PROTOKÓŁ Nr XXXII/2017
z sesji Rady Gminy Skąpe
z dnia 14 września 2017 r.

Przewodnicząca Rady Gminy Halina Staszyńska otworzyła o godzinie 9— obrady
XXXII sesji Rady Gminy Skąpe. Przywitała zebranych radnych. Wójta Gminy Zbigniewa
Wocha, Sekretarza Gminy Alicję Hoppen-Anyszko oraz Skarbnika Gminy Brygidę Sewohl.
Stwierdziła, że na stan 15 radnych obecnych jest 14 osób (lista obecności w załączeniu;
nieobecni: Mateusz Zywert), więc podjęte uchwały będą miały moc obowiązującą. Następnie
zaproponowała, aby do przesłanego porządku wprowadzić trzy dodatkowe uchwały w
sprawie:
- przyjęcia do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1226F
w miejscowości Podła Góra w zakresie chodnika”,
- przyjęcia do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1223F
w miejscowości Ołobok w zakresie budowy chodnika”
- przyjęcia do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1223F
w miejscowości Ołobok w zakresie chodnika”.
Ponieważ więcej 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) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Skąpe na lata 2017-2027,
3) udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Świebodzińskiego,
4) wyrażenia zgody na przyjęcie dotacji ze środków finansowych pozostających
w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Zielonej Górze,
5) ustanowienia trwałego zarządu na rzecz gminnej jednostki organizacyjnej,
6) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
7) wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżaw w trybie bezprzetargowym,
8) przyjęcia od Województwa Lubuskiego przez Gminę Skąpe do realizacji części
zadania publicznego,
9) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy
Skąpe,
10) utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą "Zakład Gospodarki
Komunalnej w Skąpem",
11) przyjęcia do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1226F
w miejscowości Podła Góra w zakresie chodnika",
12) przyjęcia do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1226F
w miejscowości Ołobok w zakresie budowy chodnika”
13) przyjęcia do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1226F
w miejscowości Ołobok w zakresie chodnika”.
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.
Analiza prowadzonych prac inwestycyjnych.
VII.
Sprawy różne.
VIII.
Przyjęcie protokołu XXXI sesji Rady Gminy Skąpe.
IX.
Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska poprosiła radnych o wyciszenie telefonów oraz
zabieranie głosu wg kolejności zgłoszenia.

Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko poprosiła Przewodniczącą o wykreślenie
z porządku posiedzenia projektu uchwały z ppkt 9) w sprawie zmiany uchwały w sprawie
przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Skąpe.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wykreślenie z porządku posiedzenia
powyższego projektu uchwały. W wyniku głosowania projekt jednogłośnie został wykreślony.

Ad. II
1) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2017 rok.
Skarbnik Gminy Brygida Sewohl zgłosiła zmianę do omówionego projektu, polegającą
na wykreśleniu słowa „Samorządowy” z nazwy zakładu budżetowego. Ponadto
w projekcie dopracowano zmiany związana z inwestycjami chodnikowymi w Podłe Górze
i Ołoboku.
Przewodniczący stałych Komisji przedstawili pozytywne opinie.
W wyniku głosowania uchwała Nr XXXII/284/2017 została podjęta jednogłośnie
(14 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 2017-2027.
Skarbnik Gminy Brygida Sewohl poprosiła o wprowadzenie w projekcie zmian, o których
była już mowa na komisjach:
rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych, zwiększono o kwotę 230.000,OOzł w związku z przyjęciem do
realizacji od powiatu Świebodzińskiego następujących zadań:
- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1223F w miejscowości Ołobok w zakresie budowy
chodnika" (150.000,OOzł),
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1223F w Ołoboku w zakresie chodnika”
(50.000, OOzł),
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1226F w miejscowości Podła Góra w zakresie
chodnika” (30.000,OOzł),
Paragraf 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych, zmniejszono o kwotę 50.000,OOzł i przeznaczono na zadanie pn.
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1223F w Ołoboku w zakresie chodnika”,
Przewodniczący stałych Komisji przedstawili pozytywne opinie.
W wyniku głosowania uchwała Nr XXXI1/285/2017 została podjęta jednogłośnie
(14 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
3) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Świebodzińskiego.
Przewodniczący stałych Komisji przedstawili pozytywne opinie.
W wyniku głosowania uchwała Nr XXXII/286/2017 została podjęta jednogłośnie
(14 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
4) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na przyjęcie dotacji ze środków finansowych pozostających
w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Zielonej Górze.
Przewodniczący stałych Komisji przedstawili pozytywne opinie.
W wyniku głosowania uchwała Nr XXXI1/287/2017 została podjęta jednogłośnie
(14 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
5) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
ustanowienia trwałego zarządu na rzecz gminnej jednostki organizacyjnej.
2

