PROTOKÓŁ
wspólnego posiedzenia
stałych Komisji Rady Gminy Skąpe
z dnia 24 marca 2021 r.
Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Kuźmicz, przywitał zebranych radnych, Wójta
Gminy Zbigniewa Wocha, Sekretarza Gminy Alicję Hoppen-Anyszko, Skarbnika Gminy
Brygidę Sewohl oraz Kierownika OPS w Skąpem Artura Macula. Następnie poinformował, że
obrady są przeprowadzone w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się
na odległość, co jest zgodne z art. 15zzx ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Następnie zaproponował swoją kandydaturę na
prowadzącego wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy Skąpe. Ponieważ innych
kandydatów nie zgłoszono, w wyniku głosowania imiennego Radny Mariusz Kuźmicz został
wybrany na prowadzącego obrady. Poinformował, że na stan 15 radnych, obecnych jest
11 (lista obecności w załączeniu). Następnie zaproponował, aby do przesłanego porządku
posiedzenia wprowadzić dodatkową uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn.
"Przebudowa drogi powiatowej nr 1226F w m. Węgrzynice w zakresie budowy chodnika".
Ponieważ więcej zmian nie zgłoszono, prowadzący obrady poddał pod głosowanie przyjęcie
zmian w porządku posiedzenia. W wyniku głosowania imiennego zmiany zostały jednogłośnie
przyjęte, a porządek przedstawia się następująco:
1. Sprawozdanie z działalności GKRPA w Skąpem za 2020 r.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2021 rok,
b) ustanowienia trwałego zarządu na rzecz gminnej jednostki organizacyjnej,
c) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
d) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości zabudowanej przepompownią
ścieków,
e) wyłączenia z użytkowania drogi gminnej i pozbawienia kategorii gminnej drogi
publicznej,
f) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Niesulice
i terenów przyległych III,
g) zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów zmian
statutów sołectw i osiedla Gminy Skąpe,
h) planu pracy Komisji Rewizyjnej,
i) rozpatrzenia petycji.
j) przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości zabudowanej budynkiem
mieszkalnym wraz z gruntem oraz pomieszczeniem przynależnym oraz wyrażenia zgody
na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy,
k) wyrażenia zgody na przyjęcie dotacji ze środków finansowych pozostających
w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Zielonej Górze,
l) przyjęcia do realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1226F
w m. Węgrzynice w zakresie budowy chodnika".
3. Przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie obrad.
Ad. 1
Sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skąpem Artur
Macul omówił pokrótce sprawozdanie z działalności GKRPA w Skąpem za 2020 r.
(sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu). Poinformował, że Komisja działa
w oparciu o przepisy art. 4, ust 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi. Powołana została Zarządzeniem nr 1/2007 Wójta Gminy Skąpe z dnia
31 stycznia 2007r. w Skąpem, zmieniona Zarządzeniem nr 61/2019 Wójta Gminy Skąpe z dnia
29 września 2019 r. w Skąpem i działa zgodnie z regulaminem organizacyjnym zatwierdzonym
przez Wójta Gminy Skąpe w dniu 12.02.2007 r.

Komisja powołana jest do inicjowania działań interwencyjnych i profilaktycznych w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych. Celem działań profilaktycznych Komisji jest
zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych oraz zwiększanie zdolności do
radzenia sobie z istniejącymi problemami alkoholowymi. Komisja zajmuje się pomocą
rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych. Ponadto realizuje określone ustawowo zadania
gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W 2020 r. ze względu
na sytuację pandemiczną odbyły się tylko 3 posiedzenia, w efekcie czego nie skierowano
żadnego wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania
się leczeniu odwykowemu. Na badanie do biegłego sądowego nie kierowano też żadnej osoby.
Ponadto Komisja zaopiniowała wnioski o zgodność lokalizacji punktów, których właściciele
wystąpili o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wystawiono 5 pozytywnych
opinii w formie postanowienia Komisji. Następnie Sekretarz GKRPA omówił wydatki komisji
poniesione w 2020 r.
