PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2018
z sesji Rady Gminy Skąpe
z dnia 23 marca 2018 r.

Przewodnicząca Rady Gminy Halina Staszyńska otworzyła o godzinie 9— obrady
XXXVIII sesji Rady Gminy Skąpe. Przywitała zebranych radnych, Wójta Gminy Zbigniewa
Wocha oraz przybyłych sołtysów i mieszkańców gminy. Szczególnie miło przywitała
zaproszonych gości w osobach Pana Bogdana Czajkowskiego z Rejonowego Związku
Spółek Wodnych w Świebodzinie, Pana Sławomira Kozieła opracowującego lokalny program
rewitalizacji Gminy Skąpe
oraz Państwa Agnieszkę i Grzegorza Mróz z pracowni
urbanistycznej ARKOM. Stwierdziła, że na stan 14 radnych obecnych jest 10 osób
(nieobecni: Mateusz Zywert, Zdzisława Mikołajczak, Mariusz Kuźmicz, Agnieszka ŻakGwizda - lista obecności w załączeniu), więc podjęte uchwały będą miały moc obowiązującą.
Następnie zaproponowała, aby do przesłanego porządku posiedzenia wprowadzić uchwałę
w sprawie przyjęcia do realizacji zadań dotyczących budowy ścieżki rowerowej w m.
Kalinowo oraz budowy odcinka rowerowej ścieżki turystycznej w m. Ołobok. 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.
Gospodarka wodna i melioracyjna na ternie Gminy Skąpe w świetle nowych uregulowań
prawnych, spotkanie z przedstawicielem Rejonowego Związku Spółek Wodnych w
Świebodzinie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Zielonej
Górze.
III.
Przedstawienie założeń programu rewitalizacji Gminy Skąpe.
IV.
Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2018 rok,
2) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Skąpe na lata 2018-2030,
3) zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Skąpe oraz zasad ich zbywania,
nabywania i wykupu,
4) emisji obligacji Gminy Skąpe oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
5) programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt,
6) stwierdzenia
zgodności
ustaleń
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego wsi Niesulice i terenów przyległych,
7) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Niesulice
i terenów przyległych,
8) wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżaw w trybie bezprzetargowym,
9) podziału Gminy Skąpe na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów
i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,
10) podziału Gminy Skąpe na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic
oraz siedzib obwodowych komisji,
11) przyjęcia do realizacji zadań dotyczących budowy ścieżki rowerowej w m. Kalinowo
oraz budowy odcinka rowerowej ścieżki turystycznej w m. Ołobok.
V.
Interpelacje, wnioski i zapytania.
VI.
Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
VII.
Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy i pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
VIII.
Roczne sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2017 r.
IX.
Informacja z działalności stałych Komisji Rady Gminy Skąpe w 2017 r.
X.
Sprawy różne.
XI.
Przyjęcie protokołu XXXVII sesji Rady Gminy Skąpe.
XII.
Zamknięcie obrad.

