Protokół z XXVIII sesji
Rady Gminy w Przewozie
w dniu 14 czerwca 2018 r.
Pkt 1. Otwarcie obrad XXVIII sesji Rady Gminy w Przewozie.
Przewodnicząca rozpoczęła posiedzenie o godzinie 10.05. Nieobecny na posiedzeniu był
radny Adrian Przybyłek.
Na salę obrad przybył mieszkaniec miejscowości Lipna, aby zaprosić radnych i Wójta na
spotkanie z mediami w sprawie zorganizowania nauki dzieciom w klasie I Szkoły Filialnej
w Lipnej.
Pkt 2. Uchwalenie porządku obrad XXVIII sesji Rady Gminy w Przewozie.
Wójt wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad trzech uchwał:
- w sprawie ustalenia wysokości dopłaty do ceny 1 m 3 wody dostarczanej i 1 m3 ścieków
odbieranych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Przewozie
- w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sanice
- w sprawie zmiany uchwały Nr I/6/2014 Rady Gminy w Przewozie z dnia 1 grudnia 2014 r.
w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poprosiła o możliwość odczytania przy pkt 11.
protokołu z kontroli przeprowadzonej przez Komisję w Ośrodku Pomocy Społecznej.
Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad porządkiem obrad z zaproponowanymi
zmianami. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie – 14 głosów za.
Pkt 3. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Gminy w Przewozie.
Na sali został wyłożony protokół z XXVII sesji, aby radni mogli zapoznać się z jego treścią.
W związku z tym, że nie było ze strony radnych żadnych uwag do protokołu Przewodnicząca
zarządziła głosowanie. Za przyjęciem protokołu z XXVII sesji głosowało 14 radnych, przeciw 0,
wstrzymujących się 0.
Pkt 4. Wnioski i interpelacje.
Wnioski pisemne złożyli:
- radna Monika Pankowska wspólnie z radnym Adamem Klisowskim,
- radna Renata Staniak wspólnie z radnym Marianem Polusem.
Radna Maszkowska wnioskowała o wykoszenie poboczy dróg powiatowych, a także
o możliwość postawienia sygnalizacji świetlnej na odcinku remontowanej drogi w Piotrowie.
Radna Pankowska wnioskowała o dostawienie dodatkowego kosza przy remizie w Lipnej
oraz dodatkowego pojemnika na papier.
Radny Kamiennik zawnioskował, aby zabrać z Potoku pojemnik na odpady BIO bo

mieszkańcy nie pilnują przy nim porządku.
Radna Staniak zgłosiła konieczność przycięcia gałęzi, które haczą o linie energetyczne.
Radny Femlak wnioskował o wykoszenie trawy i naprawę lampy oświetleniowej w wąwozie
prowadzącym na ul. Spacerową w Przewozie.
Radna Maszkowska wnioskowała o naprawę lampy oświetlenia ulicznego w Piotrowie przy
posesji nr 5.
Radna Staniak poprosiła o zakup Randapu, żeby móc spryskać chodnik w Sanicach.
Pkt 5. Informacja z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Przewozie.
Sprawozdanie z działalności Ośrodka przedstawiła p.o. Kierownika OPS pani Barbara
Kicuła.
Radny Staniek zapytał względem jakich kryteriów przyznaje się dofinansowanie
dożywiania.
Pani Kicuła wyjaśniła, że dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 514 zł, ale do
dochodu nie jest wliczane świadczenie 500+ .
Radny Polus zapytał kto może ubiegać się o Kartę Dużej Rodziny oraz jakie korzyści są
z jej posiadania.
KDR przyznawana jest na wiosek rodzinom wielodzietnym. Posiadanie jej uprawnia do
różnego rodzaju zniżek, m.in. w instytucjach kulturalnych, sportowych, sklepach, marketach,
stacjach paliw, przy korzystaniu z transportu zbiorowego, itp.
Radni zapytali również jak wygląda sprawa dłużników alimentacyjnych.
Środków z Funduszu Alimentacyjnego wypłaca się dużo. Niestety ściągalność od dłużników
alimentacyjnych jest bardzo mała pomimo zachowania wszelkich procedur i starań żeby jednak ją
zwiększyć.