Nie wniesiono zapytań do sprawozdania.
Ad. 2
a) Skarbnik Gminy Brygida Sewohl omówiła projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie
uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2020 rok.
Poinformowała, że w projekcie proponuje się:
- zwiększenie dochodów i wydatków na realizację Programu "Wspieraj Seniora"
w wysokości 600,00zł,
- zwiększenie dochodów i wydatków na organizację telefonicznego punktu zgłoszeń
potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV2 (infolinia) w wysokości 36.000,00zł,
- zmniejszenie planowanych dochodów z dotacji z WFOŚiGW w Zielonej Górze o kwotę
37.000,00zł, w związku z otrzymaną informacją o przyznaniu dotacji w kwocie 93.000,00zł
(Gmina aplikowała o środki w wysokości 130.000,00zł)
- zwiększenie wydatków na dofinansowanie posiłków dla uczniów szkół podstawowych
o kwotę 2.234,00zł,
- zwiększenie wydatków na funkcjonowanie Urzędu Gminy o 20.000,00zł,
- przeznaczyć 150.000,00zł na zakup minikoparki, która zostanie przekazana Zakładowi
Wodociągów i Kanalizacji w Skąpem,
- zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży mienia o 209.234,00zł,
Dodatkowo do przedłożonego projektu uchwały proponuje się wprowadzenie wydatków
w wysokości 10.000 zł na przygotowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania
pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1226F w m. Węgrzynice w zakresie budowy
chodnika"
W wyniku głosowań imiennych komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt
uchwały.
b) Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko omówiła projekt uchwały w sprawie
ustanowienia trwałego zarządu na rzecz gminnej jednostki organizacyjnej. Wyjaśniła, że
z wnioskiem o ustanowienie trwałego zarządu na czas nieoznaczony na
nieruchomościach stanowiących własność Gminy Skąpe – teren szkoły oraz boisko
ORLIK – wystąpiła Dyrektor Szkoły w Radoszynie i wynika to z obowiązku ustawowego.
W wyniku głosowań imiennych komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt
uchwały.
c) Wójt Gminy Zbigniew Woch omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Wyjaśnił, że wniosek dotyczy
dzierżawy na czas nieokreślony gruntu o łącznej powierzchni 45m2 z przeznaczeniem na
cele komunikacyjne 16 m2 i rekreacyjne 29 m2. Poprzez dzierżawę, wnioskodawca uzyska
możliwość wybudowania balkonu i podestu prowadzącego na dzierżawiony już przez
niego teren (cele komunikacyjne), a także poszerzy dzierżawiony już teren
z przeznaczeniem na cele rekreacyjne o 2 m. Mając na uwadze fakt, że przedmiotowy
teren będzie przylegał do dzierżawionej już przez wnioskodawcę działki, tym samym
umożliwi bezpośrednie sąsiedztwo z lokalem mieszkalnym, a także że wnioskodawca
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d)

e)

f)

g)

h)

otrzymał pozytywną zgodę wspólnoty mieszkaniowej, dlatego też Wójt prosi o odstąpienie
od przetargowego trybu dzierżawy.
W wyniku głosowań imiennych komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt
uchwały.
Wójt Gminy Zbigniew Woch omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
odpłatne nabycie nieruchomości zabudowanej przepompownią ścieków. Wyjaśnił, że na
sesji w dniu 26 lutego 2021r. w podjętej uchwale Nr XXIX/245/2021 stwierdzono omyłkę
w numerze księgi wieczystej przedmiotowej nieruchomości, przez co w konsekwencji nie
mogłoby dojść do zawarcia aktu notarialnego. Stąd potrzeba podjęcia uchwały
z poprawnym numerem księgi wieczystej.
W wyniku głosowań imiennych komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt
uchwały.