Ad. II
Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska poinformowała, że od 1 stycznia br.
powstała nowa instytucja pn. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. W związku
z powyższym zastanawia co zmieni się dla mieszkańców.
Wójt Zbigniew Woch na początek usprawiedliwił nieobecność przedstawiciela Wód
Polskich. Instytucja ta jest we wstępnej fazie organizacji i nie do końca zostały opisane
kompetencje. Wójt osobiście kontaktuje się z dyrektorem Zarządu Zlewni w Zielonej Górze
i zapoczątkuje temat melioracji i cieków wodnych na terenie gminy. Następnie Wójt przywitał
Pana Bogdana Czajkowskiego z Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Świebodzinie
i stwierdził, że nadszedł już czas, aby w szerszym gronie porozmawiać o problemach
i szerszym wejściu spółek na teren gminy. Dodał, że aktualnie największy problem
z wysokim stanem wód gruntowych mamy na terenie wsi Pałek. Dlatego musimy się
spotykać i wspólnie starać się rozwiązać problemy. Taka była idea dzisiejszego spotkania.
Pan Bogdan Czajkowski przedstawiciel Rejonowego Związku Spółek Wodnych
w Świebodzinie omówił strukturę organizacyjną Spółek, liczbę członków, odcinki cieków
wodnych będących pod opieką Spółek na terenie gminy oraz dochody z tytułu składek
członkowskich i dotacji z budżetu Gminy.
Wójt Zbigniew Woch dodał, że czasami gmina zleca Spółkom wykonanie pewnych
zadań.
Bogdan Czajkowski potwierdził, że takie sytuacje się zdarzają. W ubiegłym roku
gmina zleciła zadanie na kwotę 1200 zł. W przypadku miejscowości Pałek, gdzie stan wód
gruntowych jest wysoki, potrzeba będzie większych nakładów.
Radny Jarosław Ślizień zapytał o stałe koszty funkcjonowania Spółek.
Bogdan Czajkowski odpowiedział, że nie ma takich danych, ale na te koszty składają
się: utrzymanie biura, energia elektryczna, gaz, abonamenty telefoniczne.
Radny Jarosław Ślizień zapytał o możliwość wyczyszczenia rowu w m. Ołobok od
wieży ciśnień w kierunku odbiornika.
Bogdan Czajkowski odpowiedział, że rozmawiał na ten temat z Wójtem i prace
zostaną zlecone jak odpuszczą mrozy.
Radny Andrzej Stańczak zapytał o wysokość składek członkowskich.
Bogdan Czajkowski wyjaśnił, że dla każdej wsi składka jest inna i zależy ona od
hektara zmeliorowanego.
Sołtys Darnawy Mirosław Faber zapytał pod jakie służby podlega rzeczka Słomka,
która od bardzo wielu lat nie była czyszczona.
Bogdan Czajkowski odpowiedział, że kanałem tym zarządzają Wody Polskie.
Radny Piotr Olszewski dodał, że około dwa lata temu zgłaszał ten problem radnemu
Zbigniewowi Kołodziejowi. W efekcie zgłoszenia wyczyszczono tylko fragment cieku a
pozostałego nie ruszano, ponieważ teren wokół nie był użytkowany. Radny podkreślił, że
teren nie był użytkowany właśnie ze względu na jego zalanie.
Sołtys Pałcka Grzegorz Kacprzyk stwierdził, że Wójt zna problem z wodami w Pałcku,
ale do tej pory nic nie zaradził. Przez zaniedbania teraz cierpi zwykły człowiek. Ostatnio przy
temperaturze minus 15 stopni mieszkańcy mieli wodę piwnicy. Gmina powinna zadbać o to,
aby tej wody nie było, a problem jest już od wielu lat. Mieszkańcy chcą pozwolenia na
wypompowywanie wody z piwnic. Strażnik poucza, policja straszy, a starostwo także
zakazuje pompowania wskazując gminę jako winnego. Zwykły obywatel wobec takiej sytuacji
czuje się bezradny. Tak naprawdę woda we wsi jest z trwałego niedbalstwa. Nawet
z gminnego budynku mieszkalnego szambo nie jest wywożone. Sołtys prosi o podjęcie
konkretnych działań, bo jeśli tak się nie stanie, pójdzie ze sprawą dalej.
Wójt Zbigniew Woch odnosząc się do słów sołtysa Kacprzyka stwierdził, że połączył
on kilka wątków. Z problemem wysokich wód gruntowych boryka się wiele miejscowości
