PROTOKÓŁ Nr XXXI/2017
z sesji Rady Gminy Skąpe
z dnia 11 sierpnia 2017 r.

Przewodnicząca Rady Gminy Halina Staszyńska otworzyła o godzinie 14— obrady
XXXI sesji Rady Gminy Skąpe. Przywitała zebranych radnych Sekretarza Gminy Alicję
Hoppen-Anyszko oraz Skarbnika Gminy Brygidę Sewohl. Stwierdziła, że na stan 15 radnych
obecnych jest 12 osób (lista obecności w załączeniu; nieobecni: Andrzej Sworek, Jarosław
Ślizień, 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 Rady poddała porządek pod
głosowanie. W wyniku głosowania porządek został jednogłośnie przyjęty i przedstawia się
następująco:
I.
Otwarcie obrad sesji.
II.
Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2017 rok,
2) udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
3) przystąpienia do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wsi Niesulice i terenów przyległych.
III.
Podjęcie oświadczenia w sprawie nadania imienia Mieczysława Rzepki boisku
sportowemu w Skąpem.
IV.
Interpelacje, wnioski i zapytania.
V.
Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
VI.
Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy i pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
VII.
Sprawy różne.
VIII.
Przyjęcie protokołu XXX sesji Rady Gminy Skąpe.
IX.
Zamknięcie obrad.
Ad. II
1) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt 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 XXXI/281/2017 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
udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Przewodniczący stałych Komisji przedstawili pozytywne opinie.
W wyniku głosowania uchwała Nr XXXI/282/2017 została podjęta (10 głosów „za”,
2 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się") i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
3) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
przystąpienia do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Niesulice i terenów przyległych.
Przewodniczący stałych Komisji przedstawili pozytywne opinie.
W wyniku głosowania uchwała Nr XXXI/283/2017 została podjęta (9 głosów „za”,
0 „przeciw”, 3 „wstrzymujące się") i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. III

Radny Andrzej Stańczak zapytał, kiedy odbędzie się następny pokos poboczy dróg
wojewódzkich.
Radna Bożena Szczepańska wnioskowała o:
- zawieszenie lampy na istniejącym słupie oświetleniowym w Kalinowie przy nr 7,
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oczyszczenie asfaltu drogi powiatowej w m. Niesulice (w centrum wsi od nr 4 do 5)
z naniesionej ziemi i porastającej ją trawy,
- zapytała co z tłuczniem, który miał być rozwieziony do 15 sierpnia (Kalinowo - gdzie
mieszkańcy sami rozplantują, os. Słoneczne w Niesulicach).
Radny Mariusz Kuźmicz podziękował Starostwu Powiatowemu w Świebodzinie za
pomalowanie linii na drodze powiatowej Skąpe-Cibórz i przypomniał o zabraniu znaku
ograniczającego prędkość do 30 km/h z uwagi na drobne kamyczki po pracach remonterów
(znak stoi za Międzylesiem w kierunku Ciborza).
Radny Piotr Olszewski wnioskował o namalowanie znaku poziomego P-13 linia
warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów, przy wjeździe z równoległej drogi
podporządkowanej na drogę wojewódzką w m. Skąpe (w obrębie budynku Urzędu Gminy).
Ponadto poprosił o interwencję u mieszkańca Darnawy, który jest po amputacji nogi. Pan ten
chce zakupić wózek inwalidzki, ale z uwagi na brak podjazdu i schody w złym stanie
technicznym, będzie miał kłopot z opuszczaniem budynku.
Radna Zdzisława Mikołajczak poinformowała, że tłuczeń na drogi, który został
przywieziony do Niekarzyna, a który mieszkańcy mieli rozplantować, wożony jest na
prywatne posesje mieszkańców. Przypomniała także o nawiezieniu tłucznia na drogę przy
posesji Nr 1, o przestawieniu lampy przy tej posesji, aby oświetlała dwa domostwa oraz
o wyjaśnienie kwestii uporządkowania żywopłotu.
Radny Karol Dauksza wnioskował o zamontowanie bariery energochłonnej przy
posesji Nr 35 w Radoszynie (na łuku drogi). W tym miejscu kilkukrotnie dochodziło do
zdarzeń drogowych, w wyniku których niszczono ogrodzenie posesji Nr 35.
Radny Mateusz Zywert poprosił o usunięcie dużego konaru akacji, leżącego na
poboczu drogi powiatowej Ołobok-Rokitnica.
Radna Halina Staszyńska wnioskowała o wycięcie dwóch drzew rosnących przy
posesji Nr 14 na ul. Bolesława Chrobrego w Ołoboku oraz przycięcie gałęzi drzewa
rosnącego przy skrzyżowaniu ul. Wojciechowskiego z ul. Bolesława Chrobrego w Ołoboku
(z prawej strony).
Radny Mariusz Kuźmicz zgłosił wniosek do Komendy Powiatowej Policji
w Świebodzinie, aby w okresie wakacji wprowadzić częstsze patrole w Ciborzu. Pomimo
zgłoszeń mieszkańców nie ma reakcji policji na wieczorne i nocne wybryki chuligańskie
i zakłócanie ciszy (najczęściej w okolicy placu targowego).
Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska zaproponowała, aby w związku z potrzebą
na następne posiedzenie komisji zaprosić dzielnicowych.
-

Ad. V
Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko poinformowała, że te interpelacje które
wymagają zgłoszenia innym instytucjom zostaną im przekazane, a na część odpowie
odnosząc się do działań wójta w okresie międzysesyjnym.
Ad. VI
W punkcie dot. realizacji uchwał i pracy Wójta w okresie międzysesyjnym Sekretarz
Gminy Alicja Hoppen-Anyszko odniosła się do następujących tematów:

1.

2.

