PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji ds. Porządku Publicznego,
Spraw Komunalnych, Mieszkaniowych i Ochrony Środowiska
z dnia 19 marca 2015 r.
Przewodniczący Komisji Krzysztof Szymczak przywitał przybyłych na posiedzenie członków
Komisji, a także Wójta Zbigniewa Wocha, Sekretarz Alicję Hoppen-Anyszko i Skarbnika Jarosława
Wisza. Stwierdził, że na stan 6 członków komisji wszyscy są obecni (lista obecności w załączeniu).
Następnie zapytał czy do przesłanego porządku posiedzenia ktoś chciałby wprowadzić zmiany. Wobec
braku zmian Przewodniczący poddał porządek pod głosowanie. W wyniku głosowania porządek
posiedzenia, został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:
1. Ocena zadań wykonywanych przez Strażnika Gminy.
2. Analiza wniosków dotyczących nowych punktów oświetleniowych, na terenie sołectw.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
1) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na
lata 2015-2018,
2) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Skąpe na rok 2015,
3) nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Skąpe środków stanowiących
fundusz sołecki.
4) zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia
wysokości ich wynagrodzenia,
5) ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Skąpe,
6) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
stawki tej opłaty na terenie Gminy Skąpe,
7) wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
8) przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w zakresie terenów zabudowy mieszkaniowej, budowy pola golfowego, budynków oraz
infrastruktury technicznej w miejscowości Kalinowo, gmina Skąpe,
9) programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt,
10) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki
Społecznej,
11) utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze gminy w wyborach Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Sprawy różne.

Ad. 1
Strażnik Gminy Juliusz Tomaszewski przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności za
2014 r. (w załączeniu).
Radna Bożena Szczepańska zapytała czy w przypadku złapania psa, który ma właściciela, ten
właściciel ponosi koszty związane z interwencją.
Strażnik odpowiedział, że w takim przypadku właściciel jest karany mandatem karnym. Dużo
łatwiej jest ustalić właściciela jeśli zwierzę jest zaczipowane. Jednak prawie wszystkie z odławianych
psów, są wyrzucane z. samochodów na terenie naszej gminy przez dotychczasowych właścicieli.
Radna Bożena Szczepańska zapytała czy można by było postawić znak zakazu wjazdu przy
plaży gminnej „lumelowskiej”, oczywiście z wyłączeniem żeglarzy, którzy przejeżdżają na skróty
przez plac zabaw zamiast prosto. Zapytała także czy została już zakupiona kamera.
Strażnik wyjaśnił, że kamery jeszcze nie kupił, ale najprawdopodobniej zdecyduje się na
ofertę firmy z Zielonej Góry za kwotę 1000 zł.
Przewodniczący Komisji zapytał ile spośród 214 interwencji było zgłaszanych przez mieszkańców
a ile w związku z wspólnymi służbami z policją.
Strażnik odpowiedział, że % interwencji zgłaszaj mieszkańcy Gminy, w tym także radni
i sołtysi.
Przewodniczący wysłuchawszy sprawozdania Strażnika z jego działalności potwierdził
zasadność zakupu samochodu dla straży gminnej. Zapytał na jaką kwotę zostały wystawione mandaty
karne.
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Strażnik poinformował, że jest to kwota 6.350 zł.
Radny Krzysztof Janowicz zapytał na jakim poziomie kształtuje się ściągalność za mandaty

karne.
Strażnik odpowiedział, że około należności z tytułu mandatów wpływają na konto gminy
w wysokości ponad 90 % i są to pieniądze gminne.
Przewodniczący Komisji zapytał o efekty przeprowadzonych kontroli podłączeń
nieruchomości do sieci kanalizacyjnych.
Strażnik poinformował, że w m. Łąkie do kanalizacji nie podłączono kilku domów i z tego
tytułu wystawił kilka mandatów karnych. Otrzymał od właścicieli nieruchomości deklaracje, że końca
maja nieruchomości zostaną podłączone. W miejscowości Ołobok przy około 20 domach
wybudowane są przydomowe oczyszczalnie ścieków, natomiast dwa domy nie są podłączone do sieci,
ale właściciele okazali dowody opłat wywozu szamb. Niesulice zostały skontrolowane w połowie,
w związku z nieobecnością właścicieli domów. Kontrole zostaną wznowione na początku wakacji.
