PROTOKÓŁ Nr IV/2018
z sesji Rady Gminy Skąpe
z dnia 21 grudnia 2018 r.

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Kuźmicz otworzył o godzinie 10— obrady IV sesji Rady
Gminy Skąpe. Przywitał zebranych radnych, Wójta Zbigniewa Wocha, Skarbnika Gminy
Brygidę Sewohl oraz przybyłego na posiedzenie radnego Sejmiku Województwa Lubuskiego
Zbigniewa Kołodzieja. Stwierdził, że na stan 15 radnych obecnych jest 13 osób (nieobecni:
radna Grażyna Świątczak, radny Tomasz Roskowiński - lista obecności w załączeniu), więc
podjęte uchwały będą miały moc obowiązującą. Następnie zaproponował, aby z przesłanego
porządku obrad na prośbę Wójta wykreślić pkt. 12 dotyczący podjęcia uchwały w sprawie
warunków udzielenia bonifikat od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Skąpe
oraz wysokości stawek procentowych tych bonifikat. Na styczniowe lub lutowe posiedzenie
zostanie przygotowany materiał do dyskusji w na ten temat. Ponadto Przewodniczący
zaproponował, aby w miejsce uchwały w sprawie programu „Karta Seniora*’ wprowadzić
uchwałę, która była omawiana na wspólnym posiedzeniu komisji w sprawie ustalenia kwoty
dotacji udzielanej niepublicznym przedszkolom na terenie Gminy Skąpe. Ponieważ więcej
zmian nie zgłoszono, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie zmiany
w porządku obrad. W wyniku głosowania zmiana porządku została jednogłośnie przyjęta
(protokół z głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu) i porządek przedstawia
się następująco:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na rok 2019:
1) odczytanie projektu uchwały budżetowej na rok 2019;
2) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej
Górze o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na rok 2019 wraz
z uzasadnieniem;
3) odczytanie opinii komisji stałych,
4) wniesienie autopoprawek do projektu uchwały, dyskusja i ich przegłosowanie;
5) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej Gminy Skąpe na rok 2019,
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe
na lata 2019-2030:
1) odczytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Skąpe na lata 2019-2030;
2) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej
Górze o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na lata 2019-2030,
3) odczytanie opinii komisji stałych,
4) wniesienie autopoprawek, dyskusja i ich przegłosowanie;
5) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Skąpe na lata 2019-2030.
4. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2019 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na
2019 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kwoty dotacji udzielanej niepublicznym
przedszkolom na terenie Gminy Skąpe.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy
Skąpe na 2018 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Skąpe
oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalania diet radnym Gminy Skąpe.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania diet sołtysom i przewodniczącemu
zarządu osiedla oraz zwrotu kosztów podróży służbowej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie
bezprzetargowym.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu
Świebodzińskiego.
13. Zapytania sołtysów i mieszkańców oraz odpowiedzi na nie.
14. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
15. Wolne wnioski i informacje.
16. Przyjęcie planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Skąpe.
17. Przyjęcie protokołu III sesji Rady Gminy Skąpe.
18. Zamknięcie obrad.