Wójt Gminy Zbigniew Woch omówił projekt uchwały w sprawie wyłączenia z użytkowania
drogi gminnej i pozbawienia kategorii gminnej drogi publicznej. Poinformował, że projekt
dotyczy drogi w m. Kalinowo przylegającej do pola golfowego oraz nieruchomości
Nadleśnictwa Świebodzin - zgodnie z załącznikiem do projektu. Na tym odcinku droga
nie jest użytkowana i stała się zbędna dla ruchu, ale służy jedynie jako dojazd do posesji
prywatnej. Ponadto nieruchomość w uchwale Nr XXVIII/265/2017 Rady Gminy Skąpe
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie
terenów zabudowy mieszkaniowej, budowy pola golfowego, budynków infrastruktury
technicznej w miejscowości Kalinowo, gmina Skąpe została zmieniona z drogi publicznej
na drogę wewnętrzną a na działkach wzdłuż tej drogi przewidziana jest zabudowa
apartamentowa. Im szybciej dokonamy odpublicznienia tej drogi tym lepiej, ponieważ na
właścicielu ciąży obowiązek zadbania o jej jakość.
W wyniku głosowań imiennych komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt
uchwały.
Wójt Gminy Zbigniew Woch omówił projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego wsi Niesulice i terenów przyległych III. Wyjaśnił,
że zmiana spowodowana jest w głównej mierze poszerzeniem funkcji drogowochodnikowej wewnątrz miejscowości. Z właścicielem posesji prywatnej uzgodniono
wybudowanie ok. 40 m chodnika na jego nieruchomości. Po przejęciu gruntu ma nadzieję,
że w 2022 r. wraz ze Starostwem Powiatowym uda się wybudować chodnik. Poza tą
zmianą w planie uwzględniono szereg zmian związanych z wnioskami osób fizycznych.
W wyniku głosowań imiennych komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt
uchwały.
Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko omówiła projekt uchwały w sprawie zasad i trybu
przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów zmian statutów sołectw
i osiedla Gminy Skąpe. Poinformowała, że w związku wyrokiem Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. i uchyleniem zapisów Rozdziału 3 Zasady i tryb
wyboru sołtysa i rady sołeckiej zachodzi potrzeba uzupełnienia statutów o powyższe
regulacje. Główny zarzut dotyczył przeprowadzenia wyborów na zebraniu wiejskim.
W związku z powyższym Sekretarz przygotowała projekty uchwał regulujące od nowa
temat wyborów sołtysów i rad sołeckich.
Radny Andrzej Kałużny zapytał czy podobnie jak w wyborach powszechnych kandydaci
zgłaszani będą wcześniej.
Sekretarz odpowiedziała, że z uwagi na przyzwyczajenie mieszkańców proponuje, aby
zgłoszenia przyjmowała powołana na zebraniu wyborczym Komisja Skrutacyjna. Termin
na przeprowadzenie konsultacji społecznych został ustalony na okres 3 miesięcy z uwagi
na pandemię. Projekty zostaną zamieszczone na stronie internetowej, w BIP oraz będą
dostępne w Urzędzie Gminy.
W wyniku głosowań imiennych komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt
uchwały.
Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Krzysztof Niemyt zapoznał radnych
z przygotowanym na 2021 rok planem pracy Komisji.
W wyniku głosowań imiennych komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt
uchwały.
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Prowadzący obrady Mariusz Kuźmicz przedstawił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia
petycji.
Przewodniczący Komisji skarg, wniosków i petycji Bartosz Derejczyk poinformował, że na
posiedzeniu w dniu 8 marca Komisja opiniowała petycję wniesioną przez Komitet
Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego
w sprawie poparcia warunkowo Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego
Społecznego Komitetu Konstytucyjnego jako organu czuwającego nad polską racją stanu
i reprezentującego naród Polski do momentu demokratycznego przegłosowania przez
suwerenów nowego kodeksu wyborczego, przeprowadzenia wyborów i wyłonienia
nowego rządu z Prezydentem na czele. Wg Komisji petycja nie zasługuje na
uwzględnienie, gdyż obowiązujące przepisy prawne nie przewidują kompetencji organu
stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego do podejmowania uchwał w zakresie
objętym petycją.