W Radoszynie kontrole planowane są w miesiącu kwietniu. Natomiast w miejscowościach Skąpe
i Międzylesie wszystkie nieruchomości są podłączone do sieci.
Radna Bożena Szczepańska zauważyła, że co prawda obowiązek podłączenia do sieci istnieje,
ale wielu ludzi nie stać na wykonanie przyłącza.
Radny Karol Dauksza zastanawia się czy gmina mogłaby przyłącze wykonać, a właściciel
byłby zobowiązany do spłaty należności w ratach.
Radny Mariusz Kuźmicz poinformował, że w Ciborzu mieszkańcy bloku nr 19 mają problem
z jednym z mieszkańców, który przy śmietniku wystawił dużą drewnianą wannę z wystającymi
gwoździami, a na parkingu przed domem ustawił 5 samochodów. Rozmowa z tym panem nie przynosi
oczekiwanych skutków.
Strażnik wyjaśnił, że o tym mieszkańcu rozmawiał z powiatowym lekarzem weterynarii
w związku z informacjami dotyczącymi jego psów, które cały dzień przebywają same w domu,
szczekają a wieczorem gdy są wyprowadzane brudzą klatkę schodową. Niestety w tym przypadku nie
ma mowy o znęcaniu się nad zwierzętami, bo psy dostają jedzenie i są wyprowadzane, tylko pozostaje
uciążliwość dla sąsiadów.

Na tym zakończono dyskusję i przyjęto sprawozdanie poprzez aklamację.
Ad. 2
Wójt Zbigniew Woch w temacie oświetlenia ulicznego poinformował, że w 2005 r. wspólnie
z firmą Enea zmodernizowana została sieć w gminie i wybudowane dodatkowe 100 punktów. Przez
13 lat sieć oświetlenia ulicznego została rozbudowana z 300 punktów do 700, z czego właścicielem
ok. 120 punktów jest gmina, a 60 punktów jest skojarzonych z siecią Enea bądź wisi na jej słupach.
Na przestrzeni kilku lat radni i sołtysi składali wnioski na kilkanaście punktów. W 2014 r. radni
otrzymali listę zgłoszonych wniosków i mieli wskazać kolejność wykonywania inwestycji, co
ostatecznie nie udało się, poza inwestycją doświetlenia drogi od bloków w Radoszynie do gimnazjum,
co zostało wykonane 2 listopadzie 2014 r. Wójt poinformował, że na początku marca uczestniczył
w spotkaniu z przedstawicielem firmy Eneos z Poznania (nowy właściciel sieci, wydzielony z Enei).
Ponieważ zgodnie z prawem nie ma możliwości, aby inny podmiot wiązany był z ich siecią firma
chce przejąć nasze 60 punktów. Obecnie radca pracy pracuje nad konstrukcją umowy, która
przewiduje wycenę naszego mienia i wykonanie przez firmę inwestycji na terenie gminy za taką
właśnie kwotę. Ile to będzie nowych punktów tego jeszcze nie jest w stanie powiedzieć.
Następnie Wójt przedstawił prezentację multimedialną obrazującą zapotrzebowanie na dodatkowe
oświetlenie uliczne, zgodnie z poniższym zestawienie:
1. miejscowość Skąpe:
1) wzdłuż cmentarza komunalnego - 2 lampy
2) wyjazd z miejscowości w kierunku Krosna Odrz. (1 dom) - 5 lamp.
2. miejscowość Pałek:
1) wyjazd z miejscowości w kierunku Sulechowa (1 dom) - 3 lampy
3. miejscowość Niekarzyn:
1) wyjazd z miejscowości w kierunku Kępska (1 dom) - 1 lampa
4. miejscowość Darnawa:

2

1) wyjazd z miejscowości w kierunku Niekarzyna - 1 lampa
5. miejscowość Łąkie:
1) nowe osiedle (5 domów) - 8 lamp
6. miejscowość Ołobok:
1) ulica Słoneczna inwestycja podzielona na 3 części (8 domów) - docelowo 14 lamp,
dokumentacja została wykonana na 4 punkty, jeden z nich został wybudowany. Z Eneos
uzgodnione jest, abyśmy te 3 kolejne punkty wykonali sami, a w rozliczeniu firma wybuduje
trzy inne. Tak też się stanie, lampy postawimy sami, systemem gospodarczym, oczywiście
bardzo profesjonalnie.