Ad. 2
1) Przewodniczący Rady Mariusz Kuźmicz odczytał treść projektu uchwały w sprawie
uchwalenia budżetuj Gminy Skąpe na rok 2019 r.
2) Skarbnik Gminy Brygida Sewohl odczytała treść opinii składu orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej
Gminy Skąpe na rok 2019 wraz z uzasadnieniem (w załączeniu).
3) Przewodniczący stałych Komisji Rady Gminy Skąpe odczytali pozytywne opinie Komisji
o projekcie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na rok 2019 nie wnosząc do niego uwag
(w załączeniu).
4) Skarbnik Gminy Brygida Sewohl poinformowała, że z autopoprawkami do projektu
uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2019 rok radni zostali zapoznani na posiedzeniu
komisji.
Wójt Zbigniew Woch zabierając głos stwierdził, że jak co roku uchwałą budżetową
samorząd będzie się zajmował przez cały kolejny rok bowiem to, co będzie w dniu
dzisiejszym przyjęte, nie zamyka drogi do realizacji ważnych działań, jakie pojawią się
ze strony radnych czy mieszkańców w przyszłym roku. Podczas posiedzenia komisji
prowadzone były ożywione dyskusje na temat zapisów zawartych w uchwale budżetowej
na 2019 r. Kilka z nich Wójt zaakcentował:
- wykonanie dokumentacji projektowych na następujące zadania:
> budowa wodociągu przesyłowego na trasie Radoszyn-Darnawa,
> budowa zbiornika retencyjno-wyrównawczego wraz z infrastrukturą na sieci
wodociągowej w m. Nieś ulice,
> budowa ścieżki pieszo-rowerowej Cibórz-Skąpe,
> modernizacja odcinków chodników w pasie drogi powiatowej w Ołoboku
(kontynuacja),
- przebudowa drogi powiatowej Rokitnica-Węgrzynice,
- zagospodarowanie terenu przy cmentarzu komunalnym w m. Pałek,
- utwardzenie placu przy cmentarzu w Skąpem oraz wykonanie części ogrodzenia
cmentarza w Skąpem,
- wykonanie ogrodzenia terenu cmentarza komunalnego w Ołoboku,
- rozbudowa Szkoły Podstawowej w Międzylesiu,
- dokończenie budowy kanalizacji w m. Pałek w zakresie przebudowy dróg,
- budowa kolejnych punktów świetlnych,
- dokończenie budowy placów pod kontenery na odpady w Ciborzu,
- budowa szatni na boisku sportowym w Radoszynie,
- dotacja na zakup samochodu strażackiego,
- opracowanie pakietu wsparcia dla budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
Zadania dot. budowy świetlicy wiejskiej w bąkiem i przebudowy sali wiejskiej w Ołoboku
nie zostały wpisane do budżetu na 2019 r. Obydwa zostały oszacowane na kwoty po
700 tys. zł. Do ich realizacji będziemy szukali wsparcia ze środków- zewnętrznych.
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W odniesieniu do wniosku Radnego Stańczaka o budowę szatni na boisku sportowym
w Pałcku, Wójt podkreślił, że zrealizowana inwestycja w Radoszynie pomoże
mieszkańcom Pałcka w ocenie czy szatnia w ich miejscowości powinna wyglądać
bliźniaczo. Zbadana zostanie również w praktyce funkcjonalność obiektu oraz estetyka.
Jeżeli wola mieszkańców Pałcka zostanie podtrzymana, Wójt wyraził gotowość podjęcia
starań o przygotowanie dokumentacji projektowej dla szatni w Pałcku jeszcze w 2019
roku.
Odnośnie zadłużenia gminy Wójt poinformował, że na koniec 2017 roku wynosiło ono
około 2,1 min zł, jeżeli od kwoty długu odjąć wolne środki znajdujące się na rachunku
bankowym w dniu 31.12.2017r. Na koniec 2018 roku dług wyniesie około 4,36 min zł,
ale na rachunku bankowym pozostanie kwota rzędu 2 min zł. Odejmując te dwie
wielkości można przyjąć, że zadłużenie gminy na koniec 2018r. wyniesie niespełna 10%
dochodów budżetu.
5) Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Kuźmicz zarządził głosowanie nad uchwałą
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skąpe na 2019 rok. W wyniku głosowania
uchwała NrlV/21/2018 została jednogłośnie podjęta (13 głosów „za”, 0 „przeciw”,
0 „wstrzymujących się") i stanowi załącznik do niniejszego protokołu (protokół
z głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady Mariusz Kuźmicz stwierdził, że podjęta właśnie uchwała jest
najważniejszą dla funkcjonowania samorządu. Osobiście bardzo cieszy się, z budowy
ścieżki rowerowej, tak bardzo oczekiwanej przez mieszkańców pomiędzy miejscowościami
Cibórz i Skąpe.
Radny Piotr Olszewski podkreślił, że jest jednym z najdłużej pracujących w samorządzie. Od
1998 r., kiedy to w gminie były trzy skanalizowane miejscowości, do dnia dzisiejszego udało
się skanalizować prawic wszystkie miejscowości, mające szanse na kanalizację. Od
początku funkcjonowania w samorządzie Wójta Zbigniewa Wocha, czyli od 2002 r. - gmina
hołduje zasadzie „zgoda buduje, niezgoda rujnuje" - i za to wszystkim dziękuje.
Ad. 3
1) Przewodniczący Rady Mariusz Kuźmicz odczytał treść projektu uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na lata 2019-2030.
2) Skarbnik Gminy Brygida Sewohl odczytała treść opinii składu orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na lata 2019-2030.
Poinformowała, że uzasadnienie do uchwały zostało zamieszczone w systemie rada
oraz w BIP i radni mieli możliwość zapoznać się z nim (w załączeniu).
3) Przewodniczący stałych Komisji Rady Gminy Skąpe odczytali pozytywne opinie Komisji
o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Skąpe na lata 2019-2030 nie wnosząc do niego uwag (w załączeniu).
4) Skarbnik Gminy Brygida Sewohl poinformowała, że z autopoprawkami do projektu
uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na lata
2019-2030 radni zostali zapoznani na posiedzeniu komisji.
5) Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Kuźmicz zarządził głosowanie nad uchwałą
w sprawie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na lata
2019-2030. W wyniku głosowania uchwała Nr IV/22/2018 została jednogłośnie podjęta
(13 głosów „za", 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) i stanowi załącznik do niniejszego
protokołu (protokół z głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad. 4

