PROTOKÓŁ Nr XXXVII/2018
z sesji Rady Gminy Skąpe
z dnia 22 lutego 2018 r.

Przewodnicząca Rady Gminy Halina Staszyńska otworzyła o godzinie 9— obrady
XXXVII sesji Rady Gminy Skąpe. Przywitała zebranych radnych, Wójta Gminy Zbigniewa
Wocha, Sekretarza Gminy Alicję Hoppen-Anyszko, Skarbnika Gminy Brygidę Sewohl, oraz
przybyłych sołtysów i mieszkańców gminy. Szczególnie miło przywitała nowo wybranego
sołtysa miejscowości Niesulice Tomasza Roskowińskiego. Stwierdziła, że na stan 14
radnych obecnych jest 13 osób (nieobecni: Mateusz Zywert - lista obecności w załączeniu),
więc podjęte uchwały będą miały moc obowiązującą. Następnie zaproponowała, aby do
przesłanego porządku posiedzenia wprowadzić uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym. 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 2018 rok,
2) o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz
wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości ich wynagrodzenia,
3) o zmianie uchwały w sprawie opłaty miejscowej na terenie Gminy Skąpe,
4) o zmianie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych
zaliczonych do sektora finansów publicznych prowadzonym przez Gminę Skąpe,
5) przyjęcia do realizacji zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1223F
w miejscowości Ołobok w zakresie wybranych odcinków chodników",
6) wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżaw w trybie bezprzetargowym,
7) wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Skąpe nieruchomości oznaczonej
geodezyjnie nr 446/10t obręb Skąpe,
8) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym.
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 XXXVI 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 2018 rok.
Skarbnik Gminy Brygida Sewohl poprosiła o wprowadzenie do projektu uchwały
następujących zmian:
Zwiększenie planu dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej o 8.000,00zł.
Zwiększenie planu wydatków o 8.000, OOzł na dotację dla zakładu budżetowego na
zakup urządzeń BHP.
Przewodniczący stałych Komisji przedstawili pozytywne opinie nt. przedmiotowej
uchwały.
W wyniku głosowania uchwała Nr XXXVI1/336/2018 została jednogłośnie podjęta
(13 głosów „za”, 0 „przeciw", 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
2) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały o zmianie
uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia
inkasentów i określenia wysokości ich wynagrodzenia.

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Przewodniczący stałych Komisji przedstawili pozytywne opinie nt. przedmiotowej
uchwały.
W wyniku głosowania uchwała Nr XXXVII/337/2018 została jednogłośnie podjęta
(13 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały o zmianie
uchwały w sprawie opłaty miejscowej na terenie Gminy Skąpe.
Przewodniczący stałych Komisji przedstawili pozytywne opinie nt. przedmiotowej
uchwały.
W wyniku głosowania uchwała Nr XXXVI1/338/2018 została jednogłośnie podjęta
(13 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały o zmianie
uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczonych
do sektora finansów publicznych prowadzonym przez Gminę Skąpe.
Przewodniczący stałych Komisji przedstawili pozytywne opinie nt. przedmiotowej
uchwały.
W wyniku głosowania uchwała Nr XXXVII/339/2018 została jednogłośnie podjęta
(13 głosów „za", 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się") i stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
przyjęcia do realizacji zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1223F
w miejscowości Ołobok w zakresie wybranych odcinków chodników”.
Przewodniczący stałych Komisji przedstawili pozytywne opinie nt. przedmiotowej
uchwały.
W wyniku głosowania uchwała Nr XXXVI1/340/2018 została jednogłośnie podjęta
(13 głosów „za”, 0 „przeciw", 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżaw w trybie bezprzetargowym.
Przewodniczący stałych Komisji przedstawili pozytywne opinie nt. przedmiotowej
uchwały.
W wyniku głosowania uchwała NrXXXVII/341/2018 została jednogłośnie podjęta
(13 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Skąpe nieruchomości oznaczonej
geodezyjnie nr 446/10, obręb Skąpe.
Przewodniczący stałych Komisji przedstawili pozytywne opinie nt. przedmiotowej
uchwały.
W wyniku głosowania uchwała Nr XXXVI1/342/2018 została jednogłośnie podjęta
(13 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym.
Przewodniczący stałych Komisji przedstawili pozytywne opinie nt. przedmiotowej
uchwały.
W wyniku głosowania uchwała Nr XXXVII/343/2018 została jednogłośnie podjęta
(13 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.