Przewodniczący stałych Komisji przedstawili pozytywne opinie.
W wyniku głosowania uchwała Nr XXXII/288/2017 została podjęta jednogłośnie
(14 głosów „za", 0 „przeciw", 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
6) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym.
Przewodniczący stałych Komisji przedstawili pozytywne opinie.
W wyniku głosowania uchwała Nr XXXI1/289/2017 została podjęta jednogłośnie
(14 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
7) 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 XXXI1/290/2017 została podjęta jednogłośnie
(14 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
8) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
przyjęcia od Województwa Lubuskiego przez Gminę Skąpe do realizacji części zadania
publicznego.
Przewodniczący stałych Komisji przedstawili pozytywne opinie.
W wyniku głosowania uchwała Nr XXXII/291/2017 została podjęta jednogłośnie
(14 głosów „za”, 0 „przeciw", 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
9) Wycofano z porządku obrad.
10) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą "Zakład Gospodarki
Komunalnej w Skąpem".
Radny Jarosław Ślizień rozumie aspekt podatkowy, dla którego tworzony jest zakład, ale
zastanawia się dlaczego będzie on funkcjonował tylko w zakresie gospodarki wodnościekowej. Może lepiej byłoby poszerzyć jego działalność o inne zadania komunalne.
Ponadto konieczne będzie wyznaczenie dwóch stanowisk kierowniczych, a to także
wiąże się z wydatkami.
Wójt Zbigniew Woch wyjaśnił, że wąski zakres działalności zakładu wynika
z konieczności ograniczenia albo całkowitego wyeliminowania dotacji z gminy, która
znacznie wpływa na wskaźnik odpisu podatku VAT i obniża go o elementy dotowane
przez gminę. Jak wiadomo od wielu lat staramy się zminimalizować dotacje z gminy do
działalności związanej z dostarczeniem wody i odprowadzeniem ścieków dla
mieszkańców. Aspekt dodatkowego wydatku na stanowisko kierownicze, to tak
naprawdę tylko dodatek funkcyjny i nie może on być przesłanką. Zyski z odliczenia VAT
z dużych inwestycji będą o wiele większe. Utworzenie zakładu będzie korzystnym
rozwiązaniem dla gminy, ale musimy zoptymalizować jego funkcjonowanie.
Jednoznacznie będą wskazane osoby odpowiedzialne za gospodarkę wodno-ściekową,
a w referacie gospodarki komunalnej w gminie pozostaną inne działania.
Radny Jarosław Ślizień zauważył, że na cmentarzach komunalnych także prowadzone
są inwestycje, więc może warto by tę działalność także wcielić do zakładu.
Wójt poinformował, że w zakresie spraw podatkowych, jak i stawek za wodę i ścieki
doradzają gminie profesjonalne firmy i to od nich popłynęły sygnały o takim działaniu.
Wójt podkreślił, że w przypadku każdej działalności mamy do czynienia z innym
wskaźnikiem. Gdyby działalność wodno-ściekowa pozostała w gminie, wskaźnik
odliczenia podatku VAT spadłby do 10-11%.
Przewodniczący stałych Komisji przedstawili pozytywne opinie.
W wyniku głosowania uchwała Nr XXXI1/292/2017 została podjęta jednogłośnie
(14 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.