Przewodniczący Rady Mariusz Kuźmicz przedstawił projekt uchwały w sprawie
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.
Poinformował, że projekt był omawiany przez Sekretarza GKRPA w Skąpem na wspólnym
posiedzeniu komisji. Następnie zarządził głosowanie. W wyniku głosowania uchwała Nr
IV/23/2018 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu
(protokół z głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
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Ad. 5

Przewodniczący Rady Mariusz Kuźmicz zarządził głosowanie nad projektem uchwały
w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok. W wyniku
głosowania uchwała Nr IV/24/2018 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do
niniejszego protokołu (protokół z głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad. 6
Przewodniczący Rady Mariusz Kuźmicz zarządził głosowanie nad projektem uchwały
w sprawie ustalenia kwoty dotacji udzielanej niepublicznym przedszkolom na terenie Gminy
Skąpe. W wyniku głosowania uchwała Nr IV/25/2018 została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik do niniejszego protokołu (protokół z głosowania stanowi załącznik do niniejszego
protokołu).
Ad. 7

Przewodniczący Rady Mariusz Kuźmicz zarządził głosowanie nad projektem uchwały
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2018 rok.
W wyniku głosowania uchwała Nr IV/26/2018 została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik do niniejszego protokołu (protokół z głosowania stanowi załącznik do niniejszego
protokołu).
Ad. 8

Przewodniczący Rady Mariusz Kuźmicz zarządził głosowanie nad projektem uchwały
w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Skąpe oraz zasad ich
zbywania, nabywania i wykupu. W wyniku głosowania uchwała Nr IV/27/2018 została
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu (protokół z głosowania
stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad. 9