Ad. III
Radny Andrzej Sworek wnioskował o:
- naprawę pobocza drogi powiatowej Rokitnica-Węgrzynice,
naprawę pobocza drogi powiatowej w m. Węgrzynice,
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naprawę praktycznie nieprzejezdnej brukowej drogi powiatowej w m. Węgrzynice,
zniszczonej przez tranzyt pojazdów uczestniczących w budowie autostrady A2,
a nie przez sprzęt rolniczy.
Następnie radny poruszył temat usługi wywozu nieczystości płynnych. W trakcie
przygotowań do realizacji usługi mówione było, że wywóz możliwy będzie także
w godzinach popołudniowych, a póki co usługa świadczona jest w godzinach od 800 do
14 . Wnioskował także o rozważenie możliwości uiszczania opłat za wywóz
nieczystości płynnych w innej formie niż tylko gotówką oraz rozwiązanie problemu
wywozu nieczystości płynnych od właścicieli małych zbiorników bezodpływowych
(łączenie szamb). Radny zwrócił także uwagę na wysokość opłaty. Mieszkańcy są
oburzeni kwotą 10 zł/m3. Była mowa o wyrównywaniu szans, a tym czasem okazuje się,
że właściciele szamb płacą więcej za wywóz nieczystości płynnych, a solidarnie płacili
za budowę kanalizacji. Na zakończenie radny zapytał o kwestię dopłat do budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków.
Wójt Zbigniew Woch przypomniał, że na ostatniej sesji mówił o tym, że w ślad za usługą
wywozu nieczystości płynnych, będziemy mieli możliwość dokładniejszej kontroli
wywozu. Z naszych obliczeń wynika, że liczba szamb do obsłużenia, jest zbyt duża dla
jednego samochodu. Dlatego właśnie samorząd musi rozważyć czy lepszym
rozwiązaniem będzie zakup 2 samochodu czy dopłaty do budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków. Ponieważ decyzja może mieć odzwierciedlenie dopiero
w budżecie na 2019 r., temat pozostawia do dyskusji na okres letnio-jesienny. Jeżeli
oczywiście samorząd chce wcześniej zając się tematem, to ma taką możliwość. Jednak
z przyczyn, o których Wójt wcześniej wspomniał, wydaje się, że okres letnio-jesienny
będzie właściwy.
Radny Józef Roszczyk poinformował, że w miejscowości Łąkie wybudowano około 50
nowych domów i z uwagi na zwiększony ruch pojazdów powstał problem z drogami
gminnymi. W związku z powyższym radny wnioskował o naprawę gminnej drogi gruntowej
w m. Łąkie (odcinek 200 m. pomiędzy drogą powiatową a gminną brukową i odcinek
pomiędzy drogą powiatową a gminną asfaltową). Zapytał także o działania związane
z budową świetlicy wiejskiej w Łąkiem.
Radny Jarosław Ślizień zapytał o możliwość utwardzenia nawierzchni ulicy
Strumykowej wOłoboku (do ul. Akacjowej) oraz o zapowiedzianą wycieczkę do kopalni
w Radoszynie.
Radna Ewa Kasprzak poprosiła o udzielenie odpowiedzi na interpelację mieszkańców
Międzylesia dot. naprawy drogi.
Radny Karol Dauksza ponowił wniosek o usunięcie zaparkowanego przy placu zabaw
w Radoszynie samochodu ciężarowego. Ponadto poinformował, że przy wejściu na
zlokalizowany przy blokach teren rekreacyjny (za byłym składem opału) mieszkańcy zwożą
odpady i tworzy się wysypisko śmieci. Zgłosił także konieczność remontu mostków na
rzeczce Lisicy (droga powiatowa Radoszyn-Łąkie). Ponadto ponowił wniosek
o zlikwidowanie zagłębienia terenu, w którym tworzy się zastoisko wody, pomiędzy
kościołem a byłą remizą strażacką w Radoszynie, na który nie otrzymał jeszcze odpowiedzi.
Radna Zdzisława Mikołajczak zapytała kiedy kontynuowane będzie udrożnianie dróg
polnych. Poinformowała, że na drodze powiatowej z Pałcka do Nlekarzyna zostały zasypane
dziury, a do zrobienia pozostał jeszcze odcinek Niekarzyn-Kępsko.
Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko poinformowała, że zgłosiła uwagę
w Starostwie i otrzymała odpowiedź, że remont odcinka z Niekarzyna do Kępska będzie
kontynuowany.
Radna wnioskowała także o nawiezienie tłucznia na drogę prowadzącą do stolarni
w Niekarzynie oraz poprosiła o interwencję, w związku z występującymi w Niekarzynie
w ostatnim czasie kradzieżami i bójkami.
Sołtys Niekarzyna Benita Robińska wnioskowała o dobudowanie w Niekarzynie
odcinków chodników od przystanku autobusowego do budynku przedszkola oraz od
przystanku autobusowego do dużego bloku. Zgłosiła także naprawę nawierzchni drogi
brukowej przy posesji Nr 11 oraz przy posesji Nr 40 w Niekarzynie (mostek).

