PROTOKÓŁ
wspólnego posiedzenia
stałych Komisji Rady Gminy Skąpe
z dnia 25 września 2019 r.

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Kuźmicz, przywitał zebranych radnych, Wójta
Gminy Zbigniewa Wocha, Sekretarza Gminy Alicję Hoppen-Anyszko, Skarbnika Gminy
Brygidę Sewohl oraz Strażnika Gminnego Juliusza Tomaszewskiego. Następnie
zaproponował swoją kandydaturę na prowadzącego wspólne posiedzenie stałych Komisji
Rady Gminy Skąpe. Ponieważ innych kandydatów nie zgłoszono, w wyniku głosowania
Przewodniczący Rady został wybrany na prowadzącego obrady. Poinformował, że na stan
15 radnych, obecnych jest 13 osób (lista obecności w załączeniu). Następnie przedstawił
porządek posiedzenia, do którego nie wprowadzono zmian i który przedstawia się
następująco:
1. Analiza
zagrożeń
zgłaszanych
przez
mieszkańców,
dotyczących
poprawy
bezpieczeństwa na terenie gminy i informacja o pracy Strażnika Gminnego w minionym
sezonie letnim.
2. Windykacja należności za pobór wody i odprowadzenie ścieków za 2018 r.
3. Informacja z realizacji płatności podatków za I półrocze 2019 r.
4. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r.
5. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
A) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skąpe na rok 2019,
B) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Skąpe na lata 2019-2030,
C) przystąpienia
do
sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego wsi Niesulice i terenów przyległych.
D) nieodpłatnego nabycia w trybie komunalizacji nieruchomości na rzecz Gminy Skąpe
od Skarbu Państwa,
E) wyboru ławników,
F) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania dodatków oraz
innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach
oświatowych Gminy Skąpe,
G) udzielenia informacji dotyczącej Zarządzenia Nr Z-50/2019 Rzecznika Dyscypliny
Finansów Publicznych w Zielonej Górze,
H) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Skąpe,
I) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy
Skąpe.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
7. Sprawy różne.
Ad. 1

Strażnik Gminy Juliusz Tomaszewski zapoznał radnych z informacją dot. zagrożeń
zgłaszanych przez mieszkańców, dotyczących poprawy bezpieczeństwa na terenie gminy
i informacją o pracy Strażnika Gminnego w minionym sezonie letnim (w załączeniu do
niniejszego protokołu). Radni nie wnieśli uwag do informacji.
Wójt Zbigniew Woch poprosił, aby Strażnik poinformował radnych o możliwościach
kontroli jakości opału stosowanego w piecach.
Strażnik wyjaśnił, że razem z urzędnikiem odpowiedzialnym w gminie za kwestie
związane z programem „Czyste powietrze” odbyli szkolenie i otrzymali certyfikaty
umożliwiające im weryfikację materiału opałowego. Do tego celu Gmina zakupi adekwatny
sprzęt, niezbędny do wykonywania oględzin i pobierania próbek pozostałości po materiale
opałowym. Pobrane próbki będą następnie wysyłane do laboratorium celem dokonania
analizy. W przypadku wykazania pozostałości po materiałach niedozwolonych do celów
grzewczych, na właściciela nieruchomości zostanie nałożony mandat karny w kwocie od
nawet 5000 zł dla osób fizycznych. W przypadku gdy pomimo upoważnienia kontrolujący nie

