Zarządzenie Nr 29/2020
Wójta Gminy Skąpe
z dnia 12 maja 2020 roku

w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Skąpe za 2019 rok

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Skąpe raport o stanie Gminy Skąpe za rok 2019
stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Raport o stanie Gminy Skąpe za 2019r.
ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 29/2020
WÓJTA GMINY SKĄPE
z dnia 12 maja 2020r.

Podstawa sporządzenia: art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r.
poz. 713 z późn.zm.)
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WSTĘP
Obowiązek sporządzenia raportu o stanie gminy został wprowadzony nowelizacją ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym i wynika z zapisu art. 28aa, zgodnie z którym organ wykonawczy
zobowiązany został do przedstawiania radzie do 31 maja każdego roku raportu o stanie danej jednostki
samorządowej. Według ww. ustawy raport rozpatrywany ma być podczas sesji, na której podejmowana
jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium organowi wykonawczemu. Raport
podlega debacie publicznej, po zakończeniu której rada gminy przeprowadza głosowanie nad
udzieleniem Wójtowi gminy wotum zaufania.
Po raz pierwszy Raport o stanie gminy został opracowany za 2018r. Niniejszy Raport obejmuje
podsumowanie działalności Wójta Gminy Skąpe w roku 2019 i zawiera informacje związane z realizacją
przez Wójta Gminy Skąpe strategii, polityk i programów obowiązujących w Gminie Skąpe oraz uchwał
podjętych przez Radę Gminy Skąpe w tymże roku. W dokumencie przedstawiono również dane
demograficzne, stan finansów gminy, jak również sposób gospodarowania majątkiem gminnym. Zawarto
także informacje dodatkowe związane z realizacją przez Wójta nałożonych na niego zadań, m.in.
z zakresu oświaty, gospodarki wodociągowo – ściekowej, energetycznej oraz zrealizowane w 2019r.
zadania inwestycyjne. Zgodnie z przepisami prawa raport dotyczy głównie działań podejmowanych w
2019 roku. Tylko w nielicznych przypadkach, szczególnie w celach porównawczych, sięgnięto do danych
z lat ubiegłych.
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ROZDZIAŁ 1. INFORMACJE OGÓLNE
1. DEMOGRAFIA
Gminę Skąpe zamieszkują 4.879 osoby (stan na 31.12.2019r.).
TABELA 1. LICZBA MIESZKAŃCÓW W POSZCZEGÓLNY MIEJSCOWOŚCIACH GMINY SKĄPE
Miejscowość
BŁONIE
CIBÓRZ
CZĄBRY
DARNAWA
KALINOWO
KALISZKOWICE
ŁĄKIE
MIĘDZYLESIE
NIEKARZYN
NIESULICE
OŁOBOK
PAŁCK
PODŁA GÓRA
PRZETOCZNICA
RADOSZYN
ROKITNICA
SKĄPE
WĘGRZYNICE
ZAWISZE
ZŁOTY POTOK
Razem

Razem
74
807
3
171
105
12
192
197
362
137
793
271
169
26
494
264
397
208
196
1
4879

0 - 17

Przedział wiekowy
18 - 60
17
37
140
470
0
3
36
104
16
69
3
9
34
112
45
113
76
219
27
72
171
470
51
168
33
103
2
15
100
288
61
154
66
242
44
119
41
122
0
1
963
2890

Razem
61-99
20
197
0
31
20
0
46
39
67
38
151
52
33
9
105
49
89
45
33
0
1024

K

M
36
431
1
87
47
5
89
90
172
71
401
134
79
12
238
133
201
107
97
0
2431

38
376
2
84
58
7
103
107
190
66
391
137
90
14
255
131
196
101
99
1
2446

W Gminie Skąpe jest 16 wsi, 1 osiedle (Cibórz), 3 osady (Cząbry, Kaliszkowice, Przetocznica).
Największymi miejscowościami gminy są: Cibórz (807 osób) o 24 osób mniej niż w 2018r. i Ołobok (793
osób) o 6 osób mniej niż w 2018r., najmniejsze: Złoty Potok (1 osoba), Cząbry (3 osoby), Kaliszkowice
(12 osób).
Na dzień 31 grudnia 2019r. Gminę Skąpe zamieszkiwały 4.879 osoby o 13 osób mniej niż w 2018r., w tym
2.431 kobiety i 2.446 mężczyzn.
Z danych statystycznych wynika, że:
Dzieci od 0 – 17 lat – 963 osób tj. 20% mieszkańców gminy
Osoby w wieku od 18 – 60 lat – 2.890 osób tj. 59% mieszkańców gminy
Osoby w wieku od 60 – 99 lat – 1.024 osób tj. 21% mieszkańców gminy
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Udział populacji dzieci (0-17 lat) do populacji osób dorosłych (18-99 lat) wynosi 25%. Z tego najmniej
dzieci w stosunku do osób dorosłych jest w m.Kalinowo 18% i w m. Skąpe 20% oraz Cibórz i Łąkie 21%.
Z kolei największy udział jest w m. Błonie, Międzylesie i Rokitnica 30%, kolejne to: Ołobok 28%, Darnawa
i Węgrzynie 27%, kolejno: Niekarzyn i Zawisze 26% i Radoszyn 25%.
Natomiast najwyższy wskaźnik relacji osób w tzw. wieku poprodukcyjnym tj. 61 - 99 lat do osób w wieku
od 18 - 60 lat jest w m. Błonie 54% i Niesulice 53%, Cibórz 42%, Węgrzynice 38% (starzejące się
miejscowości), natomiast najmniejszy wskaźnik jest w m. Zawisze 27%, Kalinowo, Darnawa i Niekarzyn
30%, Pałck 31%, Ołobok, Podła Góra i Rokitnica 32%.
TABELA 2. MIGRACJA (STAN NA 31 GRUDNIA 2019)

Lata
Osoby zameldowane

2016
4731

2017
4807

2018
4884

2019
4879

TABELA 3. ZAMELDOWANIA I WYMELDOWANIA W 2019R.

Lata
Zameldowania
Wymeldowania
Różnica

2016
142
164
-22

2017
226
253
-27

2018
231
455
-224

2019
151
35
+116

TABELA 4. PRZYROST NATURALNY W 2019R.

Lata
Urodzenia
Zgony
Różnica

2016

2017

2018

2019

52
46
+6

80
74
+6

53
76
-23

53
68
-15
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2. FINANSE GMINY
1) DOCHODY BUDŻETU
W 2019 roku do budżetu Gminy Skąpe wg sprawozdania RB-27s wpłynęło łącznie 26.239.010,43zł.
Zgodnie z art. 3 Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2020r., poz. 23 z późn.
zm.) dochodami jednostek samorządu terytorialnego są:
1) dochody własne;
2) subwencja ogólna;
3) dotacje celowe z budżetu państwa.
W rozumieniu ustawy dochodami własnymi jednostek samorządu terytorialnego są również udziały we
wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych.
Dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być:
1) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi;
2) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej;
3) inne środki określone w odrębnych przepisach.
Dochody własne Gminy Skąpe w 2019 roku z uwzględnieniem dochodów z PIT i CIT wyniosły
11.408.426,17zł, co stanowi 43,47% wszystkich dochodów Gminy.
Subwencja ogólna łącznie wyniosła 6.351.750,00zł, z tego część oświatowa to 4.363.952,00zł, a
wyrównawcza 1.987.798,00zł. Wpływy z subwencji stanowią 24,21% wszystkich dochodów Gminy.
Dotacje celowe z budżetu państwa wyniosły 7.792.322,97zł, co stanowi 29,70% wszystkich dochodów
Gminy.
Dotacje z budżetu Unii Europejskie wyniosły 686.511,39zł, co stanowi 2,62% wszystkich dochodów
Gminy.
TABELA 5. DOCHODY BUDŻETU GMINY W 2019R.

kwota realizacji
w 2019 roku (zł)

Rodzaje dochodów
dochody własne
subwencja ogólna
dotacje celowe z budżetu państwa
środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
RAZEM

11 408 426,17
6 351 750,00
7 792 322,97
686 511,39
26 239 010 ,43

udział
w dochodach ogółem
(%)
43,47
24,21
29,70
2,62
100,00

TABELA 6. DOCHODY WŁASNE BUDŻETU GMINY W 2019R.

Dochody własne
PIT
CIT
podatek od nieruchomości

kwota realizacji w 2019
roku (zł)
3 801 144,00
150 415,46
3 608 861,53
8

udział w
dochodach
własnych (%)
33,32
1,80
31,54

udział w dochodach
ogółem (%)
14,49
0,57
13,75
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podatek rolny
podatek leśny
sprzedaż mienia

730 205,98
297 865,41
85 894,13

5,17
2,63
11,20

2,78
1,14
0,33

2) WYDATKI BUDŻETU
W 2019 roku z budżetu Gminy Skąpe wg sprawozdania RB-28s zrealizowano wydatki na łączną kwotę
26.495.441,51zł. W tym wydatki majątkowe 4.787.238,33zł, co stanowi 18,07% wszystkich poniesionych
wydatków w 2019 roku.
Wykaz zrealizowanych wydatków majątkowych znajduje się w załączniku nr 7 do Zarządzenia Nr 17/2020
Wójta Gminy Skąpe z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
za 2019 rok.

3) PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
W 2019 roku nie emitowano obligacji ani nie pobierano pożyczek. Wolne środki wyniosły 2.988.591,99zł.
Otrzymano również zwrot pożyczki udzielonej w tym samym roku stowarzyszeniu z Ciborza w wysokości
51.473,00zł. W zakresie rozchodów, wykupiono również obligacje w łącznej kwocie 400.000,00zł oraz
spłacono 4 raty pożyczki z WFOŚiGW w Zielonej Górze w wysokości 40.740,00zł.

4) ZADŁUŻENIE WG STANU NA 31.12.2019R.
Według stanu na 31.12.2019r. zadłużenie Gminy Skąpe wynosiło 3.925.920,00zł, co stanowi 14,96%
zrealizowanych dochodów.
Na ww. zadłużenie składa się:
➢ emisja obligacji komunalnych w łącznej wysokości 3.600.000,00zł, w tym 2.000.000,00zł
wyemitowano na budowę kanalizacji w Pałcku i wodociągu w Radoszynie,
➢ pożyczka na zadanie związane z zakupem wozu asenizacyjnego w łącznej wysokości
325.920,00zł.

5) WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
Dane zaprezentowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Skąpe zawierały w szczególności
harmonogram spłat planowanego zadłużenia. Lata objęte prognozą obejmowały okres 2019-2030.
Po zakończeniu roku 2019 na podstawie sprawozdań budżetowych zaktualizowano wartości dochodów
i wydatków zrealizowanych w roku 2019. Z aktualnej prognozy kwoty długu i jego spłaty wynika, że w
latach 2020 - 2030 zachowana jest relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

3. MIENIE GMINNE
Wartość mienia gminnego na dzień 31.12.2019r. to kwota 63.861.711,01 zł na którą składają się:
1) grunty 3.833.924,45 zł,
2) budynki, budowle i sieci 57.432.805,67 zł,
3) pozostałe środki trwałe 2.594.980,89 zł.
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W roku 2019 wartości składników majątkowych wzrosła o 6.847.539,07 zł w stosunku do stanu na dzień
1.01.2019r. Niniejsze było efektem zakończenia realizowanych inwestycji, w tym głównie:
➢ Rozbudowa systemu wodno-ściekowego w aglomeracji Skąpe – wodociąg Radoszyn,
kanalizacja Pałck
➢ Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Skąpe
➢ Budowa szatni w Radoszynie
➢ Utwardzenie płytami betonowymi drogi gminnej w Ołoboku
➢ Wykonanie zatoczki autobusowej w Kalinowie
➢ Utwardzenie placu przy cmentarzu w Skąpem
➢ Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w m. Międzylesie
➢ Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w m. Niekarzyn
➢ Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w m. Ołobok
➢ Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w m. Podła Góra
Nieruchomości gminne zlokalizowane są w 14 obrębach ewidencyjnych: Błonie, Darnawa, Łąkie,
Międzylesie, Niekarzyn, Niesulice, Ołobok, Pałck, Podła Góra, Rokitnica, Radoszyn, Skąpe, Węgrzynice,
Przetocznica.
Do mienia gminnego zaliczamy:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

budynki 4 szkół,
budynek urzędu gminy,
budynek przychodni,
8 sal wiejskich,
3 cmentarze komunalne w Ołoboku, Skąpem i Pałcku,
boiska sportowe w Ciborzu, Ołoboku, Skąpem, Radoszynie, Pałcku, Niekarzynie, Węgrzynicach,
boiska ORLIK w Międzylesiu i Radoszynie,
7 hydroforni,
20 placów zabaw,
17 przystanków autobusowych,
6 remiz OSP,
4 szatnie sportowe,
2 kąpieliska w Niesulicach,
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
54.088 mb sieci wodociągowych i 1.394przyłączy wodociągowych,
76.770 mb sieci kanalizacyjnych i 979 przyłączy kanalizacyjnych,

Gospodarowanie nieruchomościami gminnymi w 2019 r.
➢ Mieszkania i lokale
W 2019 r. obowiązujących było 47 umów najmu na lokale komunalne, 3 umowy najmu na lokale socjalne
i 4 umowy najmu na lokale użytkowe. W tymże roku wpłynęło 7 wniosków o przydział lokali mieszkalnych.
Na przestrzeni lat obserwuje się bardzo małą rotacją wśród najemców - w ostatnich 3 latach wpłynęło
łącznie 45 wniosków (36 na lokal mieszkalny i 9 na lokal socjalny). W 2019 r. zawarto tylko jedną nową
umowę na najem lokalu komunalnego oraz jedną nowe umowy na lokale użytkowe.
Na rzecz najemców sprzedano 2 lokale mieszkalne.
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TABELA 7. SPRZEDAŻ LOKALI BĘDĄCYCH W ZASOBIE KOMUNALNYM GMINY W 2019R.

Miejscowość
Cibórz
Cibórz

Powierzchnie (m2)
59,06 m2 + 8,65 m2
piwnicy
23,51 m2 + 3,37 m2
piwnicy

Cena (zł)
3 526,00

Rodzaj
wykup przez najemców – 95%
bonifikata
wykup przez najemców – 95%
bonifikata

1 852,00

➢ Grunty
1) Sprzedaż:
−
−
−

1 działkę w drodze przetargu nieograniczonego,
1 działkę w drodze przetargu ograniczonego
2 działki w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości.

TABELA 8. SPRZEDAŻ GRUNTÓW GMINNYCH W 2019R.

L.p.
1
2
3
4

Obręb
Łąkie
Ołobok
Ołobok
Łąkie

Powierzchnia (ha)
0,0098
0,0194
0,3424
0,0094

Cena (zł)
7 443,35
9 070,00
45 985,40
12 300,00

Rodzaj
na poprawę
na poprawę
przetarg nieograniczony
przetarg ograniczony

2) użytkowanie wieczyste
TABELA 9. UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, STAN NA 31.12.2019R.

Lp.

obręb

1
2
3
4
5
6

Skąpe
Skąpe
Skąpe
Niesulice
Niesulice
Skąpe

wartość wg operatu szacunkowego
dot. określenia wartości rynkowej
prawa własności działki -aktualizacja
opłaty za użytkowanie wieczyste
gruntu w roku 2010
14 160,00 zł
33 070,00 zł
85 246,32 zł
14 790,00 zł
13 800,00 zł
153,68 zł

sposób
użytkowania

przypis (PLN
brutto)

niemieszkalne
niemieszkalne
niemieszkalne
niemieszkalne
niemieszkalne
niemieszkalne

357,90
992,10
2 557,39
1 054,97
4,61

3) dzierżawy
W 2019r. Gmina Skąpe zawarła ponownie umowy z:
a) Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym dla Nerwowo i Psychicznie Chorych – świetlica Cibórz
- 200,44m2
b) Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie – użytkowanie pod pomost w Ciborzu –
175m2
Umowy obowiązujące w 2019 roku (wieloletnie):
a) użyczenia od Komendy Wojewódzkiej Policji – 0,1175 ha (na potrzeby WOPR w Niesulicach)
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z Nadleśnictwem Sulechów – budowa i eksploatacja sieci kanalizacyjnej – 0,1974 ha
z Nadleśnictwem Świebodzin – ścieżka turystyczna Lubogóra – Ołobok (odcinek od granicy
Gminy Skąpe do Ołoboku) – 0,3200 ha
d) z Nadleśnictwem Świebodzin – budowa i eksploatacja odcinków sieci kanalizacji sanitarnej
i urządzeń towarzyszących Niesulice – 0,7905 ha
e) z Nadleśnictwem Świebodzin – budowa pieszo –rowerowej ścieżki turystycznej – 0,1070 ha
f) z Nadleśnictwem Świebodzin – budowa ciągu pieszo - rowerowego Niesulice – 0,0500 ha
g) z Nadleśnictwem Świebodzin – budowa i eksploatacja sieci kanalizacji – 0,3216 ha
h) z Nadleśnictwem Świebodzin – wodociąg dosyłowy Kormoran– 0,4200 ha
i) z Nadleśnictwem Świebodzin – gazociąg Międzylesie – 0,0975 ha
j) z Nadleśnictwem Świebodzin – kanalizacja Cibórz Rokietnica Ołobok – 1,0800 ha
Koszty dzierżaw: 12 730,68 zł
b)
c)

W 2019 r. gmina Skąpe nabyła nieruchomości:
a) dz. nr 313, obręb Rokitnica, o pow. 0,45 ha – Decyzja Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego
b) dz. nr 340, obręb Międzylesie o pow. 0,83 ha – Decyzja Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego
c) dz. nr 127/3, obręb Międzylesie o pow. 0,03 ha –Decyzja Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego
d) dz. nr 312, obręb Rokitnica o pow. 1,05 ha – Decyzja Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego
e) dz. nr 342/5, obręb Radoszyn o pow. 0,0149 ha – Decyzja Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego
f) dz. nr 635, obręb Skąpe o pow. 0,44 ha – Decyzja Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego
Wszystkie ww. nieruchomości zostały przekazane Gminie Skąpe z mocy prawa. Zgodnie z art. 17a ust 1
ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o
pracownikach samorządowych do 2005 r gminy miały obowiązek przekazania wojewodzie spisów
inwentaryzacyjnych nieruchomości, które stały się własnością gmin z mocy prawa. Stosownie do art. 17a
ust 3 w stosunku do nieruchomości, które nie były objęte spisem, wojewoda wszczyna z urzędu
postepowanie w sprawie nabycia przez gminy nieruchomości.
TABELA 10. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY W 2018R. I 2019R.