Pkt 6. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Przewóz za 2017 r.
Informację przedstawił Wójt.
Wójt ustosunkował się do sytuacji w szkole w Lipnej. Najprawdopodobniej nie będzie
zorganizowana nauka w pierwszej klasie ponieważ rodzice zapisują swoje dzieci od razu do szkoły
w Przewozie bo mają prawo wyboru. W związku z czym nie jest opłacalne utworzenie klasy dla 4
uczniów.
Pkt 7. Informacja z wykorzystania środków unii europejskiej.
Informację z tego zakresu przedstawiła pani Skarbnik.
Pkt 8. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 r. oraz informacji o stanie mienia
komunalnego gminy Przewóz. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium .
Przewodnicząca Rady poinformowała, że materiały dotyczące sprawozdania z wykonania
budżetu za 2017 r., informację o stanie mienia komunalnego, sprawozdanie roczne z wykonania

planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz sprawozdanie finansowe za 2017 r. zostało
przedłożone Radzie Gminy w Przewozie w terminie.
Przewodnicząca powiedziała, że wyżej wymienione materiały zostały omówione już na
wszystkich posiedzeniach Komisji Stałych Rady. Następnie Przewodnicząca zapytała czy radni
mają pytania lub uwagi do przedstawionych sprawozdań. Radni nie mieli pytań i nie zgłaszali
uwag.
Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej – Grażynę Michalak
o przedstawienie opinii w sprawie sprawozdania Wójta Gminy Przewóz z wykonania budżetu za
2017 r. Komisja wyraziła pozytywną opinię o realizacji budżetu gminy w 2017 r.
Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o zapoznanie radnych z uchwałą Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie wydania opinii
o przedłożonym przez Wójta Gminy Przewóz sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 r. Izba
pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie.
Następnie Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej
w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Przewóz. Komisja wnioskowała o udzielenie
absolutorium Wójtowi Gminy. Wniosek przedstawiła Przewodnicząca Komisji.
Dalej Przewodnicząca Rady odczytała treść uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej.
Odczytana opinia była pozytywna.
Salę obrad opuścił radny Krzysztof Serwatka.
Skarbnik Gminy przedstawiła treść uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 r. Radni nie
zadawali pytań do projektu. Przewodnicząca zarządziła głosowanie. Za przyjęciem projektu
uchwały głosowało 13 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała otrzymała
Nr XXVIII/219/2018.
Na salę obrad wrócił radny Krzysztof Serwatka.
Kolejny projekt uchwały dotyczył absolutorium. Jego treść odczytała Skarbnik Gminy.
Radni nie mieli uwag. Przewodnicząca zarządziła głosowanie. Za przyjęciem projektu uchwały
głosowało 13 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 1. Uchwała otrzymała Nr XXVIII/220/2018.
Tym samym Wójt Gminy Przewóz uzyskał absolutorium.
Pkt 9. Omówienie projektów uchwał.
Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad projektami omawianymi wcześniej na
wszystkich Komisjach Stałych.
Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/196/2017 Rady
Gminy w Przewozie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Przewóz na 2018 r.

głosowało 14 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała otrzymała Nr XXVIII/221/2018.
Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Żary
o statucie miejskim na realizację zadania pn.: „Questing nową formą poznawania dziedzictwa
kulturowego Pogranicza Śląsko-Łużyckiego” głosowało 13 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się
1. Uchwała otrzymała Nr XXVIII/222/2018.
Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na mienie komunalne
Gminy Przewóz głosowało 14 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała otrzymała
Nr XXVIII/223/2018.
Przewodnicząca poprosiła o przedstawienie projektów uchwał wprowadzonych do porządku
obrad przez Wójta oraz projektu uchwały w sprawie dostarczania wody i odbioru ścieków.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków na terenie Gminy Przewóz omówił sekretarz. Wyjaśnił, że w związku z wejściem w życie
nowej ustawy prawo wodne należało dokonać zmian przede wszystkim w rozdziale 3 Regulaminu.