W wyniku głosowań imiennych komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt
uchwały.
j) Wójt Gminy Zbigniew Woch omówił projekt uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa
w nabyciu nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wraz z gruntem oraz
pomieszczeniem przynależnym oraz wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie
bezprzetargowym na rzecz najemcy. Wyjaśnił, że mieszkaniec zwrócił się z wnioskiem
o wykup budynku mieszkalnego, którego jest najemcą. Przedmiotowa nieruchomość
została przejęta z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych i wymaga poniesienia
ogromnych nakładów finansowych, które dzięki jej sprzedaży nie będą wydatkowane
z budżetu gminy.
W wyniku głosowań imiennych komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt
uchwały.
k) Wójt Gminy Zbigniew Woch omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
przyjęcie dotacji ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. W związku
z ogłoszonym naborem wniosków o dofinansowanie w formie dotacji zadań m.in.
z zakresu zagrożeń środowiska realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,
Gmina Skąpe złożyła wniosek na kwotę 129 tys. zł na zadanie pn. „Rozbudowa strażnicy
OSP w Ołoboku” w ramach przedsięwzięcia polegającego na wsparciu systemu
ratownictwa i ochrony przed pożarami i innymi zagrożeniami na terenie Gminy Skąpe.
Przedmiotowy wniosek został przyjęty do planu działalności Funduszu na rok 2021, który
podjął decyzję o dofinansowaniu projektu dotacją na cele inwestycyjne w kwocie
93.000,00 zł. Mając wiedzę o przyznaniu dotacji, podjęte zostały działania związane
z przygotowaniem przetargu. Wójt ma nadzieję, że uda się go ogłosić 31 marca.
W wyniku głosowań imiennych komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt
uchwały.
l) Wójt Gminy Zbigniew Woch omówił wprowadzony na dzisiejsze obrady projekt uchwały
w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1226F
w m. Węgrzynice w zakresie budowy chodnika". Po złożonej przez Starostę Powiatu
Świebodzińskiego propozycji wspólnych inwestycji i analizie zagadnienia Wójt uznał, że
z uwagi na potrzeby chodnikowe w miejscowościach na terenie gminy, kontynuowane
będą wspólne inwestycje chodnikowe. Sołectwo Węgrzynice złożyło do gminy oraz do
powiatu wnioski o wykonanie III etapu chodnika w miejscowości. Jeśli spełnią się nasze
oczekiwania dotyczące rozstrzygnięcia przetargu na budowę kanalizacji w Niekarzynie
i koszt inwestycji nie będzie wyższy niż kwota zapisana w budżecie, to będziemy mogli
pozwolić sobie na wykonanie inwestycji chodnikowych także w innych miejscowościach
m.in. Międzylesie, Pałck i Rokitnica, jeśli oczywiście kondycja finansowa Powiatu na to
pozwoli.
Odnośnie chodnika w Węgrzynicach to za około 1-2 miesiące znana będzie sytuacja
finansowa powiatu i wtedy będziemy wiedzieli kiedy inwestycja będzie mogła być
realizowana. Budowa chodnika w Międzylesiu wpisana jest w budżecie Starostwa i to oni
będą zlecać wykonanie dokumentacji. Odnośnie inwestycji chodnikowej w Pałcku to Wójt
chciałby, aby w 2021 roku wykonać dokumentację, ale nie wie czy w tym samym roku uda
i)
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się przeprowadzić inwestycję. Ostatecznie realizowana będzie w 2022 r. Na 2021 r.
przewidujemy jeszcze dokończenie budowy chodników w Ciborzu i podjęcie działań
zmierzających do poprawy nawierzchni drogi w m. Skąpe – równoległej do drogi
wojewódzkiej, przy której zlokalizowany jest punkt pocztowy.
Radny Mariusz Kuźmicz zapytał o możliwość zakupu ciągnika na potrzeby gminy.