Przewodniczący Rady Mariusz Kuźmicz odczytał projekt uchwały w sprawie ustalania
diet radnym Gminy Skąpe. Następnie zarządził głosowanie nad projektem. W wyniku
głosowania uchwała Nr IV/28/2018 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do
niniejszego protokołu (protokół z głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad. 10
Przewodniczący Rady Mariusz Kuźmicz odczytał projekt uchwały w sprawie ustalania
zasad przyznawania diet sołtysom i przewodniczącemu zarządu osiedla oraz zwrotu
kosztów podróży służbowej. Następnie zarządził głosowanie nad projektem. W wyniku
głosowania uchwała Nr 1X7/29/2018 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do
niniejszego protokołu (protokół z głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Radna Grażyna Świątczak przybyła na posiedzenie o godz. 1130.
Wójt Gminy Zbigniew Woch poinformował, że inicjatywa zmiany diety dla sołtysów
wyszła od radnych. Dotychczasowe stawki obowiązywały od kilku lat. Podkreślił, że sołtys
pełni ważną funkcję w życiu społeczności lokalnej i wiąże się ona z dużym wysiłkiem,
szczególnie w ostatnim czasie od wprowadzenia funduszu sołeckiego. Ludzie nie chcą pełnić
tej funkcji, więc tym bardziej należy podziękować sołtysom za ich pracę. W terminie do 16
lutego przeprowadzone zostaną nowe wybory sołeckie i dobrze się stało, źe trud
i zaangażowanie sołtysów zostały docenione przez samorządowców.

Ad. 11
Przewodniczący Rady Mariusz Kuźmicz zarządził głosowanie nad projektem uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym.
W wyniku głosowania uchwała Nr 1X7/30/2018 została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik do niniejszego protokołu (protokół z głosowania stanowi załącznik do niniejszego
protokołu).
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Ad. 12
Przewodniczący Rady Mariusz Kuźmicz zarządził głosowanie nad projektem uchwały
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Świebodzińskiego. W wyniku
głosowania uchwała Nr IV/31/2018 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do
niniejszego protokołu (protokół z głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu),