3

11) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
przyjęcia do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1226F
w miejscowości Podła Góra w zakresie chodnika”.
Przewodniczący stałych Komisji przedstawili pozytywne opinie.
W wyniku głosowania uchwała Nr XXXII/293/2017 została podjęta (13 głosów „za”,
0 „przeciw", 1 „wstrzymujący się") i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
12) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
przyjęcia do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1223F
w miejscowości Podła Góra w zakresie budowy chodnika”.
W wyniku głosowania uchwała Nr XXXII/294/2017 została podjęta (13 głosów „za”,
0 „przeciw", 1 „wstrzymujący się") i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
13) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
przyjęcia do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1223F
w miejscowości Podła Góra w zakresie chodnika”.
Przewodniczący stałych Komisji przedstawili pozytywne opinie.
W wyniku głosowania uchwała Nr XXXII/293/2017 została podjęta (13 głosów „za”,
0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. III

Radna Bożena Szczepańska zgłosiła następujące interpelacje:
nieświecącą lampę przy posesji Nr 19 w Niesulicach,
po budowie chodnika w Niesulicach nie ma rozkładu jazdy autobusów,
podziękowała Starostwu Powiatowemu za wyczyszczenie poboczy drogi powiatowej
w Niesulicach,
- przypomniała o zamontowaniu dodatkowej lampy w Kalinowie.
Radny Mariusz Kuźmicz zgłosił wniosek dot. naprawy przerdzewiałej blachy
w barierce przy moście na drodze powiatowej Skąpe-Cibórz oraz o uporządkowanie terenu
(wycięcie zakrzaczeń i wyrównanie nawierzchni) przy bloku Nr 21 w m. Cibórz, gdzie
zostaną wyznaczone miejsca parkingowe.
-

Radny Karol Dauksza wnioskował o:
- usunięcie z terenu pomiędzy hydrofornią a placem zabaw w Radoszynie
pozostawionego tam samochodu ciężarowego; pojazd od dłuższego czasu jest
zaparkowany w tym miejscu, a w związku z planowaną inwestycją budowy ogrodzenia
placu zabaw, należy go usunąć,
- podjęcie działań w związku z pękającym asfaltem przy studzience kanalizacyjnej przy
posesji Nr 12 w Radoszynie,
- podjęcie działań związanych z naprawą mostu na rzeczce Lisica w ciągu drogi
powiatowej Radoszyn-Łąkie.
Radny poruszył także temat wynajmu stołówki szkolnej w Radoszynie. Pani Dyrektor
wprowadziła całkowity zakaz wynajmu sali na spotkania wiejskie. Jak wiadomo
w Radoszynie nie ma sali wiejskiej i mieszkańcy nie ma gdzie się spotykać. Należy
uporządkować te kwestie, a także te związane z odpłatnością za wynajem stołówki np. na
stypy.
Radny Józef Roszczyk poprosił o podjęcie działań związanych z naprawą mostku na
drodze gminnej z Łąkiego w kierunku Międzylesia.
Radny Krzysztof Szymczak zgłosił potrzebę przycięcia zwisającego konaru akacji,
rosnącej przy drodze powiatowej Międzylesie - Podła Góra (zakręt w lewo przy m. Podła
Góra). Ponadto poinformował, że w odległości około 200 m przed miejscowością Zawiszę
(od strony Podłej Góry) korzeń rosnącego przy drodze drzewa podnosi w dwóch miejscach
asfalt. Zapytał także czy w związku ze śmiercią pracownika, przewiduje się zatrudnienie
kogoś nowego.
Radny Jarosław Ślizień zgłosił następujące interpelacje:
- dwie nieświecące lampy na ul. Chrobrego w Ołoboku,
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dwa podgrzewacze wody w świetlicy wiejskiej powodują zwarcie,
zapytał co wiadomo w temacie oczyszczenia rowu melioracyjnego od wieży ciśnień
do jeziora w Ołoboku,
- wyznaczenia parkingu dla samochodów osobowych przy tzw. czarnym bunkrze
w Ołoboku,
~ ustawienie lustra drogowego przy wyjeździe z ul. Małej na ul. Wojciechowskiego
w Ołoboku,
- usunięcie suchego drzewa przy ul. Wojciechowskiego Nr 61 w Ołoboku.
Radna Zdzisława Mikołajczak wnioskowała:
- dostawienie przęseł płotu betonowego przy sali wiejskiej w Niekarzynie, celem
umożliwienia składowania drewna opałowego do kominka,
- objęcie kontrolą byłego wysypiska śmieci w Niekarzynie, ponieważ ponownie
składowane są tam odpady oraz torowiska, z którego wywożony jest piasek,
- przycięcie topoli rosnących wzdłuż drogi powiatowej Pałck-Niekarzyn.
Sekretarz Alicja Hoppen-Anyszko poinformowała, że przekazywała tę informację
w starostwie i rzekomo drzewa nie rosną przy samej drodze i nie stanowią bezpośredniego
zagrożenia.
Radna Zdzisława Mikołajczak stwierdziła, że drzewa faktycznie nie rosną przy samej
drodze, ale konary pochylają się nad drogą.
Radny Andrzej Sworek w imieniu radnych, sołtysów i mieszkańców z Rokitnicy
i Węgrzynie zgłosił potrzebę przycięcia gałęzi drzew rosnących przy drodze powiatowej
Rokitnica-Węgrzynice. Podczas silniejszych podmuchów wiatru gałęzie łamią się i spadają
na drogę, stanowiąc zagrożenie dla jej użytkowników. Ponadto radny w imieniu swoim,
sołtysa i mieszkańców wnioskował także o naprawę pobocza asfaltowej drogi powiatowej,
przebiegającej przez miejscowość Węgrzynice. Radny zapytał też:
na jakim etapie są plany budowy chodnika Błonie-Węgrzynice,
- kiedy zostanie ogrodzone boisko sportowe w Błoniach,
-- w jaki sposób zostanie rozwiązany w Węgrzynicach problem wód opadowych i stawu
p.poż, ponieważ posesje w dalszym ciągu są zalewane.
Na koniec radny zapytał co robiła gminna koparka podczas prac, związanych z budową
chodnika przy przedszkolu w Ciborzu, kiedy nastąpił wybuch gazu.
Sołtys Darnawy Mirosław Faber zapytał jak przedstawia się sytuacja z zakupem
beczkowozu. Dopytał także o alternatywę dla oczyszczalni ścieków w Ciborzu, w związku
z jej ograniczonymi mocami przerobowymi.
-

