PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji ds. Porządku Publicznego,
Spraw Komunalnych, Mieszkaniowych i Ochrony Środowiska
odbytego w dniu 23 kwietnia 2019 r.

Przewodniczący Komisji Karol Dauksza przywitał Wójta Gminy, Skarbnika Gminy,
Sekretarza Gminy, podinspektora Urzędu Bartosza Ryczka oraz zebranych radnych.
Poinformował, że na stan 6 radnych, obecnych jest 3 członków. Następnie przedstawił
porządek posiedzenia, do którego nie wniesiono zmian i który przedstawia się następująco:
1. Analiza lokalizacji inwestycji oświetlenia ulicznego do realizacji w 2019 r.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a. zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2019 rok,
b. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Skąpe na lata 2019-2030,
c. przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji,
d. udzielenia Powiatowi Świebodzińskiemu pomocy finansowej,
e. zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów
i określenia wysokości ich wynagrodzenia,
f. wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżaw w trybie bezprzetargowym,
g. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobów mienia gminnego
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, której dysponentem jest
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa,
h. wykazu kąpielisk na terenie Gminy Skąpe w 2019 roku,
i. określenia sezonu kąpielowego w 2019 roku na terenie Gminy Skąpe.
3. Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy Skąpe z dnia
12 marca 2019 r.
4. Sprawy różne.

Ad. 1
Wójt Zbigniew Woch zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami przygotował zestawienie
dot. lokalizacji nowych punktów świetlnych na terenie gminy oraz miejsc wymagających
doświetlenia. Na wstępie poinformował, że w 2018 r. dla 10 lokalizacji składających się z 1-5
punktów świetlnych wykonano dokumentację i większość inwestycji udało się zrealizować.
Pozostały jeszcze trzy lokalizacje: w Pałcku, w Skąpem oraz w Międzylesiu (doświetlenie
drogi wyjazdowej w kierunku Przetocznicy).
Podinspektor Urzędu Bartosz Ryczek przedstawił dokładnie wszystkie lokalizacje
wynikające ze złożonych wniosków oraz wiadomych potrzeb (tabela oraz mapy lokalizacyjne
stanowią załącznik do niniejszego protokołu).
Wójt Zbigniew Woch poinformował, że Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
w budżecie na 2019 r. ma zapisaną kwotę 250 tys. zł. na przebudowę zakrętu w m.
Radoszyn (wyjazd w kierunku Świebodzina). Jak wszystkim wiadomo w tym miejscu bardzo
często dochodzi do niebezpiecznych wypadków drogowych i kolizji. Wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom ZDW gmina ze swojej strony wykona oświetlenie, aby tym samym
kompleksowo zadbać o bezpieczeństwo w tym miejscu. Wójt dodał, że średnia kwota
wykonania oświetlenia w 1 lokalizacji systemem gospodarczym oscyluje w granicach ok. 4-8
tys. zł w zależności od liczby punktów świetlnych w jednej lokalizacji. W budżecie gminy na
2019 r. zapisana jest kwota 80 tys. zł. Ponieważ w ramach posiadanych środków nie uda się
wykonać wszystkich zadań, Wójt zaproponował, aby w 2019 r. zlecić wykonanie
dokumentacji dla następujących lokalizacji:
1) Ołobok ul. Łąkowa,
2) Ołobok ul. Polna,
3) Skąpe 20A,
4) Węgrzynice 50,
5) Radoszyn wyjazd w kierunku Świebodzina,