Ad. 13

Sołtys wsi Pałek Grzegorz Kacprzyk zabrał głos w sprawie budowy kanalizacji w jego
miejscowości. Stwierdził, że firma wykonująca prace działa bardzo sprawnie i mieszkańcy są
zadowoleni. Ma świadomość, że w trakcie prac odtworzeniowych nie udało się położyć
chodnika na drodze powiatowej we wsi. Prosi jednak, aby w przyszłości wziąć pod uwagę
taką potrzebę. Następnie radny podziękował gminie za włączenie się do pomocy przy
remoncie kościoła w Pałcku.
Sołtys wsi Rokitnica Wiesław bajeczko podziękował Wójtowi Gminy, Sekretarz Gminy
a także urzędnikowi Marcie Kincel-Olejnik za udzieloną pomoc przy remoncie kościoła
w Rokitnicy.
Przewodniczący rady udzielił głosu przybyłemu na sesję radnemu Sejmiku
Województwa Lubuskiego Zbigniewowi Kołodziejowi.
Radny Zbigniew Kołodziej powiedział, że jest mu niezmiernie miło, że może
uczestniczyć w sesji Rady Gminy Skąpe. Na wstępie pogratulował radnym i Wójtowi
wygranych wyborów. Zwrócił uwagę, że wielu kandydatów pozostało radnymi bez potrzeby
przeprowadzania głosowania i taka liczba jest ewenementem w samorządzie. Podziękował
także za głosy oddane w wyborach na jego osobę.
Następnie radny Kołodziej poinformował zebranych o rozkładzie mandatów w Sejmiku. Do
miesiąca po wyborach trwały rozmowy na temat układu koalicyjnego. Ostatecznie koalicję
stanowią radni z Komitetu Obywatelskiego, PSL i SLD. Jego ugrupowaniu udało się
zachować te same stanowiska, co w poprzedniej kadencji. On sam pozostał
Przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Przewodniczącym Klubu
PSL.
Na sesji Sejmiku w dniu 17 grudnia przyjęty został budżet na 2019 r. Zapisano tam m.in.
następujące wydatki:
- dofinansowanie dla SP ZOZ w Ciborzu w wysokości 1 min zł na wykonanie remontu
dachu na 7 budynkach oraz adaptację budynku Nr 3 na aptekę,
- przebudowa drogi wojewódzkiej w m. Chociule (zakończenie w 2020 r.),
- kontynuacja przebudowy drogi wojewódzkiej w m. Sycowice,
- możliwość dofinansowania zadań w ramach inicjatywy obywatelskiej:
> inicjatywy młodzieży -1 min zł,
> Lubuskie Inicjatywy Senioralne - 300 tys. zł (jest koncepcja na zwiększenie
środków),
> Lubuska Odnowa Wsi (program funkcjonuje od 2018 r. z terenu Gminy Skąpe
skorzystały 2 wsie) - pula ok. 1 min zł po 7-8 tys. zł na każdą inicjatywę;
- ochrona zabytków 950 tys. zł na 2019 r. na obiekty zabytkowe (termin składania
wniosków do końca stycznia 2019 r.),
- w zakresie rolnictwa przewidziano 1100 tys. zł na naprawę dróg dojazdowych do pól,
W ramach środków z małej retencji wodnej pozytywnie został rozpatrzony wniosek na
wyczyszczenie stawu w m. Pałek.
Następnie radny Zbigniew Kołodziej poinformował, że na wiosnę odbędzie się w sejmiku
debata poświęcona Wojewódzkiemu Programowi Gospodarki Odpadami. Obecnie
województwo podzielone jest na 4 rejony, ale są plany aby dokonać zmiany i wyodrębnić
tylko dwa rejony. Gmina Skąpe leży na ich pograniczu. Jak najszybciej władze gminy muszą
podjąć decyzję, który obszar będzie dla gminy i jej mieszkańców korzystniejszy.
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Odnośnie możliwości pozyskiwania środków na działania kanalizacyjne radny poinformował,
że w budżecie sejmiku jest mowa o przygotowaniu konkursu. Na tę chwilę nie zna
szczegółów, ale po zasięgnięciu informacji, przekaże je Wójtowi telefonicznie.
W związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi poinformował, że w dniach 22-24 stycznia
po raz 18 organizuje halowy turniej dla dzieci z sołectw, na który serdecznie zaprasza.
Na zakończenie z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia złożył wszystkim
najserdeczniejsze życzenia.
Sołtys wsi Pałek Grzegorz Kacprzyk podziękował za wyczyszczenie stawu w m.
Pałek.
Przewodniczący Mariusz Kuźmicz poinformował, że za jego pośrednictwem do Wójta
Gminy wpłynęły dwie interpelacje. Jedna od radnego Andrzeja Kałużnego a druga od
Radnego Jerzego Pawelskiego. Dodał także, że od mieszkanki Skąpego wpłynął wniosek
dot. budowy chodnika w m. Skąpe wzdłuż drogi wojewódzkiej (w kierunku Krosna Odrz.).
Ponieważ gmina nie jest zarządcą drogi, wniosek zgodnie z właściwością przesłano do ZDW
w Zielonej Górze.
Ad. 14