Wójt odpowiedział, że zakup ciągnika związany jest przede wszystkim z potrzebami
Referatu Gospodarki Komunalnej. Z Osiedla Cibórz otrzymaliśmy komunikat, że byliby
także zainteresowani takim zakupem, gdyż w ramach funduszu sołeckiego zakupiliby
maszynę do zamiatania ulic, podłączaną do ciągnika. W związku z tym, że powiat nie
posiada maszyny do sprzątania piasku z dróg, moglibyśmy sami wykonać prace na
drogach powiatowych w Ołoboku i Niesulicach.
Przy okazji tematu dróg Wójt wspomniał także, że po przeprowadzeniu konsultacji
doszliśmy do wniosku, że przystanek w Łąkiem zostanie wybudowany wraz z pełną zatoką
autobusową. Dodał także, że w Łąkiem rozpoczęła się przebudowa placu – parkingu przy
cmentarzu. Inwestorem jest dzierżawca terenu. Wykonanie placu podniesie
bezpieczeństwo i estetykę miejscowości.
W wyniku głosowań imiennych komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt
uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej
nr 1226F w m. Węgrzynice w zakresie budowy chodnika".
Ad. 3
Prowadzący obrady Mariusz Kuźmicz poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu ze
wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady Gminy Skąpe z dnia 24 lutego 2021 r. W wyniku
głosowania imiennego protokół został jednogłośnie przyjęty.

Ad. 4
Wójt Gminy Zbigniew Woch przypomniał, że podczas podejmowania uchwały
w sprawie budżetu gminy na 2021 r. prosił radnych o przesunięcie w czasie planów, pomysłów
realizacji inwestycji. Dzisiaj potwierdził, że o nich pamięta, mówiąc o planach inwestycji
chodnikowych. Poinformował radnych, że wraz z panem Starostą byli na wizji lokalnej
w Międzylesiu. Ostateczne decyzje w zakresie umiejscowienia chodnika przez miejscowość
zapadną po wykonaniu dokumentacji, ale wstępnie najlepszym wydaje się wybudowanie
chodnika w pasie pomiędzy zabudowaniami a drzewami. Oczywiście punktem wyjścia do
planów jest cena za wybudowanie kanalizacji w Niekarzynie, a poznamy ją 2 kwietnia kiedy
nastąpi otwarcie ofert. Wójt poinformował także, że w wyniku ogłoszonego przetargu na
sprzedaż trzech działek 10-cio arowych w miejscowości Niesulice przy cenie wywoławczej
82 tys. zł, dwie działki udało się sprzedać za 150 tys. zł, jedną za 130 tys. zł. Możliwości
sprzedaży mienia jeszcze mamy. Jeśli na potrzeby inwestycyjne uda się pozyskać środki
z zewnątrz, to będziemy mogli wykonać kilka zadań inwestycyjnych.
Radny Andrzej Kałużny zapytał czy wiadomo już coś na temat remontów dróg
dojazdowych do wspólnot w Ołoboku i Radoszynie. Zaapelował także do radnej powiatowej
Alicji Hoppen-Anyszko o interwencję w powiecie w sprawie skrzyżowania dróg przy wjeździe
do miejscowości od strony Łąkiego. Zakręt dla samochodów ciężarowych skręcających od
strony Łąkiego w kierunku Świebodzina jest zbyt ostry i powoduje, że samochody uszkadzają
pobocze drogi, w którym tworzą się głębokie doły, co stwarza zagrożenie dla innych pojazdów.
Radni Karol Dauksza i Krzysztof Niemyt opuścili spotkanie o godz. 13.40.
Radna Powiatowa Alicja Hoppen-Anyszko obiecała zgłoszenie sprawy w Powiecie.
Radny Mariusz Kuźmicz jeszcze raz zgłosił pilną potrzebę załatania dziur
w nawierzchni drogi przy wjeździe do Ciborza. Zapytał także czy pracownicy Referatu
Gospodarki Komunalnej sprawdzą drogi na terenie całego osiedla.