w gminie. Jak wspomniał na początku mamy do czynienia z nową sytuacją. Od stycznia
powołano nową instytucję. Obiecał, że wstępnie spróbuje zdiagnozować winnego wysokiego
stanu wód, ale obawia się, że tak jednoznacznie to się nie uda. Sytuacja nie jest wynikiem
nieudolności. Jako gmina nie jesteśmy w tej materii odosobnieni. Niestety prawda jest taka,
że meliorowanie w Polsce zakończyło się w latach 80-tych. Od tego czasu państwo
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wyłączyło się z polityki wodnej. Jeżeli główny ciek w obszarze nie jest meliorowany, to nie
ma mowy o melioracji jego dopływów. Jedyne co dzisiaj możemy zrobić, to przeznaczyć
większe środki finansowe na czyszczenie cieków i namówić niezrzeszonych do przystąpienia
do Spółek Wodnych.
Wójt nie czuje się na siłach, aby problem szybko rozwiązać, ponieważ nie zna się na tym.
Dzisiejsze spotkanie ma na celu zapoczątkowanie rozmów i doprowadzenie do
zdiagnozowania problemu i jego rozwiązania.
Radni Agnieszka Żak-Gwizda i Mariusz Kuźmicz przybyli na posiedzenie o godz. 940.
Sołtys Grzegorz Kacprzyk dodał, że zakręt na drodze we wsi jest do przebudowy i od
wielu lat nic w tej sprawie nie zrobiono a mieszkańców straszy się nadzorem prawnym.
Wójt jest zdania, że najpierw należy się spotkać i rozmawiać, a dopiero później
oceniać. Staw we wsi miał odprowadzenie do rzeki, a przez wiele lat go nie czyszczono
i teraz trzeba by go odbudować. Na dzisiaj jest potrzeba wyczyszczenia stawu we wsi i
odprowadzenia wody z części wsi koło kościoła poza miejscowość. Pewnie do wykonania są
jeszcze inne prace, ale o tym należy rozmawiać z tymi, którzy się na tym znają.
Radna Halina Staszyńska uważa, że wiele zależy od pogody. W ubiegłym roku
mieliśmy mokre lato i może to miało wpływ na tę sytuację.
Sołtys Pałcka Grzegorz Kacprzyk odnośnie terenu przy kościele stwierdził, że park
nie jest własnością wioski, tylko osoby prywatnej i dzisiaj jesteśmy w łasce u tej osoby, żeby
wejść na teren z kanalizacją. Staw w parku przy kościele jest w dużo gorszym stanie niż ten
we wsi. Sołtys stwierdził, że często spotyka się z rolnikami z gmina spoza woj. lubuskiego,
którzy pochlebnie wypowiadają się na temat naszej ziemi. Sami gospodarująca 5-6 klasach,
ale u nich i gospodarka wodna i chodniki są w normalnej kulturze. W Pałcku niestety źle to
wygląda.
Radny Józef Roszczyk poinformował, że na jeziorze Trzeboch wystąpił problem
wysokiej wody. Kanał pomiędzy jeziorem Trzeboch a jeziorem Ciborze jest zanieczyszczony
i przez to poziom wody wzrósł.
Bogdan Czajkowski odpowiedział, że w takiej sytuacji Wójt powinien zlecić
czyszczenie kanału od tamy na odcinku od tamy do starego młyna. Na pewno dużym
problemem są też tamy bobrowe.
Radny Andrzej Stańczak opuścił posiedzenie o godz. 950.
Zdaniem radnego Krzysztofa Szymczaka w przypadku miejscowości Pałek
powinniśmy podjąć radykalne środki odnośnie pomocy mieszkańcom. Niedopuszczalna jest
sytuacja, że zakazuje się im wypompowywania wody z piwnic. Powinniśmy pomóc
przynajmniej doraźnie.
Radna Halina Staszyńska podkreśliła, że zakaz wypompowywania wody dotyczył jej
wylewania na drogę, co powodowało oblodzenia.
Sołtys Grzegorz Kacprzyk zauważył, że taka sama sytuacja jest na sali wiejskiej
w Pałcku. W piwnicy było 20 cm wody. Kominiarz nie mógł wejść. Może można by było
wzdłuż drogi wkopać rury, wyprowadzić je poza wieś i do nich pompować wodę.
Wójt Zbigniew Woch jest zdania, że wchodzenie w szczegóły w tej chwili nie za wiele
pomoże. Należy spotkań się ze specjalistami i wspólnie poszukać rozwiązania. Dzisiejsze
spotkanie niech będzie początkiem debat szczegółowych. Zapewne rozwiązanie będzie
kosztowne, więc będzie wymagało czasu.

