PROTOKÓŁ
wspólnego posiedzenia
stałych Komisji Rady Gminy
odbytego w dniu 25 października 2016 r.
Przewodnicząca Rady Gminy Halina Staszyńska, przywitała zebranych radnych, Wójta Gminy
Zbigniewa Wocha, Sekretarza Gminy Alicję Hoppen-Anyszko oraz Skarbnika Gminy Brygidę
Sewohl. 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 zmianę, polegającą na dodaniu projektu uchwały w sprawie
współpracy Gminy Skąpe z Gminą Niegosławice w celu realizacji zadania pn. „Wdrożenie i rozwój eusług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego”.
Ponieważ innych zmian nie zgłoszono, porządek posiedzenia w wyniku głosowania został
jednogłośnie przyjęty i przedstawia się następująco:
1. Informacja o kosztach funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Skąpe.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
1) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Skąpe na rok 2016,
2) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na
lata 2016-2020,
3) wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Skąpe,
4) wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Skąpe,
5) opłaty miejscowej na terenie Gminy Skąpe,
6) wzorów deklaracji i informacji podatkowych,
7) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieokreślony w trybie
bezprzetargowy m,
8) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas określony
w trybie
bezprzetargowym,
9) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości,
10) współpracy Gminy Skąpe z Gminą Niegosławice w celu realizacji zadania pn. „Wdrożenie i
rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa
teleinformatycznego”.
3. Sprawy różne.

Ad. 1

Podinspektor Urzędu Gminy Jolanta Biskup zapoznała zebranych z informacją dot.
funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Skąpe (w załączeniu).
Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko zauważyła, że w związku z dużym przyrostem
ilości oddawanych przez mieszkańców odpadów, a co za tym idzie wyższymi kosztami, po
rozstrzygnięciu kolejnego przetargu na świadczenie usługi, prawdopodobnie Wójt wystąpi
z propozycją zmiany uchwały w sprawie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Radna Halina Staszyńska zaskoczona jest zwiększeniem ilości odpadów. Po zmianie systemu
wszyscy byli przekonani, że największa ilość śmieci będzie przekazywana w pierwszym okresie jego
funkcjonowania, a w kolejnych latach będzie spadać.
Sekretarz dodała, że niepokojący jest wzrost ilości odpadów biodegradowalnych. Ludzie
rezygnują z kompostowi!ików i do pojemników trafia skoszona trawa i liście.
Radnego Andrzeja Sworka dziwi ten stan, ponieważ jak sam zauważył niewielu mieszkańców
ma trzeci pojemnik na odpady biodegradowalne, co świadczy o tym, że jednak mająkompostowniki.
Sekretarz wyjaśniła, że odpady te przywożone są również do PSZOK. Zgodnie z polityką
odpadową ta frakcja odpadów każdego roku powinna się zmniejszać. Również niekorzystne tendencje
występują w przypadku odpadów segregowanych. W stosunku do zmieszanych nastąpił ich
niepokojący spadek.

Radna Bożena Szczepańska zauważyła, że przy wielu posesjach nie ma ogrodów, więc
ludziom nie potrzebny jest naturalny kompost.
Radna Halina Staszyńska nadmieniła, że w innych gminach stawka za odpady segregowane
i zmieszane jest mocno zróżnicowana. Może takie rozwiązanie przyczyniłoby się do lepszej
segregacji.
Wójt stwierdził, że w ciągu ostatnich lat Polska bardzo się zmieniła pod względem czystości.
Polityka gospodarki odpadami zniosła pokusę wywożenia śmieci do lasu. Musimy jeszcze stworzyć
mechanizm, aby także kwestie finansowe wpływały na decyzje mieszkańców dot. segregowania
odpadów. Po wyłonieniu wykonawcy usługi wywozu odpadów na kolejne 2 lata - spróbujemy
dokonać odważniejszego podziału stawki za odpady segregowane i zmieszane.
Radny Krzysztof Szymczak zapytał ilu mieszkańców zadeklarowało zapotrzebowanie na
pojemnik na odpady biodegradowalne.