Lp.
1.
2.
3.
4.

Wyszczególnienie
Sprzedaż nieruchomości i lokali
mieszkalnych
Wieczyste użytkowanie gruntu
Przekształcenie prawa użytkowania
wieczystego
Najem i dzierżawa składników
majątkowych

Stan na 31.12.2018 r.

Stan na 31.12.2019 r.

1.302.898,16

73 477,75

5.069,28

5 053,91

2.286,00

8 878,00

146.799,45

175 540,84

1.457.052,89

262 950,50

Razem

4. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY SKĄPE
1) URZĄD GMINY
Wójt wykonuje swoje zadania za pomocą Urzędu Gminy. W Urzędzie Gminy w Skąpem zatrudnionych
było na dzień 31.12.2019r. 30 pracowników (w tym 4 stanowiska pomocnicze i obsługi) – 28,68 etatu.
Kierownictwo urzędu to Wójt, Sekretarz, Skarbnik, Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej.
W skład urzędu wchodzą dwa referaty: referat finansowy i referat gospodarki komunalnej oraz
samodzielne stanowiska pracy:
1. Główny księgowy jednostek oświatowych
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Samodzielne stanowisko ds. biura rady i archiwum
Samodzielne stanowisko ds. sekretariatu
Samodzielne stanowisko ds. kadr, oświaty, kultury
Samodzielne stanowisko ds. budownictwa i zamówień publicznych
Samodzielne stanowisko ds. gospodarki gruntami, gospodarki komunalnej, lokalowej i rolnictwa
Samodzielne stanowisko ds. gospodarki przestrzennej
Samodzielne stanowisko ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska
Samodzielne stanowisko ds. obywatelskich i działalności gospodarczej
Samodzielne stanowisko ds. organizacyjnych, obywatelskich, obronnych, obrony cywilnej,
zarządzania kryzysowego
Samodzielne stanowisko ds. rozwoju lokalnego i promocji gminy
Samodzielne stanowisko ds. informatyki
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
Radca prawny
Strażnik gminy
Stanowiska pomocnicze.

Działalność Urzędu Gminy w 2019r.:
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−

186 zameldowań i wymeldowani,
wydano 9 decyzji w sprawach meldunkowych,
dla 5 osób nadano numeru PESEL lub zmieniono numeru PESEL,
załatwiono 19 spraw związanych z udostępnieniem danych z rejestru mieszkańców, rejestru
zamieszkania cudzoziemców oraz udostępnieniem danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz
dokumentacji związanej z dowodami osobistymi,
wydano 116 zaświadczeń z rejestru mieszkańców zawierających pełny wykaz danych osoby,
której wniosek dotyczy,
wydawano 584 dowodów osobistych,
załatwiono 42 spraw związanych z utratą dowodu osobistego (zagubienie lub kradzież),
unieważniono 46 dowody osobiste w Rejestrze Dowodów Osobistych,
wydano 17 zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości,
wydano 36 decyzji o warunkach zabudowy, w tym 34 decyzji pozytywnych, 2 decyzje o umorzeniu
postępowania, 3 decyzje przeniesienia warunków decyzji na inną osobę, 2 decyzje zmieniające,
wydano 18 decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, w tym 16 decyzji pozytywnych,
2 umorzenie postępowania, 3 decyzje zmieniające
wydano 160 szt. zaświadczeń, wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego,
zawarto 10 umów w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych,
zawarto 271 umów/zleceń do 30 tys. euro (regulamin wewnętrzny),
wydano 53 zezwoleń na korzystanie z dróg w sposób szczególny (decyzje na zajęcie pasa
drogowego, decyzje uzgadniającą proj. lok. przyłączy itd. – (drogi publiczne),
wydano 6 zezwoleń na zakładanie, przeprowadzanie i wykonywanie na nieruchomościach
urządzeń technicznych – drogi niepubliczne,
załatwiono 22 spraw związanych ze zgłoszeniami zamiaru przystąpienia do wykonywania robót
lub rozbiórki, zmiany sposobu użytkowania,
zrealizowano i odebrano protokolarnie 61 inwestycji komunalnych,
przygotowano 3 projekty zmian organizacji ruchu drogowego,
wydano 63 decyzje z zakresu zadań oświatowych, w tym: 58 decyzji o przyznaniu stypendium
socjalnego, 2 o zasiłku szkolnym, 1 o pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, 2 decyzje
o dofinansowaniu pracowników młodocianych,
wydano 19 zaświadczeń o zatrudnieniu lub wynagrodzeniu,
13
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

✓
✓

−

✓

✓
✓

−

−

−

−

podpisano 77 umów, w tym: 9 o pracę, 5 o dzieło, 56 zleceń, 4 o dowóz niepełnosprawnych,
3 umowy z podmiotami świadczącymi usługi na rzecz gminy,
wydano 2387 decyzji podatkowych, w tym: wymiarowe 2102, zmieniające wymiar 259,
umorzeniowe i odroczeniowe, rozłożenia na raty 26,
wydano 21 postanowień podatkowych i 83 zaświadczenia podatkowe,
wysłano 90 wezwania do złożenia informacji podatkowych
wystawiono 82 tytułów wykonawczych,
wystawiono 507 upomnień w sprawie podatków,
wydano 1 zaświadczenie dot. zezwolenia na prowadzenie odzyskiwania, unieszkodliwiania,
zbierania lub transportu odpadów,
wydano 2 decyzje dot. zgłaszania posiadania oraz prowadzenia transportu odpadów,
zawarto 18 umów na obiór azbestu,
wydano 20 decyzji, 8 zaświadczeń, 1 wezwanie dot. zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów,
wydano 8 decyzji, 47 wezwań dot. opłat za odbiór odpadów komunalnych.
Prowadzono 2 projekty z dofinansowaniem zewnętrznym, w tym:
1 projekt z dofinansowaniem ze środków Ministra Sportu i Turystyki w ramach Programu „Lokalny
Animator Sportu”,
1 projekt z dofinansowaniem ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach
Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym
- Otwarte Strefy Aktywności OSA.
Przygotowano i złożono dokumentację aplikacyjną na realizację następujących projektów:
budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w m. Niekarzyn wraz z przesyłem
ścieków do m. Pałck oraz budowie przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Węgrzynice – z
dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
rozbudowa Strażnicy OSP w Ołoboku - z dofinansowaniem ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
zagospodarowanie odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa w Gminie Skąpe, w tym ich
transport i unieszkodliwienie - z dofinansowaniem ze środków Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej,
wsparto merytorycznie oraz organizacyjnie parafię pw. św. Bartłomieja w Ołoboku, w tym
udzielono pomocy w sporządzeniu wniosku o udzielenie dotacji ze środków budżetu Powiatu
Świebodzińskiego na prace konserwatorskie w kościele pw. św. Jadwigi w Rokitnicy w zakresie
remontu stolarki okiennej oraz malowania wewnętrznej ściany kościoła,
wsparto merytorycznie i organizacyjnie, w tym udzielono pomocy w sporządzeniu wniosku o
dofinansowanie zdania publicznego dla 3 stowarzyszeń z terenu Gminy Skąpe, w tym 2 jednostek
OSP na realizację projektu w ramach programu „Lubuska Odnowa Wsi” – 1 projekt otrzymał
dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Lubuskiego. W tym wypadku Gmina
Skąpe udzieliła pomocy merytorycznej w rozliczeniu zdania,
wsparto merytorycznie oraz organizacyjnie jednostkę OSP w Skąpem, w tym udzielono pomocy
w sporządzeniu wniosku o dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla
jednostki, przeprowadzeniu procedury przetargowej oraz rozliczeniu zadania
współfinansowanego z następujących źródeł: ze środków Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej/ Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Zielonej Górze, środków Gminy Skąpe, środków KSRG – Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji,
rozliczono projekty zrealizowane w roku poprzednim: Zwiększenie miejsc rekreacji w Gminie
Skąpe poprzez budowę ciągu rowerowego w miejscowości Kalinowo oraz budowę odcinka
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rowerowej ścieżki turystycznej w miejscowości Ołobok– z dofinansowaniem ze środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Działalność Strażnika Gminnego:
- ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej (65 kontroli w tych miejscach),
- 93 konwoje dokumentów, przedmiotów wartościowych i wartości pieniężnych na potrzeby gminy,
- 35 interwencji w sprawie zgłoszeń dotyczących zakłócenia spokoju i porządku publicznego,
- 20 interwencji w przypadkach zagrożenia w ruchu drogowym (kolizje wypadki),
- 15 kontroli dzikich wysypisk śmieci,
- 10 interwencji w przypadkach zagrożenia życia i zdrowia,
- 9 interwencji w przypadkach zagrożenia pożarowego,
- 27 zgłoszeń awarii technicznych (zabezpieczenia miejsca zdarzenia),
- 31modłowionych zwierząt (kontrole odławianie, zabezpieczanie),
- 24 patrole mieszane z Policją (zabezpieczenia zdarzeń na drogach),
- 26 akcji prewencyjnych ( pogadanki z dziećmi na temat bezpieczeństwa w szkołach i przedszkolach),
- 20 nałożonych mandatów (wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji,
szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe),
- 91 pouczeń (wykroczenia przeciwko spokojowi i porządkowi publicznemu, przeciwko bezpieczeństwu
osób i mienia, przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji, przeciwko obyczajności publicznej,
szkodnictwo leśne polne i ogrodowe, ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi, ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawie o ochronie zwierząt, o
odpadach, prawo wodne, ustawie o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych
zwierząt, ustawie o ochronie przyrody),
- przekazano do adopcji 14 psów,
- 7 kotów w stałym dokarmianiu wynikającym z ustawy o bezdomności zwierząt.
W 2019 roku wpłynęło do Urzędu gminy 7.032 pism - średnio 28 dziennie. Natomiast wysłano 21.342
korespondencje, w tym: 6.811 pism, 1.522 decyzji, 12.709 faktur – średnio 84 dziennie.

2) SZKOŁY
Szkoła podstawowa im. Janusza Korczaka w Międzylesiu
Szkołą podstawowa w Niekarzynie
Szkoła Podstawowa im Bohaterów Powstania Warszawskiego w Ołoboku
Publiczne Gimnazjum im. Arkadego Fiedlera w Radoszynie (do sierpnia 2019r.)
W roku 2019 w czterech szkołach na terenie gminy zatrudnionych było odpowiednio:
styczeń – sierpień 69 pracowników pedagogicznych oraz 25 pracowników niepedagogicznych.
TABELA 11. LICZBA ETATÓW W SZKOŁACH

Zatrudnienie
Wyszczególnienie

Nauczyciele

Obsługa

etaty

osoby

etaty

osoby

1

SP w Międzylesiu

13,85

19

4,5

5

2

SP w Ołoboku

16,51

21

8,5

9
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3

SP w Niekarzynie

10,36

12

4,25

5

4

PG w Radoszynie

12,37

17

6

6

53,09

69

23,25

25

ŁĄCZNIE

TABELA 12. ZATRUDNIENIE WG STOPNIE AWANSU ZAWODOWEGO

Szkoła

Stopień awansu zawodowego w stosunku do wymiaru etatu
stażysta

kontraktowy mianowany dyplomowany nauczyciele

Etaty

PSP
Międzylesie

0,69

0,22

7

5,94

19

13,85

PSP Ołobok

-

1

6,68

8,83

21

16,51

PSP
Niekarzyn

0,22

1

8

1,14

12

10,36

PG
Radoszyn

-

0,92

3,06

8,39

17

12,37

Razem

0,91

3,14

24,74

24,30

69

53,09

wrzesień – grudzień 54 pracowników pedagogicznych oraz 22 pracowników niepedagogicznych.
TABELA 13 LICZBA ETATÓW W SZKOŁACH

Zatrudnienie
Wyszczególnienie

Nauczyciele

Obsługa

etaty

osoby

etaty

osoby

1

SP w Międzylesiu

13,57

17

4,5

5

2

SP w Ołoboku

19,80

22

11,5

12

3

SP w Niekarzynie

12,61

15

4,25

5

45,98

54

20,25

22

ŁĄCZNIE

TABELA 14 ZATRUDNIENIE WG STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO

Szkoła

Stopień awansu zawodowego w stosunku do wymiaru etatu
stażysta

kontraktowy mianowany dyplomowany nauczyciele

Etaty

PSP
Międzylesie

0,13

0

6

7,44

17

13,57

PSP Ołobok

0

1

7,45

11,35

22

19,80
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PSP
Niekarzyn

0

2

7

3,61

15

12,61

Razem

0,13

3

20,45

22,40

54

45,98

Szkoła Podstawowa w Międzylesiu
Szkoła Podstawowa w Ołoboku
Szkoła Podstawowa w Niekarzynie
Gimnazjum w Radoszynie

- budżet
- budżet
- budżet
- budzet
Łącznie:

- 1 572 285,83 zł
- 2 355 518,37 zł
- 1 275 584,14 zł
- 1 064 695,89 zł
- 6 268 084,23 zł

3) ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W SKĄPEM
W 2019r. w ZWiK zatrudnionych było 6 osób, tj. 5 etatów i 1/5 etatu.
Przychody zakładu w 2019r. to 1.714.005,21 zł, w tym:
Wpływy za usługi dostarczania wody i odprowadzania ścieków – 1.44.279,26 zł
Dotacja z gminy (dopłata do 1m3 wody i ścieków) – 159.893,90 zł
Dotacja z gminy na zadania inwestycyjne – 14.214,00 zł
Na realizację zadań związanych z gospodarką wodociągowo – kanalizacyjną wydatkowano w 2019 r.
1.666.472,86 zł.

4) OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SKĄPEM
W Ośrodku Pomocy Społecznej w Skąpem w 2019 roku zatrudnionych było 11 osób na 8 i 3/5 etatu.
Koszty obsługi Ośrodka to 579.699,00 zł, pozostałe koszty to: opłaty pobytu mieszkańców gminy w
domach pomocy społecznej – 280.571,00 zł; składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych 21.586,00 zł; zasiłki okresowe i celowe - 61.195,00 zł; zasiłek pogrzebowy – 4750,00 zł; dodatki
mieszkaniowe – 3225,00 zł; zasiłki stałe – 254 074,00 zł; posiłek/dożywianie – 22 900,00 zł;
schronienie/noclegownie – 4260 zł;
W 2019r. Ośrodek wypłacił świadczenia na kwotę 6 595 484,00 zł (rozdział 855: świadczenie
wychowawcze i koszty obsługi – 4 030 768 zł, świadczenia rodzinne – 2 204 812 zł; asystent i „300+„ z
kosztami – 237 512 zł, „13” w dziale 85507 - 463 zł; domy dziecka i rodziny zastępcze - 112 679 zł,
składka zdrowotna od rodzinnych 8 661 zł.). Razem: 7 827 744,17 zł.
W ramach pomocy społecznej wypłacono w 2019r.:
1) zasiłki okresowe dla 25 rodzin (84 osób) – 40 145,00 zł
2) zasiłki celowe dla 45 rodzin (91 osób) – 17 070,00 zł
3) zasiłki stałe dla 40 rodzin (40 osób) – 254 074,00 zł
4) świadczenia rodzinne - wydano 404 decyzji administracyjnych
TABELA 15. WYDATKI NA ŚWIADCZENIA RODZINNE W 2019R.

Lp.
1.
2.