Radny Krzysztof Janowicz zadeklarował nieodpłatny montaż masztu.
2) ulica Borowska (9 domów) - 7 punktów,
3) ulica Leśna (5 domów) - 4 lampy, pozwolenie na budowę tej inwestycji jest, te punkty także
wykonalibyśmy sami, rozliczając z Eneos inną inwestycję,
4) ulica Krośnieńska, wyjazd z miejscowości w kierunku Rokitnicy (1 dom) - 2 punkty,
5) skrzyżowanie ulic Polnej z Nadbrzeżną - 1 lampa.
7. miejscowość Niesulice:
1) ulica Chabrowa (5 domów) - 2 lampy, wniosek został złożony około 12 lat temu, w tym
miejscu mamy własną wydzieloną sieć,
2) nieruchomość wybudowana na początku wsi, przed wieżą- 1 lampa.
8. miejscowość Rokitnica:
1) wyjazd z miejscowości w kierunku Zawisza (3 domy) - 1 lampa.
9. miejscowość Międzylesie:
1) wyjazd z miejscowości w kierunku Przetocznicy (1 dom) - 2 lampy,
2) wybudowane 2 nowe domy - 4 lampy zaznaczone, ale może okazać się za mało.

W przedstawionej przez Wójta prezentacji uwzględnione zostały wszystkie znane na dzień dzisiejszy
postulaty. Po uzgodnieniu zapisów umowy z Eneos będziemy wiedzieli ile dodatkowych punktów
zostanie wybudowanych, rozważymy które z tych przedstawionych.
Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego w 2015 r. została podpisana. W myśl jej zapisów mamy
możliwość wskazania pięciu istniejących słupów, na których zostaną powieszone lampy. Na dzień
dzisiejszy proponuje zawieszenie lamp w:
1) Ołobok ul. Zabużańska - 2 lampy,
2) Niekarzyn boczna uliczka za przedszkolem - 2 lampy,
3) Pałek
Prosi o zgłaszanie zapotrzebowań na wieszanie lamp na istniejących słupach. Umowa przewiduje
koszty związane z amortyzacją sieci, które będzie można przeznaczyć właśnie na wieszanie nowych
lamp. Każdy z radnych otrzyma przygotowane zestawienie do przeanalizowania i przygotowania się
do dyskusji nad kolejnością wykonywania inwestycji.
Ad. 3
1) Skarbnik Gminy Jarosław Wisz przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na lata 2015-20418.
Wyjaśnił, że uchwała porządkuje zapisy w związku ze zmianami wprowadzonymi do uchwały
budżetowej.
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały. W wyniku
głosowania komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt ww. uchwały (opinia
w załączeniu).
W wyniku głosowania komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt ww. uchwały
(opinia w załączeniu).
W wyniku głosowania komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt ww. uchwały
(opinia w załączeniu).
2) Skarbnik Gminy Jarosław Wisz przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały
w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Skąpe na rok 2015.
I. Dochody bieżące:
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1) W dziale 010 rozdział 01041 § 2468 zmniejsza się do dochody o kwotę 147,00 zł z tytułu
dofinansowania projektu „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Radoszynie”,
2) W dziale 758 rozdział 75801 § 2920 zwiększa się dochody z subwencji oświatowej o kwotę
70.986,00 zł,
II. Dochody majątkowe
1) W dziale 010 rozdział 01041 § 6288 zmniejsza się dochody o kwotę 31.828,00 zł z tytułu
dofinansowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej w Rokitnicy,
2) W dziale 700 rozdział 70005 § 0770 zmniejsza się wpływy ze sprzedaży majątku o kwotę
74.136,00 zł.
