Protokół z XXIX sesji
Rady Gminy w Przewozie
w dniu 30 sierpnia 2018 r.
Pkt 1. Otwarcie obrad XXIX sesji Rady Gminy w Przewozie.
Przewodnicząca rozpoczęła posiedzenie o godzinie 10.03. Nieobecny na posiedzeniu był
radny Ryszard Femlak, radny Adrian Przybyłek, radna Dorota Maszkowska oraz radna Irena
Rzymska.
Pkt 2. Uchwalenie porządku obrad XXIX sesji Rady Gminy w Przewozie.
Wójt wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad dwóch uchwał:
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenów położonych w obrębie wsi Dąbrowa Łużycka, Potok i Przewóz, gmina
Przewóz,
- w sprawie emisji obligacji komunalnych.
Odnośnie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji Wójt wyjaśnił, że na prośbę radnych
dodaje się w tytule słowo komunalnych.
Projekt z wprowadzoną zmianą radni otrzymali.
Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad porządkiem obrad z zaproponowanymi
zmianami. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie – 11 głosów za.
Pkt 3. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy w Przewozie.
Na sali został wyłożony protokół z XXVIII 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 XXVIII sesji głosowało 11 radnych, przeciw 0,
wstrzymujących się 0.
Pkt 4. Wnioski i interpelacje.
Wnioski pisemne złożyli:
- radna Grażyna Michalak
- radna Monika Pankowska wspólnie z radnym Adamem Klisowskim.
Radny Staniek wnioskował o dokonanie odpowiedniego podziału grup w przedszkolu,
mając na uwadze wiek dzieci.
Radna Pankowska wnioskowała ponownie o zamontowanie klimatyzacji na sali w Lipnej.
Radna Michalak poprosiła o pomoc przy zmotywowaniu właściciela terenu przy zakładzie
drzewnym w Piotrowie do uprzątnięcia tego terenu.
Radny Bąk zgłosił, że na ul. Podmiejskiej w Przewozie, przy posesji nr 7, korzenie drzew

podniosły drogę.
Radna Michalak poinformowała, że na cmentarzu w Piotrowie klika drzew zostało
zaatakowane przez korniki i należy je wyciąć. Wójt odpowiedział, że Nadleśnictwo musi
wystosować oficjalne pismo do Urzędu Gminy żeby można było rozpocząć procedurę usunięcia
tych drzew.
O godz. 10.10. Przewodnicząca zarządziła przerwę.
Przewodnicząca wznowiła obrady o godz. 10.25.
Pkt 5. Informacja z działalności Wójta
Wójt przedstawił informację z działalności za okres od 15 czerwca do 30 sierpnia 2018 r.
Pkt 6. Podjęcie uchwał.
Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad projektami omawianymi wcześniej na
wszystkich Komisjach Stałych.
Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i
w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania miejsc oraz ograniczeń czasowych sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych dla terenu Gminy Przewóz głosowało 11 radnych, przeciw 0,
wstrzymujących się 0. Uchwała otrzymała Nr XXIX/228/2018.
Za przyjęciem projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie
Gminy Przewóz głosowało 11 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała otrzymała Nr
XXIX/229/2018.
Za przyjęciem projektu w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/194/2017 Rady Gminy
w Przewozie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych głosowało 11
radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała otrzymała Nr XXIX/230/2018.
Za przyjęciem projektu 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 10
radnych, przeciw 0, wstrzymujący się 1. Uchwała otrzymała Nr XXIX/231/2018.
Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/195/2017 Rady
Gminy w Przewozie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
na lata 2018 – 2026 głosowało 10 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 1. Uchwała otrzymała
Nr XXIX/232/2018.
Przy projekcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych pani Skarbnik wskazała
zmianę jaką wprowadzono w tytule projektu, czyli dołożono słowo „komunalnych” oraz
poinformowała, że w § 6. pkt 2 należało sprostować błąd pisarki w zakresie roku. Za przyjęciem
projektu uchwały głosowało 10 radnych, przeciw 1, wstrzymujących się 0. Uchwała otrzymała
Nr XXIX/233/2018.

Radni pytali kiedy będzie uruchomiona pierwsza transza z obligacjami. Pani Skarbnik
odpowiedziała, że pierwszą inwestycją będzie przebudowa dróg gminnych w miejscowościach
Lipna i Bucze. Więc pierwsze płatności na pewno będą już w październiku.
Radny Staniek zapytał na co były zaciągane w latach wcześniejszych kredyty. Pani Skarbnik
odpowiedziała, że przede wszystkim na spłatę zobowiązań.
Radny Polus zapytał jakie były przesłanki do tego, aby na terenie gminy nie wybudować
boiska Orlik. Wójt odpowiedział, że to bardzo kosztowna inwestycja, a poza tym jest hala sportowa,
z której wiele osób korzysta. Wiadomo tez jak jest w rzeczywistości, jak nie ma orlika to wszyscy
chcą, a jak by powstał to nie miałby kto korzystać, tak jak z obecnie istniejących.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie wsi Dąbrowa Łużycka, Potok
i Przewóz, gmina Przewóz omówił Kierownik Referatu Gospodarki pan Mariusz Szlachetka.
Wyjaśnił, że działki te położone są w Potoku. Na jednej ma zostać wybudowana oczyszczalnia
ścieków. Druga działka to własność osoby prywatnej, która wnioskowała o zmianę przeznaczenia
działki.
Za przyjęciem projektu głosowało 11 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała
otrzymała Nr XXIX/234/2018.
Pkt 7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad wnioskami pisemnymi.
Za przyjęciem wniosku radnej Michalak głosowało 11 radnych.
Za przyjęciem wspólnego wniosku radnej Pankowskiej i radnego Klisowskiego głosowało 11
radnych.
Przewodnicząca poprosiła Wójta o udzielenie odpowiedzi na wnioski ustne zgłaszane przez
radnych.
Odnośnie reorganizacji pracy przedszkola były by to duże zmiany. Wiązało by się to
z utworzeniem nowego oddziału, a tym samym zatrudnieniem nowego nauczyciela, a może nawet
dwóch.
Radny Bąk zapytał jak będzie ze szkołą w Lipnej. Wójt odpowiedział, że jest bardzo mało
dzieci co nie rokuje dobrze na przyszłe lata.
Kwestia zamontowania klimatyzacji w sali w Lipnej zostanie zrealizowana, ale na chwilę
obecną nie ma w budżecie środków, które można byłoby przeznaczyć na ten cel.
Kwestie uprzątnięcia terenu za zakładem drzewnym w Piotrowie były już kiedyś poruszane.
Niestety nie można wpłynąć w jakikolwiek sposób na działania prywatnych właścicieli działek.
Odnośnie wycięcia drzew na cmentarzu w Piotrowie Wójt wyjaśnił, że sprawa zostanie
rozstrzygnięta z Nadleśnictwem.

Pkt 8. Sprawy różne.
Wójt poinformował, że kilka z wniosków o dofinansowanie środkami unijnymi, które
zostały złożone nadal czekają na rozpatrzenie. Są to np. dwa projekty na rewitalizację parku,
budowa boiska wielofunkcyjnego.
Radny Staniek poprosił, aby rzetelnie pilotować sprawę internetu światłowodowego, żeby
inwestycja została zrealizowana w każdej miejscowości gminy, tak jak zakładano na początku.
Pkt 9. Zamkniecie XXIX sesji Rady Gminy w Przewozie.
Przewodnicząca zakończyła obrady o godz. 11.19.

Protokołowała Magdalena Mikitiuk