Ad. III
Pan Sławomir Kozieł twórca programu rewitalizacji Gminy Skąpe omówił jego główne
założenia. Poinformował, że w pierwszej etapie tworzenia dokumentu na podstawie danych
policzalnych wyznaczone zostały poszczególne miejscowości w gminie, które będą mieściły
się w obszarze rewitalizacji. Zgodnie z założeniami programem mają być objęte osoby
wykluczone, pozostające jako długotrwale bezrobotne. W dokumencie powinny być zawarte
działania naprawcze, pozytywnie wpływające na jakość życia tych osób. Wobec takiej
sytuacji powołane zostały zespoły osób, opracowujących konkretne działania dla swoich
miejscowości. Spotkania robocze cały czas trwają. Tak naprawdę program do czasu
przyjęcia na sesji jest dokumentem otwartym. Na tym etapie zostanie on przekazany do

Urzędu Marszałkowskiego celem zaopiniowania. Następnie odbędą się kolejne spotkania
zespołów roboczych i stworzony zostanie ostateczny dokument. Dopowiedział, że stworzony
dokument będzie podstawą do ubiegania się o środki finansowe na zadania w nim
wskazane.
Radny Andrzej Stańczak powrócił na salę posiedzeń godz. 1015.
Radny Mariusz Kuźmicz zapytał czy miejscowości, które nie zostały zakwalifikowane
do obszaru rewitalizacji mają jeszcze na to szansę.
Sławomir Kozieł odpowiedział, że jedynie miejscowość Łąkie może jeszcze zostać
zaliczona. Pozostałe nie spełniają wymagań.
Radna Halina Staszyńska poinformowała, że przed przystąpieniem do pracy nad
programem wszyscy myśleli, że będzie on dotyczył miejscowości popegeerowskich
najbardziej zdegradowanych.
Wójt potwierdził słowa radnej i dodał, że zgodnie z tym kierunkiem tworzony został
zespół do prac nad programem. Okazało się inaczej. W obszarze do rewitalizacji znalazły się
miejscowości, nie mające nic wspólnego z PGR i zabrakło przedstawicieli Ciborza. Musimy
zadbać o to, aby także w tej miejscowości odbyły się konsultacje.
Sławomir Kozieł potwierdził, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby takie spotkanie się
odbyło.
Radny Jarosław Ślizień zapytał czy planowany remont sali wiejskiej w Ołoboku
mógłby został przypisany jako działanie do miejscowości objętych obszarem, z uwagi na
fakt, że w tych miejscowościach nie ma sali.
Sławomir Kozieł odpowiedział, że inwestycja jest w Ołoboku, a w tej miejscowości nie
wyszedł obszar rewitalizacji. Ta kwesta mogłaby być zapisana w strategii rozwoju gminy
Skąpe i mogłoby to mieć podobną funkcję.
Radny Andrzej Sworek jest zawiedziony, że jego miejscowość nie została
zakwalifikowana do obszaru rewitalizacji. Mieszkańcy przez wiele lat dbali o rozwój wsi,
a teraz okaże się, że Węgrzynice pozostaną tyle.
Wójt odnosząc się do słów radnego wyjaśnił, że dokument nie spowoduje, że nagle
miejscowości objęte obszarem rewitalizacji staną się wielkim placem budowy. Dokument
może być bardzo pomocny w pozyskiwaniu dofinansowania na inwestycje podnoszące
jakość życia społeczeństwa.
Radny Jarosław Ślizień zauważył, że dokument co jakiś czas będzie wymagał
uaktualnienia, bo sytuacja w gospodarce jest bardzo dynamiczna.
Sławomir Kozieł potwierdził, że program rewitalizacji jest dokumentem uniwersalnym
i będzie dostosowywany do założeń i potrzeb nowej alokacji. Rewitalizacja jest procesem
wieloletnim. Ustawa obowiązuje dopiero trzy lata, więc tak naprawdę jakiekolwiek działania
dopiero się rozpoczynają.
Ad. IV
Radny Jarosław Ślizień opuścił posiedzenie o godz. 1O50.
1) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2018 rok.
Wójt Zbigniew Woch poinformował, że w związku z przejęciem od Powiatu
Świebodzińskiego zadań związanych z budową ścieżki rowerowej w m. Kalinowo
i odcinka rowerowej ścieżki turystycznej w m. Ołobok, wymagane będzie porozumienie
z Powiatem, wobec czego do uchwały budżetowej wprowadzony jest załącznik Nr 5
i zmienia się numeracja pozostałych załączników.
Przewodniczący stałych Komisji przedstawili pozytywne opinie nt. przedmiotowej
uchwały.
W wyniku głosowania uchwała Nr XXXVI11/344/2018 została jednogłośnie podjęta
