PROTOKÓŁ
wspólnego posiedzenia
stałych Komisji Rady Gminy
odbytego w dniu 20 czerwca 2016 r.

Przewodnicząca Rady Gminy Halina Staszyńska, przywitała zebranych radnych,
dzielnicowego z KPP w Świebodzinie Michała Suzanowicza, Wójta Gminy Zbigniewa Wocha oraz
Sekretarza Gminy Alicję Hoppen-Anyszko. Zaproponowała swoją kandydaturę na prowadzącą
wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy Skąpe. Ponieważ innych kandydatów nie
zgłoszono, w wyniku głosowania Przewodnicząca Rady została wybrana na prowadzącą obrady.
Poinformowała, że na stan 15 radnych, obecnych jest 13 (lista obecności w załączeniu). Następnie
zaproponowała, aby do przesłanego porządku posiedzenia wprowadzić sześć uchwał związanych
z gospodarką odpadami komunalnymi. Ponieważ innych zmian nie zgłoszono, porządek posiedzenia
w wyniku głosowania został jednogłośnie przyjęty i przedstawia się następująco:
1. Spotkanie z dzielnicowym z KPP w Świebodzinie na temat bieżących spraw.
2. Analiza prowadzonych prac inwestycyjnych.
3. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Skąpe za 2015 r.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
1) absolutorium dla Wójta Gminy Skąpe za rok 2015,
2) zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na rok 2016,
3) udzielenia Powiatowi Świebodzińskiemu pomocy finansowej,
4) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego
na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym,
5) zmiany uchwały w sprawie Statutu Gminy Skąpe,
6) odwołania Skarbnika Gminy Skąpe,
7) powołania Skarbnika Gminy Skąpe,
8) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skąpe,
9) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
10) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
11) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
12) zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa,
wyznaczenia inkasenta oraz określenia wysokości wynagrodzenia,
13) ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi
pozbywania się odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych.
5. Sprawy różne.
Ad. 1

Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska poinformowała, że zgodnie z ustaleniami
dzielnicowi będą zapraszani na każde wspólne posiedzenie komisji. Poprosiła dzielnicowego Michała
Suzanowicza, aby wypowiedział się w kwestii związanej z niebezpieczeństwami na terenie gminy.
Dzielnicowy poinformował, że na terenie gminy Skąpe, nie ma miejsc, w których byłoby
szczególnie niebezpiecznie. Raczej nie zdarzają się rozboje czy kradzieże. Problem stanowi młodzież
przesiadująca na przystankach lub pod sklepami i pijąca alkohol. W związku z rozpoczęciem sezonu
letniego w miejscowości Niesulice z pewnością będzie więcej incydentów.
Radny Karol Dauksza poinformował, że w niedzielę na plażę gminną „lumelowską” wjechał
od strony Borowa samochód. Jest zdania, że tereny z zakazem wjazdu powinny być bardziej
kontrolowane.
Dzielnicowy wyjaśnił, że wczasowicze doskonale wiedzą o zakazie wjazdu, kontrolach
i mandatach, a mimo to i tak wjeżdżają. Nie ma możliwości aby policjanci czy strażnik gminny cały
czas to kontrolowali.
Radny Krzysztof Szymczak zapytał czy na terenie gminy jest dwóch dzielnicowych.
Dzielnicowy odpowiedział, że poza nim jest jeszcze jeden policjant. Gmina została
w komendzie podzielona na dwa rewiry, ale tak naprawdę w każdej sprawie można dzwonić do
jednego lub drugiego. Aktualnie kolega jest na urlopie. W lipcu w związku ze Światowymi Dniami
Młodzieży w Krakowie i koncertami na Woodstock w Kostrzynie nad Odrą gdzie zostaną
oddelegowani, będą trochę mniej aktywni na terenie gminy.

Radna Halina Staszyńska poinformowała, że w m. Ołobok na drodze przy sklepach
ustawianych jest dużo pojazdów co jest kłopotliwe dla kierowców samochodów zbliżających się do
łuku drogi (obok świetlicy wiejskiej).
Dzielnicowy wyjaśnił, że o takich sytuacjach należy ich powiadamiać.
Wójt Zbigniew W och zapytał czy komenda zakupiła już psa tropiącego, na którego gmina
przekazała dotację w kwocie 1,5 tys. zł.