Wyszczególnienie
Zasiłki rodzinne
Dodatki do zasiłków

Kwota
393 338,61
245 583,89
17

Liczba świadczeń
3 574
2 317
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3.
4.
5.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Zasiłki pielęgnacyjne (184,42 zł – od 01.11.2018 r.;
215,84 – od 01.11.2019 r.)
Świadczenia pielęgnacyjne (1583 zł – I - XII 2019
rok)
Zasiłek dla opiekuna ( 620 zł – od 01.11.2018r.)
Specjalny zasiłek opiekuńczy (620 zł – od
01.11.2018r.) - dochód netto 764 zł
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się
dziecka ( 1000 zł )
- dochód 1922,00 zł netto
Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
opłacane za osoby pobierające świadczenie
pielęgnacyjne
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za
osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne
Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek
opiekuńczy
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za
osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy
Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
opłacane za osoby pobierające zasiłek dla
opiekuna
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za
osoby pobierające zasiłek dla opiekuna

646 809,00

3 411

411 316,00

260

36 100
31 000

59
50

33 000

33

74 013,00

171

6 373,00

45

2 730,00

16

1 618,00

29

2 047,00

12

670,00
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5) świadczenia wychowawcze – „500+”
W 2019r. wydano 637 decyzji/informacji – 8.014 świadczeń na kwotę 3 981 726,36 zł.
➢ Kryterium dochodowe. Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli
dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny
jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko,
jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł. Świadczenie
wychowawcze na drugie i kolejne dziecko przysługiwało bez dochodu – do 30 .06.2019r.
Po tym terminie świadczenie bez dochodu na każde dziecko.
6) fundusz alimentacyjny - wydano 30 decyzji administracyjnych.
➢ Kryterium dochodowe. Świadczenia te przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na
osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725,00 zł do 30.09.2019 roku a od 01.10.2019 kwoty
800,00 zł.
TABELA 16. REALIZACJA FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO W 2019R.

l.p.
1.
2.

Wyszczególnienie
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Kwoty zwrócone przez dłużników
alimentacyjnych z tytułu wypłaconych
świadczeń z funduszu alimentacyjnego
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Kwota
97 350,00
86 686,89

Liczba świadczeń
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3.

Dochody własne gminy z tytułu świadczeń
z funduszu alimentacyjnego zwróconych
przez dłużników alimentacyjnych

22 217,68

7) świadczenie Dobry Start „300+” - wpłynęło 381 wniosków, w związku z czym udzielono 558
świadczeń na kwotę 167.400,00 zł.

5) GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SKĄPEM Z ODDZIAŁEM W OŁOBOKU
GBP w Skąpem zatrudnia 2 osoby. Budżet biblioteki to kwota 84.504,16 zł pochodząca w całości z
dotacji z budżetu Gminy Skąpe. Z tego wynagrodzenia i pochodne stanowiły 65.400,24 zł, pozostałe
środki wydatkowano na zakup książek (5 242,29 zł) i utrzymanie pomieszczeń w Skąpem i Ołoboku
(14.861,63 zł).

ROZDZIAŁ 2. INFORMACJA O REALIZACJI STRATEGII, POLITYK,
PROGRAMÓW
1. GOSPODARKA PRZESTRZENNA
1) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skąpe, przyjęte
Uchwałą Rady Gminy Skąpe Nr XXXVII/204/02 z dnia 30 września 2002 r., zmienione Uchwałą
Rady Gminy Skąpe Nr X/58/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r. Obejmuje powierzchnię całej gminy
Skąpe – 18.130 ha.
Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
z 2020 poz. 293 z późn.zm.) ocena aktualności Studium – została wykonana Uchwałą Rady Gminy Skąpe
Nr XII/122/2015 z dnia 30.12.2015 r. , termin wykonania kolejnej oceny ustalono na miesiąc marzec
2020 r.
Ze względu na regulacje prawne wynikające z ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach
w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz.U z 2016 r, poz. 961) – należy podjąć działania mające na celu
zmianę Studium w tym zakresie, (planowane działania – 2020 rok).
2) Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Na terenie gminy Skąpe obowiązuje obecnie 10 planów zagospodarowania przestrzennego:
a) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Niesulice i terenów przyległych
uchwalony Uchwałą Rady Gminy Skąpe Nr XXXVIII/164/2005 z dnia 31 marca 2005 r.
−
zmieniony Uchwałą Rady Gminy Skąpe Nr IV/30/2007 z dnia 23 lutego 2007 r.
−
zmieniony Uchwałą Rady Gminy Skąpe Nr III/21/2014 z dnia 23.12.2014 r.
−
zmieniony poprzez nowy plan – przyjęty Uchwałą Rady Gminy Skąpe Nr XXXVIII/350/2018
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Niesulice
i terenów przyległych.
b) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej
i rekreacyjno – sportowych we wsi Łąkie uchwalony Uchwałą Rady Gminy Skąpe Nr
XXXVII/223/2006 z dnia 23 lutego 2006 r.
c) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie przebiegu sieci
kanalizacyjnej
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d)
e)
f)

g)

h)
i)

j)
k)

w Gminie Skąpe uchwalony Uchwałą Rady Gminy Skąpe Nr IV/29/2007 z dnia 23.02.2007
r.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej we wsi Ołobok, uchwalony Uchwałą Rady Gminy Skąpe Nr XIV /94/2007 z
dnia 30 listopada 2007r.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie terenów zabudowy
mieszkaniowej, usługowej i innej towarzyszącej w miejscowości Międzylesie przyjęty
Uchwałą Rady Gminy Skąpe Nr XL/244/2009 z dnia 15 września 2009 r.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie terenów zabudowy
mieszkaniowej, budowy pola golfowego, budynków oraz infrastruktury technicznej
w miejscowości Kalinowo przyjęty Uchwałą Nr XLIII/271/2009 Rady Gminy w Skąpem z
dnia 30 grudnia 2009 r. zmieniony Uchwałą Rady Gminy Skąpe Nr XXVIII/265/2017 z dnia
24.04.2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
zakresie terenów zabudowy mieszkaniowej, budowy pola golfowego, budynków oraz
infrastruktury technicznej w miejscowości Kalinowo, gmina Skąpe.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie terenów zabudowy
rekreacyjno – wypoczynkowej, usługowej oraz terenów harcerskiej turystycznej bazy
noclegowej wraz z infrastrukturą techniczną w m. Niesulice, gmina Skąpe przyjęty Uchwałą
Rady Gminy Skąpe Nr LI/328/2010 z dnia 16.07.2010 r.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji elektrowni wiatrowych
przyjęty Uchwałą Nr X/59/2011 Rady Gminy w Skąpem z dnia 22 czerwca 2011 r.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy rekreacyjno –
wypoczynkowej i usługowej w miejscowości Niesulice – obręb Ołobok (Lago) , przyjęty
Uchwałą Rady Gminy Skąpe Nr IV/16/2010 r. z dnia 29.12.2010 r. - zmieniony poprzez
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – obręb Ołobok, gmina Skąpe,
przyjętego uchwałą Rady Gminy Skąpe Nr XXIII/227/2016 z 16.12.2016 r.
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu położonego w obrębie Niesulice,
przyjętego Uchwałą Rady Gminy Skąpe Nr XXIX/272/2017 z dnia 26.05.2017 (droga do OW
Ada)
Miejscowe plany na terenie gminy Skąpe zajmują powierzchnię 1541 ha, co stanowi 8,5 %
powierzchni gminy.

3) Ocena aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. z 2018 poz. 1945 z późn.zm.) ocena aktualności miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, obowiązujących na terenie gminy Skąpe – została wykonana Uchwałą Rady
Gminy Skąpe Nr XII/122/2015 z dnia 30.12.2015 r.
Termin wykonania kolejnej oceny –marzec 2020 r.
4) Program opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Gminna komisja urbanistyczna, działająca przy Urzędzie gminy w Skąpem zbiera wnioski
mieszkańców, analizuje potrzeby realizacji celów publicznych i podejmuje decyzje dotyczące
ewentualnych zmian w obowiązujących planach zagospodarowania przestrzennego bądź też
konieczności uchwalenia nowych planów.
Ustalenia obowiązującego na terenie Gminy Skąpe planu dot. lokalizacji elektrowni
wiatrowych, na mocy art. 15 ust. 3, w zw. z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o
inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz.U z 2016 r, poz. 961) nie mogą zostać
zrealizowane z uwagi na sprzeczność tych ustaleń z przepisami ww. ustawy. W związku z
powyższym, aby doprowadzić do zgodności obowiązujących planów do stanu zgodnego z
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prawem należy przedmiotowy plan zmienić lub też uchwalić nowy plan. Mając powyższe na
uwadze w marcu 2020 r. należy podjąć działania we wskazanym powyżej zakresie.
Ze względu na konieczność realizacji przez Gminę Skąpe zamierzeń związanych wykonaniem
celów publicznych (budowa wodociągu pomiędzy miejscowościami Niesulice – Kalinowo,
poszerzenie pasa drogowego w m. Niesulice) a także w związku z licznymi wnioskami właścicieli
nieruchomości objętych mpzp - Uchwałą Rady Gminy Skąpe Nr XII/97/2019 z dnia 27.09.2019 r.
przystąpiono do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
obejmującego zakres zmian. Planowany termin podjęcia uchwały – czerwiec/lipiec 2020 r.

2. PROGRAM REWITALIZACJI
Program rewitalizacji został przyjęty w 2018r. uchwałą Nr XLII/390/2018 Rady Gminy Skąpe z dnia 22
sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Skąpe do roku 2023”
Podstawą przyjęcia Programu był art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020
opracowanymi przez Ministra Rozwoju i obowiązującymi od 2 sierpnia 2016 r.
Prace nad sporządzeniem dokumentu rozpoczęły się w dniu 12.02.2018 r. powołaniem Zespołu ds.
rewitalizacji. Zakończyło je przyjęcie Uchwały Rady Gminy Skąpe nr XLII/390/2018 z dnia 23.08.2018 r.
w sprawie przyjęcia LPR.
W ramach LPR wyznaczony został obszar rewitalizacji w odniesieniu do sześciu sołectw: Darnawa,
Kalinowo, Niekarzyn, Podła Góra, Rokitnica, Zawisze, który obejmuje obszary zabudowane infrastrukturą
mieszkaniową, a także działki, na których możliwe byłoby prowadzenie działań rewitalizacyjnych,
ukierunkowanych na marginalizowanie deficytów obszarów.
Wyznaczony w ramach LPR obszar rewitalizacji zamieszkiwany jest przez 1301 mieszkańców, co stanowi
26,5% mieszkańców gminy i obejmuje powierzchnię 159,7 ha, co stanowi 0,9% w stosunku do całkowitej
powierzchni gminy wynoszącej 18 141,6 ha.
Sołectwo Cibórz i Skąpe zostały wyznaczone jako obszary zdegradowane w związku z wysoką
koncentracją negatywnych zjawisk, przy czym nie zostały włączone do obszaru rewitalizacji.
W ramach działań rewitalizacyjnych zidentyfikowano projekty rewitalizacyjne, które ze względu na swoją
kompleksowość zostały pogrupowane w dwa przedsięwzięcia rewitalizacyjne:
1) Cibórz miejscem integracji oraz wymiany doświadczeń zdrowy-chory
2) Potencjał miejscowości bazą do aktywizacji społeczno-gospodarczej:
➢ Rokitnica miejscem aktywizacji społeczno-zawodowej osób wykluczonych, poprzez odnowę
potencjałów lokalnych i organizowanie stałych działań skierowanych do społeczności lokalnej.
➢ Darnawa obszarem rewitalizacji o szczególnej koncentracji działań skierowanych na
przeciwdziałanie negatywnym zjawisko społecznym poprzez wykorzystanie odnowionej
infrastruktury świetlicy wiejskiej.
➢ Rewitalizacja sali wiejskiej wraz z zapewnieniem stałych działań włączających mieszkańców
obszaru oraz zagospodarowaniem placu wokół sali w Podłej Górze.
➢ Rewitalizacja obiektu sportowego w Niekarzynie wraz ze stworzeniem obiektu remizy strażackiej
oraz prowadzeniem działań aktywizacji społecznej mieszkańców Niekarzyna, Kalinowa oraz
Zawisze.
➢ Budowa lamp solarnych wokół obiektów.
Głównymi obszarami monitorowania, ewaluacji i aktualizacji programu są wyznaczone cele strategiczne
jego realizacji oraz przypisane im wskaźniki, a dalej projekty rewitalizacyjne. System monitorowania i
oceny programu polega na corocznym przedkładaniu przez Wójta Gminy Skąpe Radzie Gminy
sprawozdania monitorującego wdrażanie Programu według stanu na koniec grudnia roku poprzedniego.
W 2019r. nie zrealizowano żadnego zadania w zakresie rewitalizacji, z uwagi na nieuruchomienie
środków zewnętrznych na tego typu projekty.
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3. PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI
Gmina Skąpe nie posiada obecnie opracowanego Programu opieki nad zabytkami, nie mniej jednak
realizuje zadania w zakresie ochrony zabytków.
W 2019r. ze środków budżetu Gminy Skąpe udzielono dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw.
Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Skąpem na remont kościoła filialnego w Radoszynie w wysokości
15.000,00 zł (malowanie wnętrza kościoła). Na to zadanie parafia pozyskała środki z Urzędu
Marszałkowskiego w Zielonej Górze w wysokości 35.000,00 zł. Całość zadania to koszt 100.000,00 zł.
Jak również wsparto merytorycznie oraz organizacyjnie parafię pw. św. Bartłomieja w Ołoboku, w tym
udzielono pomocy w sporządzeniu wniosku o udzielenie dotacji ze środków budżetu Powiatu
Świebodzińskiego na prace konserwatorskie w kościele pw. św. Jadwigi w Rokitnicy w zakresie remontu
stolarki okiennej oraz malowania wewnętrznej ściany kościoła.

4. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY SKĄPE NA LATA 2015-2020
Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, obejmującym swoim zasięgiem cały
obszar gminy Skąpe. Celem planu jest wskazanie możliwości redukcji emisji gazów cieplarnianych
poprzez wprowadzenie działań związanych z podniesieniem efektywności energetycznej, zwiększeniem
udziału odnawialnych źródeł energii oraz edukacją i wzrostem świadomości społecznej mieszkańców
gminy Skąpe w zakresie gospodarki niskoemisyjnej. Ponadto, celem jest osiągnięcie korzyści
środowiskowych, ekonomicznych oraz społecznych w związku z wprowadzeniem działań
przyczyniających się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych z zachowaniem zasady
zrównoważonego rozwoju.
Dokument został przyjęty uchwałą nr X/106/2015 Rady Gminy Skąpe z dnia 30.10.2015 r. w sprawie
przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Skąpe. Dwukrotnie był aktualizowany w roku 2017
w związku z koniecznością ujęcia w PGN planów inwestycyjnych szpitala wojewódzkiego w Ciborzu oraz
podmiotu prywatnego.
W dokumencie wskazane zostały przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach celu związanego z
obniżaniem niskiej emisji. Część zadań została już zrealizowana – jak pokazuje poniższa tabela:
TABELA 17. DZIAŁANIA GMINY SKĄPE W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ, GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ I
WYKORZYSTANIA ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH OD 2015R.

Obiekt
Publiczna Szkoła
Podstawowa im. J.
Korczaka w Międzylesiu

Publiczna Szkoła
Podstawowa
w
Niekarzynie
Publiczna Szkoła
Podstawowa
w
Ołoboku

Efektywność energetyczna
obecnie
przyszłość
Wymienione okna i
drzwi.
Wymieniony,
w
tym ocieplony dach/
Wymiana kotła
grzewczego.
Ocieplenie ścian
budynku szkoły
Wymienione okna i Wymiana kotła grzewczego.
drzwi. Wymieniony,
Ocieplenie ścian budynku
w tym ocieplony
szkoły
dach
Wymienione okna i
Wymiana kotła grzewczego
drzwi

22

Odnawialne źródła energii
obecnie
przyszłość
instalacja
urządzeń
wykorzystujących
OZE

-

-

instalacja
urządzeń
wykorzystujących
OZE
instalacja
urządzeń
wykorzystujących
OZE
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Publiczne Gimnazjum
im. A. Fiedlera w
Radoszynie

Przedszkole w m.
Ołobok

Ocieplone ściany
sali gimnastycznej,
wymienione okna w
całym obiekcie/
Wymiana kotła
grzewczego
Ocieplenie ścian
budynku szkoły
wymienione okna

-

Instalacja
urządzeń
wykorzystujących
OZE

-

ocieplenie ścian, wymiana
dachu wraz z ociepleniem,
wymiana kotła grzewczego

-

Urząd Gminy Skąpe

Ocieplone ściany,
dach, wymienione
okna.