Jolanta Biskup odpowiedziała, że na ok. 1000 posesji, ok. 600 segreguje śmieci z tego ok. 400
podsiada pojemniki na odpady biodegradowalne.
Radny Mariusz Kuźmicz zapytał do kogo należy zadbanie o miejsce gromadzenia odpadów
przy wspólnotach.
Sekretarz odpowiedziała, że jest to zadanie właściciela posesji czyli wspólnoty.
Radny Andrzej Sworek przypomniał, że firma świadcząca usługę po pierwszym przetargu,
przekazała mieszkańcom informacje o zasadach, na jakich będzie następował odbiór śmieci. Firma
z Ołoboku takich zasad nie ustaliła, a pojemniki po ich opróżnieniu stoją prawie na ulicy. Przy swojej
nieruchomości planuje zabudować miejsce na pojemniki. Zastanawia się czy będą w to miejsce
odstawiane.
Sekretarz odpowiedziała, że póki co zgodnie z przepisami mieszkaniec ma obowiązek
wystawić pojemniki przed posesję.
Radny Mariusz Kuźmicz zwrócił uwagę, że firma nie przeprowadza dezynfekcji pojemników.
Sekretarz wyjaśniła, że zadanie to faktycznie jest po stronie przedsiębiorcy. Jeśli nie
wywiązuje się on ze swoich obowiązków prosi o informację. Gmina jeśli nie ma wiedzy, że coś
odbywa się niewłaściwie, nie może zareagować.
Radny Józef Roszczyk bardzo pozytywnie ocenia pracę firmy wywożącej odpady. Pracownicy
do jego posesji muszą dojść na pieszo ok. 60 m, aby pojemnik zabrać, opróżnić go, a potem jeszcze
odstawić na miejsce.

Ad. 2
1) Skarbnik Brygida Sewohl omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie
uchwały budżetowej Gminy Skąpe na rok 2016.
W planie dochodów budżetowych proponuje się dokonanie następujących zmian:
- dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002,
paragraf 0970, zwiększono o kwotę 11.886,00 zł - jako zwrot podatku VAT zapłaconego w roku
ubiegłym, związanego z inwestycjami wodociągowymi;
- dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005, paragraf 04/0, zmniejszono o kwotę
7.000,00 zł z powodu zmiany klasyfikacji budżetowej - do 31.12.2015 we wskazanym paragrafie
ujmowano wpływy z tytułu wieczystego użytkowania; paragraf 0750 zwiększono o 54.414,00 zł
w związku z przewidywanymi wpływami z tytułu zawartych umów; paragraf 0970 zwiększono o
12.000,00 zł, są to wpływy z opłat za media od najemców lokali gminnych;
- dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023, paragraf 0970 zmniejszono o 34.000,00 zł,
w związku z posiadaną wiedzą o braku realizacji dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT
w latach poprzednich.;
- dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75409, paragraf 6330,
zmniejszono o kwotę 150.000,00 zł, w związku z faktem, że wydatek na średni samochód
ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Niekarzynie zostanie dokonany w 2017 roku;
- dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiudających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75615,
paragraf 0910, zmniejszono o 30.000,00 zł w związku z analizą przewidywanych wpłat;
rozdział 75618, paragraf 0480 Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
zwiększono o 6.000,00 zł, w związku z realizacją tych dochodów ponad plan;
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-m dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601, paragraf 2710, zmniejsza się o kwotę 13.300,00 zł
w związku z otrzymaną informacją od Marszałka Województwa Lubuskiego (nr pisma
DS.II.512.1.41.2016) o braku kwalifikacji wniosku Gminy Skąpe do programu pn. "Lubuskie
siłownie pod chmurką".