Wójt Zbigniew Woch odpowiedział, że jak tylko warunki atmosferyczne na to pozwolą
zadanie będzie wykonane. W przypadku większych dziur chcemy wyciąć pokruszony asfalt
uzupełnić od nowa masą. Odpowiadając na zapytanie radnego Kałużnego odnośnie remontów
dróg dojazdowych do wspólnot wyjaśnił, że póki co nie ma oficjalnej wiedzy na temat złożonych
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wniosków.
Radny Mariusz Kuźmicz zapytał czy obecność ludzi z dokumentami na skrzyżowaniu
Skąpe-Cibórz-Rokitnica oznacza, że coś w temacie jego przebudowy będzie się działo?
Radna Powiatowa Alicja Hoppen-Anyszko odpowiedziała, że prawdopodobnie byli to
projektanci. Zarówno ona, Wójt jaki i Starosta sugerują wykonanie skrzyżowania
bezkolizyjnego czyli ronda.
Wójt Zbigniew Woch dodał, że takie rozwiązanie nie będzie wymagało ingerencji
w obiekt mostowy, a rondo ich zdaniem wymusi spowolnienie dojazdu i poprawi
bezpieczeństwo uczestników ruchu. Starosta uważa, że uzyskanie dofinansowania na to
zadanie będzie stosunkowo łatwe. Realny czas jego realizacji to 2023 r.
Radny Mariusz Kuźmicz poprosił radną powiatową Alicję Hoppen-Anyszko
o zgłoszenie w Powiecie konieczności przycięcia gałęzi i wyczyszczenia nawierzchni
z zalegającego piachu i liści na drodze powiatowej Podła Góra – Sycowice. Podkreślił, że jest
to droga alternatywna dla dużych aut, ale w jej obecnym stanie prawie niemożliwe jest
przejechanie samochodu ciężarowego, bo uniemożliwiają to zwisające nad drogą gałęzie.
Wójt Zbigniew Woch poinformował radnych, że zarówno on jak i włodarze pozostałych
gmina z terenu Powiatu Świebodzińskiego w rozmowie telefonicznej z Prezesem szpitala
w Świebodzinie zostali poinformowani, że w trybie natychmiastowym w szpitalu ma być
utworzony oddział covidowy dla 55-60 chorych. Temat jest pilny, bo i sytuacja jest
dramatyczna, a może być jeszcze gorzej. Pani Prezes zwróciła się z prośbą do samorządów
o zakup uproszczonych respiratorów, urządzeń przeznaczonych do zapewnienia
nieinwazyjnej wentylacji osób z niewydolnością oddechową. Jedno takie urządzenie kosztuje
15 tys. zł. W wyniku rozmów z wójtami gmin wiejskich wstępnie ustalili, że dwa samorządy
wiejskie kupią jedno urządzenie.
Radny Mariusz Kuźmicz jest zdania, że wydatkowanie z budżetu gminy kwoty 15 tys.
zł nie obciąży go mocno, a będzie to duża pomoc niestety pewnie także dla naszych
mieszkańców.
Wójt także jest zdania, że stać nas na wydatkowanie 15 zł na sprzęt, który zaraz będzie
ratował ludzkie życie. Po ustaleniach z pozostałymi samorządami podejmie decyzję.
Radny Wiesław Zawiślak także jest zdania, że gmina sama powinna zakupić
urządzenie dla szpitala.
Wójt przekaże chęć wsparcia przez gminę Pani Prezes Szpitala. Nie zamykamy
możliwości wspierania w ciężkim czasie. Będzie to realna pomoc w ratowaniu ludzkiego życia.
Do sesji temat na pewno się skrystalizuje. Dzisiaj Wójt dziękuje za zrozumienie problemu.
Ad. 5
Wobec wyczerpania porządku posiedzenia prowadzący obrady Mariusz Kuźmicz
zamknął wspólne obrady stałych Komisji Rady Gminy Skąpe.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Prowadzący obrady
Mariusz Kuźmicz
Protokołowała: Ilona Zalisz
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