zostaną wpuszczeni na posesję, mają możliwość wezwania policji celem umożliwienia
dokonania oględzin i pobrania próbek. Istnieje także możliwość skierowania sprawy do sądu.
Radna Grażyna Świątczak zapytała czy w ramach takiej akcji zakład meblowy
w Łąkiem także mógłby być sprawdzony.
Strażnik odpowiedział, że w zakładzie tym przeprowadził niezapowiedzianą i kontrolę,
która nie wykazała nieprawidłowości. W kotłowni znajdowało się tylko suche drewno
i ekogroszek. Często bywa tak, że w chwili samego rozpalania z komina wydobywa się
ciemny dym i to może być mylące. Ponadto bywa, że materiał opałowy jest mniej kaloryczny
i gorszej jakości niż zapewniają dostawcy.
Podsumowując Wójt podkreślił, że będziemy kładli większy nacisk na to czym palą
mieszkańcy i kontrole kotłowni będą częstsze i nie tylko na zgłoszenia. Pobieranie i badanie
próbek pozostałości po spalaniu, pomoże dokumentować palenie śmieci. Wszyscy musimy
dbać o jakość powietrza. A my jako urzędnicy będziemy konsekwentni w swoich działaniach.
Radny Mariusz Kuźmicz poprosił o informację kogo należy powiadamiać w przypadku
padłych zwierząt na drogach.
Strażnik odpowiedział, że Gmina ma podpisaną umowę z zakładem weterynaryjnym
Amica 2 na 24-godzinną pomoc w przypadku chorych zwierząt oraz umowę z firmą Mirt ze
Świebodzina na utylizację padłych zwierząt.
Ad. 2
Prowadzący obrady Mariusz Kuźmicz poinformował, że informacja dot. windykacji
należności za pobór wody i odprowadzenie ścieków za 2018 r. została radnym wcześniej
przekazana (w załączeniu do niniejszego protokołu). Zapytał czy po zapoznaniu się
z informacją radni mają jakieś pytania. Ponieważ pytań nie zgłoszono, przystąpiono do
realizacji kolejnego punktu.

Ad. 3
Skarbnik Gminy Brygida Sewohl zapoznała radnych z informacją z realizacji płatności
podatków za I półrocze 2019 r. ( w załączeniu do niniejszego protokołu). Poinformowała, że
w tym roku w okresie letnim w dużej ilości wysyłane były upomnienia i efekty tych działań są
już widoczne. Niestety wśród podatników są tacy, którzy podatków nie płacili i pomimo
upomnień ich nie płacą. W sytuacji, gdy upomnienia nie przynoszą oczekiwanych skutków,
do urzędu skarbowego wysyłane są tytuły wykonawcze. Ta instytucja posiada większe niż
gmina możliwości w egzekwowaniu należności w tym windykacja z dochodów. Z tego też
względu wiele osób nie posiada kont bankowych.
Wójt dodał, że w przypadku ściągalności zaległości w płatnościach za wodę,
sprawdza się instrument odcięcia wody. Okazuje się, że w takich sytuacjach znajdują się
środki na wpłatę części zaległości i chęci do spłaty zobowiązań.

Ad. 4
Skarbnik Gminy Brygida Sewohl poinformowała, że zgodnie z przepisami informacja
z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2019 r. została radnym przekazana w terminie do
31 sierpnia 2019 r. Poinformowała, że:
Planowane dochody na kwotę 26.275.073,55zł wykonano w wysokości 13.348.333,76zł, tj.
50,80%. Dochody bieżące w wysokości 22.703.356,80 zł zrealizowano w kwocie
12.879.678,19 zł, tj. 56,73%, zaś planowane dochody majątkowe w kwocie 3.571.716,75 zł
wykonano w wysokości 468.655,57 zł tj.13,12%.
Na rok 2019 planowano wydatki gminy w kwocie 28.934.333,55zł, zrealizowano w wysokości
11.412.082,93zł, co stanowi 39,44% planu. Wydatki bieżące w kwocie 22.161.942,31zł
zrealizowano w wysokości 10.023.801,76zł, tj. 45,23%, natomiast wydatki majątkowe
w kwocie 6.772.391,24 zł zrealizowano w wysokości 1.388.281,17 zł, tj. 20,50 %.
Budżet na 2019 r. zakłada deficyt budżetu gminy w wysokości 2.659.260,00zł, który planuje
się sfinansować przychodami z tytułu sprzedaży papierów wartościowych. Na dzień
30.06.2019r. zrealizowano nadwyżkę w wysokości 1.936.250,83zł.
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Planowane wydatki majątkowe w kwocie 6.772.391,24zł wykonano w wysokości
1.388.281,17zł, co stanowi 20,50% planu. Niskie wykonanie planu spowodowane jest
zaplanowanym finalizowaniem inwestycji w II połowie roku. W tym m.in.: przekazanie dotacji
dla Starostwa w Świebodzinie środków na przebudowę drogi powiatowej nr 1225F odcinek
Rokitnica - Węgrzynice oraz inwestycje dotyczące placów zabaw, otwartych stref
aktywności, cmentarzy komunalnych.
Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na planowane dochody
w wysokości 5.449.659,45zł otrzymano 2.991.953,45zł, tj. 54,90% planu, a planowane
wydatki w wysokości 5.449.659,45zł wykonano w kwocie 2.966.967,80zł, tj. 54,44% planu.