W planie dochodów budżetowych proponuje się dokonanie następujących zmian:
- dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016, paragraf 4300 zwiększono o kwotę 1.500,00 zł
na usługi transportowe;
- dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005, paragraf 4480, zmniejszono o kwotę
47.000,00 zł, w związku z brakiem obowiązku zapłaty podatku za nieruchomości Gminy Skąpe
na rachunek bankowy Gminy Skąpe;
- dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023, paragraf 4210, zwiększa się o kwotę
12.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup m.in. tonerów, paragraf 4300, zwiększa się o kwotę
27.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług, w szczególności informatycznych i pocztowych;
rozdział 75095, paragraf 4100, zwiększono o 7.876,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia
inkasentów;
- dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412, paragraf 6060,
zmniejszono o kwotę 150.000,00 zł w związku z faktem, że wydatek na średni samochód
ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Niekarzynie zostanie dokonany w 2017 roku - ujęty w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Skąpe;
- dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85154, paragraf 4300, zwiększono o 3.000,00 zł, paragraf
4700 zwiększono o 3.000,00 zł - wydatki zwiększa się w związku ze zwiększeniem planowanych
wpływów z tytułu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001, paragraf 4300,
zwiększono o kwotę 100.000,00 zł na zapłatę usług związanych z odprowadzeniem ścieków,
paragraf 6059, zmniejszono o kwotę 120.776,00 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji
zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pałek wraz z rurociągiem tłocznym Pałek Skąpe;
rozdział 90002, paragraf 4300, zwiększono o kwotę 33.000,00 zł na zapłatę za odbiór śmieci;
- dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601, paragraf 4210, zmniejsza się o kwotę 22.800,00 zł
w związku z otrzymaną informacją od Marszałka Województwa Lubuskiego (nr pisma
DS.II.512.1.41.2016) o braku kwalifikacji wniosku Gminy Skąpe do programu pn. "Lubuskie
siłownie pod chmurką",
rozdział 92695, paragraf 4300, zwiększono o kwotę 3.200,00 zł na wykonanie operatuwodnoprawnego ujęcia wody na potrzeby boiska sportowego w Ołoboku.

Radny Andrzej Sworek zapytał skąd wzięła się potrzeba dopłaty 100 tys. zł do opłaty za zrzut
ścieków do oczyszczalni w Ciborzu. Zapytał także jakie stawki za wodę i ścieki obowiązują
w Ciborzu.
Radny Mariusz Kuźmicz odpowiedział, że szpital Cibórz pobiera opłatę za wodę w wysokości
2,46 zł i za ścieki w wysokości 4,20 zł.
Sekretarz wyjaśniła, że w trakcie roku szpital podniósł stawkę za zrzut ścieków do oczyszczalni.
Skarbnik dodała, że utrzymanie sieci i pracowników także gminę kosztuje.
Radny Mariusz Kuźmicz zauważył, że nie cała woda w gminie kupowana jest z Ciborza.
Wójt zabierając głos stwierdził, że o kwestiach stawek będziemy rozmawiali na następnej
komisji, bo wtedy przedstawiony zostanie wniosek taryfowy i wszystkie niezbędne informacje.
Następnie wyjaśnił konieczność dopłaty kwoty 100 tys. zł. W ubiegłych latach szpital w Ciborzu
kompensował należności za wodę i zrzut ścieków zobowiązaniami podatkowymi wobec gminy.
Zadłużenie zostało już spłacone. Ponadto być może wystąpiły dodatkowe koszty związane
z awariami sieci czy też mniejszą ściągalnością należności. Tego dowiemy się na następnym
posiedzeniu komisji. Póki co do usługi trzeba dopłacić 100 tys. zł.
W wyniku głosowań komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie
zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na rok 2016.
2) Skarbnik Brygida Sewohl omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na lata 2016 - 2020.
Zaktualizowano załącznik nr 1 w związku ze zmianami w budżecie w roku 2016
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oraz planami na kolejne lata.
Zaktualizowano załącznik nr 2, poprzez dodanie nowych przedsięwzięć:
a) na lata 2016-2017 "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla
OSP w Niekarzynie". Przewidziany limit wydatków na to zadanie wynosi
800.000,00 zł, w tym na 2016 rok 550.000,00 zł, a na 2017 rok 150.000,00 zł.