I. Wydatki bieżące:
1) W dziale 010 rozdział 01095 dodaje się § 4300 (zwrot nadpłaty podatku VAT za dzierżawę
obszarów łowieckich za lata 2012 - 2014) w kwocie 881,00 zł,
2) W dziale 700 rozdział 70005 dodaje się § 4360 (opłata za usługi telekomunikacyjne)
i przenosi się z § 4270 kwotę 1.000,00 zł oraz dodaje się § 4440 (opłata za administrowanie
budynkami) - 54.000,00 zł, § 4430 (opłata za korzystanie ze środowiska) - 866,00 zł
i przenosi się środki z § 4300,
3) W dziale 750 rozdział 75023 (Urząd Gminy) dodaje się § 4240 (zakup czasopism
i wydawnictw) (2.000,00 zł) i przenosi się z § 4210 i dodaje się § 4700 (szkolenia) 12.000,00
zł i przenosi się z § 4300 oraz w rozdziale 75095 dodaje się § 4190 (nagrody konkursowe)
i przenosi się środki z § 4210,
4) w dziale 801
a) z rozdziału 80101 (szkoły podstawowe) przenosi się kwotę 193.060,83 zł i rozdziału 80110
(gimnazja) przenosi się kwotę 349.542,80 zł do rozdziału 80150 (realizacja zadań
wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży)
b) rozdział 80195 przenosi się środki z realizacji projektu „Na własne konto” pomiędzy § 4110,
§4120, §4170,
5) w dziale 851 rozdział 85195 dodaje się § 4210 wykonanie ogrodzenia ośrodka zdrowia
w Ołoboku w kwocie 10.000,00 zł,
6) W dziale 852 rozdział 85212 dodaje się § 4700 (szkolenia) i przenosi się środki z § 4300
i rozdział 85219 (ośrodek pomocy społecznej) dodaje się § 4240 (zakup czasopism
i wydawnictw) 500,00 zł i przenosi się z § 4210 i dodaje się § 4700 (szkolenia) 3.000,00 zł
i przenosi się z § 4300,
7) W dziale 900 rozdział 90002 dodaje się § 4260 (energia) i przenosi się środki z § 4210 oraz
rozdział 90095 dodaje się § 4260 (energia) i przenosi się środki z § 4270,
8) W dziale 921 rozdział 92109 (świetlice wiejskie) § 4170 (umowy na obsługę świetlic)
zwiększa się plan o kwotę 6.000,00 zł.
II. Wydatki majątkowe:
1) W dziale 801 z rozdziału 80101 (szkoły podstawowe) przenosi się kwotę 96.749,37 zł
i rozdziału 80110 (gimnazja) przenosi się kwotę 13.818,00 zł do rozdziału 80150 (realizacja
zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży).
W rozchodach budżetu gminy wprowadza się zmiany:
1) Spłata pożyczek udzielonych na finansowanie wyprzedzające inwestycji realizacji z PROW
w kwocie 2.061.295,00 zł,
Radny Andrzej Sworek zapytał skąd wzięła się pozycja dot. zabezpieczenia środków
w wysokości 54 tys. zł na budynki gminne w Ciborzu.
Skarbnik wyjaśnił, że od stycznia br. gmina przejęła koszty zlikwidowanego Samorządowego
Zakładu Gospodarki Komunalnej, stąd pozycja w budżecie dot. udziału w częściach wspólnych
wspólnot mieszkaniowych w Ciborzu. Jest to zmiana techniczna związana z klasyfikacją
budżetową.
Radny Andrzej Sworek w imieniu mieszkańców przekazał zapytanie dot. wpływów za mandaty
za 2014 r. i za sprzedaż losów szczęścia na dożynkach gminnych. Radny zapytał gdzie te środki
są zapisane w budżecie gminy.
Skarbnik odpowiedział, że środki z mandatów wykazane są w budżecie gminy po stronie
dochodowej (co obrazuje sprawozdanie z wykonania budżetu) i przeznaczane są na remonty dróg.
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Natomiast środki ze sprzedaży losów szczęścia przeznaczane są na refundację kosztów,
związanych z zakupem nagród na losowanie.
Przewodniczący Komisji zapytał o powód wydatkowania zapisanej w budżecie kwoty 10 tys. zł.
na obrodzenie ośrodka zdrowia w Ołoboku.