Ad. 5
a) Skarbnik Gminy Brygida Sewohl omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skąpe na rok 2019.
Poinformowała, że w związku z informacją z LUW w Gorzowie Wielkopolskim o
zwiększeniu środków na wypłatę świadczeń socjalnych, Wójt Gminy Skąpe w dniu
23.09.2019r. wydał Zarządzenie Nr 57/2019, w którym uwzględnił zmiany dot. dochodów
i wydatków na ww. świadczenia tj. kwoty 36.000,00zł.W związku z powyższym, zmiany
w tym zakresie należało uwzględnić w omawianym projekcie uchwały.
Ponadto proponuje się następujące zmiany:
- zwiększenie wpływów z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o łączną kwotę
151.429,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce
dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów
przyrodniczych w Szkole Podstawowej w Międzylesiu w wysokości 57.640,OOzł oraz na
wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli w szkołach podstawowych w wysokości
93.789,OOzł.
- zwiększenie wpływów z wpłat za obiady w Szkole Podstawowej w Ołoboku
o 55.000,OOzł i przeznaczenie ich na zakup środków żywności,
- przeznaczenie 16.200,OOzł na odszkodowania za działki w miejscowości Niesulice,
które zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami przeszły z mocy prawa
na własność Gminy Skąpe i przeznaczone zostały pod drogi gminne.
- zwiększenie wpływów z opłaty eksploatacyjnej o 5.700,OOzł oraz wpływy z odsetek
od zaległości podatkowych o 10.500,OOzł.
- zmianę podziału środków na dotacje dla OSP.
W wyniku głosowań komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
B) Skarbnik Gminy Brygida Sewohl omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Skąpe na lata 2019-2030.
Poinformowała, że zaktualizowano załącznik nr 1 w związku ze zmianami w budżecie
w roku 2019 i planami na kolejne lata, w tym również uwzględniono wzrost wydatków
na usługę wywozu odpadów komunalnych od mieszkańców w roku 2020 oraz wzrost
dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponadto w załączniku
nr 2 dodano przedsięwzięcie pn.:
"Czyste powietrze", którego celem jest poprawa efektywności energetycznej
i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących
jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń
powietrza pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych,
realizowane w latach 2019-2029 na podstawie porozumienia z Wojewódzkim
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Gmina Skąpe
będzie pomagała Wnioskodawcom w procesie składania wniosków o przyznanie
dofinansowania. Planowany limit wydatków to 1.000,OOzł na każdy rok obowiązywania
porozumienia, łącznie 11.000,OOzł.
W wyniku głosowań komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
C) Dorota Kuriata inspektor Urzędu Gminy omówiła projekt uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wsi Niesulice i terenów przyległych. Poinformowała, że głównym powodem przystąpienia
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do zmiany planu jest możliwość przejęcia gruntu od osoby prywatnej na poszerzenie
pasa drogowego i budowę chodnika, a także pozyskanie terenu, który jest własnością
skarbu państwa ale w zarządzie lasów państwowych, z przeznaczeniem na parking.
Pozostałe zapisy dotyczą terenów prywatnych, a proponowane zmiany wynikają
z wniosków właścicieli tych nieruchomości.
Wójt Zbigniew Woch stwierdził, że przejęcie nieruchomości z przeznaczeniem na
parking to jedyna szansa do realnej poprawy bezpieczeństwa w Niesulicach. Dodał, że
z inicjatywny nowego Komendanta Powiatowego Policji w Świebodzinie odbyło się
wyjazdowe posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, w którym także wziął udział. Podczas
tego spotkania zostały przeanalizowane wszelkie rozwiązania, umożliwiające poprawę
bezpieczeństwa w Niesulicach. Udało się powrócić do tematu komunalizacji drogi
prowadzącej do ośrodków wypoczynkowych. Po jej przejęciu możliwe będzie