-
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Radna Zdzisława Mikołajczak dodała, że temat drogi przy posesji Nr 40 zgłaszany
jest już 4 rok. Doraźne prace naprawcze nie przynoszą oczekiwanego efektu. Zdaniem
radnej niezbędne jest zerwanie ok. 50 m bruku i ułożenie go od nowa.
Sołtys Benita Robińska poinformowała także, że po inwestycji powiatowej dot
wyrównania pobocza drogi w Niekarzynie na odcinku od szkoły w kierunku Kępska,
nierówności w poboczu są większe niż przed pracami. Na zakończenie poruszyła temat
wody wyciekającej na drogę w Niekarzynie od krzyża w stronę remizy strażackiej.

Ad. IV
Wójt Zbigniew Woch zabierając głos powitał nowego sołtysa m. Niesulice Pana
Tomasza Roskowińskiego. Pogratulował mu wyboru i przede wszystkim odwagi w pełnieniu
funkcji sołtysa. Poinformował radnych, że Pan Roskowiński zdecydował się także
kandydować na radnego, a ponieważ do Krajowego Biura Wyborczego zgłoszono tylko jeden
komitet wyborczy wnioskuje, że za około 2 miesiące Pan Tomasz zasiądzie przy sole
z pozostałymi radnymi.
Następnie Wójt odniósł się do zgłoszonych interpelacji, wniosków i zapytań.
1. Usługa wywozu nieczystości płynnych - jest to początek działalności. Jesteśmy na
etapie rozstrzygnięcia o naborze osoby obsługującej wóz asenizacyjny. Póki co
samochodem jeździ pracownik Referatu Gospodarki Komunalnej, więc usługa odbywa
się w godzinach od 8°°- 1400. Po zatrudnieniu nowego pracownika zastanowimy się nad
zmianą tych godzin. Co do tematu uiszczania opłat za wywóz, Wójt nie widzi
przeciwwskazań do innej formy płatności niż tylko gotówka. Temat przekaże do
przeanalizowania. W temacie łączenia małych szamb, szansę Wójt upatruje
w nawiązaniu umowy na odbiór nieczystości płynnych ze wspólnotą mieszkaniową
w m. Zawiszę.
Po opróżnieniu małego szamba, wóz asenizacyjny będzie można
zapełnić nieczystościami ze wspólnoty w Zawiszy.
W kwestii opłaty za wywóz 1 m3 nieczystości Wójt poinformował, że gmina jest obecnie
na etapie przygotowywania wniosku taryfowego na stawkę za wodę i ścieki. Zgodnie
z przepisami organem ustalającym wysokość stawki będzie Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Wójt przypomniał, że stawki na 2018 r. nie
uwzględniały podwyżki ustalonej przez szpital w Ciborzu. Po ich wkalkulowaniu nowa
stawka za odbiór 1 m3 ścieków będzie bardziej zbliżona do kwoty 10 zł. W związku
z powyższym Wójt nie uważa, aby dzisiaj obowiązująca cena za wywóz 1 m3
nieczystości płynnych była krzywdząca dla mieszkańców. W gminie Świebodzin opłata
dla mieszkańca gminy wynosi 18 zł/m3 a dla pozostałych 23 zł/m3. Pozostałe gminy
ogólne nie świadczą takiej usługi dla mieszkańców. W tej chwili do odbioru nieczystości
z szamb gmina dopłata ok. 4 zł, a do kanalizacji 0,99 zł. Zgodnie z tym co mówił
wcześniej, póki co opłata wynosi 10 z/m3, a z czasem ujednolicimy stawki.
Radny Andrzej Sworek zwrócił uwagę, że budowa kanalizacji kosztowała więcej niż
zakup samochody asenizacyjnego.
2. Drogi gminne i powiatowe - Wójt podkreślił, że od wielu lat mówi się o tym, że jeśli nie
pojawi się instrument wsparcia finansowego dla gmin i powiatów, to niedługo po drogach
tych nie da się jeździć. Niestety zima przyspiesza także degradację dróg o konstrukcji
tłuczniowo-gruntowej. Jedyne co możemy zrobić to zakupić tłuczeń i załatać dziury, choć
wiemy, że przyniesie to krótkotrwały efekt.
Radna Zdzisława Mikołajczak wnioskowała o przełożenie 50 m nawierzchni brukowej.
Taka inwestycja może kosztować ok. 20-20 tys. zł, a budżecie na 2018 r. na drogi mamy
zapisaną kwotę 40 tys. zł.
Mieszkańcy Międzylesia wnioskują o naprawę gminnej drogi gruntowej prowadzącej do
ich nieruchomości. W tamtej lokalizacji zaplanowaną mamy budowę oświetlenia, więc
wydaje się, że mieszkańcy mogą podjąć decyzję, którą inwestycję wybierają.
Subwencja oświatowa na 2018 r. została nam pomniejszona o kwotę 300 tys. zł. Do
realizacji zaplanowanych celów musimy te środki znaleźć i albo sprzedamy mienie
gminne albo zrezygnujemy z pewnych zaplanowanych zadań.
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3.
4.

5.

6.

7.

8.