Skarbnik wyjaśnił, że w budynku ośrodka obecnie umieszczone są dzieci z oddziału „0” szkoły
podstawowej w Ołoboku i Wójt wnioskuje o odgrodzenie obiektu od drogi.
W wyniku głosowania komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt ww. uchwały
(opinia w załączeniu).
3) Skarbnik Jarosław Wisz przedstawił projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na
wyodrębnienie w budżecie Gminy Skąpe środków stanowiących fundusz sołecki. Omówił
założenia funkcjonowania funduszu oraz jego wyliczenia na 2016 r. (w załączeniu). Wyjaśnił, że
w gminie Skąpe od wielu lat zamiast funduszu, funkcjonuje tzw. „główkowe”.
Radny Mariusz Kuźmicz nie zgadza się z wyliczeniami. Cibórz nie ma statusu sołectwa i nie
może otrzymać środków z funduszu sołeckiego, ale mieszkańcy Ciborza są brani pod uwagę przy
wyliczeniu jego wielkości.
Skarbnik wyjaśnił, że ustawa mówi o liczbie mieszkańców gminy przy wyliczeniu kwoty
bazowej.
Przewodniczący Komisji jako radny i sołtys miejscowości Zawiszę wybiera dotychczasowe
główkowe, zamiast środki z funduszu. Ma świadomość, że gdyby wybrał fundusz, poza tymi
środkami nic innego we wsi nie byłoby robione z gminnych pieniędzy.
Radny Mariusz Kuźmicz wnioskuje zatem o zwiększenie główkowego. Co roku jest o tym mowa,
ale ostatecznie nic się w tej materii nie dzieje. Zapytał czy przy tej okazji możemy zwiększyć
główkowe na 2016 r. do 15 zł. na mieszkańca.
Sekretarz Gminy wyjaśniła, że dotychczas temat zwiększenia główkowego upadał, bo większość
sołectw nie wykorzystywała środków jakie otrzymywała, być może z braku pomysłów
i inicjatywy
Radna Bożena Szczepańska stwierdziła, że inicjatywa zwykle jest, ale środki są za małe, więc
zbiera się główkowe z kilku lat.
Radny Andrzej Sworek stwierdził, że w Węgrzynicach gmina wiele zrobiła, ale przydałoby się
jeszcze załatwić kilka niewielkich kwestii typu kawałek chodnika, czy dodatkowa lampa. Wójt
otwarcie mówi, że na duże inwestycje typu remonty dróg, nie będzie w tej alokacji środków,
tylko na małe działania. Ale w jakiej wysokości są te małe środki? Węgrzynice z funduszu
sołeckiego otrzymałoby 15 tys. zł, co rocznie przez 4 lata dałoby kwotę 60 tys. zł. Za środki
w takiej wysokości można zrobić bardzo dużo. Chciałby, aby sołectwa mogły przez jeden rok
spróbować funkcjonowania funduszu sołeckiego, zobaczymy jak sobie poradzą. W Węgrzynicach
na przykład funkcjonuje klub sportowy, który zrzesza wielu mieszkańców i tę inicjatywę trzeba
by było wspierać.
Radny Mariusz Kuźmicz zauważył, że kluby sportowe otrzymują już dotacje z gminy i dla
miejscowości to też jest wsparcie.
Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę, że jako radni ślubowaliśmy służyć mieszkańcom całej
gminy, a nie tylko Węgrzynie.
Radny Andrzej Sworek odpowiedział, że nigdy nie był przeciwny robieniu czegokolwiek
gdziekolwiek, ale od kilku miesięcy chciałby wynegocjować coś dla siebie i swoich wyborców.
Radny Mariusz Kuźmicz zauważył, że mieszkańcy są bardziej światli, pytają radnych i ich
sprawdzają, chociażby poprzez czytanie protokołów.
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały. W wyniku
głosowania komisja przy jednym głosie „przeciw” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Następnie komisja sformułowała wniosek, który został jednogłośnie przegłosowany
o podwyższenie główkowego na 2016 r. do 15 zł. na osobę.
Wójt Zbigniew Woch zabierając głos stwierdził, że pewna część sołectw nie przestrzega
regulaminu wydatkowania środków z główkowego. Ma przekonanie, że za dużo pieniędzy jest
wydatkowanych na różnego rodzaju imprezy integracyjne.