postawienie znaku zakazu postoju, a samochody będzie można pozostawić na
wyznaczonym parkingu.
Radny Mariusz Kuźmicz zapytał czy istnieje możliwość przejęcia od Lasów
Państwowych szerszego tereny wzdłuż tej drogi z możliwością wyznaczenia tam miejsc
parkingowych.
Wójt odpowiedział, że z uwagi na nachylenie drogi i skarpy, zadanie to byłoby bardzo
kosztowne.
Radny Andrzej Kałużny przy okazji zwrócił uwagę, że przed budynkiem urzędu gminy
także jest ogromny problem z parkowaniem.
Wójt poinformował, że ze strony właściciela sąsiedniej posesji jest wola negocjacji
i zbycia terenu. Wójt zleci wykonanie wyceny i będzie można rozmawiać kosztach.
Gdyby udało się kupić nieruchomość znacząco wzrosłaby jakość dla odwiedzających
urząd. Wewnątrz placu powstałby parking dla pracowników, magazyny dla referatu
gospodarki komunalnej. Zaistniałaby także możliwość powiększenia budynku urzędu
o dodatkowe pomieszczenia biurowe.
Radny Andrzej Kałużny cieszy się, że nareszcie teren w Niesulicach zostanie
zagospodarowany na tak potrzebny parking.
Radny Bartosz Derejczyk zapytał z czyjej inicjatywy nastąpi przekazanie terenu pod
parking.
Wójt odpowiedział, że to on zaproponował takie rozwiązanie, a wśród dyrekcji Lasów
Państwowych nie było sprzeciwu. Teren ten i tak jest wyłączony z produkcji leśnej.
Radny Bartosz Derejczyk zauważył, że teren jest w deputacie, a ten z kolei obowiązuje
do śmierci.
Wójt odnosząc się do uwagi radnego stwierdził, że w polskim prawie istnieje wyższość
przepisów powszechnie obowiązujących nad wewnętrznymi regulaminami. Na spotkaniu
Komisji Bezpieczeństwa obecni byli przedstawiciele Lasów Państwowych. Gospodarują
na mieniu państwa czyli według niego tak naprawdę mieniu nas wszystkich. Wójt
podzielił się z obecnymi swoimi poglądami na temat tamtej części Niesulic, w której nie
ma innej alternatywy na parking. Według niego tworzenie parkingu w tym konkretnym
miejscu będzie optymalne. Podkreślił, że działalność na gruntach wyłączonych
z produkcji leśnej jest działalnością poboczną. W planie zagospodarowania
przestrzennego teren ten był wskazany pod budownictwo mieszkaniowe. Na pewnym
etapie Gmina będzie musiała wystąpić do Lasów Państwowych o opinię
w przedmiotowej sprawie. Jeśli by się okazało, że opinia będzie negatywna, to śmie
twierdzić, że tylko i wyłącznie w obronie prywatnych interesów leśników.
W wyniku głosowań komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
D) Wójt Zbigniew Woch omówił projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia w trybie
komunalizacji nieruchomości na rzecz Gminy Skąpe od Skarbu Państwa. Poinformował,
że chodzi o drogę prowadzącą do ośrodków wypoczynkowych w Niesulicach. W tej
drodze zlokalizowane są nasze media czyli woda i kanalizacja. Droga pomimo
cząstkowych remontów jest w fatalnym stanie. Od 2014 r. Wójt podejmował działania,
aby wspólnie z Lasami Państwowymi tę drogę wyremontować. Dopiero w bieżącym roku
udało się dojść do porozumienia. Ustalono, że droga zostanie wyremontowana wspólnie
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przez gminę i Lasy Państwowe, ale właścicielem drogi zostanie gmina Skąpe. Koszt
nowej nakładki asfaltowej oszacowano na ok. 400 tys. zł. Omawiany projekt uchwały jest
pierwszym etapem komunalizacji tej drogi. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Lasów
Państwowych przystąpimy do kolejnych etapów. Temat jest istotny, bo inwestycja
powinna zostać wpisana do budżetu na 2020 r. , aby w miesiącach kwiecień czy maj
można było przeprowadzić remont.
W wyniku głosowań komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
E) Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko omówiła projekt uchwały w sprawie wyboru
ławników. Poinformowała, że na ławnika zgłosiła się tylko jedna osoba, a na sesji
odbędzie się właściwe glosowanie tajne.