Ad. IV
Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
1. Odpowiadając na zapytanie sołtysa Darnawy Wójt wyjaśnił, że I przetarg na zakup
samochodu asenizacyjnego został unieważniony, ponieważ samorząd nie wyraził zgody
na zwiększenie budżetu. Został ogłoszony następny przetarg, także wpłynęła jedna
oferta. Aktualnie jesteśmy na etapie podpisywania umowy. Dostawca ma 11 tygodni na
dostarczenie pojazdu. Usługa najprawdopodobniej zostanie uruchomiona od stycznia
2018 r.
2. W temacie oczyszczalni ścieków w Ciborzu Wójt kontaktował się ze szpitalem, ponieważ
także do niego docierały informacje o możliwych problemach z odbiorem ścieków.
Z informacji jakie uzyskał od szpitala wynika, że oczyszczalnia jest w stanie przyjąć
100 m3 nieczystości na dobę, Ścieki zwożone są w ciągu dnia a w nocy oczyszczane.
Z tego wynika, że zagrożenia dla działania systemu nie powinno być.
Radny Mariusz Kuźmicz przypomniał, że po kontroli wywożenia ścieków, wszyscy na raz
zamawiali usługę. Gdyby terminy wywozu były przestrzegane taka sytuacja nie powinna
mieć miejsca.
Wójt potwierdził, że przy regularnym wywozie, sześć kursów dziennie samochodem
asenizacyjnym, zabezpieczymy potrzeby mieszkańców.
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3. Odnośnie sytuacji z gazociągiem w Ciborzu Wójt wyjaśnił, że nie do szło do wybuchu
gazu, tylko do rozszczelnienia i nastąpiło to w wyniku prowadzenia prac należących do
gminy. Do zdarzenia doszło pomiędzy budynkiem przedszkola a blokiem Nr 20. Miejsce
o którym, mowa nie było objęte przedmiotem przetargu na budowę chodnika.
Prowadzone były tam prace związane z usunięciem pięciu drzew, wymagające użycia
specjalistycznego sprzętu (bliskość zabudowań i linii energetycznych). I to w wyniku
prowadzenia tych prac doszło do uszkodzenia gazociągu. PGE wystąpiło do nas
z roszczeniem w wysokości 2000 zł, które zgłosimy w ramach ubezpieczenia OC.
4. Staw p.poż. w Węgrzynicach - faktycznie przy opadach deszczu staw nie odbiera wody,
ale póki co Starostwo nie wyraziło zgody na włączenie wód opadowych do rowu
chłonnego, bo może to dla nich być kłopotliwe. Być może sytuację uratowałoby
wydłużenie rowu aż do lasu.
Radny Andrzej Sworek poprosił o kopię pisma ze Starostwa w tej sprawie.
Wójt stwierdził, że w Starostwie prowadzone były rozmowy, ale jeśli radny chce pismo to
wystąpimy z pisemnym wnioskiem i poprosimy o odpowiedź.
5. Ogrodzenie boiska sportowego w Błoniach - złożyliśmy wstępne zapytanie do firm
zajmujących się tymi robotami. Niestety harmonogramy prac mają rozpisane na dłuższy
okres. Liczymy jednak, że może uda się wykonać prace przy okazji realizacji innych
zadań na terenie gminy.
Radna Agnieszka Żak-Gwizda opuściła salę posiedzeń godz. 1O10.
6. Chodnik Błonie-Węgrzynice - Starosta Powiatu Świebodzińskiego Pan Zbigniew
Szumski po ostatniej wizytacji dróg na terenie gminy Skąpe, poprosił o kilka dni na
zastanowienie. Aby wzmocnić szanse na wykonanie przedsięwzięcia Wójt zaproponował
montaż finansowy 50 % gmina i 50% starostwo. Po poznaniu decyzji starostwa,
przekaże ją radnym.
Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko wyjaśniła, że decyzja jeszcze nie zapadła,
ponieważ dokumentacja kosztorysowa opiewa na kwotę 320 tys. zł, a nikt takiej kwoty
się nie spodziewał. Temat jest przez nią monitowany na każdym posiedzeniu Zarządu
Powiatu.
Wójt wierzy, że Pan Starosta przychyli się do wniosku gminy. Jeśli to się stanie to i tak