-

-

Przedszkole w m.
Radoszyn

wymienione okna

ocieplenie ścian, wymiana
dachu wraz z ociepleniem,
wymiana kotła grzewczego

-

Przedszkole w m.
Niekarzyn

wymienione okna

ocieplenie ścian, wymiana
dachu wraz z ociepleniem,
wymiana kotła grzewczego

-

Ścieżka pieszorowerowa odc. 1
w
Niesulicach
Ścieżka pieszorowerowa odc. 2
w
Niesulicach
Ścieżka pieszorowerowa wzdłuż kanału
Ołobok
Ścieżka rowerowa
Lubogóra – Ołobok

wybudowana
ścieżka o długości
374,84 m
wybudowana
ścieżka o długości
282,28 m
wybudowana
ścieżka o długości
1,25294 km
wybudowana
ścieżka o długości
2,37606 km
budowa ścieżki
o długości 3,0 km

-

-

instalacja
urządzeń
wykorzystujących
OZE
instalacja
urządzeń
wykorzystujących
OZE
instalacja
urządzeń
wykorzystujących
OZE
instalacja
urządzeń
wykorzystujących
OZE
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

budowa ścieżki
o długości 2,0 km

-

-

-

-

Planuje się budowę ścieżki
o długości 4,0 km

-

-

-

Planuje się budowę ścieżki
o długości 8,0 km

-

-

-

Planuje się budowę ścieżki
o długości 3,0 km

-

-

-

planuje się budowę ścieżki o
długości 7 km

Ścieżka pieszorowerowa
w
Ołoboku
Rok 2018
Ścieżka pieszorowerowa Niesulice –
Kalinowo
Rok 2018-2019
Ścieżka pieszorowerowa wokół j.
Niesłysz odcinek
Kalinowo - Przełazy
Ścieżka pieszorowerowa po trasie
dawnej linii PKP
Sulechów-Świebodzin
Ścieżka pieszorowerowa Radoszyn –
Łąkie - Ołobok przy
drodze powiatowej
Ścieżka pieszorowerowa Skąpe –
Radoszyn – Chociule
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przy drodze
wojewódzkiej
Mikroinstalacje OZE na
budynkach mieszkalnych
na terenie Gminy Skąpe
Punkty oświetlenia
ulicznego w
miejscowości: Skąpe,
Pałck, Niekarzyn,
Darnawa, Łąkie, Ołobok,
Niesulice, Rokitnica,
Międzylesie
Remizy strażackie na
terenie gminy Skąpe w
m. Skąpe, Ołobok, Podła
Góra, Niekarzyn
Sala wiejska remiza
strażacka
w
Rokitnicy
Budynek nr 3
Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego dla
Nerwowo i Psychicznie
Chorych SPZOZ w
Ciborzu
Budynek nr 7
Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego dla
Nerwowo i Psychicznie
Chorych SPZOZ w
Ciborzu
Budynek nr 37
Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego dla
Nerwowo i Psychicznie
Chorych SPZOZ w
Ciborzu
Budynek nr 52
Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego dla
Nerwowo i Psychicznie
Chorych SPZOZ w
Ciborzu
Budynek nr 69
Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego dla
Nerwowo i Psychicznie
Chorych SPZOZ w
Ciborzu
Sieć ciepłownicza
Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego dla
Nerwowo i Psychicznie
Chorych SPZOZ w
Ciborzu
Instalacja fotowoltaiczna
o łącznej mocy
maksymalnej 990 kW

-

-

-

wprowadzenie
rozwiązań
energooszczędnych

wprowadzenie rozwiązań
energooszczędnych –
kontynuacja działań

-

instalacja
urządzeń
wykorzystujących
OZE
-

-

głęboka termomodernizacja

-

-

-

głęboka termomodernizacja

-

-

głęboka
termomodernizacja
– w trakcie
realizacji

-

-

-

głęboka
termomodernizacja
– w trakcie
realizacji

-

-

-

głęboka
termomodernizacja
– w trakcie
realizacji

-

-

-

głęboka
termomodernizacja
– w trakcie
realizacji

-

-

-

głęboka
termomodernizacja
– w trakcie
realizacji

-

-

instalacja
urządzeń
wykorzystujących
OZE

-

wykonanie nowej sieci
ciepłowniczej z rur
preizolowanych

-

-

-

-

-

instalacja
fotowoltaiczna
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Instalacja fotowoltaiczna
o łącznej mocy
maksymalnej 1400 kW

-

-

-

instalacja
fotowoltaiczna

W zakresie gospodarki niskoemisyjnej w 2019 r. rozliczony został projekt dotyczący budowy ścieżek
rowerowych w Kalinowie i Ołoboku (informacja na ten temat znajduje się w części dotyczącej projektów
unijnych).

5. PROGRAM USUWANIA AZBESTU
Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skąpe na lata 2015 – 2032
został przyjęty 29.05.2015r. uchwałą Nr VI/67/2015 Rady Gminy Skąpe. Realizując ww. uchwałę Wójt
Gminy wydał 29.05.2015r. Zarządzenie Nr 38/2015 w sprawie Regulaminu udzielania dofinansowania
na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skąpe.
Wzorem lat ubiegłych również w 2019r. Gmina Skąpe na mocy zawartej umowy z Wojewódzkim
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze otrzymała dofinansowanie do
realizacji ww. programu.
Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 17.959,60 złotych brutto. Kwota dofinansowania na realizację
wyżej wymienionego zadania wyniosła: 17.959,60 zł co stanowi 100,00% kosztów kwalifikowanych, w
tym:
- 8.979,80 zł -50 % pochodzi ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie,
- 8.979,80 zł -50 % pochodzi ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Zielonej Górze.
Program usuwania azbestu w Gminie Skąpe jest realizowany od 2015r. W latach 2015 – 2019 wpłynęło
od mieszkańców 129 wniosków, w ramach realizacji których zdemontowano, przetransportowano i
zutylizowano 32 668,12 m2 (456,279Mg) wyrobów zawierających azbest.
W 2019r. wpłynęło 17 wniosków dotyczących demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających
azbest. W trakcie realizacji zadania w 2019r. usunięto z terenu Gminy Skąpe wyroby zawierające azbest
o łącznej powierzchni 2 514,93 m2 (37,64 Mg), w tym 666,64 m2 (10,216 Mg) odpadów azbestowych
zdemontowano, przetransportowano i zutylizowani oraz 1 848,29 m2 (27,424 Mg) odpadów azbestowych
przetransportowano i zutylizowano.
W 2019r. zadanie to realizowane było przez firmę EKO 24 Barbara Plewko z Dębna.

6. PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI
W Gminie Skąpe w 2019 r. obowiązywała w tym zakresie Uchwała Nr VI/62/2019 Rady Gminy Skąpe z
dnia 13 marca 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt
Na mocy niniejszej uchwały działania związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami realizowano m.in.
poprzez:
a) zawartą umowę z Vet-Zoo Serwis Sp. z o.o. do 30.09.2019 r. – przyjmowanie i zapewnianie opieki
bezdomnym zwierzętom przekazywanym z terenu Gminy Skąpe,
b) zawarte porozumienie z Miejskim Schroniskiem w Żarach od 29.11.2019 r. przyjmowanie
i zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom przekazywanym z terenu Gminy Skąpe,
c) zawartą umowę z Gabinetem Weterynaryjnym Amica 2 S.C. – obsługa weterynaryjna;
d) wskazanie Gospodarstwa Rolnego Jarosław Sik Ołobok – jako miejsca dla zwierząt
gospodarskich,
e) zawartą umowę z Zakładem Konserwacji Terenów Zielonych MIRT Trzebniak Spółka Jawna –
na obsługę w zakresie wywozu i utylizacji produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego.
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7. POLITYKI I PROGRAMY POMOCY SPOŁECZNEJ
W gminie Skąpe polityki i programy z zakresu pomocy społecznej realizowane są przez Ośrodek Pomocy
Społecznej w Skąpem zgodnie z kierunkami i celami określonymi przez Radę Gminy w poniższych aktach
prawnych:
1) Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Skąpe na lata 2014 - 2020
przyjętej uchwałą Nr XXXVIII/293/2013 Rady Gminy w Skąpem z dnia 15 listopada 2013r.
2) Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w
Rodzinie na lata 2014 - 2020 przyjęty uchwałą Nr XXVIII/294/2013 Rady Gminy w Skąpem z dnia
15 listopada 2013r.
3) Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2018 – 2020 przyjęty uchwałą Nr XXXIV/312/2017
Rady Gminy w Skąpem z dnia 30 listopada 2017r.
4) Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok przyjęty
uchwałą Nr IV/23/2018 Rady Gminy Skąpe z dnia 21 grudnia 2018 r.,
5) Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok przyjęty uchwałą Nr IV/24/2018 Rady
Gminy Skąpe z dnia 21 grudnia 2018 r.
Dokumentem strategicznym w zakresie pomocy społecznej w Gminie Skąpe jest Gminna Strategia
Rozwiązywania Problemów Społecznych, w której to określono główne kierunki działania, jakimi są:
pomoc rodzinom i środowiskom dotkniętym problemem bezrobocia, w przypadku Gminy Skąpe jest
to tzw. bezrobocie strukturalne, osobom niepełnosprawnym i długotrwale ciężko chorych, rodzinom,
w których występują problemy bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i
prowadzenia gospodarstwa domowego oraz rodzinom dotkniętym problemem uzależnień. Kolejne
polityki i programy do dokumenty nierozerwalnie związane ze strategią i realizujące jej cele.
Gminny programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie
ma na celu zwrócenie uwagi na zwiększenie skuteczności i dostępności pomocy ofiarom przemocy oraz
podejmowanie czynności zmierzających do zmniejszenia rozmiarów zjawiska przemocy w rodzinie. Jak
również Gminny Program Wspierania Rodziny określa jak tworzyć warunki sprzyjające wspieraniu rodziny
i jej prawidłowe funkcjonowanie.
W realizacji ww. zadań m.in. wykorzystana jest instytucja asystenta rodziny. W 2019 roku
wspierającymi, motywującymi i pomocowymi działaniami asystenta rodziny objętych zostało 12 rodzin,
które przeżywały trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych i długotrwale
pozostawały w systemie pomocy społecznej. Asystent rodziny w swoich działaniach na rzecz rodzin
współpracował z pracownikami socjalnymi, pracownikami szkół i przedszkoli. Dzięki współpracy z
asystentem rodziny osiągnięto większość pozytywnych zmian w tych rodzinach. Te najbardziej efektywne,
to między innymi: podjęcie zatrudnienia, utrzymywanie abstynencji w rodzinach z problemem
alkoholowym, remonty i odświeżanie mieszkań, poprawa relacji między członkami rodzin.
W 2019 roku, Gmina Skąpe uczestniczyła w realizacji Resortowego Programu Wspierania
Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2019 „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy
zastępczej”. Na realizację tego programu pozyskano kwotę 18 810,00 zł, co pozwoliło na częściowe
pokrycie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w 2019 r. W Gminie Skąpe jest wiele rodzin, które
potrzebują ciągłego wsparcia asystenta rodziny. W 2019 roku aż 6 rodzin (22 osoby w rodzinach)
otrzymało pomoc z tytułu bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych.
W Gminie Skąpe działa Zespół Interdyscyplinarny powołany został Uchwałą Nr LIV/373/2010
Rady Gminy Skąpe z dnia 04 listopada 2010 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania
członków zespołu interdyscyplinarnego w Skąpem. Gminny Zespół Interdyscyplinarny do Spraw
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 2019 roku odbył 4 posiedzenia w trakcie których, zapoznawał
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się z działaniami Grup Roboczych i formułował wnioski w celu dalszego postępowania w konkretnych
przypadkach.
Do jego zadań należy m.in. realizacja procedury „Niebieska Karta”.
TABELA 18. REALIZACJA "NIEBIESKIEJ KARTY" W 2019R.

Liczba przyjętych formularzy „Niebieska karta – A”

10

Liczba formularzy Niebieska Karta – A założonych przez:

8

- Policję

1

- Ośrodek Pomocy Społecznej

1

Liczba rodzin objętych procedurą „Niebieska Karta”

10

Liczba osób wskazanych jako doświadczających przemocy:

10

- osoby dorosłe (kobiety/mężczyźni)

7/2

- osoby małoletnie

1

Liczba osób wskazanych jako sprawcy przemocy:

10

- osoby dorosłe (kobiety/mężczyźni)

1/9

- osoby małoletnie

0

Liczba spotkań Grup Roboczych

19

Liczba wypełnionych formularzy „Niebieska Karta - C”

7

Liczba osób doświadczających przemocy, którzy nie podjęli współpracy z GR

3

Liczba wypełnionych formularzy „Niebieska Karta - D”

6

Liczba sprawców przemocy, którzy nie podjęli współpracy z GR

1

Liczba osób wskazanych jako sprawcy przemocy skierowanych do GKRPA

1

Liczba zakończonych procedur „Niebieskie Karty” ze względu na:

2

- ustanie przemocy, zaprzestanie dalszej i zrealizowany plan pomocy,

0

- brak zasadności podejmowania działań.

2

Obowiązujący w 2019r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii mają na celu:
1) zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od
alkoholu i narkotyków,
2) udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkotykowe, pomocy
psychospołecznej i prawnej, jak również ochrony przed przemocą w rodzinie,
3) prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania
problemów alkoholowych i narkotykowych w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym
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prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także na rzecz dożywiania dzieci
uczestniczących
w
pozalekcyjnych
programach
opiekuńczo-wychowawczych
i socjoterapeutycznych,
4) wspomagania działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służących
rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
5) podejmowania interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w
charakterze oskarżyciela publicznego,
6) wspierania zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji
społecznej.
Powyższe programy realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z powołaną w 2007 r. Zarządzeniem
Wójta Gminy Skąpe Gminna Komisja Rozwiązywania problemów alkoholowych, w skład której wchodzą:
1) Beata Kotus – przewodnicząca Komisji, Dyrektor Szpitala wcześniej Kierownik Całodobowego
Oddziału Terapii Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych w Ciborzu;
2) Marek Gieruszyński – zastępca przewodniczącego Komisji, Kierownik Całodobowego Oddziału
Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Ciborzu;
3) Artur Macul – sekretarz Komisji, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Skąpem;
4) Krzysztof Raczkowski – członek Komisji, Dyrektor PSP w Międzylesiu;
5) Paweł Radziewicz - członek Komisji, Policjant KPP Świebodzin;
6) Andrzej Walach - członek Komisji, emerytowany Dyrektor Gimnazjum w Radoszynie;
7) Józef Roszczyk - członek Komisji, emerytowany Policjant;
W 2019r. odbyło się 12 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
które wezwano łącznie 12 osób (niektóre osoby kilkukrotnie) w celu zmotywowania do podjęcia leczenia
odwykowego. Wnioski złożyli:
- rodziny osób nadużywających alkohol,
- Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Izba Wytrzeźwień,
- Komenda Powiatowa Policji,
- Kurator sądowy.
Do Sądu Rejonowego III Wydział Rodzinny i Nieletnich w Świebodzinie nie skierowano w 2019
roku żadnego wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania się
leczeniu odwykowemu. Na badanie do biegłego sądowego nie kierowano żadnej osoby.
Ponadto opiniowano wnioski o zgodność lokalizacji punktów, których właściciele wystąpili
o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wystawiono 4 pozytywnych opinii i 0
negatywnych.
W ramach pracy zespołu przeprowadzono 34 rozmów profilaktycznych. Działalność zespołu ma
wymiar praktyczny w procesie leczenia alkoholizmu i przeciwdziałania przemocy domowej, trudny do
oszacowania w kategoriach liczbowych.

8. PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
Od 2005 roku w Gminie Skąpe uchwalany jest roczny program współpracy Gminy Skąpe z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Celem głównym
dokumentu jest realizacja jednego z zadań własnych gminy – współpracy i działalności na rzecz
organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
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W 2019r. obowiązywała Uchwała nr III/17/2018r. Rady Gminy Skąpe w sprawie Programu współpracy
Gminy Skąpe z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2019 roku podjęta w dniu 7 grudnia
2018r.
Realizując ww. uchwałę, Zarządzeniem Nr 3/2019 Wójta Gminy Skąpe z dnia 09 stycznia 2019r. w
sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania na wykonanie zadań publicznych
związanych z realizacją zadań samorządu Gminy Skąpe w roku 2019 przez organizacje pozarządowe i
inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, Wójt Gminy zaprosił do składania ofert w
zakresie:
1) oświaty, wychowania i kultury fizycznej,
2) wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
3) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
4) krzewienia kultury muzycznej oraz twórczości ludowej,
5) kompleksowe zabezpieczania kąpielisk w okresie letnim przez ratowników,
6) gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa
przyrodniczego.
1. Wysokość środków publicznych na zadania publiczne w zakresie kultury fizycznej i sportu wyniosła
114.000 zł.
2. Wysokość środków publicznych na zadania publiczne w zakresie kultury muzycznej oraz twórczości
ludowej wyniosła 20.000 zł.
3. Wysokość środków publicznych na zadania publiczne w zakresie działalności na rzecz osób
niepełnosprawnych w wyniosła 4.000 zł.
4. Wysokość środków publicznych na zadania publiczne w zakresie wspomagania rozwoju wspólnot i
społeczności lokalnych wyniosła 17.000 zł.
5. Wysokość środków publicznych na zadania publiczne w zakresie bezpieczeństwa i porządku
publicznego wyniosła 35.000 zł.
6. Wysokość środków publicznych na zadania publiczne w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony
środowiska, ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego w 2019 roku wynosi 7.500 zł.
W wyniku postępowania konkursowego udzielono dotacje:
1. Na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu:
1) Klub Sportowy BŁĘKITNI Ołobok dorośli – 31.000 zł
2) Klub Sportowy BŁĘKITNI Ołobok dzieci – 13.000 zł
3) Zakładowy Ludowy Klub Sportowy MEDYK dorośli – 27.000 zł
4) Zakładowy Ludowy Klub Sportowy MEDYK dzieci – 10.000 zł
5) LZS CZARNI PAŁCK – 13.000 zł
6) Klub Sportowy Radoszyn – 13.000 zł
2. Na zadania z zakresu kultury muzycznej oraz twórczości ludowej:
1) Stowarzyszenie Ziemi Ołobockiej – „Popularyzacja muzyki i śpiewu w Gminie Skąpe – 10.000 zł
(Zespół śpiewaczy „Błękit Ołobok”)
2) Stowarzyszenie RADOCH – „Śpiewamy razem w Radoszynie” – 5.000,00 zł.
3) Stowarzyszenie Miłośników Gminy Skąpe – „Jesteśmy tym co dajemy – szanujemy to co dostaliśmy –
razem tworzymy historię regionu” – 5.000 zł.
3. Na zadania publiczne w zakresie wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych:
1) Stowarzyszenie Przyjaciół Ciborza „ESKULAP” –13.000 zł
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2) Stowarzyszenie „EKO-Darnawa” – „Razem – możemy więcej” - 4.000zł
4. Na zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:
1) Polski Związek Niewidomych Koło Świebodzin – 2.000 zł
2) Sulechowskie Stowarzyszenie „AMAZONEK” – 2.000 zł
5. Na zadania publiczne w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego:
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Lubuskiego - dotacja 35.000 zł
6. Na zadania w zakresie ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego:
Lubuski Związek Pszczelarzy Gminne Koło Pszczelarzy w Skąpem - dotacja 7.500 zł.
Środki przeznaczono głównie na zakup leku dla pszczół.
Dodatkowo w trybie pozakonkursowym, działając na podst. art. 19a ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz. 450), udzielono dotacji
w wysokości 4.000,00 zł dla Stowarzyszenia Oświatowców Ganesa na realizację zadania pn.
„Upowszechnianie tenisa stołowego w Gminie Skąpe”
Wszystkie kluby sportowe, jak i pozostałe organizacje rozliczyły się z otrzymanej dotacji i złożyły
sprawozdania z jej wykorzystania.

ROZDZIAŁ 3. REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY
W 2019r. Rada Gminy w Skąpem podjęła 101 uchwał, z czego: 41 uchwały objęte były nadzorem
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze, pozostałe 60 przesłano do Wojewody Lubuskiego, 23
uchwały (akty prawa miejscowego) podlegało publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.

1. UCHWAŁY Z ZAKRESU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
1) Uchwała Nr XII/97/2019 Rady Gminy Skąpe z dnia 27 września 2019 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Niesulice i terenów
przyległych
Intencją Uchwały Nr XII/97/2019 Rady Gminy Skąpe z dnia 27.09.2019r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Niesulice i terenów przyległych
III – było dostosowanie zapisów (w obecnie obowiązującym planie) do bieżących potrzeb Inwestorów w
zakresie m.in.: przeznaczenia terenów, poprawy funkcjonalności układu komunikacyjnego, określenia
wskaźników zagospodarowania terenów, linii zabudowy, zasad kształtowania zabudowy i podziału
terenów oraz wyposażenia w infrastrukturę techniczną. Główne przesłanki podjęcia przedmiotowej
uchwały to konieczność poszerzenia terenu drogi powiatowej w m. Niesulice oraz budowa odcinka sieci
wodociągowej, której celem będzie dodatkowe zaopatrzenie m. Niesulice w wodę z m. Kalinowo.

2. UCHWAŁY Z ZAKRESU OŚWIATY
1) Uchwała Nr V/32/2019 Rady Gminy Skąpe z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zamiaru
przekształcenia Szkoły Podstawowej w Niekarzynie w Szkołę Podstawową w Radoszynie
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Niniejsza uchwała wyrażała zamiar przekształcenia z końcem roku szkolnego 2018/2019tj. z dniem
31sierpnia 2019r. Szkoły Podstawowej w Niekarzynie w Szkołę Podstawową w Radoszynie. Ostatecznie
nie została skonsumowana z uwagi na uzyskanie negatywnej opinii Lubuskiego Kuratora Oświaty oraz
utrzymanie w mocy Postanowienia Kuratora przez MEN. Wójt Gminy złożył skargę na Postanowienie
Kuratora do NSA w Warszawie W kwietniu 2020r. NSA uchyliło Postanowienie Kuratora oświaty.
2) Uchwała Nr VIII/78/2019 Rady Gminy Skąpe z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia
stanowiska dotyczącego utworzenia czwartej szkoły podstawowej na terenie Gminy Skąpe w m.
Radoszyn
Uchwała przedstawiająca negatywne stanowisko Rady Gminy w zakresie utworzenia na terenie Gminy
Skąpe czwartej szkoły podstawowej została podjęta w związku z procedowaniem ustalenia sieci szkół na
terenie gminy oraz w oparciu o stanowisko Lubuskiego Kuratora Oświaty w Gorzowie Wlkp. wyrażone
w negatywnej opinii w przedmiocie uchwały Rady Gminy Skąpe nr V/32/2019 Rady Gminy Skąpe z dnia
29 stycznia 2019r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Niekarzynie w Szkołę
Podstawową w Radoszynie i trwającą procedurą odwoławczą związaną z podjętą uchwałą.
3) Uchwała Nr VIII/79/2019 Rady Gminy Skąpe z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu
sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Skąpe oraz określenia granic ich obwodów
Podjęta uchwała określa sieć publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Skąpe, a
także granice obwodów tych szkół od 1 września 2019r.
4) Uchwała Nr XI/92/2019 Rady Gminy Skąpe z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia
regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie Gminy Skąpe
W niniejszej uchwale określono wysokość stypendium oraz sposób ustalania wysokości stypendium
szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności, o których
mowa w art. 90 d ust. 1 ustawy o systemie oświaty.
5) Uchwała Nr XI/93/2019 Rady Gminy Skąpe z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie w sprawie
przeznaczenia mienia wygaszanego Publicznego Gimnazjum im. Arkadego Fiedlera w
Radoszynie
Niniejsza uchwała ustala zasady przekazania mienia wygaszanego na mocy art. 127 ustawy z dnia 14
grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę –Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018r. poz. 996 z późn.
zm.) Publicznego Gimnazjum w Radoszynie.
6) Uchwała Nr XII/99/2019 Rady Gminy Skąpe z dnia 27 września 2019 r. o zmianie uchwały w
sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia
nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Skąpe
Na mocy niniejszej uchwały kwota dodatku za wychowawstwo w szkole podstawowej, gimnazjum
i przedszkolu wynosi 120,00 zł miesięcznie. Zgodnie z zapisem art. 34a ustawy z dnia 26 stycznia
1982 roku Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r., poz. 967 z późn. zm.) uchwalono obowiązek wypłaty
dodatku za sprawowanie funkcji wychowawcy klasy w minimalnej kwocie 300,00 zł miesięcznie. Dodatek
w kwocie 300,00 zł, ustalono także za sprawowanie funkcji nauczyciela opiekującego się oddziałem
przedszkolnym.
7) Uchwała Nr XIII/109/2019 Rady Gminy Skąpe z dnia 29 października 2019 r. w sprawie
stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. Arkadego Fiedlera w
Radoszynie
Podjęcie niniejszej uchwały potwierdziło wygaszenie Publicznego Gimnazjum w Radoszynie z mocy
prawa z dniem 31 sierpnia 2019r.
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3. UCHWAŁY ZWIĄZANE Z ZADANIAMI INWESTYCYJNYMI
1) Uchwała Nr XI/89/2019 Rady Gminy Skąpe z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia
pomocy rzeczowej dla Powiatu Świebodzińskiego
Uchwała dotyczyła udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Świebodzińskiego w formie zrealizowanego
powierzonego zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy drogi powiatowej nr 1226F w m.
Węgrzynice w zakresie budowy chodnika -etap I i przekazania nieodpłatnie środka trwałego w postaci
chodnika o wartości 175.136,26 zł.
2) Uchwała Nr XI/94/2019 Rady Gminy Skąpe z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia do

realizacji zadania w zakresie inwestycji drogowej w miejscowości Kalinowo
Uchwała dotyczyła przyjęcia do realizacji zadania w zakresie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi
powiatowej nr 1223F oraz dróg gminnych w m. Kalinowo” – wykonanie chodnika i utwardzenie zatoczki
autobusowej.
3) Uchwała Nr XVI/132/2019 Rady Gminy Skąpe z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia

pomocy rzeczowej dla Powiatu Świebodzińskiego
Uchwała dotyczyła udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Świebodzińskiego w formie zrealizowanego
powierzonego zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy drogi powiatowej nr 1223F oraz dróg
gminnych w m. Kalinowo” – wykonanie chodnika i utwardzenie zatoczki autobusowej.

4. UCHWAŁY PROCEDURALNE
1) Uchwała Nr V/34/2019 Rady Gminy Skąpe z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie upoważnienia

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy do dokonywania czynności w zakresie podróży służbowych
Przewodniczącego Rady Gminy Skąpe
Niniejszą uchwałą Rada Gminy imiennie wskazała Wiceprzewodniczącego Rady jako, która będzie
określała polecenie wyjazdu służbowego Przewodniczącemu Rady.
2) Uchwała Nr V/35/2019 Rady Gminy Skąpe z dnia 29 stycznia 2019r.w sprawie planu pracy

Komisji Rewizyjnej
Niniejszą uchwałą ustalono plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Skąpe na 2019 r.

3) Uchwała Nr V/36/2019 Rady Gminy Skąpe z dnia 29 stycznia 2019r o zmianie uchwały w sprawie

organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów
publicznych prowadzonych przez Gminę Skąpe
Niniejszą uchwałą usankcjonowano prowadzenie przez Urząd Gminy dodatkowej obsługi w zakresie
spraw kadrowych dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.
W związku z upływem kadencji Rady Gminy Skąpe, rada zobowiązana była w terminie 3 miesięcy podjąć
uchwały o zarządzeniu przeprowadzenia wyborów sołeckich na terenie Gminy Skąpe.
4) Uchwała Nr V/40/2019 Rady Gminy w Skąpem z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie

przeprowadzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej sołectwa Błonie

5) Uchwała Nr V/41/2019 Rady Gminy w Skąpem z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie

przeprowadzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej sołectwa Darnawa
6) Uchwała Nr V/42/2019 Rady Gminy w Skąpem z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie
przeprowadzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej sołectwa Kalinowo
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7) Uchwała Nr V/43/2019 Rady Gminy w Skąpem z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie

przeprowadzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej sołectwa Łąkie

8) Uchwała Nr V/44/2019 Rady Gminy w Skąpem z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

przeprowadzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej sołectwa Międzylesie
Uchwała Nr V/45/2019 Rady Gminy w Skąpem z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie
przeprowadzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej sołectwa Niekarzyn
Uchwała Nr V/46/2019 Rady Gminy w Skąpem z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie
przeprowadzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej sołectwa Niesulice
Uchwała Nr V/47/2019 Rady Gminy w Skąpem z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie
przeprowadzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej sołectwa Ołobok
Uchwała Nr V/48/2019 Rady Gminy w Skąpem z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie
przeprowadzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej sołectwa Pałck
Uchwała Nr V/49/2019 Rady Gminy w Skąpem z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie
przeprowadzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej sołectwa Podła Góra
Uchwała Nr V/50/2019 Rady Gminy w Skąpem z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie
przeprowadzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej sołectwa Radoszyn
Uchwała Nr V/51/2019 Rady Gminy w Skąpem z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie
przeprowadzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej sołectwa Rokitnica
Uchwała Nr V/52/2019 Rady Gminy w Skąpem z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie
przeprowadzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej sołectwa Skąpe
Uchwała Nr V/53/2019 Rady Gminy w Skąpem z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie
przeprowadzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej sołectwa Węgrzynice
Uchwała Nr V/54/2019 Rady Gminy w Skąpem z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie
przeprowadzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej sołectwa Zawisze
Uchwała Nr V/55/2019 Rady Gminy w Skąpem z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie
przeprowadzenia wyborów przewodniczącego osiedla Cibórz i członków zarządu osiedla Cibórz

20) Uchwała Nr VII/71/2019 Rady Gminy w Skąpem z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu

kąpielisk na terenie Gminy Skąpe w 2019 roku
Wyznaczono 2 kąpieliska na terenie Gminy Skąpe w m. Niesulice.
21) Uchwała Nr VII/72/2019 Rady Gminy w Skąpem z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia

sezonu kąpielowego w 2019 roku na terenie Gminy Skąpe
Ustalono czas trwania sezonu kąpielowego na 2 kąpieliskach gminnych w Niesulicach.

22) Uchwała Nr VIII/80/2019 Rady Gminy Skąpe z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia

zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą „ZHP
Świdnica” i określenia sezonu kąpielowego dla tego miejsca
Niniejsza uchwała usankcjonowała wniosek Hufca ZHP Świdnica o wyrażenie zgody na utworzenie
miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w Harcerskiej Bazie Obozowej Hufca Świdnica w
Niesulicach.
23) Uchwała Nr X/83/2019 Rady Gminy Skąpe z dnia 10 lipca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody

na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Ośrodek
Wczasowy „IRENA” Ewa Kąpińska i określenia sezonu kąpielowego
Niniejsza uchwała usankcjonowała wniosek Ośrodka Wczasowego „Irena” Ewa Kąpińska o wyrażenie
zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli przy Ośrodku Wczasowym
„Irena” w Niesulicach.
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24) Uchwała Nr X/85/2019 Rady Gminy Skąpe z dnia 10 lipca 2019 roku w sprawie określenia wzoru

wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
Ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw, w celu zapewnienia stosowania
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz.U. z dnia 2019 r., poz. 730) zmieniony został art. 5d ustawy z dnia 10 kwietnia 1977r. Prawo
Energetyczne w ten sposób, że rada gminy została zobowiązana do określenia w drodze uchwały wzoru
wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
25) Uchwała Nr XII/100/2019 Rady Gminy Skąpe z dnia 27 września 2019 roku w sprawie udzielenia

informacji dotyczącej Zarządzenia Nr Z-50/2019 Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych w
Zielonej Górze
W wyniku zawiadomienia złożonego 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, Rada Gminy podjęła niniejszą uchwałę i udzieliła
informacji o nienaruszeniu dyscypliny finansów publicznych. Komisja Rewizyjna analizując temat 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”. Budżet Gminy Skąpe w latach 2017, 2018
i 2019 nie przekroczył kwoty 40 000 000zł, co powoduje, że Gmina nie jest zobowiązana do prowadzenia
audytu wewnętrznego.
26) Uchwała Nr XII/101/2019 Rady Gminy Skąpe z dnia 27 września 2019 roku 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

Organy jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do ogłaszania tekstów jednolitych
znowelizowanych aktów normatywnych, stanowiących akty prawa miejscowego, nie rzadziej niż raz na
12 miesięcy. Uchwała Nr XLII/388/2018 Rady Gminy Skąpe z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia
maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Skąpe została zmieniona uchwałą Nr
XLIV/402/2018 Rady Gminy Skąpe z dnia 18 października 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie
ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania
miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Skąpe.
27) Uchwała Nr XII/102/2019 Rady Gminy Skąpe z dnia 27 września 2019 roku w sprawie ogłoszenia

tekstu jednolitego uchwały w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Skąpe.
Uchwała Nr XXII/121/2015 Rady Gminy Skąpe z dnia 30grudnia 2015r. w sprawie opłaty targowej na
terenie Gminy Skąpe została zmieniona uchwałą Nr XXXVI/335/2018 Rady Gminy Skąpe z dnia 19
stycznia 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Skąpe. W związku z
powyższym samorząd zobowiązany był do podjęcia niniejszej uchwały.
W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2019 r. kadencji ławników sądowych wybranych na lata 20162019 Prezes Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, działając w oparciu o art. 161 § 2 ustawy z dnia 27
lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.) zgłosił
34

Raport o stanie Gminy Skąpe za 2019r.
konieczność dokonania wyboru następującej liczby ławników na kadencję 2020-2023 do Sądu
Rejonowego w Świebodzinie: - do III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich – 1 ławnik, - do IV Wydziału Pracy
– 1 ławnik. Wyboru ławników sądowych dokonuje Rada Gminy w Skąpem, najpóźniej do końca
października 2019r. W związku z tą procedurą podjęto następujące uchwały:
1) Uchwała Nr XII/103/2019 Rady Gminy Skąpe z dnia 27 września 2019 r. w sprawie powołania
zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020
– 2023
2) Uchwała Nr XII/103/2019 Rady Gminy Skąpe z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zasięgnięcia
od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
3) Uchwała Nr XIII/110/2019 Rady Gminy Skąpe z dnia 29 października 2019 r. w sprawie wyboru
ławników
5.