W wyniku głosowań komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
F) Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko omówiła projekt uchwały o zmianie uchwały
w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników
wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Skąpe.
Poinformowała, że w związku ze zmianą ustawy Karta Nauczyciela, konieczna była
zmiana zapisu dodatków dla nauczycieli za wychowawstwo. Biorąc pod uwagę fakt, iż
na terenie Gminy Skąpe znajdują się obecnie trzy szkoły podstawowe, w których
funkcjonują trzy oddziały przedszkolne należałoby przyjąć również dodatek za
sprawowanie funkcji nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym w kwocie
300,00 zł, tak jak w przypadku wychowawców klas w szkołach.
Podwyżka dodatku za sprawowanie funkcji wychowawcy klas i sprawowanie funkcji
nauczyciela opiekującego się odziałem przedszkolnym spowoduje skutek finansowy
w postaci konieczności zwiększenia wydatków w szkołach o kwotę 19.440,00 zł za okres
czterech miesięcy 2019 roku (wrzesień - grudzień), natomiast w skali przyszłego roku
zwiększenie o kwotę 58.320,00 zł.
Ponadto, zmianie ulegają stawki dodatków funkcyjnych przyznawanych dyrektorom
placówek oświatowych na terenie gminy, w związku ze zmianą ilości oddziałów
w szkołach. Sekretarz zwróciła uwagę, że przez pomyłkę w tabeli zamiast „Dyrektor
szkoły liczącej od 10 do 12 oddziałów” wpisano „Dyrektor szkoły liczącej od 9 do 12
oddziałów”. Poprosiła o skorygowanie tej pomyłki.
W wyniku głosowań komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Radny Janusz Obuchanicz opuścił posiedzenie o godz. 1350.
G) Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko omówiła projekt uchwały w sprawie udzielenia
informacji dotyczącej
Zarządzenia Nr Z-50/2019 Rzecznika Dyscypliny Finansów
Publicznych w Zielonej Górze. Poinformowała, że Rzecznik Dyscypliny Finansów
Publicznych skierował do Przewodniczącego Rady Gminy Skąpe zarządzenie, w
związku z zawiadomieniem złożonym w dniu 19.07.2019r. przez Panią A.M.
o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego,
w tym Gminę Skąpe, w przedmiocie nie wykonywania przez nie audytu wewnętrznego.
Przewodniczący Rady skierował sprawę do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną.
W toku kontroli Komisja ustaliła, że zgodnie z art. 274 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia
2009r. (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.) o finansach publicznych „Audyt
wewnętrzny prowadzi się w jednostkach samorządu terytorialnego, jeżeli ujęta w
uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego kwota dochodów i przychodów
lub kwota wydatków i rozchodów przekroczyła wysokość 40 000 tys. zł”. Komisja
Rewizyjna ustaliła, że budżet Gminy Skąpe w latach 2017, 2018 i 2019 nie przekroczył
kwoty 40 min zł, co powoduje, że Gmina nie jest zobowiązana do prowadzenia audytu
wewnętrznego. W związku z powyższym Komisja przygotowała niniejszy projekt
uchwały.
W wyniku głosowań komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
H) Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko omówiła projekt uchwały w sprawie ogłoszenia
tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych na terenie Gminy Skąpe. Poinformowała, że organy jednostki
samorządu terytorialnego zobowiązane są do ogłaszania tekstów jednolitych
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znowelizowanych aktów normatywnych, stanowiących akty prawa miejscowego, nie
rzadziej niż raz na 12 miesięcy. Taka sytuacja miała miejsce w przypadku przedmiotowej
uchwały.
W wyniku głosowań komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko omówiła projekt uchwały w sprawie ogłoszenia
tekstu jednolitego uchwały w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Skąpe.
W wyniku głosowań komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