Radny Mariusz Kuźmicz przypomniał, że we wspomnianej uchwale były wskazane kwoty, jakie
można przeznaczyć na organizację imprez. Dla jednych sołectw te kwoty stanowiły połowę
budżetu, a dla Ciborza np. 10 %.
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Wójt stwierdził, że jeżeli radni uważają, że dokument wymaga aktualizacji to trzeba to uczynić
ponieważ uchwała jest z 2007 r. Następnie dodał, że jest przeciwnikiem wprowadzenia w gminie
funduszu sołeckiego, ponieważ gmina nie osiągnęła jeszcze standardów we wszystkich
miejscowościach (kanalizacja, wodociąg, chodniki itp.). Ponadto duże miejscowości, które te
standardy już osiągnęły z funduszu otrzymałyby duże środki, natomiast małe miejscowości, które
wymagają jeszcze inwestycji, dostałyby relatywnie małe pieniądze. Być może należy zastanowić
się nad zmianą sposobu naliczania główkowego. Pewne jest, że intencje wydatkowania środków
z główkowego nie powinny ulec zmianie, czyli podniesienie estetyki miejscowości
i zintegrowanie mieszkańców poprzez wspólną pracę na rzecz wsi. Wniosek komisji traktuje jako
asumpt do dyskusji nad główkowym na 2016 r.
Radny Andrzej Sworek także jest za tym, aby w najbliższym czasie przedyskutować temat
wysokości główkowego i jego przydziału, bo jego zdaniem małe miejscowości są krzywdzone.
Radny Mariusz Kuźmicz uważa, że w obecnym stanie to duże miejscowości są krzywdzone,
ponieważ Cibórz na imprezę integracyjną może wydać tylko 10 % główkowego, przy tak dużej
liczbie mieszkańców.
4) Skarbnik Jarosław Wisz przedstawił projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków
w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości ich wynagrodzenia.
Wyjaśnił, że w związku z wyborami sołeckimi, należało zaktualizować nazwiska inkasentów sołtysów.
W wyniku głosowania komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt ww. uchwały
(opinia w załączeniu).
5) Sekretarz Alicja Hoppen-Anyszko omówiła projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za
korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Skąpe. Poinformowała, że uchwałę w tej
sprawie, przyjętą na grudniowej sesji, nadzór prawny wojewody lubuskiego zakwestionował
i wszczął wobec niej postępowanie nadzorcze. W głównej mierze chodziło o wprowadzenie
opłaty jednorazowej oraz użycie nomenklatury „grobowiec”. Jednorazowa opłata nie jest w żaden
sposób według nadzoru związana z pochówkiem, wobec czego nie może być wyszczególniona
w opłatach. W przedłożonym projekcie uchwały do opłat za miejsce lub rezerwację na cmentarzu
na okres pierwszych 20 lat, dodano kwotę z opłaty jednorazowej i zmniejszono jej wysokość z
310 zł do 300 zł w przypadku grobu pojedynczego, i z kwoty 230 zł do 200 zł w przypadku grobu
dla dziecka do 6 lat.
Radny Krzysztof Janowicz zapytał jaka jest rzeczywista stawka podatku od towarów i usług, bo
pamięta, że na ten temat była dyskusja.
Sekretarz odpowiedziała, że stawka ta zgodnie z przepisami wynosi 8 %.
W wyniku głosowania komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt ww. uchwały
(opinia w załączeniu).
Wójt zabierając głos w sprawie cmentarzy komunalnych w gminie Skąpe stwierdził, że opłata za
wykupienie grobu na 20 lat nie przyjęła się u nas. Dla uporządkowania tego stanu, zostanie
zakupiony system komputerowy zarządzania cmentarzami. Pozwoli to na uporządkowanie miejsc
na cmentarzach i oznakowanie cmentarzy planami sytuacyjnymi.
Radny Mariusz Kuźmicz zauważył, że do tej pory miejsce na cmentarzu wskazywała firma
pogrzebowa a nie gmina i przynajmniej na cmentarzu w Skąpe jest z tym bałagan.