Wójt Gminy Zbigniew Woch w punkcie dot. sprawozdania z działalności Wójta
w okresie międzysesyjnym, wspomniał także o kwestiach podniesionych na dzisiejszej sesji.
1. W związku ze złożoną w dniu 30.11.2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej
Górze dokumentacją rozliczeniową dot. projektu pn. „Renowacja zbiornika wodnego
wm. Pałek”, na konto Gminy Skąpe wpłynęło w dniu 10.12.2018 r. dofinansowanie
z budżetu Województwa Lubuskiego w formie refundacji w wysokości 50% kosztów
netto zadania, tj. kwota 12.500,00 zł. Całość zadania to koszt ok. 35 tys. zł. Wiosną
wymieniona zostanie część ogrodzenia. Wójt ma nadzieję, że renowacja zbiornika
zmieni estetykę wsi i przyczyni się do poprawy stosunków wodnych w miejscowości. Za
pomoc w uzyskaniu dofinansowania Wójt podziękował radnemu Kołodziejowi.
2. Przebudowa drogi wojewódzkiej Skąpe-Radoszyn - I etap zadania udało się wykonać
wspólnie z ZDW. Po spotkaniu z dyrektorem ZDW Wójt ma zapewnienie o ważności
tego zadania, ale niestety nie jest ono wpisane na listę zadań do realizacji. Wójt ma
nadzieję, że radny Zbigniew Kołodziej zgłosi to zadanie w ramach interpelacji.
3. Odnośnie budowy kanalizacji w m. Niekarzyn Wójt stwierdził, że gmina byłaby
usatysfakcjonowana gdyby udało się otrzymać dofinansowanie. W pierwszym konkursie
to się nie udało.
4. Przebudowa drogi powiatowej w Pałcku - w tej sprawie pozostaje postulowanie do
właściciela drogi. Gmina ze swojej strony podejmie działania budowy chodnika przy tej
drodze.
5. Wójt dołączył się do podziękowań za pomoc przy remoncie kościoła w Pałcku.
Wykonane prace zostały zaakceptowane przez konserwatora zabytków i inwestycję
można już rozliczać. Przy okazji podziękował także urzędniczce Marcie Kincel-Olejnik za
zaangażowanie w przygotowanie i realizację inwestycji kościelnych.
6. W dniu 11.12.2018 r. Gmina Skąpe otrzymała powiadomienie o nieotrzymaniu
dofinansowania w ramach projektu WiFi4EU. Do dofinansowania zostało
zakwalifikowanych 2800 gmin z całej Europy, w tym 130 z Polski. W województwie
lubuskim bon na instalację hot spotów otrzyma Gorzów Wlkp. i Zbąszynek. Kolejne
uruchomienie naborów w ramach programu planowane jest na początku przyszłego
roku.
7. W bieżącym tygodniu nastąpiło przekazanie sprzętu do zabezpieczenia zdarzeń
drogowych dla jednostek osp z gminy ze środków z funduszu sprawiedliwości.
8. Ukończona została inwestycja przebudowy drogi w m. Cibórz.
9. Wyłoniliśmy wykonawcę przebudowy ostatniego odcinka ulicy Chrobrego w Ołoboku.
Termin wykonania inwestycji określony jest do 15 maja. Jeśli aura będzie sprzyjała
pracom niewykluczone, że prace zostaną ukończone wcześniej.
10. W zakresie podziału gminy na obszary w związku z gospodarką odpadami Wójt wyjaśnił,
że obecnie odpady z gminy trafiają do instalacji w Kiełczu. Od pewnego czasu w naszym
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rejonie funkcjonuje tylko 1 instalacja. Brak konkurencji spowodował wzrost kosztów
odbioru odpadów, a także wzrost kosztów transportu, w związku ze zwiększeniem
odległości. Wójt podjął działania związane z dopisaniem gminy do instalacji
wDługoszynie zarządzanej przez samorządy, gdzie stawkę za odbiór tony opadów
także ustalają samorządy. Podjął także działania dot. zmiany obszaru dla gminy Skąpe.
W najbliższym czasie przeanalizujemy argumenty, który obszar będzie dla gminy
korzystniejszy.
Ad. 15