3.

Wniosek Gminy Skąpe w ramach konkursu na działania wspierające przygotowanie
gminnych programów rewitalizacji organizowanego przez Urząd Marszałkowski
Województwa Lubuskiego przeszedł pozytywnie ocenę formalną i został skierowany do
dalszej oceny.
Trwają prace termomodernizacyjne w szkole podstawowej w Międzylesiu oraz
Gimnazjum w Radoszynie. Do tej pory zrealizowano prace budowlane na łączną kwotę
406.811,91 zł. Termin zakończenia robót 30.09.2017 r.
W dniu 1 sierpnia 2017 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia
programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury
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drogowej na lata 2016 - 2019". Gmina Skąpe przygotowuje wniosek o dofinansowanie
przebudowy ul. Chrobrego w Ołoboku pod kątem nowych kryteriów oceny oraz
wytycznych do programu. Przewidywany termin złożenia wniosku 15.09.2017 r.
4. Do końca sierpnia br. ma zostać zatwierdzona V Aktualizacja Krajowego Programu
Oczyszczania Ścieków Komunalnych, dzięki czemu uruchomiona zostanie dalsza ocena
wniosku Gminy Skąpe o dofinansowanie ze środków RPO-Lubuskie 2020 zadania
polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w m. Pałek.
5. W dniu 26.07.2017 r Gmina Skąpe otrzymała z WFOŚiGW promesę dofinansowania
w kwocie 70.849,00 zł na realizację zadania „Rozbudowa budynku OSP Podła Góra
o dodatkowe stanowisko garażowe. Dlatego w najbliższym tygodniu rozstrzygniemy
postępowanie wyboru wykonawcy robót budowlanych. Planowana wartość zadania wg
kosztorysu to ok. 140 000 zł,
6. Trwa budowa chodników w m. Cibórz oraz wracamy do realizacji prac przy budowie
drogi dojazdowej i alei na cmentarzu w Ołoboku.
7. Zakończono budowę wiat w m. Rokitnica, Łąkie, Cibórz, Międzylesie, Podła Góra,
Skąpe. Łączna wartość zadania 72 847,98 zł brutto.
8. Zlecono wykonanie ok. 400 mb ogrodzenia oraz dostawę piłkochwytów i wiat dla
zawodników rezerwowych na boisku sportowym w Radoszynie. Wartość zadania ok.
50 000 zł.
9. W związku ze złym stanem technicznym obiektu, na podstawie negatywnej opinii
uprawnionego konstruktora, zleciliśmy po konsultacji z Powiatowym Inspektorem
Nadzoru Budowlanego i Konserwatorem Zabytków, pilne zabezpieczenie i rozbiórkę
komunalnego
budynku gospodarczego
na terenie
posesji gminnej
przy
ul. Wojciechowskiego 8 w m. Ołobok, Gm. Skąpe. Wartość robót rozbiórkowych ok.
68 000 zł.
10. Przygotowujemy również postępowanie wyboru wykonawcy naprawy/remontu przepustu
drogowego w m. Łąkie - wylot na Międzylesie.
11. Trwają dostawy tłucznia w ramach remontów cząstkowych dróg gminnych, łącznie
ok. 400 ton do Ołoboku, Niesulic, Kalinowa, Międzylesia, Ciborza, Niekarzyna, Rokitnicy
i Przetocznicy.
12. Oczekujemy na warunki techniczne przyłączenia do sieci planowanego do wybudowania
oświetlenia gminnego. Po ich uzyskaniu zlecimy wykonanie projektów technicznych.
13. W najbliższym tygodniu ogłosimy postępowania dotyczące wyboru wykonawcy
dokumentacji projektowych:
- budowy świetlicy w m. Łąkie
- przebudowy z rozbudową sali wiejskiej w m. Ołobok.
14. Jesteśmy również po otwarciu ofert w postępowaniu przetargowym na zakup wozu
asenizacyjnego na potrzeby Gminy. Niestety wartość jedynej złożonej oferty 651 900 zł
przekracza zabezpieczone środki o ponad 40 000 zł. - o czym była już mowa na
komisjach.
Radni Karol Dauksza i Piotr Olszewski opuścili salę posiedzeń o godz. 1505.
Ad. VII

Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko przypomniała radnym, że 3 września
w Pałcku odbywają się dożynki, na które wszystkich serdecznie zaprasza. Jeszcze raz
poprosiła o mobilizację w sprawie wieńców dożynkowych i informacje czy dane sołectwo
będzie ten wieniec miało i czy ustawi się ze swoim stoiskiem.
Radny Andrzej Stańczak zapytał o wynik wyborów sołtysa w Podłej Górze.
Sekretarz odpowiedziała, że faktycznie w Podłej Górze mieliśmy do czynienia
z kryzysem władzy. Do urzędu wpłynął wniosek o odwołanie sołtysa. Odbyło się zebranie
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i Pan Marek Kantek przy przewadze jednego głosu został odwołany. Z uwagi na fundusz
sołecki termin zebrania wyborczego został szybko ustalony. Poprzedni sołtys ponownie
stanął do wyborów i ponownie został wybrany sołtysem wsi.
Radna Zdzisława Mikołajczak w kontekście zaangażowania w sprawy sołectwa
stwierdziła, że w Stowarzyszeniu „Słoneczko" tak naprawdę tylko ona się angażuje:
zarządza, pracuje, jeździ na różne spotkania i imprezy.

Ad. VIII
Punkt ten dotyczył przyjęcia protokołu XXX 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 Halina Staszyńska
zamknęła obrady XXXI sesji Rady Gminy Skąpe o godz. 1515.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
|

Przewodniczka Rady Gminy

Halina Soszyńska

Protokół sporządziła: Ilona Żalisz
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