nie wie czy w bieżącym roku uda się inwestycję zrealizować. Podobnie może być
w przypadku pozostałych inwestycji chodnikowych w gminie, jeśli nie uda nam się
znaleźć wykonawców. Gdyby tak się stało, to zadania obligatoryjnie przejdą do realizacji
w 2018 r. Przy okazji Wójt wspomniał, że złożył deklarację partycypowania w kosztach
remontu drogi powiatowej Rokitnica-Węgrzynice w montażu pół na pół ze Starostwem.
Taki temat mógłby być przedmiotem dyskusji w 2018 r. i ewentualnych działań w 2019 r.
Radny Andrzej Sworek przypomniał, że główną przesłanką budowy chodnika BłonieWęgrzynice jest bezpieczeństwo mieszkańców.
Wójt ma nadzieję, że z każdą chwilą jesteśmy bliżej ziszczenia się planów w tym rejonie.
Od 2016 r. mówi o pakiecie budowy chodników przy drogach powiatowych. O jednych
jest mowa w montażu 50:50 inne są wykonywane z kostki chodnikowej przekazanej
przez Starostwo. Z uwagi na obecną kondycję finansową Starostwa, złożył propozycję
współfinansowania inwestycji, aby zwiększyć szansę jej realizacji.
7. Odnośnie wywożenia śmieci na dzikie wysypisko śmieci w Niekarzynie - Wójt
powiedział, że wyśle tam Strażnika Gminnego.
8. Przy budowie chodnika w Ołoboku poruszony zostanie temat wycinki drzew.
9. Wyczyszczenie rowu melioracyjnego od wieży ciśnień do jeziora Czerniak w Ołoboku prace zostały wycenione na ok. 7000 tys. zł. Teraz musimy skonfrontować czy taka
kwota mieści się w dyspozycji budżetowej.
10. Problem z podgrzewaczami wody w świetlicy w Ołoboku należy rozwiązać za środki
pochodzące z funduszu sołeckiego.
11. Zatrudnienie w ZGK - dla prawidłowego funkcjonowania zakładu będziemy musieli
zatrudnić 1 lub 2 osoby, z czego jedna do obsługi wozu asenizacyjnego. Założenia
funkcjonowania Zakładu są takie, aby usługa sprzedaży wody i ścieków zbilansowała się
z kosztami.
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12. Mostek na drodze gminnej z Łąkiego w kierunku Międzylesia - podjęliśmy już czynności
w tym temacie. Przygotowana została uproszczona dokumentacja. Droga została
wyeksploatowana przez samochody wywożące drewno z lasu, dlatego też Wójt planuje
spotkanie z Nadleśniczym i ma nadzieję na uzyskanie kompromisu w kwestii
finansowania prac. Jeśli Nadleśnictwo zgodzi się na partycypację, będzie można
dostosować przejazd dla samochodów o zwiększonym tonażu.
13. Wynajem stołówki w gimnazjum w Radoszynie - na spotkaniu z przedstawicielem
gminy, dyrektorem szkoły i sołtysem Wójt ma nadzieję na wypracowanie kompromisu.
14. Temat studzienki w drodze wojewódzkiej zostanie przekazany do Zarządu Dróg
Wojewódzkich.
15. Sprawa samochodu parkującego przy placu zabaw w Radoszynie zostanie przekazana
Strażnikowi Gminnemu.
16. Problem dotyczący mostku na drodze powiatowej Radoszyn-Łąkie zostanie przekazany
do zarządcy drogi.
17. Parking przy przedszkolu w m. Cibórz - pewne czynności już podjęto.
18. Przerdzewiała barierka w moście na drodze powiatowej Skąpe-Cibórz zostanie
zgłoszona do Starostwa Powiatowego.
19. Dodatkowa lampa oświetlenia ulicznego w Kalinowie - w poniedziałek Wójt umówiony
jest na spotkanie z nowym dyrektorem Enea. Z kwoty 7000 zł na zawieszenie lamp
w Kalinowie Łąkiem udało się zejść do ceny 3000 zł. Podmiot prywatny oferował kwotę
2500 zł. Wójt ma nadzieję, że na spotkaniu temat uda się zamknąć. Dodał, że
dodatkowa lampa w Niekarzynie zostanie zawieszona w ramach stawki ryczałtowej.
Ad. V