Ad. 6
Prowadzący wspólne obrady Mariusz Kuźmicz poddał pod głosowanie przyjęcie
protokołu ze wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady Gminy Skąpe z dnia 27 sierpnia
2019 r. W wyniku głosowania protokół został jednogłośnie przyjęty.

Ad. 7

Prowadzący wspólne obrady Mariusz Kuźmicz odczytał treść pisma Starosty
Świebodzińskiego dot. deklaracji ze strony gminy współudziału w zadaniach inwestycyjnych
na drogach powiatowych, które mogą zostać wpisane w dokumentach planistycznych
powiatu (kopia pisma w załączeniu do niniejszego protokołu). Deklaracja Gminy ma dotyczyć
ewentualnego współudziału w następujących zadaniach:
1) przebudowa drogi powiatowej nr 1231F odcinek Wilkowo-Borów-Ołobok wraz
z budową ścieżki rowerowej - termin wykonania dokumentacji 28.02.2020 r.
Szacowany koszt bez ścieżki rowerowej 4.294.574 zł;
2) przebudowa drogi powiatowej 1225F odcinek od m. Węgrzynice do m. Niedźwiedź,
koszt wg nieaktualnej dokumentacji 10.087.726,76 zł.
W piśmie Starosta poinformował także, że będzie wnioskował do budżetu na 2020 r.
zabezpieczenie środków na dokumentację remontu, wraz z podniesieniem nośności, mostu
drogowego w m. Ołobok.
Radny Karol Dauksza opuścił posiedzenie o godz. 1400.
W pierwszej kolejności do pisma odniosła się radna powiatowa i Sekretarz gminy
Alicja Hoppen-Anyszko. Poinformowała, że wskazane w piśmie dwie inwestycje dotyczą
odcinków na terenie naszej gminy o długości trochę ponad 1 km. Pismo pana Starosty
dotyczy inwestycji, na które przygotowane są dokumentacje, a także tych zgłaszanych przez
mieszkańców. Nie ma w nim mowy o inwestycjach zgłaszanych przez nią i radną Karolinę
Ceglińską-Gałach. Pierwsza ze wskazanych inwestycji dotyczy drogi Wilkowo-BorówOłobok. Podkreśliła, że wjazd do naszej gminy od tej strony jest naszą niechlubną
wizytówką, a przez cały rok tą drogą jeździ bardzo dużo samochodów. W samym Ołoboku
od strony Borowa budowane są domy i potrzebne są chodniki dla pieszych i oświetlenie z
tego względu będzie popierała właśnie tę inwestycję.
Odnośnie II inwestycji Błonie - Niedźwiedź uważa, że większe szanse na dofinansowanie
miałby odcinek Toporów-Niedźwiedź.
Jako radna powiatowa wnioskowała m.in. o przebudowę chodników w Ołoboku. Jednak
o dofinansowanie z Funduszu Dróg Krajowych Zarząd Powiatu Świebodzińskiego będzie się
starał dla inwestycji drogowych nie chodnikowych. Wnioskowała także o inwestycje na
drogach Niekarzyn-Kępsko i Niekarzyn-Pałck. Ponadto ze strony mieszkańców Rokitnicy ma
wnioski o budowę chodnika we wsi i będzie zgłaszała wykonanie dokumentacji na tę
inwestycję. Następnie poprosiła o opinię samorządu odnośnie dużych inwestycji drogowych
łącznie ze ścieżkami rowerowymi. Z informacji jakie posiada, Gmina Świebodzin popiera
przebudowę drogi Wilkowo-Borów-Ołobok..
Radny Piotr Olszewski jest zdania, że droga Skąpe-Darnawa jest w gorszym stanie
niż Pałck-Niekarzyn.
Radny Mariusz Kuźmicz zauważył, że w miejscowości Ołobok jest sporo ścieżek
rowerowych, podczas gdy w pozostałej części gminy nie ma ich wcale. Dlatego też
budowanie kolejnej ścieżki w tamtym miejscu będzie w ocenie innych niesprawiedliwe. Prosi,
aby spojrzeć na całą gminę. Droga powiatowa Skąpe-Cibórz jest w bardzo złym stanie.