Dzielnicowy wyjaśnił, że 2 policjantów zostanie oddelegowanych na kurs przewodnika dla
psa, który trwa około pół roku.
Radna Zdzisława Sikora poinformowała, że jeden mieszkaniec Niekarzyna nadużywa
alkoholu i jest po nim niebezpieczny, a mieszka ze starszą matką.
Dzielnicowy wyjaśnił, że osoba ta ma zasądzone przymusowe leczenie, a po każdorazowej
interwencji szpital w Ciborzu go wypuszcza. Natomiast starsza pani ma możliwość wyprowadzenia
się do innych dzieci, ale nie chce.
Wobec braku innych pytań Przewodniczącą podziękowała dzielnicowemu za przybycie
i przystąpiła do realizacji kolejnego punktu.
Ad. 2

Inspektor Urzędu Gminy Paweł Golimento przedstawił analizę prowadzonych prac
inwestycyjnych (w załączeniu).
Radna Halina Staszyńska poinformowała, że pomost nad jeziorem w Ołoboku wygląda
fatalnie. Części desek nie ma w ogóle, a pozostałe wyglądają, jakby miały 20-30 lat.
Paweł Golimento wyjaśnił, że deski sosnowe nawet dobrej jakości niszczą się w przeciągu 4-5
lat.
Radna Bożena Szczepańska zapytała kiedy zostanie zakończony remont pomostu
w Niesulicach.
Paweł Golimento odpowiedział, że w bieżącym roku prace zostaną wykonane na starej części
pomostu, na której zdemontowano stare deski. Pozostałe były jakiś czas temu wymieniane i nie
wymagają jeszcze interwencji. Przesunięcie terminu zakończenia remontu, spowodowane jest
koniecznością dokupienia materiału - drzewa modrzewiowego i oczekiwaniem na jego dostawę.
Radny Karol Dauksza zapytał o naprawę dachu na budynku gospodarczym przy świetlicy
w Radoszynie oraz o termin wykonania podłogi z kostki brukowej na boisku.
Paweł Golimento stwierdził, że tematu dachu jeszcze nie rozpoznawał.
Wójt zabierając głos odnośnie pomostu w Niesulicach stwierdził, że remont byłby zakończony
wcześniej, ale okazało się, że kolejne przęsło jest także wadliwe i wymaga wymiany. Na materiały,
które domówiliśmy, okres oczekiwania wynosi ok. 3 tygodnie. Samo nakręcenie nowych desek to
kwestia 2-3 dni, o ile oczywiście nie nastąpi w tym czasie żadna awaria, która zmusi pracowników do
zejścia z budowy. Odnośnie placu na boisku w Radoszynie stwierdził, że festyn planowany jest
dopiero na sierpień i wołałby jeszcze nie podawać konkretnej daty wykonania. Wspomniał też, że
aktualnie pracownicy mają wiele innych zadań do wykonania np. budowa mostu na grobli przy
ośrodku LAGO, który jest niezwykle trudnym zadaniem. Przy tej inwestycji jesteśmy zobowiązani do
zakończenia prac do 2 lipca, kiedy to organizujemy coroczną imprezę Niesulicka Piątka.
Radny Andrzej Sworek przybył na posiedzenie o godz. 950.
Radny Piotr Olszewski opuścił posiedzenie o godz. 950.
Radna Zdzisława Sikora stwierdziła, że wnoszone przez nią interpelacje nie zostały
zrealizowane. Prosiła o doświetlenie drogi przy stolarni, udrożnienie dróg polnych, czy remont
świetlicy wiejskiej w Niekarzynie.
Radny Mariusz Kuźmicz przybył na posiedzenie o godz. 955.
Paweł Golimento stwierdził, że dokumentacja na remont sali wiejskiej były wykonania, a sam
remont miał być przeprowadzony jeśli byłaby szansa na uzyskanie dofinansowania, a takowej póki co
nie było. Odnośnie oświetlenia ulicznego wyjaśnił, że wniosków jest bardzo wiele, a niektóre nawet
sprzed 9-12 lat. Kolejne inwestycje realizujemy według ustalonych priorytetów, czyli jeśli służą
większej liczbie odbiorców. Co do udrożnienia dróg polnych odpowiedział, że jeśli w budżecie
zostaną zabezpieczone środki finansowe, zadanie będzie realizowane. Samo wytyczenie dróg jest
kosztowne, a do tego jeszcze wykonawstwo.