UCHWAŁY DOTYCZĄCE GOSPODARKI FINANSOWEJ I BUDŻETU GMINY
1) Uchwała Nr V/33/2019 Rady Gminy Skąpe z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany
uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2019 rok
2) Uchwała Nr V/37/2019 Rady Gminy Skąpe z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie wysokości
dopłat do ceny 1 m3wody i ścieków w 2019roku
3) Uchwała Nr V/56/2019 Rady Gminy Skąpe z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie zasad
udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni
ścieków na terenie Gminy Skąpe
4) Uchwała Nr V/57/2019 Rady Gminy Skąpe z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Gminie Lubrza
5) Uchwała Nr VI/58/2019 Rady Gminy Skąpe z dnia 13 marca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2019 rok
6) Uchwała Nr VI/59/2019 Rady Gminy Skąpe z dnia 13 marca 2019 roku w sprawie udzielenia
dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków
7) Uchwała Nr VI/60/2019 Rady Gminy Skąpe z dnia 13 marca 2019 roku w sprawie zarządzenia
poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości ich
wynagrodzenia
8) Uchwała Nr VII/64/2019 Rady Gminy Skąpe z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany
uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2019 rok
9) Uchwała Nr VII/65/2019 Rady Gminy Skąpe z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany
uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na lata 20192030
10) Uchwała Nr VII/66/2019 Rady Gminy Skąpe z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie przekazania
środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji
11) Uchwała Nr VII/67/2019 Rady Gminy Skąpe z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie udzielenia
Powiatowi Świebodzińskiemu pomocy finansowej
12) Uchwała Nr VII/68/2019 Rady Gminy Skąpe z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie zarządzenia
poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości ich
wynagrodzenia
13) Uchwała Nr VIII/74/2019 Rady Gminy Skąpe z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie podjęcie
uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Skąpe wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r.
14) Uchwała Nr VIII/73/2019 Rady Gminy Skąpe z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia
Wójtowi Gminy Skąpe wotum zaufania.
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Po przedstawieniu przez Wójt Gminy Skąpe raportu o stanie gminy za rok 2018r., po
przeprowadzeniu debaty nad raportem, wraz z udziałem mieszkańców, Rada Gminy udzieliła
Wójtowi wotum zaufania.
15) Uchwała Nr VIII/75/2019 Rady Gminy Skąpe z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie podjęcie
uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Skąpe
16) Uchwała Nr VIII/76/2019 Rady Gminy Skąpe z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany
uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2019 rok
17) Uchwała Nr VIII/77/2019 Rady Gminy Skąpe z dnia 14 czerwca 2019 roku o zmianie uchwały w
sprawie udzielenia Powiatowi Świebodzińskiemu pomocy finansowej
Uchwała dotyczyła zwiększenia dotacji dla Powiatu świebodzińskiego na realizację zadania pt.
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1225F odcinek Rokitnica - Węgrzynice”.
18) Uchwała Nr VIII/81/2019 Rady Gminy Skąpe z dnia 14 czerwca 2019 roku o zmianie uchwały w
sprawie opłaty miejscowej na terenie Gminy Skąpe
19) Uchwała Nr IX/81/2019 Rady Gminy Skąpe z dnia 10 lipca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skąpe na rok 2019
20) Uchwała Nr XI/87/2019 Rady Gminy Skąpe z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany
uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skąpe na rok 2019
21) Uchwała Nr XI/88/2019 Rady Gminy Skąpe z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany
uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na lata 2019-203
22) Uchwała Nr XII/95/2019 Rady Gminy Skąpe z dnia 27 września 2019 roku w sprawie zmiany
uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skąpe na rok 2019
23) Uchwała Nr XII/96/2019 Rady Gminy Skąpe z dnia 27 września 2019 roku w sprawie zmiany
uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na lata 20192030
24) Uchwała Nr XIII/105/2019 Rady Gminy Skąpe z dnia 29 października 2019 roku w sprawie
zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skąpe na rok 2019
25) Uchwała Nr XIII/106/2019 Rady Gminy Skąpe z dnia 29 października 2019 roku w sprawie
zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na lata
2019-2030
26) Uchwała Nr XIII/111/2019 Rady Gminy Skąpe z dnia 29 października 2019 roku w sprawie
zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na lata
2019-2030
27) Uchwała Nr XIV/112/2019 Rady Gminy Skąpe z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie zmiany
uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skąpe na rok 2019
28) Uchwała Nr XIV/113/2019 Rady Gminy Skąpe z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie zmiany
uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na lata 20192030
29) Uchwała Nr XIV/114/2019 Rady Gminy Skąpe z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie wysokości
stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Skąpe
30) Uchwała Nr XIV/115/2019 Rady Gminy Skąpe z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie wysokości
stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Skąpe
31) Uchwała Nr XIV/116/2019 Rady Gminy Skąpe z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie opłaty
miejscowej na terenie Gminy Skąpe
32) Uchwała Nr XV/119/2019 Rady Gminy Skąpe z dnia 6 grudnia 2019 roku o zmianie uchwały w
sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skąpe na rok 2019
33) Uchwała Nr XV/120/2019 Rady Gminy Skąpe z dnia 6 grudnia 2019 roku o zmianie uchwały w
sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Skąpe
34) Uchwała Nr XVI/125/2019 Rady Gminy Skąpe z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały
budżetowej Gminy Skąpe na rok 2020
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35) Uchwała Nr XVI/126/2019 Rady Gminy Skąpe z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na lata 2020-2030
36) Uchwała Nr XVI/127/2019 Rady Gminy Skąpe z dnia 20 grudnia 2019 roku o zmianie uchwały w
sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2019 rok
37) Uchwała Nr XVI/128/2019 Rady Gminy Skąpe z dnia 20 grudnia 2019 roku zmianie uchwały w
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na lata 2019-2030
38) Uchwała Nr XVI/129/2019 Rady Gminy Skąpe z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia
wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019
39) Uchwała Nr XVI/130/2019 Rady Gminy Skąpe z dnia 20 grudnia 2019 roku o zmianie uchwały w
sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie
urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych
W uchwale tej uwzględniono opłaty za zajęcie jezdni dla sieci oraz przyłączy telekomunikacyjnych co jest
zgodne z nowelizacją art. 40 ust. 8 ustawy o drogach publicznych.
40) Uchwała Nr XVI/132/2019 Rady Gminy Skąpe z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie opłaty
prolongacyjnej

6. UCHWAŁY Z ZAKRESU GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
1) Uchwała Nr V/38/2019 Rady Gminy Skąpe z dnia 29 stycznia 2019 r. 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
Przyznanie bonifikat dla użytkowników wieczystych gruntów gminnych spowoduje wyrównanie sytuacji
prawnej wszystkich użytkowników wieczystych gruntów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe
na terenie Gminy Skąpe.
2) Uchwała Nr VI/61/2019 Rady Gminy Skąpe z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie umów dzierżaw w trybie bezprzetargowym
W wyniku podjętej uchwały zostały zawarte umowy dzierżawy na części gruntu działki 333/92 Obręb
Cibórz, na powierzchnie 389 m2 oraz 240 m2 na czas nieoznaczony.
3) Uchwała Nr VII/69/2019 Rady Gminy Skąpe z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie umów dzierżaw w trybie bezprzetargowym
Podjęcie uchwały spowodowało podpisanie z dotychczasowymi 12 dzierżawcami kolejnych umów
dzierżaw na cześć gruntu działki 333/92, obręb Cibórz, na czas nieoznaczony.
4) Uchwała Nr VII/69/2019 Rady Gminy Skąpe z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia
zgody na nieodpłatne nabycie do zasobów mienia gminnego nieruchomości stanowiącej
własność Skarbu Państwa, której dysponentem jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Podjęcie uchwały skutkowało nabyciem przez Gminę Skąpe nieruchomości położonej w m. Darnawa z
przeznaczeniem na wybudowanie na jej terenie remizy OSP.
5) Uchwała Nr XI/90/2019 Rady Gminy Skąpe z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody
na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy w
trybie bezprzetargowym
Niniejszą uchwałą Rada Gminy udzieliła 95% bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z
udziałem w nieruchomościach wspólnych zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym,
położonego w miejscowości Cibórz.
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6) Uchwała Nr XI/91/2019 Rady Gminy Skąpe z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody
na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy w
trybie bezprzetargowym
Niniejszą uchwałą Rada Gminy udzieliła 95% bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z
udziałem w nieruchomościach wspólnych zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym,
położonego w miejscowości Cibórz.
7) Uchwała Nr XII/98/2019 Rady Gminy Skąpe z dnia 27 września 2019 r. w sprawie nieodpłatnego
nabycia w trybie komunalizacji nieruchomości na rzecz Gminy Skąpe od Skarbu Państwa
Przejęcie przez gminę działek nr 124/1 oraz 123/2, obręb Niesulice, stanowiących drogę dojazdową do
zabudowań oraz ośrodków wypoczynkowych, umożliwi Gminie Skąpe i Nadleśnictwu Świebodzin
podjęcie działań zmierzających do utrzymania drogi w należytym stanie, rozwiązania istniejących na
niniejszym terenie problemów komunikacyjnych, czym zostaną zaspokojone zbiorowe potrzeby ludności
tj. społeczności lokalnej oraz przyjezdnych turystów.
8) Uchwała Nr XII/98/2019 Rady Gminy Skąpe z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony
W wyniku podjętej uchwały zawarta została na czas oznaczony 20 lat umowa dzierżawy gruntu o
pow.2000 m2, obręb Łąkie w części przylegającej do cmentarza, w pasie aż do drogi betonowej
Łąkie –Radoszyn z przeznaczeniem na utwardzenie i podniesienie standardu parkingu.

7. UCHWAŁY DOTYCZĄCE GOSPODARKI ODPADAMI
1) Uchwała Nr XV/121/2019 Rady Gminy Skąpe z dnia 6 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w
sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Skąpe
Podjęcie uchwały spowodowane było nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, polegającą na wprowadzeniu obowiązku segregacji odpadów
komunalnych oraz wynikiem postępowania przetargowego na zadanie pn. „Odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Skąpe”. Uzyskana
kwota w postępowaniu to 847195,20 zł, podczas gdy 2019 r. była to kwota 648000,00 zł. Pozostałe
koszty funkcjonowania systemu to 90190,00 zł. Zwiększenie kosztów wynikało z konieczności
zbilansowania kosztów funkcjonowania systemu. Niniejszą uchwałą zwiększono stawkę podstawową za
odbiór odpadów komunalnych: -do wysokości 20,00 zł/os. Natomiast stawka dla mieszkańca, którzy
nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny wynosi dwukrotność stawki
podstawowej tj. 40,00 zł/os.
2) Uchwała Nr XV/122/2019 Rady Gminy Skąpe z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie ryczałtowej
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Skąpe
Niniejszą uchwałą ustalono opłatę wg nowych przepisów w wysokości 160 zł za rok od nieruchomości,
na której znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno
–wypoczynkowe oraz w wysokości 320,00 zł rocznie jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania
odpadów w sposób selektywny.
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8. UCHWAŁY DOTYCZĄCE SKARG
1) Uchwała Nr VI/63/2019 Rady Gminy Skąpe z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie udzielenia
odpowiedzi na skargi
Uchwała dotyczyła odpowiedzi na Skargi Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Świebodzinie na
naruszenie prawa w uchwałach dot. statutów 14 sołectw – Błonie, Darnawa, Kalinowo, Łąkie, Międzylesie,
Niekarzyn, Niesulice, Ołobok, Pałck, Podła Góra, Rokitnica, Skąpe, Węgrzynice,. Podniesione zarzuty
dotyczyły istotnego naruszenia prawa w części obejmującej:
- § 9 ust. 1 zdanie drugie „W skład rady sołeckiej wchodzi sołtys z urzędu jako jej przewodniczący.” –co
według skarżącego jest sprzeczne z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym,2)
- § 15 ust. 2 pkt 2 w zakresie w jakim przepis ten przyznaje kompetencje w zakresie wyboru sołtysa i
rady sołeckiej oraz ich odwołania zebraniu wiejskiemu, a także § 23, § 26 ust. 1,2,3, § 29 ust. 1 i 4, §
30 ust. 2 i 3, § 31 ust. 1, § 32 ust. 4 oraz § 33 ust. 3 i 4, § 35 ust. 1, § 36 ust. 1, § 37, ust. 2 w zakresie w
jakim odnoszą się do zebrania wiejskiego, jako podjętych z istotnym naruszeniem art. 36 ust. 1 i
2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
Rada Gminy uznała skargę za zasadną. Odpowiedź wysłano do WSA.

9. UCHWAŁY POZOSTAŁE
1) Uchwała Nr V/39/2019 Rady Gminy Skąpe z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia
programu „Karta Seniora” dla mieszkańców Gminy Skąpe
Niniejszą uchwała Gmina Skąpe wychodząc na przeciw potrzebom osób starszych wprowadziła od
miesiąca lutego 2019 r. ,,Kartę Seniora”, przedstawiając seniorom ofertę, która będzie odpowiadała ich
potrzebom i ułatwiała codzienne życie, motywowała osoby starsze do aktywnego spędzania wolnego
czasu, do uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i sportowych oraz umożliwiała atrakcyjniejszy
zakup towarów i usług.
2) Uchwała Nr VI/62/2019 Rady Gminy Skąpe z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
Na mocy ww. w Gminie Skąpe określono zasady opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz sposoby
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skąpe w 2019 roku.
3) Uchwała Nr X/84/2019 Rady Gminy Skąpe z dnia 03 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia
zarządzenia nr 37/2019 wójta Gminy Skąpe w sprawie zakazu podlewania wodą z wodociągów
gminnych ogrodów, terenów zielonych w Ołoboku, Niesulicach i Łąkiem
Niniejsza uchwała zatwierdziła zarządzenie nr 37/2019 wójta Gminy Skąpe w sprawie zakazu podlewania
wodą z wodociągów gminnych ogrodów, terenów zielonych w Ołoboku, Niesulicach i Łąkiem , wydane z
uwagi na trwającą suszę oraz bardzo wysokie temperatury i malejące zasoby wody w studniach
głębinowych zapewniających dopływ wody do sieci wodociągowej.
4) Uchwała Nr XIII/108/2019 Rady Gminy Skąpe z dnia 24 października 2019 r. w sprawie
zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Węgrzynice”
Podjęta uchwała została złożona wraz z wnioskiem o dofinansowanie operacji dotyczącej budowy
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niekarzyn wraz z budową przydomowej oczyszczalni ścieków w
Węgrzynicach. Zgodnie z dokumentem regulującym zasady ubiegania się o dofinansowanie, zawarty
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był warunek, iż pomoc jest przyznawana na operację, która będzie spójna z dokumentem strategicznym
dotyczącym obszaru, na którym jest planowana realizacja operacji, określającym strategię rozwoju oraz
obszary lub cele lokalnej polityki rozwoju. Zgodnie z interpretacją wydaną przez Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju W Programu współpracy Gminy Skąpe z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
w 2020 roku si dokumentem takim jest np. zaktualizowany plan rozwoju miejscowości.
5) Uchwała Nr XII117/2019 Rady Gminy Skąpe z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie Programu
współpracy Gminy Skąpe z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2020 roku
Program współpracy Gminy Skąpe z organizacjami oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego w 2020r. stanowi deklarację Gminy Skąpe do wspólnych działań. W programie określono
zasady współpracy, obszary zadań priorytetowych oraz planowane środki finansowe.
6) Uchwała Nr XII118/2019 Rady Gminy Skąpe z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Żary o statusie miejskim
Podjęcie uchwały umożliwiło zawarcie porozumienia z Gminą Żary na zapewnienie bezdomnym
zwierzętom opieki w Schronisku dla bezdomnych zwierząt należącym do Gminy Żary.
7) Uchwała Nr XV/123/2019 Rady Gminy Skąpe z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok
Uchwała określa działania związane z profilaktyką alkoholową.
8) Uchwała Nr XV/124/2019 Rady Gminy Skąpe z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok
Uchwała określa działania związane z przeciwdziałaniem narkomanii.