Wśród radnych wywiązała się dyskusja na temat sposobu odbioru ścieków przez ZGK.
Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 1.
Uchwała otrzymała Nr XXVIII/224/2018.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości dopłaty do ceny 1 m 3 wody dostarczanej i 1
m3 ścieków odbieranych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Przewozie omówił
z uzasadnieniem Sekretarz. Po zmianach przepisów stawki zatwierdza instytucja PGW Wody
Polskie. Stawki pozostaną na takim samym poziomie czyli brutto 4,74 zł i 4,49 zł. Wzrośnie
natomiast kwota dotacji. Z budżetu gminnego dopłata wynosić będzie 0,71 zł do 1 m 3. Dodatkowo
na emeryturę odchodzą pracownicy hydroforni, więc koszty poniesione na ich odprawy też mają
znaczenie przy ustaleniu stawek dotacji.
Radny Staniek powiedział, że konieczny jest zakup nowego środka transportu do wywozu
ścieków dla ZGK.
Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0.
Uchwała otrzymała Nr XXVIII/225/2018.
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Sanice omówił
z uzasadnieniem Wójt. Wyjaśnił, że dokument taki jest niezbędny przy składaniu wniosków
o dofinansowanie środkami unijnymi inwestycji takich jak np. budowa świetlicy wiejskiej.
Radny Polus zapytał o termin rozpoczęcia budowy świetlicy wiejskiej w Sanicach. Wójt
odpowiedział, że nie potrafi podać dokładniej daty bo jest to uzależnione właśnie od naboru
i rozpatrzenia wniosku przez odpowiednie instytucje.
Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0.
Uchwała otrzymała Nr XXVIII/226/2018.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr I/6/2014 Rady Gminy w Przewozie z dnia 1
grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy omówił z uzasadnieniem
Sekretarz Gminy. Wyjaśnił, że podjęto ustawę, która wytycza nowe progi dla wynagrodzeń Wójtów,
Burmistrzów, Prezydentów ich zastępców oraz Skarbników. W związku z tym należało pomniejszyć
wynagrodzenie Wójta Gminy.
Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 11 radnych, przeciw 2, wstrzymujących się 1.
Uchwała otrzymała Nr XXVIII/227/2018.
Pkt 10. Odpowiedzi na wnioski interpelacje.
Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad wnioskami pisemnymi.
Za przyjęciem wspólnego wniosku radnej Pankowskiej i radnego Klisowskiego głosowało
14 radnych.
Za przyjęciem wspólnego wniosku radnej Staniak i radnego Polusa głosowało 14 radnych.
Przewodnicząca poprosiła Wójta o udzielenie odpowiedzi na wnioski ustne zgłaszane przez
radnych.
W sprawie dodatkowych koszy na odpady w Lipnej i Potoku trzeba będzie ustalić tę kwestię
z firmą odbierającą.
Radny Serwatka poinformował, że odpady od osób prywatnych i przedsiębiorców firma
znów odbiera w tym samym czasie.
Odnośnie przycięcia gałęzi drzew zostanie wysłane zgłoszenie w tej sprawie do Rejonu
Energetycznego w Żarach.
Prace na terenie wąwozu prowadzącego na ul. Spacerową będą wykonane.
Awarie oświetlenia ulicznego zostaną zgłoszone do firmy obsługującej.
Radna Staniak poprosiła o wyczyszczenie chodnika w miejscowości Sanice.
Pkt 11. Sprawy różne.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała protokół z kontroli przeprowadzonej
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Przewozie.
Radna Renata Staniak opuściła salę obrad.
Radny Polus zapytał, czy jest taka możliwość aby SUR Przewóz przekazała lub odsprzedała
dla gminy swój budynek, z przeznaczeniem dla ZGK. Jeżeli nie to zmotywować w jakiś sposób
właścicieli do przeprowadzenia remontu tego budynku.
Pkt 12. Zamknięcie XXVIII sesji Rady Gminy w Przewozie.
Przewodnicząca zakończyła obrady o godzinie 12.13.
Protokołowała Magdalena Mikitiuk