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Radna Zdzisława Sikora stwierdziła, że w Niekarzynie nie dzieje się nic, poza tym, że przy
posesji Nr 46 został ściągnięty piasek. Miejscowość zarosła, pobocza dróg powiatowych nie są
wykoszone i ciągle tylko słyszy, że nie ma pieniędzy.
Radny Andrzej Sworek zapytał czy planowane jest dokończenie inwestycji przy hydroforni
w Węgrzynicach. Poinformował także, że kilkakrotnie zgłaszał Strażnikowi temat gruzu wysypanego
przy boisku w Węgrzynicach i problem z wyrzucaniem odchodów kurzych, które spowodowały plagę
szczurów.
Wójt zapytał czy do wykonania prac przy hydroforni radny ma zastrzeżenia.
Radny Andrzej Sworek wyjaśnił, że po przeciwnej stronie wbudowania studzienki powstaje
kałuża a samochody, aby ją ominąć, wjeżdżają na tę studzienkę i już została ona wciśnięta. Być może
wystarczy nawieźć tłucznia i zasypać miejsce, gdzie tworzy się kałuża.
Wójt stwierdził, że jeżeli trzy dni po wmurowaniu studzienki wjechał na nią 30 tonowy
samochód, to tak się mogło stać.
Paweł Golimento stwierdził, że jeśli droga jest wykonana z bruku, to nawiezienie tłucznia nie
rozwiąże problemu.
Wójt obiecał, że po powrocie z urlopu Krzysztofa Legiecia Kierownika Referatu Gospodarki
Komunalnej pojadą na miejsce i spróbują rozwiązać problem.
Radny Andrzej Sworek poinformował także, że przy posesji nr 55 wykopano dziurę, aby
schodziła woda i miejsce to nie zostało oznakowane.
Wójt stwierdził, że jest to droga powiatowa. Następnie zwrócił się do radnych z prośbą, aby
rozliczali go z inwestycji zapisanych w budżecie. W przypadku sali wiejskiej w Niekarzynie to
dokumentacja została przygotowana na okoliczność możliwości pozyskania dofinansowania.
Ostatecznie okazało się, że ewentualne dofinansowania mogłoby być w wysokości ok. 30 tys. zł, co
nie było satysfakcjonujące dla inwestycji rzędu 150-160 tys. zł, więc została ona z budżetu
wykreślona. Być może możliwość dofinansowania w ramach PROW się pojawi, ale nie wie kiedy to
nastąpi. Do dyspozycji całego województwa na okres 6 lat będzie kwota 3,5 min zł. Wobec
powyższego zadania świetlicowe, jeśli będą wykonywane, to w ramach środków własnych. Jeśli tak to
trzeba będzie je ująć w budżecie, a to jest już zadanie radnych. Wójt składa projekt budżetu ale to rada
decyduje o jego ostatecznym kształcie, pamiętając, że dla każdego zadania należy wskazać źródło
finansowania.
Odnośnie oświetlenia ulicznego Wójt stwierdził, że w budżecie zapisane są środki
w wysokości 80 tys. zł. Dokumentacja na 3 lokalizacje to kwota 15-16 tys. zł, a za pozostałe środki
silami pracowników gospodarki komunalnej chcemy je wykonać. Aktualnie z Enea prowadzone są
rozmowy odnośnie kilkunastu miejsc. Do budżetu na 2017 r. będzie wnioskował o wykonanie
kolejnych 30-40 punktów.
Wspomniał także o sieci kanalizacji sanitarnej do ośrodków wypoczynkowych. ZHP Zielona
Góra nie mieli środków na wpięcie do sieci, Teraz udało im się je pozyskać, wobec czego do sezonu
letniego i przyjazdu dzieci chcieliby, aby im to umożliwić. Dlatego też podjął decyzję, że chociaż
inwestycja nie jest bezpośrednio dla naszych mieszkańców, zadanie trzeba wykonać.
Na zakończenie stwierdził, że dobrze że są oczekiwania, bo są one dla nas wyzwaniem.
Jednak wszystkiego nie da się wykonać w jednym czasie. Prosi radnych o aktywność przy tworzeniu
uchwały budżetowej.
Ad. 3
Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko przedstawiła radnym obecną na posiedzeniu panią
Brygidę Sewohl główną księgową gminy. Wyjaśniła, że pani Brygida zatrudniona jest w urzędzie od
trzech miesięcy i pomogła w przygotowaniu dokumentów, zamykających rok budżetowy.