ROZDZIAŁ 4. WSPÓŁPRACA Z INNYMI WSPÓLNOTAMI
SAMORZĄDOWYMI
1. WSPÓŁPRACA MIĘDZYGMINNA
Gmina Skąpe należy do następujących stowarzyszeń i związków międzygminnych:
1) STOWARZYSZENIA LGD „BRAMA LUBUSKA”
2) Stowarzyszenia „Aglomeracja Zielonogórska”
3) Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego

2. INNE ISTOTNE DZIAŁANIA WÓJTA GMINY, W TYM: - EFEKTY DZIAŁAŃ
WSZYSTKICH CIAŁ konsultacyjnych, działających w gminie; - udział wójta w różnych
ciałach lokalnych (powiatowych) i regionalnych;
Wójt Gminy Skąpe jest członkiem Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie
2020 (skład członków KM jest przyjmowany uchwałą zarządu Województwa Lubuskiego) oraz grupy
roboczej ds. programów unijnych Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego.
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ROZDZIAŁ 5. INFORMACJE DODATKOWE
1. GOSPODARKA WODOCIĄGOWO – KANALIZACYJNA
Na terenie Gminy Skąpe gospodarka wodociągowo-kanalizacyjna prowadzona jest przez Zakład
Wodociągów i Kanalizacji w Skąpe działający w formie Samorządowego Zakładu Budżetowego. Zakład
zajmuje się bieżącą eksploatacją systemu wodociągowego i kanalizacyjnego. Wszelkie inwestycje
wodociągowo-kanalizacyjne realizowanie są przez Gminę Skąpe.

1) GOSPODARKA WODOCIĄGOWA
Gmina Skąpe zwodociągowana jest na poziomie 99,9%. Na terenie Gminy działa 5 stacji uzdatniania
wody dostarczających wodę.
TABELA 19. STACJE UZDATNIANIA WODY

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Nazwa SUW
ROKITNICA
OŁOBOK
WĘGRZYNICE
KALINOWO
DARNAWA

Miejscowości odbiorowe
Rokietnica
Ołobok, Niesulice, Łąkie
Węgrzynice, Zawisze, Błonie
Kalinowo
Darnawa

Dla pozostałych miejscowości: Radoszyn, Skąpe, Pałck, Niekarzyn, Międzylesie, Podła Góra woda
dostarczana jest ze stacji uzdatniania wody w m. Cibórz będącej pod zarządem Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SPZOZ w Ciborzu.
Całkowita długość sieci wodociągowej zarządzanej przez Zakład wynosi 54,088 km. Liczba odbiorców:
1 394.

2) GOSPODARKA KANALIZACYJNA
Skanalizowanie Gminy jest na poziomie 75%. Sieć kanalizacyjna obejmuje 10 miejscowości: Kalinowo,
Niesulice, Ołobok, Łąkie, Rokitnica, Radoszyn, Skąpe, Międzylesie, Pałck. Ścieki z całego systemu
kanalizacji sanitarnej za pośrednictwem 33 przepompowni ścieków trafiają do oczyszczalni ścieków w m.
Cibórz będącej pod zarządem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie
Chorych SPZOZ w Ciborzu. Całkowita długość sieci kanalizacji sanitarnej zarządzanej przez Zakład
wynosi 76,77 km. Liczba odbiorców: 979.
Wartość sieci wodociągowych oraz kanalizacji na dzień 31.12.2019r. wynosi: 22 857 002,68 zł.

3) WÓZ ASENIZACYJNY
Usługą objęte są głównie miejscowości: Niekarzyn, Darnawa, Podła Góra, Zawisze, Węgrzynice, Błonie.
W 2019 roku średniomiesięcznie odbieranych było od mieszkańców 850 m3 nieczystości płynnych.
Ścieki odprowadzane są do zlewni ścieków dowożonych przy oczyszczalni ścieków w Ciborzu będącej
pod zarządem Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ciborzu.
Aktualna stawka usługi wynosi: 10 zł brutto za 1 m 3 nieczystości.

2. ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ
1) OŚWIETLENIE DROGOWE
➢ Oświetlenie drogowe – własność Gmina Skąpe
Gmina Skąpe jest właścicielem 201 punktów świetlnych, z czego większość jest wykonana w starszej
technologii sodowej - po poprzedniej modernizacji z rtęciowych. Natomiast ponad 50 sztuk lamp gminnych
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jest wykonana w technologii LED. Konserwacja oświetlenia ulicznego należącego do Gminy Skąpe
wynosi ponad 22 tysięcy rocznie.
TABELA 20. ZESTAWIENIE OŚWIETLENIA DROGOWEGO BĘDĄCEGO WŁASNOŚCIĄ GMINY SKĄPE

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Miejscowość
Oobok
Ołobok
Ołobok
Niesulice
Niesulice
Niesulice
Niesulice
Niesulice
Niesulice
Niesulice
Niesulice
Niesulice
Międzylesie
Międzylesie
Cibórz
Cibórz
Cibórz
Cibórz
Skąpe
Skąpe
Radoszyn
Radoszyn
Radoszyn
Radoszyn
Łąkie
Łąkie
Łąkie
Pałck

Moc
Rodzaj
Ulica
Lokalizacja
Ilość oprawy oprawy
Borowska
8
50
led
Wojciechowskiego Transformacja
4
70
sodowa
Słoneczna
Za Transformacją
10
50
led
od ulicy w stronę plaży
4
70
sodowa
od początku
3
70
sodowa
Piaskowa
4
70
sodowa
Promenada do lumelu
25
10
led
Rybakówka
3
70
sodowa
Chabrowa
4
71
sodowa
Liliowa
4
72
sodowa
Różana
7
70
sodowa
Frezjowa
5
70
sodowa
Od początku wioski
3
100
sodowa
ścieżka do Ciborza
10
100
sodowa
garaże blaszane
5
100
sodowa
blok 26
4
100
sodowa
Wjazd z miejscowości
1
150
sodowa
Os sklepów do wylotów
24
150
sodowa
cmentarz
4
70
sodowa
ścieżka od gminy do SKR 9
70
sodowa
bloki - lampy wysokie
2
100
sodowa
bloki - lampy wysokie
2
100
sodowa
bloki parkowe
4
70
sodowa
droga do gimnazjum
10
70
sodowa
nowe osiedle
12
70
sodowa
Nowe osiedle
12
70
sodowa
nowe osiedle
13
70
sodowa
Przy drodze wojewódzkiej 4
35
led
SUMA
201

➢ Oświetlenie drogowe – własność ENEA Operator
Na terenie Gminy Skąpe 479 szt. lamp należy do ENEA Operator. Gmina corocznie zawieramy umowę
na usługę oświetleniową. Umowa składa się z 2 części: opłaty stałej i kosztów wynikających
z przekazanych przez nas zleceń na usuwanie awarii na przedmiotowym oświetleniu. Koszt tych usług
w 2019r. wyniósł 145 241,81 zł.
W roku 2019 zgłoszono do Enea operator 150 awarii i potrzeb naprawy oświetlenia ulicznego. Najczęściej
zgłaszanym uszkodzeniem była awaryjna wymiany przepalonych źródeł światła. Natomiast tylko raz w
roku została przeprowadzona wymiana przewodów w słupach.
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TABELA 21. NAPRAWY OŚWIETLENIA DROGOWEGO W 2019R.

Wymiana uszkodzonych elementów oprawy oświetleniowej – szt.

Ilość
wykonana
34

Naprawa zarwanych przewodów linii napowietrznej – szt.

1

Lokalizacja uszkodzonej linii oświetleniowej – szt.

2

Naprawa osprzętu liniowego napowietrznej sieci oświetleniowej -szt.

4

Wymiana zegara sterującego – szt.

3

Wymiana uszkodzonych opraw – szt.

1

Wymiana przepalonych bezpieczników w sieci oświetleniowej – szt.

36

Zmiana nastaw czasowych zegarów sterujących na życzenie Zleceniodawcy – szt.

5

Wymiana podstawy bezpiecznikowej – szt.

2

Awaryjna wymiana przepalonych źródeł światła – szt.

62

Rodzaj naprawy

Od wielu lat sukcesywnie dostawione są na terenie Gminy Skąpe nowe punkty świetlne. Wszystkie nowe
lampy są w najnowszej technologii LED. W każdym budżecie zabezpieczane są na ten cel środki nie
mniejsze niż 80.000,00 zł. W 2019 roku przeprowadzono nowe inwestycje związane z oświetleniem
ulicznym w wyniku czego powstały 4 nowe punkty miejscowości Pałck za kwotę 22 812,23zł. Zakupiono
materiał dla kolejnych 30 punktów świetlnych za kwotę 61 203,27. Koszty budowy oświetlenia drogowego
zostały przedstawione w poniższej tabeli. W tabeli zestawiono koszt wykonania 4 punktów świetlnych, z
czego wynika, że koszt wykonania jednego punktu świetlnego wynosi ok. 5 700 zł. Cena ta nie jest stała
i nie można jej przyjąć jako punktu odniesienia, ponieważ każda inwestycja w oświetlenie drogowe jest
inna i koszty zmieniają się zależnie od miejsca, odległości od istniejących już punktów, konieczności
postawienia szafek zasilających oraz wielu innych czynników mających bezpośredni wpływ na koszt
pojedynczego punktu świetlnego.
TABELA 22. KOSZTY BUDOWY OŚWIETLENIA DROGOWEGO W 2019R.

1
Lp.
1
2
3

ZESTAWIENIE KOSZTOWE WYKONANIA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
W MIEJSCOWOŚCI PAŁCK
2
3
4
5
6
Nazwa
Ilość J.m. Cena jedn.
Wartość (netto)
Słup oświetleniowy 8 m + fundament
4
szt.
853,77 zł
3 415,08 zł
szt.
Wysięgnik lampy 1,5 m
4
114,40 zł
457,60 zł
Oprawa uliczna LED 80W 230V IP65 Ikl.
4
szt.
751,00 zł
3 004,00 zł
CORONA LED S 8550lm 5800K 503085

Złącze słupowe IZK-4-01 bezpiecznikowe
4 WZLAC013
5
6
7
8

Złącze słupowe IZK-4-03 zerowe WLZAC016
Wkładka topikowa D01 gL 6A/400V E 14
Przewód YDY 2x1,5
Kabel YAKY 4x25
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4

szt.

20,35 zł

81,40 zł

4

szt.

9,40 zł

37,60 zł

4
40
185

szt.
m
m

2,35 zł
1,18 zł
4,85 zł

9,40 zł
47,20 zł
897,25zł
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Bednarka 25x3 (ok. 25kg, ok. 41m - cen jed.
125 zł)
Kabel YKY 4x10
Szafka oświetlenia drogowego SO
INNE

9
10
11
12

m

41
6
1
1

125,00 zł

5 125,00 zł

m
12,00 zł
szt.
1 400,00 zł
kpl.
4 000,00 zł
SUMA NETTO
Stawka VAT
SUMA BRUTTO

72,00 zł
1 400,00 zł
4 000,00 zł
18 546,53 zł
23%
22 812,23 zł

3. SUSZA I SZKODY W UPRAWACH ROLNYCH
Sporządzono 139 protokoły;
Powierzchnia dotknięta szkodami – 6248,75 ha;
Kwota obniżenia dochodu w produkcji rolnej – 9 700 849,63 zł
Powierzchnia gdzie szkody wyniosły co najmniej 70% - 1 552,82 ha
Zwolnienia z tytułu podatku rolnego na kwotę 36 909,68 zł.
Odszkodowania wypłacała ARiMR.

4. OŚWIATA
1) SZKOŁY PODSTAWOWE WEDŁUG OBWODÓW
TABELA 23. OBWODY SZKOLNE W GMINIE SKĄPE
Lp.

Szkoły

Miejscowości w obwodzie

1

Szkoła Podstawowa
im. Janusza Korczaka w Międzylesiu

Międzylesie, Cibórz, Podła Góra, Zawisze, Przetocznica,
Cząbry

2

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów
Powstania Warszawskiego w
Ołoboku

Ołobok, Kalinowo, Niesulice, Łąkie, Węgrzynice, Błonie,
Rokitnica

3

Szkoła Podstawowa w Niekarzynie

Niekarzyn, Pałck, Darnawa, Kaliszkowice, Skąpe, Radoszyn

Do trzech szkół podstawowych na terenie gminy uczęszczało w miesiącach styczeń – czerwiec 2019 roku
338 uczniów, a w miesiącach wrzesień – grudzień 335 uczniów. Poniższe tabele obrazują stan liczbowy
poszczególnych klas w szkołach.
TABELA 24. LICZBA UCZNIÓW W KLASACH I-VII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH (STYCZEŃ - CZERWIEC 2019 R.)
Wyszczególnienie
SP w Międzylesiu
SP w Ołoboku
SP w Niekarzynie

liczba
uczniów
w
w klasie

Liczba uczniów w klasach

Klasy

Ogółem

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

9

16

0

22

26

14

13

15

115

23

15

10

34

28

11

21

17

159

5

9

0

9

16

8

8

9

64

37

40

10

65

70

33

42

41

338
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Średnia liczba uczniów
w klasie

12,33 13,33

10

16,25

17,5

11

14

13,66

14,08

TABELA 25. LICZBA UCZNIÓW W KLASACH I - VIII (WRZESIEŃ - GRUDZIEŃ 2019 R.)
Klasy
Wyszczególnienie

Ogółem

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

12

8

18

0

24

24

14

13

113

23

21

16

9

34

27

10

21

161

SP w Niekarzynie

11

4

10

0

9

12

8

7

61

Liczba uczniów w klasach

46

33

44

9

67

63

32

41

335

15,33

11

10,66

13,66

13,95

SP w Międzylesiu
SP w Ołoboku

liczba
uczniów
w klasie

Średnia liczba uczniów
w klasie

14,66 9

16,75 15,75

W powyższym zestawienie nie uwzględniono uczniów oddziałów przedszkolnych, ich liczba wynosiła
odpowiednio:
TABELA 26. ILOŚĆ UCZNIÓW W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH (STYCZEŃ – GRUDZIEŃ 2019 R.)
Placówka
SP w Międzylesiu
SP w Ołoboku
SP w Niekarzynie
Łącznie

styczeń - sierpień
12
25
11
48

wrzesień – grudzień
9
24
8
41

Z danych ewidencyjnych gminy wynika, że dzieci urodzonych w rocznikach objętych obowiązkiem nauki
na poziomie szkoły podstawowej było ok. 130 mniej w stosunku do zameldowanych, co stanowi ponad
30%. Ponadto, w ciągu całego 2019 roku do szkół gminnych uczęszczały dzieci z innych gmin i dzieci
zamieszkałe ale niezameldowane na terenie Gminy Skąpe. Ich liczba w ciągu całego 2019 roku wyniosła
ok. 50 osób.
2) WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
W kwietniu 2019 roku 41 uczniów przystąpiło do egzaminu kończącego szkołę podstawową. Najwyższy
wynik osiągnęli uczniowie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Międzylesiu. W uznaniu ich
osiągnięcia Wójt Gminy Skąpe ufundował każdemu ósmoklasiście nagrodę, która wręczona została
podczas uroczystości zakończeniu roku szkolnego.
TABELA 27. WYNIKI EGZAMINU ÓSMIOKLASISTY
Przedmiot

gmina

powiat

województwo

okręg

kraj

język polski

64,15

58,10

60,76

60,50

63

matematyka

45,02

38,30

41,69

42,07

45

język angielski

57,67

54,65

58,40

56,68

59

język
niemiecki

37,47

38,31

40,47

39,49

42

45
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TABELA 28. WYNIKI POSZCZEGÓLNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
Wyniki punktowe
Przedmiot
SP w Międzylesiu