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Wnioskował o ścięcie poboczy zatrzymujących wodę na drodze i prace nie zostały
wykonane, a tę drogę wielu mieszkańców pokonuje właśnie na rowerach.
Radny Bartosz Derejczyk zauważył, że przy dużym projekcie, ścieżka jest tylko
dodatkiem.
Radny Andrzej Kałużny zwrócił uwagę, że wykonanie dokumentacji wcale nie
gwarantuje inwestycji w najbliższym czasie. Ma świadomość, że potrzeby w tym zakresie są
bardzo duże i jak tylko będą środki to inwestycje będą wykonywane.
Sekretarz Alicja Hoppen-Anyszko podkreśliła, że mowa jest o perspektywie
wieloletniej. Dobrze żeby akceptacja ze strony gminy była, bo bez udziału środków
gminnych, powiat nie wykona żadnej inwestycji. Dajmy im zielone światło.
Radny Bartosz Derejczyk zapytał czy droga Wilkowo-Borów-Ołobok ma szansę
uzyskać dofinansowanie.
Sekretarz podkreśliła, że jeśli tylko będzie na piśmie aprobata gminy Świebodzin, to
Powiat będzie składał wniosek.
Wójt Zbigniew Woch zwrócił uwagę, że inwestycja ta ze strony Gminy Skąpe byłaby
najkosztowniejsza, bo po naszej stronie dochodzi ok. 600 m chodnika. Nie ma wątpliwości,
że odcinek od Borowa do ul. Wojciechowskiego w Ołoboku jest w tragicznym stanie. Zwrócił
uwagę, że wiele lat temu pisał do Starostwa Powiatowego na temat dróg wymagających
remontów Wilkowo-Ołobok, Rokitnica-Węgrzynice i Niekarzyn-Kępsko. Nie ukrywa, że jest
sceptyczny co do przebudowy drogi Wilkowo-Ołobok wraz z budową ścieżki rowerowej.
Mamy tak zniszczone nawierzchnie dróg, że lepiej wydać środki na ich przebudowę, niż
budowę ścieżek, która jest bardzo kosztowna. Uważa, że wszystkie środki w pierwszej
kolejności powinny być przeznaczane na budowę dróg i chodników, a dopiero potem na
ścieżki rowerowe.
Radny Piotr Olszewski opuścił posiedzenie o godz. 1420.
Sekretarz stwierdziła, że nie wie w jakiej konstrukcji miałyby być budowane ścieżki:
czy poszerzony chodnik, czy droga z wydzieloną ścieżką. Proponuje, aby do budżetu na
2020 r. opiniować przebudowę drogi Wilkowo-Borów-Ołobok wraz ze ścieżką rowerową. Ta
inwestycja ma gotową dokumentację, a i tak nie ma gwarancji, czy powiat będzie miał środki
na wkład własny.
Radny Andrzej Stańczak jest zdania, że powinno się odstąpić od budowy ścieżek
rowerowych, a skupić na drogach. W Pałcku brukowa droga powiatowa jest stale łatana.
Radny Mariusz Kuźmicz zwrócił uwagę, że w m. Cibórz drogi czy kanalizacja były już
wybudowane. Mieszkańcy bardzo czekają na ścieżkę rowerową do Skąpego, a każę im się
czekać na inwestycje dopóki pozostałe miejscowości nie będą na podobnym poziomie np.
w kontekście kanalizacji.
Wójt Zbigniew Woch podkreślił, że finalizuje się inwestycja na drodze RokitnicaWęgrzynice. Należy wziąć pod uwagę możliwość inwestycji drogowej z innej strony gminy.
Ponadto należy zasięgnąć informacji o konstrukcji planowanej ścieżki na drodze WilkowoBorów-Ołobok.
Wobec wyczerpania porządku obrad prowadzący obrady radny Mariusz Kuźmicz
zamknął wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy Skąpe.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

PowadzącyLobrady

wlariusz Kuźmicz

Protokołowała: Ilona Żalisz

7