Następnie Sekretarz omówiła pokrótce sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 r., które
zgodnie zobowiązującym prawem zostało radnym dostarczone do 31 marca. Poinformowała, że
budżet na 2015 rok został uchwalony na kwotę 27.188.434,00 zł po stronie dochodów oraz
23.808.950,00 zł po stronie wydatków. Planowana nadwyżka budżetu Gminy Skąpe w wysokości
3.379.484,00 zł (według uchwały) została przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek otrzymanych na
finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i wykup
papierów wartościowych zaciągniętych w latach poprzednich. W ciągu 2015 roku podjęto 9 uchwał
Rady Gminy oraz 32 zarządzenia Wójta Gminy wprowadzających zmiany w budżecie. Na skutek
wprowadzonych zmian planowane dochody na kwotę 23.625.310,51 zł wykonano w wysokości
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21.329.786,26 zł tj. 90,28 %, planowane wydatki gminy w kwocie 21.285.715,51 zł zrealizowano
w wysokości 17.575.239,69 zł co stanowi 82,57 %. W wyniku wprowadzonych zmian planowana
nadwyżka budżetu Gminy Skąpe wyniosła 2.339.595,00 zł (według uchwały) i zostanie przeznaczona
na wykup papierów wartościowych zaciągniętych w latach poprzednich. Zmiany w budżecie na 2015
r. po stronie dochodów podyktowane były m. in. zmniejszeniem dochodów w wyniku mniejszych
wpływów ze sprzedaży majątku gminy oraz brakiem pozyskania środków zewnętrznych i jednoczesną
rezygnacją w 2015r. z realizacji części zadań i zakupów inwestycyjnych takich jak zakup samochodu
pożarniczego dla OSP, budowa kanalizacji sanitarnej w Pałcku, remont sali wiejskiej w Niekarzynie,
budowa chodnika w Niesu licach. Natomiast zwiększenie dochodów spowodowane było m.in.:
większymi wpływami z opłaty eksploatacyjnej, zwrotu podatku VAT, pozyskaniem środków
z rezerwy subwencji oświatowej na doposażenie stołówek, wpływem dotacji na usuwanie azbestu.
Jednocześnie po stronie wydatków wprowadzono nowe zadania m. in.: budowa placu w Podłej Górze,
modernizacja stadionu w Radoszynie, doposażenie stołówek szkolnych z rezerwy subwencji
oświatowej, usuwanie azbestu - w całości finansowane z WOFOS.
W 2015 r. na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 1.888.689,98 zł. Środki te przeznaczono
m.in. na:
1) sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Niesulice
i terenów podległych - 28.000,00 zł,
2) opracowanie studium wykonalności do projektu dotyczącego zakupu sprzętu ratowniczogaśniczego dla OSP Niekarzyn - 11,070,00 zł,
3) budowę Sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w miejscowości Ołobok I. 185.446,88 zł,
4) budowę kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków i rurociągami tłocznymi w Niesulicach
(ośrodki ZHP) - 440.370,88 zł,
5) sporządzenie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu świetlicy w Niekarzynie II. 685,00 zł,
6) budowę boiska do koszykówki w Podłej Górze - 25.000,00 zł.
Na zakończenie Sekretarz dodała, że gmina nie ma zadłużenia uniemożliwiającego wykonywanie
inwestycji w 2016 r.
Radny Wiesław Zawiślak zapytał z czego wynika różnica w podatku od nieruchomości
wynosząca 460 tys. zł.
Sekretarz wyjaśniła, że w 2014 r. był duży wpływ za podatek za szpitala w Ciborzu. Teraz
szpital płaci na bieżąco i stąd różnica.
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Skąpe za 2015 r. zostało przyjęte jednogłośnie.
Ad. IV
1) Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia
absolutorium dla Wójta Gminy Skąpe za rok 2015. Wyjaśniła, że radni w tej chwili nie będą
decydowali o samym absolutorium tylko o przekazaniu projektu uchwały pod obrady sesji.
W wyniku głosowań komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt ww. uchwały
(opinie w załączeniu).
2) Główna księgowa Brygida Sewohl omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na rok 2016.
Poinformowała, że od przesłania radnym materiałów do dnia komisji wystąpiła potrzeba
wprowadzenia kolejnych zmian do projektu uchwały.