Zadanie
wpisuje
się
w
Wieloletnią
Prognozę
Finansową
w
związku
z planowanym podpisaniem aneksu do umowy partnerstwa nr 8/16/RPO z dnia
1 lipca 2016 roku zawartej przez Gminę
Skąpe z Zarządem Oddziału Wojewódzkiego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej
Polskiej
Województwa
Lubuskiego w Zielonej Górze.
b) na lata 2017-2018 "Kompleksowe usługi odbioru i zagospodarowania odpadów
komunalnych stałych na terenie gminy Skąpe" - zadanie bieżące wpisuje się
w Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy w związku z planowanym ogłoszeniem
przetargu na świadczenie kompleksowej usługi odbioru i zagospodarowania
odpadów komunalnych stałych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych oraz
z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Skąpe
w
latach
2017-2018.
Limit
wydatków
na
to
zadanie
wynosi
1.000.000,00 zł, w tym na 2017 rok 500.000,00 zł i na 2018 rok 500.000,00 zł.
Wójt przypomniał radnym, że wniosek partnerski 13 gmin pilotowany przez Zarząd Oddziału
Wojewódzkiego
Związku
Ochotniczych
Straży
Pożarnych
Rzeczypospolitej
Polskiej Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze został odrzucony. Następnie odwołano
się od tej decyzji, a odwołanie zostało uwzględnione. Wniosek przywrócono i oczekuje na
kolejne etapy oceny. Ma nadzieję, że dzięki wojewódzkiemu zasięgowi, otrzyma on więcej
punktów niż wnioski pojedynczych gmin i tym samym uzyska dofinansowanie.
Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany
uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na lata 2016-2020.
W wyniku głosowań komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Radny Piotr Olszewski opuścił posiedzenie o godz. 1015.
3) Skarbnik Brygida Sewohl omówiła projekt uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od
nieruchomości na terenie Gminy Skąpe. Przedstawiła zestawienie z danymi dot. podstawy
wymiaru podatku, stawek obowiązujących w gminie w br., stawki proponowanej przez
Ministerstwo Finansów oraz stawki proponowanej przez Wójta na 2017 r. (w załączeniu).
Radny Andrzej Sworek zapytał czy powierzchnia nieruchomości zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej jest każdego roku weryfikowana i kto tej weryfikacji dokonuje.
Skarbnik odpowiedziała, że osoby fizyczne zobowiązane są do zgłoszenia na odpowiednim druku
informacji w terminie 14 dni. Dzięki dostępowi do centralnej ewidencji działalności
gospodarczej, możemy w miarę na bieżąco monitorować przedsiębiorców z terenu gminy.
Ponadto przez pracowników urzędu zajmujących się podatkami, prowadzone są doraźne kontrole
w terenie.
Radny Andrzej Sworek zapytał, czy przedsiębiorca zajmujący się transportem, przelicza
powierzchnię zajmowaną na parking jako iloczyn ilości samochodów i miejsca parkingowego
zajmowanego przez taki pojazd.
Skarbnik wyjaśniła, że w przypadku takiej działalności nie wszystkie samochody parkują na
placu, ponieważ bywa, że część z nich jest w trasie. Dodała także, że zgodnie z przepisami
o każdej kontroli należy powiadomić stronę.
Radny Krzysztof Janowicz poprosił o wyjaśnienie zapisu w informacji dot. gruntów
zabudowanych i niezabudowanych.
Skarbnik wyjaśniła, że są to grunty pozostałe, nie mające nadanej klasyfikacji rolnej.
Sekretarz Alicja Hoppen-Anyszko zauważyła, żc w projekcie uchwały przy pozycji dot.
proponowanej na 2017 r. stawki podatku za garaże powinna być kwota 6,70 zł zamiast 6,60 zł.