Radny Zbigniew Kołodziej kontynuując temat odpadów stwierdził, że instalacja
wDługoszynie prowadzona jest przez 15 samorządów. W ramach środków pozostających
do dyspozycji zarządu instalacji, wykonywane są np. rekultywacje wysypisk śmieci.
Wójt dodał, że Długoszyn w m. Bukowiec koło Międzyrzecza posiada stację
przeładunkową.
Radny Karol Dauksza zaprosił wszystkich na przegląd kolęd i pastorałek, który
odbędzie się w kościele w Radoszynie 5 stycznia o godz. 1300. Poinformował także, że
podczas finału WOŚP 13 stycznia o godz. 1300 nad jeziorem Ciborze odbędzie się
morsowanie, na które także zaprosił.
Przewodniczący Rady Mariusz Kuźmicz dodał, że także 5 stycznia o godz. 1600
w Sali wiejskiej w Skąpem odbędzie się spotkanie przy śpiewie kolęd i pastorałek.
Radny Krzysztof Niemyt poinformował, że mieszkańcy miejscowości Niekarzyn
przynależą do kościoła znajdującego się na terenie gminy Świebodzin. W najbliższym
czasie planowany jest remont kościała. Zapytał czy koniec stycznia to ostateczny termin
składania wniosków o dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych.
Radny Zbigniew Kołodziej odpowiedział, że ewentualny wniosek o dofinansowanie
musi zostać złożony do końca stycznia. W późniejszym terminie można go oczywiście
uzupełniać. Z tego co się orientuje ten sam proboszcz zarządza kościołem w Pałcku, gdzie
pozyskiwał dofinansowanie, więc procedurę już zna.
Radny Krzysztof Niemyt zapytał czy dla obiektu szkoły w Niekarzynie obowiązuje ten
sam termin.
Radny Zbigniew Kołodziej potwierdził i dodał, że wniosek musi złożyć właściciel
obiektu.
Wójt Zbigniew Woch zabierając głos stwierdził, że okres miesiąca może być
niewystarczający na zebranie odpowiedniej dokumentacji, uzgodnienia z konserwatorem itp.
choć oczywiście zależy to od zakresu prac.
Radny Krzysztof Niemyt wyjaśnił, że w kościele w Kępsku przewiduje się remont
posadzki.
Sołtys miejscowości Rokitnica Wiesław bajeczko zgłosił potrzebę przesunięcia
o 10 minut godziny odjazdu autobusu, zabierającego dzieci ze szkoły podstawowej
w Ołoboku o godz. 1410
Wójt Zbigniew Woch poinformował, że radny Janusz Obuchanicz zgłosił już tę
sprawę. Temat skonsultujemy z dyrektorem szkoły i jeśli będzie taka potrzeba, podejmiemy
rozmowy z PKS.
Przewodniczący rady Mariusz Kuźmicz poruszył także temat lokalizacji przystanku
autobusowego w m. Łąkie. Usytuowany on jest na samym zakręcie, co stwarza
niebezpieczeństwo.
Radna Grażyna Świątczak dodała, że z drugiej strony drogi w ogóle nie ma
przystanku i dzieci czekające na autobus, niejednokrotnie stoją w błocie.
Wójt Zbigniew Woch jedyne rozwiązanie widzi w budowie zatoczki autobusowej
i wiaty. Nad tematem należy się zastanowić.
Ad. 16

Przewodniczący Rady Mariusz Kuźmicz zapytał czy ktoś z radnych chciałby
wprowadzić zmiany do przedstawionych na posiedzeniu komisji planów pracy na 2019 r.

7

Przewodniczący Komisji ds. Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Działalności
Gospodarczej Andrzej Kałużny poprosił o zmianę daty z 2018 r. na 2019 r. w planie pracy
jego Komisji.
Ponieważ innych zmian w planach pracy nie wprowadzono zostały one przyjęte
poprzez aklamację (plany pracy stanowią załącznik do niniejszego protokołu).
Ad. 17

Punkt ten dotyczył przyjęcia protokołu III sesji Rady Gminy Skąpe. Ponieważ uwag
nie zgłoszono, Przewodniczący Rady Mariusz Kuźmicz zarządził głosowanie nad przyjęciem
protokołu z III sesji Rady Gminy Skąpe. W wyniku głosowania protokół został jednogłośnie
przyjęty (protokół z głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad. 18

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodniczący Rady Mariusz Kuźmicz
zamknął obrady IV sesji Rady Gminy Skąpe o godz. 1250
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Przewodniczący R^dy Gminy

CJLlfrdriife Kuźmicz

Protokół sporządziła: Ilona Żalisz
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