Zwiększa się dochody budżetu:
- dział 801 rozdział 80195 § 2000 o kwotę 8.400,OOzł,
- dział 801 rozdział 80195 § 2004 o kwotę 14.070,OOzł (wymiana polsko-niemiecka
w gimnazjum).
Zwiększa się wydatki budżetu:
- dział 010 rozdział 01095 § 4300 o kwotę 47,32 zł na zakup usług pozostałych,

- dział 600 rozdział 60014 § 6300 o kwotę 79.000,OOzł, z przeznaczeniem na pomoc finansową
dla powiatu świebodzińskiego na realizację zadania pt. „Przebudowa drogi nr 004812F
w miejscowości Radoszyn”,
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- dział 750 rozdział 75023 § 4210 o kwotę 3.500,OOzł, z przeznaczeniem na zakup materiałów
potrzebnych do funkcjonowania urzędu.
- dział 750 rozdział 75023 § 4300 o kwotę 2.500,OOzł, z przeznaczeniem na zakup usług
pozostałych potrzebnych do funkcjonowania urzędu,
- dział 758 rozdział 75818 § 4810 o kwotę 70.000,00zł, z przeznaczeniem na bieżące wydatki,
których szczegółowej klasyfikacji nie można jeszcze jednoznacznie określić,
- dział 801 rozdział 80195 § 4300 o kwotę 8.400,OOzł,
- dział 801 rozdział 80195 § 4304 o kwotę 14.070,OOzł, (wymiana polsko-niemiecka
w gimnazjum),
- dział 900 rozdział 90001 § 4280 o kwotę 3.120,OOzł, z przeznaczeniem na zakup szczepionek
dla pracowników narażonych na choroby przenoszone przez kleszcze,
- dział 900 rozdział 90003 § 4280 o kwotę 780,OOzł, z przeznaczeniem na zakup szczepionek
dla pracowników narażonych na choroby przenoszone przez kleszcze.
Zmniejsza się wydatki budżetu:
- dział 600 rozdział 60016 § 6050 o kwotę 79.047,32zł, dotyczy zadania pt. „Przebudowa drogi nr
004812F w miejscowości Radoszyn”. Zmiana wynika z konieczności dostosowania klasyfikacji
budżetowej do rodzaju wydatku, jaki zostanie poniesiony w związku z realizacją ww. zadania
(przeniesiono na pomoc finansową dla powiatu),
- dział 700 rozdział 70005 § 4480 o kwotę 79.900,OOzł, w związku z ograniczeniem obowiązku
wpłat podatku za nieruchomości gminne.
Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego:
- dział 926 rozdział 92695 § 6050 "Przebudowa boiska sportowego w Ołoboku" na "Przebudowa
boiska sportowego w Ołoboku wraz z remontem szatni". Zmiana ma na celu ujednolicenie
nazewnictwa
stosowanego
w
różnych
dokumentach,
w
odniesieniu
do wymienionego zadania.
Dodatkowe zmiany (między przekazaniem materiałów radnym a komisją)
W projekcie uchwały wprowadza się następujące zmiany:
Zwiększa się wydatki budżetu:
- dział 710 rozdział 71035 § 6050 o kwotę 32.342,50zł na zadanie pn, "Ogrodzenie cmentarza
komunalnego w Skąpem".
Zmniejsza się wydatki budżetu:
- dział 900 rozdział 90001 § 6050 o kwotę 32.342,50zł, dotyczy zadania pn. „Budowa kanalizacji
w m. Pałek wraz z rurociągiem tłocznym Pałck-Skąpc", zmniejszenia dokonano w związku
z przewidywanym przesunięciem terminu realizacji części inwestycji na rok następny.
Ponadto Pani Główna Księgowa poinformowała, żc zmieniły się kwoty dochodów i wydatków
ogółem w związku z podjętym Zarządzeniem Nr 32/2016 Wójta Gminy Skąpe w sprawie zmian
w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Skąpe na 2016 rok.
W wyniku głosowań komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie
zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na rok 2016.
3) Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia
Powiatowi Świebodzińskiemu pomocy finansowej. W związku z otrzymaniem przez Gminę
Skąpe dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi nr 004812F w miejscowości Radoszyn”
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20M-2020 niezbędne jest podjęcie
uchwały o pomocy finansowej dla powiatu świebodzińskiego dla odcinków drogi - dz. Nr 342/4
i dz. Nr 424 będących własnością odpowiednio powiatu świebodzińskiego i skarbu państwa. Ww.
działki są integralną, technicznie powiązaną częścią drogi i stanowią łącznie jeden ciąg
komunikacyjny ważny dla lokalnej społeczności. Pozyskanie dofinansowania z PROW przez
gminę było m.in. uzależnione od wspólnej realizacji powyższego przedsięwzięcia. Powiat
Swiebodziński wyraził zgodę na wspólną realizację zadania, jednak uzależniąjąc ją od udzielenia
przez gminę pomocy finansowej.
W wyniku głosowań komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
4) Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz
najemcy w trybie bezprzetargowym. Wyjaśniła, że zgodnie z przyjętą zasadną w sytuacji, kiedy
gmina nie ponosiła kosztów związanych np. z remontem lokalu, stosowana była bonifikata
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w wysokości 95 % wartości nieruchomości. Ponieważ w przedmiotowy lokal gmina nie
inwestowała, proponuje się bonifikatę 95%.
W wyniku głosowań komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
5) Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały w sprawie Statutu Gminy Skąpe. Wyjaśniła, że obowiązek odczytywania treści uchwał,
przed przystąpieniem do głosowania, wynika z § 45 ust. 1 Statutu Gminy Skąpe. W przypadku
obszernych dokumentów, sprawne przeprowadzenie sesji, jest wobec tego obowiązku zadaniem
trudniejszym do wykonania dla prowadzącego obrady. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
radnych, proponuje się zmienić zapis § 45 ust. 1 Statutu Gminy Skąpe, mówiący o konieczności
odczytania treści uchwały.
W wyniku głosowań komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
6) Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko przedstawiła projekt uchwały w sprawie odwołania
Skarbnika Gminy Skąpe. Wyjaśniła, że Pani Anna Maniakowska złożyła pismo, w którym
rezygnuje ze stanowiska Skarbnika Gminy.
Wójt dodał, że od 2015 r. na stanowisku Skarbnika mieliśmy zawirowania. Ponieważ jest to
niezwykle ważna funkcja, stabilizacja była potrzebna. Już dzisiaj ją mamy dzięki kompetencji
pani Brygidy Sewohl.
W wyniku głosowań komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
7) Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko przedstawiła projekt uchwały w sprawie powołania
Skarbnika Gminy Skąpe. Poinformowała, że od trzech miesięcy na stanowisko Głównego
Księgowego zatrudniona jest pani Brygida Sewohl. Dzięki swoim umiejętnościom i szybkiemu
rozeznaniu zamknęła rok finansowy 2015. Jest osobą kompetentną i dlatego też wójt wnioskuje
o powołanie jej na stanowisko Skarbnika Gminy.
Brygida Sewohl poinformowała, że pochodzi z Wielkopolski, ukończyła Uniwersytet
Zielonogórski, a także studnia podyplomowe na kierunku rachunkowość budżetowa, a przez 10
lat zatrudniona była w urzędzie gminy Siedlec.
W wyniku głosowań komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Radny Józef Roszczyk podziękował Sekretarz Gminy, za to, że prawie przez rok pełniła dwie
bardzo ważne funkcje i doskonale sobie radziła. Następnie przywitał panią Sewohl.
8) Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko przedstawiła projekt uchwały w sprawie regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skąpe. Wyjaśniła, że cały blok uchwał
związanych z gospodarką odpadami został wprowadzony, z uwagi na zmianę przepisów, które
nakładają obowiązek przyjęcia nowych uchwal, które będą obowiązywały od 1 sierpnia br.
W części uchwał zmieniona została tylko podstawa prawna, a w innych dokonano kosmetycznych
zmian. Odnośnie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy oprócz nowej
podstawy prawnej wprowadzono zapis, o możliwości dostarczania odpadów biodegradowalnych
do pszok.
W wyniku głosowań komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
9) Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Zmianie uległa podstawa prawna
i wprowadzono zapisy umożliwiające zgłoszenie niewłaściwego świadczenia usług przez podmiot
odbierający odpady komunalne lub pszok.
W wyniku głosowań komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
10) Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko przedstawiła projekt uchwały w sprawie wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W tym projekcie
zmieniono tylko podstawę prawną
W wyniku głosowań komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
11) Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko przedstawiła projekt uchwały w sprawie terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zmianie
uległa tylko podstawa prawna.