W punkcie dot. realizacji uchwał i pracy Wójta w okresie międzysesyjnym Wójt
odniósł się do następujących tematów:
1. Trwają prace termomodernizacyjne w szkole podstawowej w Międzylesiu oraz
Gimnazjum w Radoszynie. Do tej pory zrealizowano prace budowlane na łączną
kwotę 815.193,80 zł. Termin zakończenia robót 30.09.2017 r. Łączna wartość zadań
1 195 216,56 zł. Dzięki inwestycjom zmieni się estetyka szkół, ale przede wszystkim
zmniejszą się koszty ich utrzymania.
2. W dniu 8.09.2017 r. wpłynęło pismo Urzędu Marszałkowskiego w sprawie
przedłużenia oceny wniosku pt. „Zwiększenie miejsc rekreacji w Gminie Skąpe
poprzez budowę ciągu rowerowego w m. Kalinowo oraz budowę odcinka rowerowej
ścieżki turystycznej w m. Ołobok" złożonego w dniu 28.04.2017 r. Ma on zostać
rozpatrzony niezwłocznie wg kolejności wpływu, brak zatem precyzyjnej daty
rozstrzygnięcia naboru. Planowana wartość zadania 382.000,00 zł.
Radna Bożena Szczepańska poinformowała, że mieszkańcy Kalinowa są zawiedzeni,
ponieważ mieli informację, że po inwestycji chodnikowej w Niesulicach następna
będzie właśnie u nich.
Wójt wyjaśnił, że wnioski, które wpłynęły do LGD, opiewająca kwotę niższą niż jest
w ich dyspozycji. Ponieważ nasz wniosek I etap oceny przeszedł, byliśmy przekonani,
że budowę zakończymy jeszcze w 2017 r. Może się jednak okazać, że nastąpi to
dopiero w 2018 r. Przy okazji Wójt wspomniał o inwestycji skanalizowania m. Pałek.
Wydatkowanie środków alokacji 2007-2013 było zadowalające. Niestety nie wiedzieć
dlaczego w 2015 r. wstrzymano procedury i dopiero w styczniu 2017 r. uruchomiono
składanie wniosków i to był dopiero pierwszy termin na zadania kanalizacyjne
z alokacji 2014-2020.
3. W dniu 14.09.2017 r. Gmina Skąpe zamierza złożyć wniosek pn. „Przebudowa drogi
nr 004814F (ul. Chrobrego) w m. Ołobok - etap I i II w ramach programu
wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na
lata 2016 - 2019”. Planowana wartość zadania 1 004 000,00 PLN.
4. W dniu 12.09.2017 r. Gmina Skąpe otrzymała informację z Zarządu Oddziału
Wojewódzkiego ZOSP RP o odbiorze samochodu pożarniczego dla jednostki OSP
Niekarzyn. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
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Lubuskie-2020. Z uwagi na planowaną rozbudowę stanowiska garażowego w Podłej
Górze, kontaktowaliśmy się z Zarządem, aby OSP Niekarzyn otrzymała samochód
w drugim rzucie czyli w październiku br.
Trwa kompletowanie dokumentów w związku z otrzymaną przez Gminę Skąpe
promesą WFOŚiGW dofinansowania zadania „Rozbudowa budynku OSP Podła Góra
o dodatkowe stanowisko garażowe”, Do 30.09.2017 r. ma zostać podpisana umowa
na dofinansowanie w wysokości 70.849,00 zł. Wartość projektu 141.700 zł. Termin
wykonania zadania połowa grudnia.
Zakończyliśmy przebudowę drogi dojazdowej i ciągu pieszego na cmentarzu
komunalnym w Ołoboku - ostateczna wartość zadania 81 148,67 zł;
Trwa budowa chodników/ciągów pieszych w m. Cibórz - szacowana wartość zadania
191 880,00 zł brutto - zakończenie prac planowane do 30.09.2017 r.;
Trwa rozbiórka komunalnego budynku gospodarczego na terenie posesji gminnej