Zabierając głos w sprawie podatku od nieruchomości Wójt Zbigniew Woch wyjaśnił, że
zmniejszenia stawek wynikają ze zmiany maksymalnej stawki ustalonej przez Ministerstwo
Finansów. Przypis podatkowy jest o kilka tysięcy wyższy niż na 2016 r. Prawdę mówiąc dochody
podatkowe w Gminie Skąpe w 2017 r. nie będą wyższe i wszystkich potrzeb mieszkańców nie
uda się zrealizować. W przyszłym roku koszty funkcjonowania urzędu ulegną zwiększenie, wg
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prognoz subwencja oświatowa będzie niższa o około 200 tys. zł, a więc relatywnie środków
finansowych będzie mniej niż w 2016 r, Dzisiaj tylko o tym wspomina, a dokładnie temat będzie
analizowany podczas konstruowania budżetu gminy na 2017 r.
Radny Krzysztof Szymczak zapytał jakiej wysokości wpływają podatki z Kalinowych Pól.
Skarbnik odpowiedziała, że na temat konkretnego podatnika nie może się wypowiadać.
Wójt wyjaśnił, że z Kalinowych Pól wpływają podatki z różnych kategorii. Po zmianie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będzie jeszcze więcej wpływów
podatkowych.
Radna Agnieszka Żak-Gwizda opuściła posiedzenie o godz. 1O50.
Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały w sprawie wysokości
stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Skąpe.
W wyniku głosowań komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
4) Wójt Zbigniew Woch omówił projekt uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków
transportowych na terenie Gminy Skąpe. Poinformował, że do przesłanego radnym projektu chce
wprowadzić zmiany. Poprosił o przygotowanie zestawienia stawek za 2016 r. z poszczególnych
gmin powiatu świebodzińskiego i okazało się, że w naszej gminie stawki są jednymi
z najwyższych. Ponieważ koszty w działalności transportowej są wysokie, a ściągalność
podatków na poziomie ok. 50%, proponuje obniżyć stawki podatkowe na 2017 r. Dodał, że
w gminie Bojadła stawki na 2016 r. zostały mocno obniżone i dzięki temu gmina zyskała
podatników z innych gmin.
W wyniku analizy radni postanowili obniżyć stawki podatkowe w poniższych kategoriach:
a) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
-1100 zł
b) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej:
- 15 t i więcej (dwie osie, z zawieszeniem pneumatycznym) - 1500 zł,
- 25 t i więcej (trzy osie, z zawieszeniem pneumatycznym) - 1800 zł,
c) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
-12-18 ton (dwie osie, z zawieszeniem pneumatycznym) - 1100 zł,
-12-18 ton (dwie osie, z innym zawieszeniem) - 1200 zł,
-12-38 ton (trzy osie, z zawieszeniem pneumatycznym) - 1200 zł,
-12-38 ton (trzy osie, z innym zawieszeniem) - 1400 zł,
- 38 t i więcej (trzy osie, z zawieszeniem pneumatycznym) - 1500 zł.
Następnie Wójt dodał, że stawki, w których na terenie gminy nie występują samochody, a stawka
dla samochodów z zawieszeniem pneumatycznym została zmieniona, muszą zostać skorygowane
i taki projekt zostanie przygotowany na sesję.
Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały w sprawie wysokości
stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Skąpe.
W wyniku głosowań komisje przy jednym głosie „przeciw” z Komisji ds. Porządku Publicznego,
Spraw Komunalnych, Mieszkaniowych i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowały projekt
uchwały.
5) Skarbnik Brygida Sewohl omówiła projekt uchwały w sprawie opłaty miejscowej na terenie
Gminy Skąpe. Poinformowała, że zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 11 lipca 2016 r.,
ceny towarów i usług w I półroczu tego roku w odniesieniu do analogicznego okresu 2015 r.
spadły o 0,9 proc., w związku z tym o taki sam wskaźnik zmaleje w 2017 r. opłata miejscowa tj. z
2,18 zł na 2,17 zł.
W wyniku głosowania komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
6) Sekretarz Alicja Hoppcn-Anyszko omówiła projekt uchwały w sprawie wzorów deklaracji
i informacji podatkowych. Wyjaśniła, że w deklaracjach nastąpiły zmiany w KRS, natomiast w
informacjach podatkowych trzeba było usunąć rubrykę z telefonem kontaktowych. Następnie
poinformowała, że w pierwotnej wersji informacja podatkowa miała być jednym dokumentem dla
wszystkich rodzajów podatku, ale ostatecznie będą trzy informacje dla każdego z podatków
osobno, tak jak w latach ubiegłych.