(11 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 2018-2030.
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Przewodniczący stałych Komisji przedstawili pozytywne opinie nt. przedmiotowej
uchwały.
W wyniku głosowania uchwała Nr XXXVIII/345/2018 została jednogłośnie podjęta
(11 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
3) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Skąpe oraz zasad ich zbywania,
nabywania i wykupu.
Przewodniczący stałych Komisji przedstawili pozytywne opinie nt. przedmiotowej
uchwały.
W wyniku głosowania uchwała Nr XXXVI11/346/2018 została jednogłośnie podjęta
(11 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Radny Jarosław Ślizień powrócił na salę posiedzeń o godz. 1055.
4) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie emisji
obligacji Gminy Skąpe oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
Przewodniczący stałych Komisji przedstawili pozytywne opinie nt. przedmiotowej
uchwały.
W wyniku głosowania uchwała Nr XXXVI11/347/2018 została jednogłośnie podjęta
(12 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
5) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt.
Przewodniczący stałych Komisji przedstawili pozytywne opinie nt. przedmiotowej
uchwały.
W wyniku głosowania uchwała Nr XXXVI11/348/2018 została jednogłośnie podjęta
(12 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
6) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
stwierdzenia zgodności ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wsi Niesulice i terenów przyległych.
Przewodniczący stałych Komisji przedstawili pozytywne opinie nt. przedmiotowej
uchwały.
W wyniku głosowania uchwała Nr XXXVI11/349/2018 została jednogłośnie podjęta
(12 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
7) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Niesulice
i terenów przyległych.
Przewodniczący stałych Komisji przedstawili pozytywne opinie nt. przedmiotowej
uchwały.
W wyniku głosowania uchwała Nr XXXVI11/350/2018 została jednogłośnie podjęta
(12 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
8) 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 Nr XXXVI11/351/2018 została jednogłośnie podjęta
(12 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
9) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
podziału Gminy Skąpe na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów
i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
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Przewodniczący stałych Komisji przedstawili pozytywne opinie nt. przedmiotowej
uchwały.
W wyniku głosowania uchwała Nr XXXVIII/352/2018 została jednogłośnie podjęta
(12 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
10) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
podziału Gminy Skąpe na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz
siedzib obwodowych komisji.
Przewodniczący stałych Komisji przedstawili pozytywne opinie nt. przedmiotowej
uchwały.
W wyniku głosowania uchwała Nr XXXVI11/353/2018 została jednogłośnie podjęta
(12 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
11) Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
przyjęcia do realizacji zadań dotyczących budowy ścieżki rowerowej w m. Kalinowo oraz
budowy odcinka rowerowej ścieżki turystycznej w m. Ołobok.
Wójt Zbigniew Woch poinformował, że zgodnie z procedurą niezbędna jest uchwała o
przejęciu od Powiatu Świebodzińskiego zadań związanych z budową ścieżki rowerowej
w m. Kalinowo i odcinka rowerowej ścieżki turystycznej w m. Ołobok. W celu realizacji
zadania gmina Skąpe musi dysponować gruntem powiatowym. Dodał, że przetarg
zostanie wkrótce ogłoszony a dofinansowanie wyniesie 382 tys. zł czyli 63,63 %.
Przewodniczący stałych Komisji przedstawili pozytywne opinie nt. przedmiotowej
uchwały.
W wyniku głosowania uchwała Nr XXXVI11/354/2018 została jednogłośnie podjęta
(12 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.