6) Ołobok ul. Chrobrego,
7) Zawiszę przy kaplicy.
Wójt poinformował radnych, że postawienie lampy zasilanej energią słoneczną to koszt ok.
7 tys. zł. Na tego typu punkty nie jest potrzebne pozwolenie na budowę. W przypadku naszej
gminy takie rozwiązanie mogłoby się sprawdzić dla uzupełnienia luki w istniejącym
oświetleniu (bez konieczności jego dalszej rozbudowy) np. w m. Podła Góra przy kaplicy.
Radna Ewa Kasprzak zapytała czy w związku z wykonaną dokumentacją na
postawienie oświetlenia ulicznego w Międzylesiu (wyjazd na Przetocznicę), przewidziana jest
tam realizacja inwestycji.
Wójt Zbigniew Woch wyjaśnił, że proponując do zaopiniowania lokalizacje, kierował
się w głównej mierze liczbą nieruchomości i osób je zamieszkujących. Miejsce, o którym
wspomniała radna, dotyczy wykonania oświetlenia - 2 lamp dla jednej nieruchomości.
Jednak wydaje się logicznym, że dokumentacja już wykonana powinna być zrealizowana
priorytetowo w ramach środków z budżetu 2019 r.
Do zaproponowanych przez Wójta propozycji wykonania dokumentacji oświetlenia
ulicznego w 2019 r. radni nie wnieśli uwag i w wyniku głosowania zostały one pozytywnie
zaopiniowane.
Ad. 2
a. Skarbnik Gminy Brygida Sewohl omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały
budżetowej gminy Skąpe na 2019 r.
W planie dochodów:
- zwiększono wpływy z dotacji celowych w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a
i b ustawy w związku z rozliczeniem projektu pn. "Zwiększenie miejsc rekreacji w Gminie
Skąpe poprzez budowę ciągu rowerowego w miejscowości Kalinowo oraz budowę
odcinka rowerowej ścieżki turystycznej w miejscowości Ołobok". Inwestycja została
zrealizowana w 2018 roku. Kwota zrefundowanych środków wynosi 243.066,00zł
(Całkowity koszt inwestycji 477.202,53zł).
- zmniejszono wpływy ze sprzedaży mienia o kwotę 453.277,25zł.
W planie wydatków:
- zmieniono nazwę zadania i zwiększono wydatki na dotację dla Powiatu
Świebodzińskiego do kwoty 952.788,75zł. Środki przeznacza się na partycypację
kosztów "Przebudowy drogi powiatowej nr 1225F odcinek Rokitnica-Węgrzynice".
Inwestycja realizowana jest przez Powiat ze wsparciem środków zewnętrznych.
- wprowadzono zadanie pn. "Budowa remizy strażackiej dla OSP w miejscowości
Darnawa". W roku 2019 planuje się przygotowanie dokumentacji projektowej,
szacunkowy koszt 15.000,OOzł. Roboty budowlane planuje się na lata 2020-2021, co
uwzględniono w WPF Gminy Skąpe.
- pozostałe zmiany wynikają z korekty rozdysponowania środków z funduszów sołeckich
miejscowości: Cibórz, Międzylesie, Zawiszę, Rokitnica.
W planie rozchodów zmniejszono wykup obligacji o 580.000,OOzł, w związku
z rezygnacją z emisji planowanej w roku 2018. W związku ze zmianą planowanego
deficytu, zmieniono limity zaciąganych zobowiązań, a w związku z nowelizacją ustawy
o finansach publicznych wprowadzono upoważnienie dla organu wykonawczego
dotyczącego możliwości zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków
europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków
europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie
pogorszą wyniku budżetu,
c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.”
Wprowadzone upoważnienie ułatwi możliwość szybszego ubiegania się o środki unijne,
bez konieczności zwoływania sesji Rady Gminy.
Zaktualizowano załączniki:
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nr 1 - dochody
nr 2 - wydatki
nr 3 - przychody i rozchody
nr 7 - dotacje
nr 8 - fundusz sołecki
nr 10 - wydatki majątkowe
Do przesłanego radnym projektu uchwały Skarbnik zaproponowała wprowadzenie
dodatkowych zmian:
- zwiększenie o 10.000,00zł dochodów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów
alkoholowych i wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi. W związku z tym
zaktualizowano załącznik nr 5 do Uchwały;
- zmianę odpowiednio dochodów i wydatków oraz przenumerowanie załączników do
projektu.
W wyniku głosowania komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt ww.
uchwały (opinia w załączeniu).
b. Skarbnik Gminy Brygida Sewohl omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na lata 20192030.
Wyjaśniła, że w zaktualizowano załącznik nr 1 w związku ze złożeniem sprawozdań za
2018 rok oraz zmianami w budżecie w roku 2019, a także planami na kolejne lata.
W szczególności zmniejszono plan rozchodów roku 2019 oraz zaktualizowano
planowaną kwotę długu w latach 2019-2030, w związku z rezygnacją z części emisji
obligacji w roku 2018 oraz planem emisji na rok 2019.
W załączniku nr 2 wprowadzono przedsięwzięcie pn. "Budowa remizy strażackiej
dla OSP w miejscowości Darnawa". Limit wydatków w 2019 roku wynosi 15.000,00zł
i dotyczy przygotowania dokumentacji projektowej, rok 2020 limit 50.000,00zł
i 2021 limit 100.000,00zł - środki te planuje się przeznaczyć na roboty budowlane.
Dodatkowo:
- w pozycji 5.1.1.2
w roku 2020 wpisano kwotę 183 795,67zł, które stanowią wykup wyemitowanych
w 2017 roku obligacji przeznaczonych na wkład krajowy przedsięwzięcia pn.
"Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Skąpe" współfinansowanego
z budżetu Unii Europejskiej (umowa o dofinansowanie projektu, nr umowy
RPLB.03.02.01-08-0023/18-00 z dnia 19.12.2016r.)
w latach 2021, 2022, 2023 wpisano po 500.000,00zł, w roku 2024 kwotę 1.000.000,00zł,
są
to
środki
przeznaczone
na
wykup
obligacji
wyemitowanych
w 2018 roku oraz planowanych do wyemitowania w 2019 roku z przeznaczeniem
na wkład krajowy przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa systemu wodno-ściekowego
w aglomeracji Skąpe" współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej.
- w pozycji 2.1.3.1.2
w roku 2019 wpisano kwoty odsetek od obligacji wyemitowanych w 2017 roku
na wkład krajowy przedsięwzięć pn.: "Termomodernizacja budynków oświatowych
w Gminie Skąpe", dodatkowo w latach 2019-2024 wpisano kwoty odsetek
od obligacji wyemitowanych i planowanych do wyemitowania na wkład krajowy
przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa systemu wodno-ściekowego w aglomeracji Skąpe"
współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej.
W wyniku głosowania komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt ww.
uchwały (opinia w załączeniu).
c. Skarbnik Gminy Brygida Sewohl omówiła projekt uchwały w sprawie przekazania
środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji. Poinformowała, że na poprzedniej
sesji radni wyrazili zgodę na wsparcie dla Komedy Powiatowej Policji w wysokości 6 tys.
zł. z przeznaczeniem na rekompensatę za ponadnormatywny czas służby Policjantów.
Środki będą mogły zostać przekazane w sytuacji podjęcia przedłożonej uchwały.
W wyniku głosowania komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt ww.
uchwały (opinia w załączeniu).