przy ul. Wojciechowskiego 8 w m. Ołobok, Gm. Skąpe - 68 944,40 zł brutto zakończenie do 30.09.2017 r.;
Zakończono budowę ogrodzenia i piłkochwytów na boisku w Radoszynie - 49 834,61
zł brutto. Gmina zakupiła materiał, a po stronie klubu był montaż.
Radny Andrzej Stańczak poinformował, że w przyszłym tygodniu odbędzie się
weryfikacja boiska sportowego w Pałcku. Jest przekonany, że nie będzie ona
pozytywna i trzeba będzie podjąć jakieś czynności.
Od bieżącego tygodnia rozpoczyna się wykonanie ogrodzeń przy placu zabaw
i przedszkolu w Radoszynie, przy placu zabaw w Międzylesiu oraz przy przedszkolu
w Ciborzu, - szacowana wartość zadań 36 993,91 zł brutto;
Trwa wykonywanie remontów cząstkowych dróg oraz odtworzenie dróg polnych
(planowane w ramach FS Pałek) - szacowana wartość prac łącznie 47 039,44 zł
brutto.
Wyłoniony został wykonawca zadania pn. Rozbudowa budynku OSP w Podłej Górze
o dodatkowe stanowisko garażowe ~~ szacowana wartość zamówienia wynosiła
149 894,55 zł brutto, najkorzystniejsza złożona oferta firmy RM System Ryszard
Wojewódka149 400,58 zł brutto, podpisanie umowy 15.08.2017 r., realizacja projektu
do 15.12.2017 r.;
Trwa przetarg na dostawę fabrycznie nowego samochodu asenizacyjnego z funkcją
czyszczenia kanalizacji. Szacowana wartość zamówienia wynosi 608 484,94 PLN.
Jedyna złożona oferta firmy POLCAB Gamoń Sp. j. z Rybnika opiewa na kwotę
639 600,00 PLN - auto na podwoziu DAF.
Na początek przyszłego tygodnia planowane jest ogłoszenie przetargu dla zadania
inwestycyjnego pn.:Przebudowa drogi powiatowej nr 1223 F w m. Ołobok w zakresie
budowy chodnika - planowana wartość zadania 150 000 zł brutto. Zadanie przejęte
od Powiatu Świebodzińskiego. Planowane finansowanie 50%/50%.
Jesteśmy w trakcie przygotowania dokumentacji i wyboru wykonawców dla zadań
brukarskich:
1. Przebudowa drogi wojewódzkiej w zakresie zatoki i chodnika przy cmentarzu
wSkąpem - planowana wartość zadania 40 000,00 zł brutto - projekt przejęty
zZDW;
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1223 F w m. Ołobok - nowe pokrycie chodnika
od ul. Krośnieńskiej do Nadbrzeżnej) - planowana wartość zadania 50 000,00 zł
brutto - projekt z wykorzystaniem materiału pozyskanego z Powiatu
Świebodzińskiego tj. 350 m2 kostki;
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1226F w m. Podła Góra w zakresie chodnika
(odcinek od wjazdu do miejscowości do wjazdu do gospodarstwa Pana Kusia) planowana wartość zadania 30 000,00 zł brutto - projekt z wykorzystaniem
materiału pozyskanego z Powiatu Świebodzińskiego.
Planujemy również w najbliższym czasie rozbiórkę zniszczonych i montaż nowych
wiat przystankowych w m. Zawiszę i Radoszyn (wyjazd na Skąpe) - planowana
wartość zadania 7 000,00 zł brutto. Wójt zwrócił uwagę, że od następnego budżetu
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musimy wypracować model dotyczący zakupu wiat przystankowych ~ czy ma to się
odbywać ze środków gminnych czy z funduszy sołeckich.
Radny Mariusz Kuźmicz jest zdania, że wiaty są mało odporne na wandalizm.
Przewodnicząca Rady ogłosiła 5 minutową przerwę w obradach.
Ad. VI