Dzisiaj prosi o podjęcie decyzji co do terminu zakupu tłucznia. Czy mamy to zrobić już
teraz czy w okresie wiosennym jak co roku. O kwestiach związanych z inwestycjami na
drogach przy budżecie 40 tys. zł nie ma co właściwie mówić i nie mówi tego po to, aby
się usprawiedliwiać tylko opisuje sytuację jaka jest.
Wyciek wody na drogę w Niekarzynie - temat jest znany od lat i niestety związany jest
z wodami.
Budowa świetlicy wiejskiej w Łąkiem - jesteśmy na etapie przygotowywania
dokumentacji. Teren przyległy do planowanej budowy, jest pod opieką konserwatora
zabytków. Mieliśmy pewne problemy dotyczące uzgodnień i zmienialiśmy decyzję
o warunkach zabudowy terenu.
Radny Andrzej Stańczak zapytał o lokaiizację świetlicy.
Wójt poinformował, że jest to teren we wsi, obok dawnego cmentarza.
Radny Andrzej Stańczak uważa, że lepsze miejsce byłoby przy placu rekreacyjnym.
Wójt wyjaśnił, że lokalizacja po wielu dyskusjach została wskazana przez mieszkańców.
Oświetlenie na ul. Małej w Ołoboku - lokalizacja nie jest wskazana do dokumentacji, ale
jeśli jest potrzeba będzie przedmiotem analizy.
Kopalnia PGNiG - kopalnia w Radoszynie jest 2 w województwie pod względem
wielkości. Wójt otrzymał zgodę na wycieczkę dla samorządowców po uprzednim
powiadomieniu.
Tłuczeń na drogę do stolarni w Niekarzynie - Wójt podziela argumenty radnej co do
zasadności nawiezienia tłucznia na tę drogę.
Radna Zdzisława Mikołajczak zapytała czy geodeta wydzielił drogę polną z Niekarzyna
do Głogusza. Mieszkańcy zobowiązali się sami wyciąć drzewa na potrzeby świetlicy
wiejskiej.
Wójt poprosił radną o kontakt w tej sprawie w przyszłym tygodniu.
Budowa chodników w Niekarzynie ~ odnośnie chodnika od przystanku autobusowego do
przedszkola to pisma w tej sprawie zostały już przygotowane. Z kolei chodnik od
przystanku do bloku jest już dużym przedsięwzięciem finansowym i dobrze wpisuje się
w przedsięwzięcia podziemnymi, na które niestety nie mamy wpływu.