3

d. Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko omówiła projekt uchwały w sprawie udzielania
Powiatowi Świebodzińskiemu pomocy finansowej. Wyjaśniła, że w związku z informacją
o otrzymanym przez Powiat Świebodziński dofinansowaniu z Programu Dróg Krajowych
na lata 2014-2023 inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1225 F odcinek
Rokitnica-Węgrzynice” Powiat Świebodziński ogłosił postępowanie przetargowe,
w wyniku którego wyłoniono najkorzystniejszą ofertę w wysokości 3.811.155,00zł.
Zważywszy na wcześniejsze ustalania pomiędzy Gminą Skąpe a Powiatem
Świebodzińskim o współfinansowaniu inwestycji, Gmina Skąpe będzie partycypowała
w kosztach inwestycji w wysokości 50 % wkładu własnego. Ponieważ Powiat
Świebodziński nie posiada jeszcze podpisanej umowy na dofinansowanie zadania,
przyjęto wskaźnik dofinansowania inwestycji z programu w wysokości 50%. Przy tych
założeniach maksymalna pomoc finansowa Gminy Skąpe wynosi 952.788,75zł
natomiast ostateczna kwota pomocy będzie znana dopiero po podpisaniu umowy na
dofinansowanie inwestycji z Wojewodą Lubuskim i zostanie uwzględniona w umowie
między Gminą Skąpe a Powiatem Świebodzińskim, z zachowaniem wcześniejszych
ustaleń.
W wyniku głosowania komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt ww.
uchwały (opinia w załączeniu).
Wójt Zbigniew Woch kierując słowa do radnego z miejscowości Węgrzynice Pana
Jerzego Pawelskiego poinformował, że w związku z koniecznością przeprofilowania łuku
budowanego chodnika, zwiększy się koszt jego dofinansowania i w związku z tym zakup
agregatu prądotwórczego do hydroforni w Węgrzynicach zostanie odłożony w czasie.
e. Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko omówiła projekt uchwały w sprawie
zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów
i określenia wysokości ich wynagrodzenia. Poinformowała, że w podjętej uchwale
pominięto zapisy dotyczące wynagrodzenia za inkaso w sytuacji poboru wyższych kwot,
które to unormowania funkcjonowały dotychczas. W związku z powyższym
wprowadzono zapis jak w § 2 przedłożonego projektu. Jednocześnie zwiększono z 8 na
12% wynagrodzenie za inkaso w m. Zawisze-zgodnie z obecnie obowiązującą
wysokością.
W wyniku głosowania komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt ww.
uchwały (opinia w załączeniu).
f. Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko mówiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie umów dzierżaw w trybie bezprzetargowym. Poinformowała, że
wszystkie lokalizacje dotyczą m. Cibórz i są to kolejne umowy dot. dzierżaw na cele
rekreacyjne, składowe lub ogródki.
W wyniku głosowania komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt ww.
uchwały (opinia w załączeniu).
g. Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko mówiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na nieodpłatne nabycie do zasobów mienia gminnego nieruchomości stanowiącej
własność Skarbu Państwa, której dysponentem jest Krajowy Ośrodek Wsparcia
Rolnictwa. Poinformowała, że przejęcie ww. działki miałoby istotne znaczenie dla
zabezpieczenia ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa mieszkańców poprzez
wybudowanie w Darnawie nowoczesnej remizy dla Ochotniczej Straży Pożarnej.
Budynek oraz jego wyposażenie będzie spełniało wszelkie obecnie obowiązujące
standardy dla obiektów przeznaczonych do realizacji ww. celów. Przedstawiony projekt
uchwały jest odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców.
Wójt Gminy Zbigniew Woch dodał,
że jednostka OSP z Darnawy mocno się
zaktywizowała w przeciwieństwie do jednostki z Rokitnicy, która chyba powoli wygasa.
W wyniku głosowania komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt ww.
uchwały (opinia w załączeniu).
h. Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko mówiła projekt uchwały w sprawie wykazu
kąpielisk na terenie Gminy Skąpe w 2019 roku. Poinformowała, że wzorem ubiegłego
roku do Wójta Gminy Skąpe złożone zostały dwa wnioski o utworzenie kąpielisk. Oba
wnioski złożył organizator - Gmina Skąpe. W związku z powyższym opracowano projekt
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i.