Wójt Zbigniew Woch przedstawił analizę
(w załączeniu).

prowadzonych

prac inwestycyjnych

Ad. VII

Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko przypomniała, że do końca września muszą
odbyć się zebrania wiejskie poświęcone wydatkom środków z funduszu sołeckiego.
Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska zapytała o organizację święta
Niepodległości.
Sekretarz odpowiedziała, że w bieżącym roku odbędzie się ono w Ołoboku, ponieważ
z inicjatywy Kierownika Gminnej Biblioteki Pani Moniki Malinowskiej, złożony został wniosek
o dofinansowanie organizacji. Ponadto mąż Pani Kierownik, który jest pułkownikiem wojska
polskiego, zaproponował wręczenie w tym dniu odznaczeń dla zasłużonych mieszkańców
gminy.
Przewodnicząca Rady zauważyła, że członkowie zespołu śpiewaczego „Błękit”
z Ołoboku przygotowywali się na organizację tej uroczystości w przyszłym roku, kiedy to
będziemy obchodzili 100 rocznicę odzyskania niepodległości oraz 10 lecie zespołu
z Ołoboku.
Sekretarz nie widzi problemu, aby w 2018 r. uroczystość odbyła się w Ołoboku.
Ad. VIII

Punkt ten dotyczył przyjęcia protokołu XXXI 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 XXXII sesji Rady Gminy Skąpe o godz. 1155.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodnicząca Rady Gminy
Halina/sioszyńska

Protokół sporządziła: Ilona Żalisz
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