Ad. V
Radny Andrzej Sworek oznajmił, że bardzo miło mu będzie gościć Wójta na zebraniu
w Węgrzynicach i opuścił salę posiedzeń godz. 1100.
Radny Piotr Olszewski poinformował, że jest w trakcie organizowania używanych
komputerów dla potrzeb sołectwa Damawa. Sołtys obiecał znaleźć lokum, a prośba do
gminy dotyczy zgody na podpisanie umowy na abonament internetowy. Następnie radny
zakomunikował, że strażacy z OSP Darnawa będą wnioskowali do budżetu na 2019 r.
o remont remizy strażackiej.
Radny Jarosław Ślizień przedstawił następujące interpelacje:
- doświetlenie ul. Chrobrego w Ołoboku od strony ulicy Leśnej,
- nawiezienie tłucznia na ul. Polną,
- naprawę studzienki odpływowej znajdującej się przy remontowanej sali wiejskiej,
- zorganizowanie akcji informacyjnej dotyczącej obowiązków właścicieli psów (sprzątanie
odchodów),
- zapytał czy będą kontynuowane prace przy odwodnieniu na ul. Małej.
Wójt wyjaśnił, że w przypadku ul. Małej pozostała jeszcze kwestia nawiezienia
tłucznia.
Radny Krzysztof Szymczak wnioskowało zakup tłucznia na drogę dojazdową do
posesji Nr 13 i 14 w m. Zawiszę.
Radna Ewa Kasprzak przedstawiła interpelacje, przekazane przez mieszkańców
podczas zebrania wiejskiego w Międzylesiu:
- nawiezienie tłucznia na drogę gminną,
- odnowie linii oddzielającej pasy ruchu jezdni pomiędzy Międzylesiem i Ciborzem,
- wybudowanie chodnika dla pieszych od szkoły w Międzylesiu do końca wsi w kierunku m.
Podła Góra.
Sołtys Kalinowa Małgorzata Jarominiak zgłosiła potrzebę ustawienia lustra
drogowego przy drodze powiatowej w m. Kalinowo - wjazd do miejscowości od strony
Złotego Potoku.