Ad. V
W tym punkcie Wójt przedstawił informację o realizacji uchwał Rady Gminy i pracy
Wójta w okresie międzysesyjnym.
1. Dofinansowanie do remontu kościoła w Pałcku - wspieramy pomocą w przygotowaniu
wniosku do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie remontu kościoła w zakresie
odnowienia wnętrza kościoła. Odbyłem również spotkanie z radnym sejmiku i wice
Marszałkiem Województwa Lubuskiego oraz Panią konserwator w tej sprawie.
2. Remont kościoła w Rokitnicy - konieczne było przedłużenie ważności dokumentacji.
Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej z Ołoboku będzie starał się o dofinansowanie ze
Starostwa Powiatowego.
3. Zakończyła się rozbudowa OSP w Podłej Górze.
4. 05 lutego otwarto przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Pałek z przesyłem do
Skąpego. Wartość kosztorysowa zadania: 6 480 909,35 zł. Do przetargu stanęły dwie
firmy: „EKO-WOD” Sp. z o.o. z ofertą na kwotę 7 589 100,00 zł oaz konsorcjum
„Niewiadomski” na kwotę 6 109 858,30 zł. Planowany termin wykonania prac:
15.10.2018 r.
5. 08 lutego otwarto przetarg na budowę systemu wodociągowego dla m. Radoszyn.
Wartość kosztorysowa zadania: 1 047 878,13 zł. W postępowaniu złożyły oferty 4 firmy
z czego najtańsza na kwotę 746 989,81 zł. Planowany termin wykonania prac:
30.09.2018 r.
6. W trakcie przygotowań są kolejne przetargi: na remont ul. Chrobrego w Ołoboku, na
budowę ścieżki Kalinowo-Niesulice, na wymianę chodników w Ołoboku.
Radny Andrzej Stańczak zapytał czy remont u). Chrobrego w Ołoboku będziemy
wykonywali tylko ze środków własnych bez dofinansowania.
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Wójt odpowiedział, że będzie wnioskował o zmianę budżecie polegającą na
zabezpieczeniu środków na tę inwestycję. Niestety stracił już nadzieję na uzyskanie
dofinansowania dla tej inwestycji. Zdaje sobie sprawę z tego, że może budzić
wątpliwości czy gminę na to stać. Wójt ma świadomość, że kosztorysowe mówimy o
kwocie 500 tys. zł więcej. Ponadto nie mamy pewności, że na realizację zadania znajdą
się wykonawcy.
Radny Piotr Olszewski stwierdził, że przyzwyczailiśmy się do tego, że możemy korzystać
ze środków unijnych, a z tego co się obserwuje, może się okazać, że tych środków już
nie będzie. Ponadto zwrócił uwagę, że nie prawdą jest, że Polska więcej środków do
Unii wpłaciła niż otrzymała.
Radny Andrzej Stańczak zauważył, że subwencji oświatowej otrzymamy 300 tys. zł
mniej, dodatkowo na remont ulicy Chrobrego przeznaczymy 500 tys. zł. Radnemu
wydaje się, że w miejscowości Ołobok realizuje się zbyt dużo inwestycji w porównaniu