Wójt wyjaśnił, że dlatego właśnie chccmy to uporządkować. Od 1993 r. gminy są właścicielami
cmentarzy komunalnych. Po zweryfikowaniu zaległości w opłatach i ich wyegzekwowaniu,
pozyskane środki zostaną przekazane właśnie na cmentarze.
Radny Mariusz Kuźmicz zapytał na jakim etapie jest temat parkingu przy cmentarzu
komunalnym w Skąpem.
Wójt na tą chwilę nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie. Wydaje się, że kwestie geodezyjne są
już załatwione, natomiast inwestycyjnie temat do wdrożenia na 2016 r. Przy okazji
uporządkowania pobocza przed cmentarzem, będziemy mogli wrócić do tematu przejścia dla
pieszych.
6) Sekretarz Alicja Hoppen-Anyszko omówiła projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie
Gminy Skąpe. Wyjaśniła, że zmiana jest spowodowana nowelizacją ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach. Ustawodawca wprowadził maksymalne stawi opłat za
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gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nasze stawki oczywiście w widełkach się mieszczą,
ale radca prawny uznała, że rada powinna przyjąć uchwałę, której zapisy będą zgodne ze
znowelizowanymi przepisami. Przedstawiony projekt nie wprowadza zmian w metodach oraz
stawach opłat.
Radny Mariusz Kuźmicz zwrócił uwagę, że miejsca ustawienia pojemników na odpady na terenie
osiedla Cibórz dają wiele do życzenia. Czy z budżetu można wyegzekwować środki na
wydzielenie i utwardzenie tych miejsc. Dodał, że w szpitalu Cibórz była podobna sytuacja
i sanepid nakazał utwardzenie terenu.
Wójt stwierdził, że trzeba się zastanowić czy lepsze będzie wybetonowanie czy wyłożenie kostką.
Przy okazji poinformował radnych że aktualnie gmina przygotowuje się do działań,
zmierzających do poprawienia estetyki miejsc publicznych w gminie, siłami pracowników
referatu gospodarki komunalnej. Prace rozpoczną się od kwietnia. Zbyt wielu pracowników nie
ma, a pamiętajmy, że główną działalnością ekipy jest dbanie o sieci wod-kan. Dlatego też nie
wyklucza wzmocnienia osobowego w referacie. Na następnych komisjach przedstawi swoją wizję
funkcjonowania takiej brygady i zamierzenia do realizacji na maj i czerwiec. Podkreślił, że na
dofinansowanie do tych inwestycji nie możemy liczyć.
Radna Bożena Szczepańska zapytała kiedy zostanie postawiony płot przy boisku w Kalinowie.
Wójt odpowiedział, że dzisiaj zostały złożone dokumenty w Starostwie Powiatowym.
W pierwszej kolejności stanie płot przy ośrodku zdrowia - obecnej „zerówce” w Ołoboku,
a później w Kalinowie. Będziemy te inwestycje wykonywać systemem gospodarczym i jeśli się
on sprawdzi to trzeba będzie go wzmocnić.
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały w sprawie ustalenia
opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Skąpe. W wyniku głosowania
projekt został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany (opinia w załączeniu).
7) Sekretarz Alicja Hoppen-Anyszko omówiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie umów dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Poinformowała, że projekty
przygotowywane są w oparciu o wpływające wnioski. W tym przypadku wnioski dotyczą
przedłużenia dzierżaw na garaże lub ogródki rekreacyjne.
Wójt dodał, że od tego dnia uchwały dot. dzierżaw będą referowane prze urzędnika. W związku
z ochrona danych osobowych nie możemy podawać nazwisk potencjonalnych wnioskodawców,
dlatego też pracownik dokładnie będzie tłumaczył, gdzie położone są tereny.
Radny Mariusz Kuźmicz podkreślił, że dzierżawy miały być konsultowane z sołtysami
konkretnych miejscowości.
Inspektor Urzędu Gminy Joanna Leśna-Kuś omówiła dokładnie każdą z dzierżaw ujętych
w projekcie uchwały.
Radny Krzysztof Janowicz zapytał czy droga leśna do bloków przy ulicy Wojciechowskiego
w Ołoboku została przekazana gminie.
