odpowie teraz kiedy to się stanie.

Ad. IX

W punkcie dot. realizacji uchwał i pracy Wójta w okresie międzysesyjnym Wójt
odniósł się do następujących tematów:
1. W dniu 19.06.2017 r. złożony został wniosek w ramach konkursu na działania
wspierające przygotowanie gminnych programów rewitalizacji organizowanego przez
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Wartości projektu. 56.100 zł, wkład
własny 5.700 zł
2. W dniu 23.06.2017 r. zamontowane zostały urządzenia sportowe na siłowni zewnętrznej
w m. Niesulice.
3. Trwają przygotowania do kolejnej aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
w związku z prośbą prywatnego przedsiębiorcy, który zamierza wybudować dwie farmy
fotowoltaiczne w bąkiem oraz Skąpem.
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4. Zakończona została realizacja przebudowy drogi powiatowej w Niesulicach w zakresie
utwardzenia ciągu pieszego.
5. Trwa termomodernizacja budynków szkoły podstawowej w Międzylesiu oraz gimnazjum
w Radoszynie.
6. Rozpoczęta została inwestycja budowy drogi dojazdowej oraz ciągu pieszego na
cmentarzu w Ołoboku. Niestety po nieszczęśliwym wypadku w bliskim sąsiedztwie
prowadzonych robót, kierownik budowy wstrzymał roboty budowlane do czasu
wyjaśnienia zdarzenia.
7. Dziś rozpoczęły się roboty związane z budową chodników w m. Cibórz - ok 1300 m2.
Prace wykonuje firma SID BUD Maciej Sidorowicz. Zakończenie robót przewiduje się do
końca sierpnia.
8. Trwa postępowanie przetargowe w ramach Wschowskiej Grupy Zakupowej w związku
z planowaną dostawą energii dla obiektów gminnych na lata 2018-2019. Planowany
termin wyboru oferty: połowa lipca.
9. Przygotowana została dokumentacja przetargowa na zakup wozu asenizacyjnego
z funkcją czyszczącą. Postępowanie zostanie ogłoszone po ocenie formalno-prawnej
radcy prawnego najprawdopodobniej do końca tygodnia. Planowana wartość
zamówienia ok. 608 000 zł brutto.
Radny Andrzej Stańczak zapytał czy w ramach zadania będą budowane szamba.
Wójt wyjaśnił, że w ramach projektu zostaną wybudowane trzy szamba na obiektach
gminnych.
10. Od dziś zaczyna się montaż wiat gospodarczych zamówionych w ramach środków
z funduszu sołeckiego w m. Skąpe, Cibórz, Rokitnica, Łąkie, Podła Góra, Międzylesie.
11. Na 17 lipca planowana jest dostawa tłucznia w ramach remontów cząstkowych dróg
gminnych. Od wskazanego momentu rozpoczniemy sukcesywne wbudowywanie
przedmiotowego materiału w drogi w miejscach najbardziej tego wymagających o
największym natężeniu ruchu.
12. Trwa wybór wykonawcy do wykonania remontów cząstkowych dróg gminnych w m.
Pałek w ramach funduszu sołeckiego. Do końca tygodnia czekamy na oferty. Planowany
termin realizacji do końca sierpnia.
13. W chwili obecnej w trybie awaryjnym poszukujemy Wykonawcy do wykonania
częściowej rozbiórki i zabezpieczeń budynku gospodarczego przy ul. Wojciechowskiego
8 w Ołoboku. Budynek w ostatnim okresie uległ znacznej degradacji i z opinii
uprawnionego konstruktora wynika, że ze względów bezpieczeństwa wymaga rozbiórki.
14. Zakończyliśmy remonty pomostów przy plażach/kąpieliskach gminnych w Łąkach,
Ciborzu i Niesulicach. Kontrola PINB w tym zakresie zakończyła się pomyślnie. W chwili
obecnej oczekujemy na materiał i przystąpimy do naprawy pomostu wędkarskiego
w Ołoboku.
15. Od dwóch miesięcy trwa w urzędzie kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze, która odbywa się zwykle co cztery lata.
Radny Andrzej Stańczak stwierdził, że jest problem z wykonawcą remontu dachu
kościoła w Pałcku. Część prac została wykonana wbrew sztuce dekarskiej.
Wójt wyjaśnił, że umowę na wykonanie robót na proboszcz parafii i u niego należy
sprawdzić gwarancje.
Radny Karol Dauksza zapytał o konieczne do wykonania prace na wyremontowanej
drodze gminnej w Radoszynie.
Wójt odpowiedział, że inspektor ds. budownictwa miał rozmawiać w tej sprawie
z wykonawcą. W przypadku tej drogi trwa proces gwarancyjny.
Radna Zdzisława Mikołajczak poinformowała, że 24 kwietnia gościliśmy w gminie
Australijczyków, potomków niegdysiejszych mieszkańców Niekarzyna. Wizyta była bardzo
miła. Goście między innymi odwiedzili cmentarz w Niekarzynie, na którym pomniki są bardzo
ładne, ale jest on strasznie zachwaszczony. W Agencji Nieruchomości Rolnych zmieniono
dyrekcję i odmówiono przekazania terenu, a coś trzeba z nim zrobić, bo taki nie może
pozostać. Nie chcą na ten cel środków finansowych. Mieszkańcy sami chciellby teren
posprzątać.
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Radna Halina Staszyńska zapytała czy na sprzątanie cmentarza wymagana jest

zgoda.
Radna Zdzisława Mikołajczak podkreśliła, że zmieniły się przepisy dot. wycinki drzew.
Sekretarz stwierdziła, że bałagan zrobiony na cmentarzu przez mieszkańców,
powinien być przez nich samych sprzątnięty.
Radny Karol Dauksza nie bardzo wie, co samorząd może w tej sprawie uczynić.
Radny Jarosław Ślizień zaproponował, aby na cmentarzach zorganizować miejsca
z narzędziami do sprzątania. Może takie rozwiązanie przyjęło by się.
Radny Andrzej Sworek uważa, że jest to dobry pomysł. Miejsca takie funkcjonują na
cmentarzach w Wielkopolsce.
Ad. X

Sekretarz Alicja Hoppen-Anyszko z uwagi, że jest to ostatnia sesja przed dożynkami
poinformowała, że termin został przesunięty o tydzień i dożynki odbędą się w pierwszą
niedzielę września tj. 3 września. Dodała, że do sołtysów zostały przesłane pisma,
informujące o możliwości uzyskania dofinansowania z gminy w wysokości 200 zł. do stelaży
na wieńce dożynkowe.
Radny Piotr Olszewski poinformował, że mieszkańcy woleliby, aby dożynki odbywały
się w soboty a nie niedziele.
Wójt stwierdził, że kluczowa byłaby w tej sprawie rozmowa z księdzem.
Sekretarz Alicja Hoppen-Anyszko dodała, że sobotnia uroczysta msza święta
dożynkowa, musiałaby się odbyć najwcześniej o godz. 15, więc na pozostałe fragmenty
uroczystości byłoby mało czasu.
Radny Karol Dauksza zaprosił wszystkich do Radoszyna na 12 sierpnia na kolejną
edycję festynu „Kresowe smaki".

Ad. XI

Punkt ten dotyczył przyjęcia protokołu XXIX 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. X
Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska
zamknęła obrady XXX sesji Rady Gminy Skąpe o godz. 1145.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
J
/
Przewodnicząca Rady Gminy
Haliną Siaszynska

Protokół sporządziła: Ilona Żalisz
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