SP w Ołoboku

SP w Niekarzynie

język polski

65,06

65

61,33

matematyka

53

42

38,88

język angielski

62

-

50,22

język niemiecki

-

37

-

3) GIMNAZJUM
Szkoła stanowiła odrębną, samodzielną jednostkę nie włączoną w żaden zespół edukacyjny. Miesiące
styczeń – sierpień 2019 roku były ostatnimi miesiącami funkcjonowania Publicznego Gimnazjum im.
Arkadego Fiedlera w Radoszynie. W miejscu gimnazjum nie została utworzona szkoła podstawowa.
Liczba uczniów w ostatnim roku funkcjonowania szkoły wyniosła 37 osób. Z ogólnej liczby
zameldowanych ponad 54% uczniów uczęszczało do gimnazjów poza gminą.
4) PRZEDSZKOLE
W Gminie Skąpe od 2008 roku funkcjonuje Niepubliczne Przedszkole „Pod Muchomorkiem” w Ciborzu
liczące łącznie pięć oddziałów – dwa w Ciborzu i po jednym w Ołoboku, Niekarzynie i Radoszynie.
Przedszkole dysponuje 125 miejscami. Średnia liczna dzieci w przedszkolu w roku 2019 wyniosła 105.
Z danych ewidencyjnych wynika, że edukacją przedszkolną (przedszkola i oddziały „O” w szkołach)
objętych było ok. 70% dzieci zam. na terenie gminy. Głównym powodem nieuczęszczania dzieci w wieku
3-5 lat do oddziałów przedszkolnych jest możliwość zapewnienia im opieki domowej.
5) DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ
Uczniowie dowożeni są do szkół bezpłatnym transportem, który odbywa się w ramach umowy zawartej
przez gminę z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej
Górze. W roku 2019 zapewnialiśmy bezpłatny dojazd do szkół ok. 225 uczniom (SP w Międzylesiu – 53,
SP w Ołoboku – 107, SP w Niekarzynie – 40, Radoszyn - 25).
Ponadto, zawarte były umowy pomiędzy Wójtem Gminy, a opiekunami uczniów niepełnosprawnych na
podstawie których refundowany był dowóz uczniów do szkół specjalnych poza teren Gminy Skąpe lub
zapłata za przejazd busem do szkół Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Świebodzinie.
Z dowozów w ciągu całego 2019 roku korzystało 10 uczniów. Ogólny koszt wyniósł ponad 265.000 zł.
6) WYŻYWIENIE W SZKOŁACH
Z trzech szkół podstawowych na terenie gminy tylko Szkoła Podstawowa w Ołoboku posiada własną
kuchnię ze stołówką. Do pozostałych dwóch dowożono obiady z kuchni szkolnej w Radoszynie. W ciągu
roku 2019 uczniom wydano: 33.995 obiadów w Ołoboku i 12.572 obiady w Radoszynie.
Z posiłków w szkołach korzystało ok. 220 uczniów .
7) STYPENDIA NAUKOWE
Za szczególne osiągnięcia i bardzo dobre wyniki w nauce uczniowie otrzymują stypendium naukowe
Wójta Gminy Skąpe w wysokości 100 zł miesięcznie.
Łączna kwota wypłaconego stypendium naukowego za rok 2019 to 7.000 zł (2 ucz. gimnazjum,
5 uczniów szkół podstawowych w okresie styczeń – czerwiec i 7 ucz. w okresie wrzesień – grudzień).
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8) STYPENDIA SOCJALNE
Na podstawie przepisów prawa oświatowego uczniom przysługuje prawo do pomocy materialnej ze
środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu
terytorialnego. W 2019 r. z pomocy materialnej korzystało 44 uczniów w okresie styczeń – czerwiec i 14
uczniów w okresie wrzesień – grudzień. Miesięczna kwota stypendium socjalnego uzależniona była od
dochodu rodziny i wynosiła od 99,20 zł do 148,80 zł na ucznia. Poza stypendiami dwóch uczniów
otrzymało pomoc w formie zasiłku szkolnego, na łączną kwotę 1.000 zł.
9) DOPOSAŻENIE SZKÓŁ
W minionym roku szkolnym uzyskano dodatkowe środki finansowe dla szkół w kwocie 172.120 zł
z przeznaczeniem na:
- wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów
przyrodniczych - 57.640,00 zł (SP w Międzylesiu),
- wyposażenie i remont kuchni i stołówki szkolnej w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” w SP
w Ołoboku - 80.000 zł,
- zakup tablic interaktywnych wraz z niezbędnym sprzętem do szkół w Niekarzynie i w Międzylesiu Program „Aktywna tablica” - 28.000 zł,
- doposażenie bibliotek szkolnych - Program „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Dotacja dla SP
w Międzylesiu - 4.000 zł i dla SP w Niekarzynie w kwocie 2.480 zł.
10) WYKONANIE BUDŻETÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
Szkoła Podstawowa w Międzylesiu
Szkoła Podstawowa w Ołoboku
Szkoła Podstawowa w Niekarzynie
Gimnazjum w Radoszynie

- wydatki 1.572.285,83 zł
– wydatki 2.355.518,37 zł
- wydatki 1.275.584,14 zł
– wydatki 1.064.695,89 zł
Łącznie: 6.268.084,23 zł

5. KULTURA
W 2019r. Gmina Skąpe była współorganizatorem 2 koncertów w ramach cyklu „Przedsionek Raju”
w zabytkowym kościele pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Pałcku w dniu 16.06.2019 oraz
w zabytkowym kościele św. Bartłomieja w Ołoboku w dniu 28.07.2019 r.
Organizator I: Gmina Skąpe
Organizator II: Fundacja Muzyki Dawnej „Canor”
Wartość zadania: 13.177,30zł, w tym wynagrodzenie zespołu muzycznego 12.000,00zł zł
Gmina Skąpe wsparła zadanie przyznaniem z budżetu gminy kwoty jw.
W 2019r. w Gminie Skąpe odbyły się:
1) Dożynki Gminne, zorganizowane wraz z Sołectwem Rokitnica,
2) Obchody Narodowego Święta Niepodległości, zorganizowane wraz z sołectwem Międzylesie i
szkołą podstawową w Międzylesiu. W ramach uroczystości odbył się uroczysty Apel pamięci przy
udziale 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej oraz wieczornica w hali sportowej przy
Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Międzylesiu. Uroczystość uświetniła wystawa 101
fotografii mieszkańców Gminy Skąpe pt. „Żyję w Niepodległej”,
3) 27 Finał WOŚP w klubie ESKULAP w Ciborzu,
4) XII Festyn integracyjny w Ciborzu, organizowany przez Zarząd Osiedla Cibórz, Stowarzyszenie
Przyjaciół Ciborza „Eskulap” i Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Ciborzu
5) Przegląd Pieśni Różnej w Ołoboku, organizowany przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi
Ołobockiej,
6) Przegląd Kolęd i Pastorałek organizowany przez Stowarzyszenie RADOCH z Radoszyna.
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6. DZIAŁALNOŚĆ GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SKĄPEM Z ODDZIAŁEM
W OŁOBOKU
W 2019 roku biblioteka posiadała księgozbiór w ilości 12235 woluminów, zakupiono 306 nowych pozycji
wydawniczych, w tym 109 pozycji ze środków uzyskanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w kwocie 2979 zł. oraz 197 pozycji z dotacji organizatora na kwotę 5244zł.
Liczba wypożyczeń księgozbioru na zewnątrz wyniosła 6139 egzemplarzy, natomiast udostępnienie
woluminów na miejscu to 1675 książek. Liczba czytelników w 2019 roku wyniosła 289. Z oferty biblioteki
w ciągu roku skorzystało łącznie 2350 mieszkańców.
W czasie ferii zimowych zarówno w bibliotece w Skąpem jak i w Ołoboku dzieci mogły uczestniczyć w
zajęciach podczas których słuchały bajek i zapoznawały się z literaturą przeznaczoną dla młodego
czytelnika. Dzieci uczestniczyły również w zajęciach plastycznych, układały puzzle i wraz z panią ze
świetlicy gotowały proste potrawy. W listopadzie biblioteka przy współpracy świetlic ze Skąpego i Ołoboku
zorganizowała konkurs pod tytułem ‘’Niepodległość w oczach dziecka’’ nawiązujący do 101 rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie wykonanie pracy
plastycznej o tematyce patriotycznej. Laureaci zostali nagrodzeni podczas uroczystego spotkania w dniu
10 listopada, które miało miejsce w sali sportowej w Międzylesiu, fundatorem nagród była biblioteka oraz
sołtysi ze Skąpego i Ołoboku. Z okazji przypadającego 5 listopada światowego Dnia Postaci z Bajek w
Ołoboku i Skąpem miało miejsce spotkanie podczas którego wraz z paniami z Urzędu Gminy czytane
były dzieciom bajki i wierszyki. Dzieci, które licznie przybyły na to wydarzenie opowiadały o swoich
ulubionych bajkach oraz odpowiadały na pytania, które dotyczyły przeczytanych pozycji. Wszystkie dzieci
biorące udział w spotkaniu zostały nagrodzone upominkami. W poniedziałki i środy w godzinach od 15 00
do 1700 odbywają się w Ołoboku spotkania z dziećmi podczas których czytana jest literatura dziecięca
oraz organizowane są zabawy i zajęcia plastyczne. Starsi użytkownicy biblioteki mogą uczestniczyć w
zajęciach kulinarnych, które odbywają się w świetlicy wiejskiej w Ołoboku. We wtorki w godzinach od
1600do 1800organizowane są zajęcia dla młodszych dzieci w bibliotece w Skąpem w takiej samej formie
jak te w Ołoboku.
Podobnie jak w zeszłym roku biblioteka wraz z paniami ze świetlic w Skąpem i w Ołoboku czynnie
uczestniczy w imprezach organizowanych z okazji Andrzejek, Mikołajek czy Dnia Kobiet.

7. FUNDUSZ SOŁECKI
W 2019 r. środki funduszu sołeckiego obliczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 lutego 2014r.
o funduszu sołeckim w budżecie Gminy Skąpe stanowił kwotę wg planu 341.555,83 zł, wydatkowano
307.105,73. Gmina złożyła wniosek o zwrot 19,653% - 60.355,49 zł.
Błonie – plan 11.553,06 zł wydatkowano na:
−
doposażenie placu zabaw (utwardzenie placu do gry w koszykówkę) 11.463,60 zł
Wykonanie – 11.463,60 zł tj. 99,22 %
Cibórz – plan 42.318,90 zł wydatkowano na:
−
doposażenie świetlicy wiejskiej – 11.093,75 zł
−
zagospodarowanie terenów zielonych – 17.262,64 zł
−
zakup tłucznia – 4.000,00 zł
−
imprezy okolicznościowe, festyn integracyjny – 5.491,25zł
Wykonanie – 37.847,64 zł tj. 89,43%
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Darnawa – 15.827,27 zł wydatkowano na:
−
zagospodarowanie zbiornika przeciwpożarowego – 12.597,80 zł
−
doposażenie świetlicy wiejskiej – 2.993,80 zł
−
imprezy okolicznościowe – 229,47 zł
Wykonanie – 15.821,07 zł, tj. 99,96%
Kalinowo – plan 12.907,26 zł wydatkowano na:
−
wykonanie chodnika i utwardzenie zatoczki autobusowej – 12.907,07 zł
Wykonanie – 100%
Łąkie – plan 16.462,05 zł wydatkowano na:
−
doposażenie centrum wsi – 16.457,46 zł
Wykonanie – 16457,46 zł, tj. 99,97%
Międzylesie – plan 16.969,88zł wydatkowano na:
−
utworzenie otwartej strefy aktywności – 14.666,28 zł
Wykonanie – 14.666,28 zł, tj. 94,44%
Niekarzyn – plan 24.248,73 zł wydatkowano na:
−
utworzenie otwartej strefy aktywności – 14.666,28 zł
−
utrzymanie terenów zielonych (zakup kosy) – 2.718,00zł
−
imprezy okolicznościowe – 3.400,00 zł
−
doposażenie placu zabaw – 2.599,00 zł
Wykonanie – 23.383,28 zł tj. 96,43%
Niesulice – plan 13.965,24 zł wydatkowano na:
−
zakup tłucznia na drogi gminne 13.965,24 zł
Wykonanie 100%
Ołobok – 41.557,16 zł wydatkowano na:
−
działalność świetlicy wiejskiej – 5.009,36 zł
−
utrzymanie boiska sportowego – 1.200,00 zł
−
imprezy okolicznościowe - 3.420,75 zł
−
doposażenie placu zabaw – 9.439,00 zł
−
utworzenie otwartej strefy aktywności – 18.856,64 zł
Wykonanie 37.925,75 zł, tj. 91,26%
Pałck – plan 20.016,84 zł wydatkowano na:
−
zakup tłucznia na drogi gminne (polne) – 14.933,43 zł
−
doposażenie świetlicy wiejskiej – 4.512,95 zł
Wykonanie 19.446,38 zł, tj. 97,15%
Podła Góra – plan 16.038,86 zł wydatkowano na:
−
tworzenie otwartej strefy aktywności – 15.282,50 zł
Wykonanie 95,28%
Radoszyn – plan 29.750,19 zł wydatkowano na:
−
doposażenie placu zabaw – 29.750,19 zł
Wykonanie – 99,56%
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Rokitnica – plan 19.509,01 zł wydatkowano na:
−
doposażenie świetlicy wiejskiej – 5.154,02 zł
−
doposażenie placu zabaw – 3.628,99 zł
−
ogrodzenie stawu – 10.000,00 zł
−
zakup koszy – 726,00 zł
Wykonanie 100%
Skąpe – plan 26.830,18 zł wydatkowano na:
−
doposażenie kuchni w sali wiejskiej – 26.083,23 zł
Wykonanie 97,21 %
Węgrzynice – plan 16.842,92 zł wydatkowano na:
−
doposażenie świetlicy wiejskiej – 12.639,16 zł
−
wieniec dożynkowy – 683,99 zł
−
imprezy okolicznościowe – 1.800,00 zł
−
ogrodzenie placu zabaw – 1.425,61 zł
Wykonanie – 16.548,76 zł, tj. 98,25%
Zawisze – plan 16.758,28 zł wydatkowano na:
−
zagospodarowanie terenów zielonych 10.757,64 zł
−
doposażenie świetlicy wiejskiej – 2.800,00 zł
−
imprezy okolicznościowe – 3.124,43 zł
Wykonanie – 16.682,07 zł, tj. 99,54%

4. ZREALIZOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE
1) W dniu 01.03.2019 została podpisana umowa z firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-HandlowoUsługowe „PACHOLAK” na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1226F w m.
Węgrzynice w zakresie budowy chodnika - etap I” na kwotę 168 986,26 zł brutto.
Zakres robót obejmował w szczególności:
−
remont poboczy;
−
budowę jednostronnego chodnika o szerokości 1,5 m;
−
przebudowie zjazdów w świetle chodnika nawierzchni z kostki bet. a dalej z kruszywa;
−
utworzeniu ścieków podchodnikowych;
−
reprofilacji i czyszczeniu istniejącego rowu przydrożnego.
Orientacyjne powierzchnie utwardzone do wykonania:
−
nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm – ok. 568 m2;
−
nawierzchnie i pobocza z tłucznia/kruszywa łamanego gr. 20 cm – ok. 490 m2.
Prace budowlane w ramach ww. zadania zostały ukończone w dniu; 16.05.2019r.
Wynagrodzenie Wykonawcy zamknęło się kwotą zgodną z zawartą umową.
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2) W dniu 18.06.2019r. została podpisana umowa z firmą Przedsiębiorstwem Budowy Segmentów
Sp. z.o.o. na zadanie pn. „Budowa kontenerowej szatni dla sportowców wraz z miejscami
postojowymi i pozostałą infrastrukturą przy boisku w m. Radoszyn” na kwotę 257 070,00 zł
brutto.
Prace budowlane w ramach ww. zadania zostały ukończone w dniu; 18.06.2019r.
Wynagrodzenie Wykonawcy zamknęło się kwotą zgodną z zawartą umową.

3) W dniu 19.07.2019r. została podpisana umowa z firmą SID-BUD Maciej Sidorowicz na zadanie pn.
„Utwardzenie placów wyznaczonych do lokalizacji kontenerów na odpady z budynków
mieszkalnych wielorodzinnych wraz z ich ogrodzeniem w miejscowości Cibórz” na kwotę
86 100,00 zł brutto.
W ramach realizacji zadania wykonano utwardzenie 7 placów wraz z ogrodzeniem panelowym i
bramkami przeznaczonych na umieszczenie kontenerów na odpady z budynków mieszkalnych w m.
Cibórz. Prace budowlane w ramach ww. zadania zostały ukończone w dniu; 30.09.2019r.
Wynagrodzenie Wykonawcy zamknęło się kwotą zgodną z zawartą umową.
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4) W dniu 28.10.2019r. została podpisana umowa z firmą SID-BUD Maciej Sidorowicz na zadanie pn.
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1223F oraz dróg gminnych w m. Kalinowo” – wykonanie
chodnika i utwardzenie zatoczki autobusowej, która obejmuje swym zakresem przebudowę
drogi powiatowej nr 1223F (dz. nr ewid. 164/1) oraz dróg gminnych (dz. nr ewid. 176 i 179) wraz
z utwardzeniem terenu i montażem wiaty przystankowej na dz. nr ewid. 177/1 w m. Kalinowo”
na kwotę 117 691,97 zł brutto. Orientacyjne powierzchnie utwardzone do wykonania:
−
nawierzchnie chodników z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm – ok. 130,410 m2;
−
nawierzchnia zatoki autobusowej z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm – ok. 116,00 m2;
−
nawierzchnia utwardzona z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm – ok. 251,400 m2.
Prace budowlane w ramach ww. zadania zostały ukończone w dniu; 13.12.2019r.
Wynagrodzenie Wykonawcy zamknęło się kwotą zgodną z zawartą umową.

5) W dniu 03.12.2019r. została podpisana umowa z firmą; Z.P.H.U. „MAT- BUD” Zakład
Ogólnobudowlany Piotr Mickiewicz na zadanie pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej
w Międzylesiu wraz z niezbędnymi pracami towarzyszącymi na dz. ewid. nr 137/2- etap
I” w ramach przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w
Międzylesiu i rozbiórka budynku gospodarczego na dz. ewid. nr 137/2” na kwotę 957 850,58 zł
brutto.
Ukończenie prace budowlanych w ramach ww. zadania zostało zaplanowane na 30.06.2020r.
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