W wyniku głosowań komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
12) Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko przedstawiła projekt uchwały w sprawie zarządzenia
poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia
inkasenta oraz określenia wysokości wynagrodzenia. Kolejny projekt, w którym zmieniono tylko
podstawę prawną.

6

W wyniku głosowań komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
13) Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia
górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi pozbywania się
odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych. Znowelizowana ustawa spowodowała zmianę
podstawy prawnej a także zapisów § 2 gdzie wg poprzedniego brzmienia uchwały zmniejszenie
o 20% opłat spowodowane było wyborem selektywnego sposobu gromadzenia odpadów. Nowa
ustawa zmieniła zapis wskazując zwiększenie o 20 % opłat w związku z brakiem selektywnego
sposobu gromadzenia odpadów.
W wyniku głosowań komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Ad. 5
Radna Zdzisław Sikora poinformowała, że powróciła do nazwiska rodowego i teraz nazywa
się Mikołajczak. Następnie wyraziła nadzieję, że w związku z zatrudnieniem dodatkowych
pracowników sezonowych do koszenia, miejscowości będą wyglądały znacznie lepiej. Następnie
postanowiła zgłosić do konkursu na najpiękniejszą zagrodę ogród pani Walczak z Niekarzyna.
Sekretarz wyjaśniła, że od ubiegłego roku nie ma już tego konkursu, ponieważ nie było wielu
chętnych. Jednak jeśli na wsi taka potrzeba jest, sołectwo może ogłosić konkurs sołecki.
Radny Józef Roszczyk zaproponował, aby w budżecie gminy na 2017 r. ująć przygotowanie
dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej w m. Łąkie. Świetlice w innych miejscowościach są
remontowane, a w bąkiem nie ma jej wcale.
Radna Bożena Szczepańska wnioskowała o zwiększenie częstotliwości opróżniania koszy
ulicznych i kontenera gminnego oraz o postawienie dwóch koszy na śmieci wzdłuż drogi z plaży na
ośrodku policyjnym do skrzyżowania drogi na ośrodki i do Kalinowa.
Wójt stwierdził, że poleci zakup tych koszy z funduszy gminnych.
Sekretarz Alicja Hoppen-Anyszko stwierdziła, że w okresie wakacji obowiązuje inny
harmonogram wywozu śmieci z kontenerów i pojemników ulicznych. Pracownicy gospodarki
komunalnej na umowę-zlecenie popołudniami zajmowali się wywozem odpadów z koszy ulicznych.
Niestety część osób w dalszym ciągu nie opodatkowuje się za wywóz odpadów.
Radna Halina Staszyńska zgłosiła potrzebę postawienia na plaży w Ołoboku kosza na odpady.
Radny Karol Dauksza zauważył, że w niektórych miejscach, na trasie Niesulickiej Piątki stan
nawierzchni jest fatalny. Dobrze by było, by do soboty nawieźć tam piasku.
Sekretarz wyjaśniła, że po deszczu faktycznie niektóre miejsca nienajlepiej wyglądają. Trzeba
mieć nadzieję, że do soboty nie będzie zbyt wiele opadów.
Radny Krzysztof Szymczak zapytał czy przetarg na koszenie poboczy został już w starostwie
rozstrzygnięty.
Sekretarz odpowiedziała, że wykonawca został wyłoniony i jest to firma pana Trzebniaka,
a pobocza sukcesywnie będą wykaszane.
Radny Krzysztof Szymczak zapytał czy starostwo przewiduje drobne naprawy na drodze
powiatowej Rorów - Ołohok, szczególnie przy czarnym bunkrze. Sam jest zdania, że warto by było
chociaż frezarką ściąć garby na drodze.
Sekretarz wyjaśniła, że koszt całej inwestycji na tej drodze to kwota rzędu 10 min zł.
Prawdopodobnie do konkursu na dofinansowanie ze schetynówek zostanie zgłoszony jeden, najtańszy
odcinek - w miejscowości Borów. Potwierdziła natomiast, że w najgorszym stanic jest odcinek
Borów-Ołobok.
Wójt jest zdania, że skoro póki co nie ma możliwości uzyskania dofinansowania dla całej
inwestycji, to można chociaż wykonać niewielkie naprawy typu ścięcie górek w nawierzchni.
Radna Ewa Kasprzak wnioskowała o sprawdzenie stanu placów zabaw.
Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska zamknęła
wspólne obrady stałych Komisji Rady Gminy Skąpe.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
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