W wyniku głosowania komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
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7) Inspektor Urzędu Gminy Joanna Leśna-Kuś omówiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym.
Wyjaśniła, że do tutejszego Urzędu wpłynęło pismo mieszkańca gminy Skąpe, w sprawie
wydzierżawienia części działki oznaczonej geodezyjnie nr 103, obręb Niekarzyn. Przez
przedmiotową działkę prowadzi dróżka do szkoły i wydzielenie wnioskowanego terenu niczym
nie będzie kolidowało.
Radna Zdzisława Mikołajczak przekazała obawy mieszkańców dot. dzierżawy tego gruntu. Są
głosy, że przed likwidacją szkoły ktoś chce teren zagarnąć. Ona sama chce mieć pewność, że
przejście do szkoły nie będzie zlikwidowane.
Radny Andrzej Stańczak uważa, że nawet dla szkoły dzierżawa będzie dobrym rozwiązaniem. Na
dzień dzisiejszy teren stanowi nieużytek i kłopotliwe jest dbanie o niego. Po dzierżawie
obowiązek koszenia spadnie na nowego użytkownika gruntu.
Wójt wyjaśnił, że gmina od kilku lat przygotowywała się do sprzedaży tej działki, jednak koszty
jej wydzielenia były zbyt duże, chętnych na kupno nie było, a działka i tak nie może stanowić
samodzielnej działki budowlanej. Kiedyś działka ta była użytkowana przez nauczyciela, póki
dyrektor szkoły nie wypowiedział dzierżawy. Następnie dodał, że gdyby dzierżawa miała
zakłócić komunikację ze szkołą, nigdy by do niej nie doszło. Natomiast dzierżawa na czas
nieokreślony jest w łatwiejszy sposób możliwa do wypowiedzenia.
W wyniku głosowań komisje przy jednym głosie „wstrzymującym się” z Komisji ds. Budżetu,
Finansów, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej oraz Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia
i Opieki Społecznej pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
8) Inspektor Urzędu Gminy Joanna Leśna-Kuś omówiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas określony w trybie bezprzetargowym. Wyjaśniła,
że do tutejszego Urzędu wpłynęło pismo mieszkańca gminy Skąpe, w sprawie wydzierżawienia
działki zabudowanej budynkiem byłej hydroforni położonej w miejscowości Łąkie, oznaczonej
geodezyjnie nr 192/8. Przedmiot dzierżawy przeznaczony zostanie na cele składowo magazynowe w celu zaspokojenia własnych potrzeb nie związanych z działalnością gospodarczą
W wyniku głosowania komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
9) Inspektor Urzędu Gminy Joanna Leśna-Kuś omówiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na zamianę nieruchomości. Wyjaśniła, że w wyniku prac melioracyjnych
przeprowadzonych w latach 80-tych dokonano zmiany przebiegu rowu melioracyjnego
zlokalizowanego na działce stanowiącej własność Gminy Skąpe oznaczonej geodezyjnie nr 375,
obręb Radoszyn odprowadzającego wody opadowe z m. Radoszyn.
Fakt ten potwierdziło stanowisko Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Zielonej Górze, inspektorat w Sulechowie, stwierdzające, że istniejący rów na działce 375,
obręb Radoszyn, został zlikwidowany w ramach prowadzonych inwestycji w latach 1987-1988
i usunięty z ewidencji wód, urządzeń oraz zmeliorowanych gruntów. Natomiast rów R-Gll
zlokalizowany na działce nr 63, obręb Radoszyn jest odbiornikiem wód opadowych
i roztopowych z terenu zabudowania wsi Radoszyn, jak również odprowadza wody z rurociągu
z terenów wyżej położonych.
W związku z powyższym przystąpiono do geodezyjnego wydzielenia oraz dalszych prac
związanych z procedurą zamiany powstałych działek.
Zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego
wartość rynkowa działki nr 63/1 o pow. 0,0485 ha (działka powstała w wyniku podziału działki
nr 63), obręb Radoszyn wynosi 1 880,00 zł netto natomiast wartość działki nr 375/2 o pow.
0,0485 ha (działka powstała w wyniku podziału działki nr 375), obręb Radoszyn wynosi 1 880,00
zł netto.
W wyniku głosowania komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
10) Sekretarz Alicja Hoppen-Anyszko omówiła projekt uchwały w sprawie współpracy Gminy Skąpe
z Gminą Niegosławice w celu realizacji zadania pn. „Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji
samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego”. Zaproponowana uchwała
jest intencyjną i jest to efekt uzgodnień Wójta Gminy Skąpe z Wójtem Gminy Niegosławice
w zakresie wspólnej realizacji zadań mających na celu zapoczątkowanie rozwoju e-usług oraz
w dalszej perspektywie ich spopularyzowanie i uczynienie masowym narzędziem wymiany
informacji na poziomie interesant - Gmina. Zakładanym efektem końcowym współpracy będzie
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znaczne przyspieszenie udzielania odpowiedzi na wnioski, bezzwłoczne wydawanie decyzji,
zaświadczeń w sprawach interesantów oraz możliwość dokonania wielu czynności urzędowych
bez osobistego stawiennictwa w Urzędzie Gminy. Uzyskanie jak najwyższego poziomu
dojrzałości powyższych rozwiązań, pozwoli na stawianie naszej Gminy na równi z dużymi
aglomeracjami miejskimi oraz uczyni kolejny krok w stronę zwiększenia poziomu obsługi
naszych mieszkańców, oszczędzając ich czas oraz dostarczając szeroki pakiet usług
świadczonych w urzędzie bezpośrednio do zainteresowanych osób.
W wyniku głosowania komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Ad. 3

Inspektor Urzędu Gminy Ilona Żalisz odpowiadając na interpelację radnej Agnieszki ŻakGwizdy odnośnie wpisania do budżetu gminy realizacji programu szczepienia dziewcząt szczepionką
przeciwko ludzkiemu wirusowi brodawczaka HPV, przedstawiła dane dot. populacji dziewczynek
w wieku 10-14 lat zameldowanych na terenie gminy Skąpe oraz wstępne koszty przeprowadzenia
szczepienia.
Radny Mariusz Kuźmicz jest zdania, że w szkołach należałoby przeprowadzić wstępne
rozpoznanie zainteresowaniem takimi szczepieniami.
Wójt przypomniał, że zanim rozpocznie się dyskusję na ten temat radni muszą pamiętać, że
taki program kosztuje, a szczepienia to są zbyt ważne aspekty ażeby o nich mówić i w konsekwencji
nie realizować.
Radna Bożena Szczepańska obawia się sytuacji, że koszt przygotowania i wdrożenia
programu trzeba będzie ponieść a ostatecznie zaszczepionych zostanie 7-8 dziewczynek.
W wyniku dyskusji ustalono, aby zaprosić przedstawiciela sanepidu lub środowiska
medycznego, w celu przybliżenia radnym tematu zagrożenia rakiem szyjki macicy i stosowania
szczepień ochronnych.
Radny Andrzej Stańczak zwrócił uwagę, że przy drodze wojewódzkiej relacji Skąpe-Sulechów
konary suchych drzew łamią się, spadają na drogę i stwarzają zagrożenie dla uczestników ruchu.
Wójt wyjaśnił, że radny Roszczyk interweniował już w tej sprawie. Z tego co na dzień
dzisiejszy wiadomo Zarząd Dróg Wojewódzkich oczekuje opinii Konserwatora Zabytków, który ma
pieczę nad tymi drzewami.
Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska zamknęła
wspólne obrady stałych Komisji Rady Gminy Skąpe.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Przewodu idząca Rady

Halinaj Staszyńska
Protokołowała: Ilona Żalisz
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