uchwały, gdzie w wykazie kąpielisk zamieszczono wydzielony fragment wód
powierzchniowych na których Wójt Gminy Skąpe planuje utworzyć kąpieliska, dla
których organizatorem będzie Gmina Skąpe. Kąpielisko Nr 1 zlokalizowane przy plaży
gminnej tzw. lumelowskiej, a Kąpielisko Nr 2 przy plaży gminnej tzw. policyjnej. Projekt
uchwały, wraz z wnioskami i dokumentami został przekazany do zaopiniowania Wodom
Polskim, właścicielowi wód oraz właściwemu organowi Inspekcji Ochrony Środowiska
i Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu. W ustawowym terminie
wpłynęły pozytywne opinie z ww. instytucji.
W wyniku głosowania komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt ww.
uchwały (opinia w załączeniu).
Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko mówiła projekt uchwały w sprawie określenia
sezonu kąpielowego w 2019 roku na terenie Gminy Skąpe. Wyjaśniła, że corocznie do
20 maja Rada Gminy określa w drodze uchwały sezon kąpielowy, który może trwać od
1 czerwca do 30 września. Z uwagi na fakt spełnienia wymogów dotyczących
zabezpieczenia kąpielisk m.in. związanych z zatrudnieniem ratowników proponuje się,
aby kąpieliska na terenie Gminy Skąpe były otwarte od 1 lipca do 31 sierpnia.
W wyniku głosowania komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt ww.
uchwały (opinia w załączeniu).

Ad. 3

Przewodniczący Komisji Karol Dauksza poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu
wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy Skąpe z dnia 12 marca 2019 r.
w wyniku głosowania protokół został jednogłośnie przyjęty.
Ad. 4
Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko poinformowała radnego Jerzego
Pawelskiego, że w związku z jego interpelacją dot. zmiany organizacji ruchu na
skrzyżowaniu w m. Węgrzynice, Starostwo Powiatowe w Świebodzinie przygotowuje
projektu organizacji ruchu. W związku z tym, że wykonuje to siłami własnych pracowników
niestety przedłuża się to trochę w czasie.
Wójt Zbigniew Woch poinformował, że jednym z tematów posiedzenia miała być
aktualizacja listy oczekujących na przydział lokalu z zasobów gminnych. Niestety nie udało
się uzyskać odpowiedzi od wszystkich wnioskujących, więc temat musi zostać przesunięty
na kolejne posiedzenie.

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Karol Dauksza
zamknął obrady.

Przewodniczący Komisji

Karol Dauksza

Protokołowała: Ilona Żalisz
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