do pozostałych wsi.
Wójt Zbigniew Woch poinformował, że temat zmian w budżecie będzie przedmiotem
następnego posiedzenia komisji i sesji i wtedy każdy będzie mógł wypowiedzieć się na
ten temat.
Radny Andrzej Sworek opuścił posiedzenie o godz. 1O40.
7. Wójt poinformował, że obył spotkanie z szefem zarządu Celowego Związku Gmin
CZG12 o ewentualnym przystąpieniu gminy Skąpe do Związku. Związek ten powstał
z pomysłu wspólnego rozwiązywania problemu gospodarki odpadami w ramach
współpracy gmin. W ramach efektu ostatecznego od marca 2003 roku w pełni
funkcjonuje wybudowany w Długoszynie (gm. Sulęcin) Zakład Unieszkodliwiania
Odpadów Komunalnych (ZUOK), który obecnie obsługuje ponad 150 000 mieszkańców
z terenu 15 gmin CZG-12 (do Związku dołączyły gminy: Łagów i Bledzew). Jak wiadomo
dzisiaj w województwie Lubuskim funkcjonują cztery obszary gospodarki odpadami
z funkcjonującymi regionalnymi instalacjami. W naszym obszarze do 2017r.
funkcjonowały 3 instalacje, a dzisiaj pozostała jedna w Kiełczu oddalona od nas
o 80 km, w której cena jest o ok. 100% wyższa niż w zamkniętych instalacjach.
CZG12 ma swoją instalację Długoszynie, ale w Bukowcu zorganizowany jest
przeładunek. W związku z powyższym w najbliższym czasie Wójt będzie chciał szerzej
omówić temat.
Radny Krzysztof Szymczak opuścił posiedzenie o godz. 1045.
Radny Piotr Olszewski z uwagi na fakt, że w Darnawie nie będzie budowana
kanalizacja sanitarna, zgłosił potrzebę gruntownego remontu powiatowej drogi brukowej
w Darnawie.
Ad. VII

Radny Jarosław Ślizień zapytał czy zgłaszany przez niego problem wyjazdu z ul.
Kościelnej w Ołoboku jest monitorowany.
Sekretarz Alicja Hoppen-Anyszko poinformowała, że zgłosiła wniosek w Powiecie
i będzie on przedstawiony na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa.
Radna Zdzisława Mikołajczak poinformowała, że z budynku pałacu w Niekarzynie
ściągana jest nowa dachówka. Radna prosi o powiadomienie w miarę możliwości właściciela
obiektu.
Radny Piotr Olszewski jest zdania, że jedynym rozwiązaniem jest szybkie
powiadomienie policji i złapanie złodziei na gorącym uczynku.
Ad. VIII

Punkt ten dotyczył przyjęcia protokołu XXXVI 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.
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Ad. IX

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska
zamknęła obrady XXXVII sesji Rady Gminy Skąpe o godz. 1O50.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Przewodn

Halinę

ii

Rady Gminy

zynska

Protokół sporządziła: Ilona Żalisz
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