Inspektor Joanna Leśna-Kuś przyznała, że droga została wydzielona ale intencja wydzielenia nie
jest znana. W najbliższym czasie odbędzie się spotkanie z przedstawicielami nadleśnictwa i być
może wtedy sprawa się wyjaśni.
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały w sprawie ustalenia
opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Skąpe. W wyniku głosowania
projekt został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany (opinia w załączeniu).
8) Wójt Zbigniew Woch omówił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie terenów zabudowy
mieszkaniowej, budowy pola golfowego, budynków oraz infrastruktury technicznej
w miejscowości Kalinowo, gmina Skąpe. Poinformował, że plan zagospodarowania pola
golfowego powstał na przełomie 2009-2010 r. Wykonany był na mocy listu intencyjnego
podpisanego pomiędzy inwestorem i gminą. Właściciel postanowił zmienić lokalizację
niektórych obiektów i wystąpił z wnioskiem o zmianę planu. Wójt wspomniał, że we
wspomnianym liście intencyjnym był zapis dotyczący zwolnienia z podatku w przypadku
zatrudnienia określonej liczy osób lub zainwestowania w inwestycję określonej kwoty. Kolejnym
warunkiem było złożenia przez inwestora wniosku o zwolnienie z podatku. Wyjaśnił, że inwestor
nigdy nie skorzystał ze zwolnienia z podatku. Wracając do projektu uchwały Wójt dodał, że
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nowy plan otworzy inwestorowi możliwość podjęcia dużych działań inwestycyjnych, z których
do gminy będą wpływały podatki i które stworzą dodatkowe miejsca pracy.
Radny Krzysztof Janowicz uważa, że w związku z licznymi budowami na terenie Ołoboku,
Niesulic czy właśnie Kalinowa most w Ołoboku powinien zostać wzmocniony.
Wójt ma tę świadomość, ale jeśli gmina chce pozyskiwać podatników, to inwestorzy muszą
budować, a funkcjonowanie pola golfowego będzie miało duży wpływ na gminę w następnych
latach.
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały w sprawie ustalenia
opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Skąpe. W wyniku głosowania
projekt został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany (opinia w załączeniu).
9) Sekretarz Alicja Hoppen-Anyszko omówiła projekt uchwały w sprawie programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Wyjaśniła, że gmina
każdego roku ma obowiązek przyjęcia takiego programu i z każdym rokiem jest on bardziej
szczegółowy. Tym razem musieliśmy wskazać adres schroniska, a także dane lekarza weterynarii.
W wyniku głosowania projekt został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany (opinia
w załączeniu).
10) Sekretarz Alicja Hoppen-Anyszko omówiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
powołania Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej w związku z rezygnacją
radnego Mariusz Kuźmicza.
Radny Mariusz Kuźmicz stwierdził, że praca w dwóch komisjach pochłania bardzo dużo czasu,
bo razem z sesją w miesiącu zobligowany jest do wzięcia trzech dni urlopu. Sądził, że
posiedzenia będą wzorem lat ubiegłych częściej wspólne, a wobec takiej sytuacji radni będą
musieli się zastanowić, w której komisji preferują pracę.
Radny Karol Dauksza stwierdził, że ta sytuacja dotyczy wszystkich radnych. Proponuje, aby
posiedzenia komisji w miarę możliwości były wspólne.
Wójt zauważył, że decydując się na funkcję samorządowca radni wiedzieli, z czym się wiąże ta
praca. Nie upierałby się przeciwko wspólnym komisjom, gdyby nie było to sprzeczne z prawem.
Sekretarz Alicja Hoppen-Anyszko dodała, że standardem w innych samorządach są dyskusje na
sesji a nie na komisjach i pewnie dlatego sesje tam są bardziej medialne.
Wójt na zakończenie dodał, że jeśli z pozostałych komisji także będzie wydźwięk, aby do
bieżących spraw zwoływać wspólne komisje, to przewodniczący zapewne dostosują się.
W wyniku głosowania projekt został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany (opinia
w załączeniu).
11) Sekretarz Alicja Hoppen-Anyszko omówiła projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnego
obwodu głosowania na obszarze gminy w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
W wyniku głosowania projekt został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany (opinia
w załączeniu).

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji zamknął obrady.

Krzysztof Szymczak

Protokołowała: Ilona Żalisz
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