6

Wójt wyjaśnił, że samochody jadące z kierunku Złotego Potoku są na drodze
uprzywilejowanej, a lustra stawia się jako ułatwienie dla samochodów włączających się do
ruchu. Ponadto podczas budowy ścieżki w m. Kalinowo przestawiania będzie skrzynia
telekomunikacyjna, przysłaniająca widoczność.
Sołtys Kalinowa poprosiła, aby mimo wszystko wysłać interpelację do Starostwa
Powiatowego.

Ad. VI
Wójt odniósł się do zgłoszonych interpelacji, wniosków i zapytań.
- Abonament internetowy - wyjaśnił, że tam gdzie są pracownie komputerowe gmina opłaca
abonament i tak też się stanie w przypadku Darnawy. Dodał, że w związku
z funkcjonowaniem funduszu sołeckiego samorząd powinien zastanowić się, czy opłat nie
przerzucić na sołectwa.
- remont remizy strażackiej w Darnawie - w gminie jest 6 jednostek OSP i w miarę potrzeb
i możliwości inwestujemy w nie. W ostatnim czasie OSP Darnawa mocno się zaktywizowała.
Przyjmuje do wiadomości oczekiwania. Wspólnymi siłami spróbujemy coś zdziałać.
- Doświetlenie ulicy Chrobrego w Ołoboku - poinformował, że na komisjach w kwietniu lub
maju będziemy dyskutować o punktach na które będzie przygotowywana dokumentacja.
W budżecie mamy zapisaną kwotę 80 tys. zł. Ta kwota będzie niewystarczająca na
wykonanie wszystkich inwestycji, na które mamy przygotowane dokumentacje.
- Naprawa studzienki odpływowej przy sali w Ołoboku - prace wykonamy podczas inwestycji
przebudowy chodnika.
- Sprzątanie po psach Wójt zgadza się, że w tej kwestii kultura właścicieli jest na niskim
poziomie. Jej budowanie należy zacząć od edukacji najmłodszych.
- Budowa chodnika w Międzylesiu wniosek zostanie przesłany do Starostwa Powiatowego.
W ramach wspólnych działań chodnikowych jako następne widzi miejscowości Węgrzynice
i Zawiszę. Chodniki w m. Rokitnica mogłyby być wykonane przy okazji przebudowy drogi.
We wrześniu br. Starostwo będzie składało wniosek na dofinansowanie remontu drogi
Węgrzynice - Rokitnica przy współuczestniczeniu gminy w kosztach.

Ad. VII
W tym punkcie Wójt przedstawił najważniejsze informacje o realizacji uchwał Rady
Gminy i pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
1. Jeszcze w dniu dzisiejszym weźmie udział w spotkaniu klastra energetycznego.
Wyjaśnił, że rząd polski przygotowuje instrumenty umożliwiające zwiększenie udziału
oze w wolumenie dostarczanej energii. Będzie można pozyskiwać środki finansowe na
tego typu przedsięwzięcia, pod warunkiem członkostwa w klastrze energetycznym,
środki już są, a klastrów póki co jest mało. Warto więc przygotować się i zdobyć
certyfikat ministerstwa. Ponieważ przygotowanie dokumentu może wiązać się z kosztami
rzędu 10-15 tys. zł Wójt poprosił radnych o decyzję i upoważnienie go do przystąpienia
do przedsięwzięcia.
Radny Jarosław Ślizień zapytał czy do klastra będą mogły przystąpić osoby fizyczne.
Wójt odpowiedział, że idea tego przedsięwzięcia jest taka, żeby uczestniczyły w nim
podmioty wytwarzające energię elektryczną i konsumenci. W głównej mierze chodzi
o zmniejszenie przesyłów energii i zwiększenie udziału OZE. Wracając do dzisiejszego
spotkania Wójt nie wie jakie decyzje zostaną podjęte, ale odnosi wrażenie, że optymizm
przedstawicieli gmin rośnie.
Radni wyrazili zgodę i upoważnili Wójta do podjęcia decyzji odnośnie przystąpienia do
klastra energetycznego.
2. Wójt poinformował, że rząd wyasygnował dodatkowe 500 min zł na drogi powiatowe
i gminne. Wobec powyższego ogłoszony został nowy konkurs. Wnioski należy składać
do 15 kwietnia. Wysokość dofinansowania może wynieść 80%. W związku z powyższym
będziemy składali wniosek na przebudowę ul. Chrobrego w Ołoboku.
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Ad. VIII
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Skąpe
sprawozdanie z działalności komisji za 2017 r. (w załączeniu).

przedstawił

roczne

Ad. IX

Przewodniczący stałych Komisji Rady
z działalności komisji za 2017 r. (w załączeniu).

Gminy Skąpe

przedstawili

informacje

Ad. X

W punkcie dotyczącym spraw różnych Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska
zaprosiła wszystkich na III Przegląd Piosenki Różnej, który odbędzie się 5 maja na boisku
sportowym w Ołoboku.

Ad. XI

Punkt ten dotyczył przyjęcia protokołu XXXVII 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. XII
Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska
zamknęła obrady XXXVIII sesji Rady Gminy Skąpe o godz. 1135.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

/

Przewodnicząca Rady Gminy
/

, A

/

HalinazStaszyńska

Protokół sporządziła: Ilona Żalisz
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