XXX sesja Rady Gminy
w Przewozie
w dniu 11 października 2018 r.
Pkt 1. Otwarcie obrad XXX sesji Rady Gminy w Przewozie.
Przewodnicząca rozpoczęła obrady o godzinie 10.05. Nieobecny na rozpoczęciu obrad był
radny Adrian Przybyłek.
Pkt 2. Uchwalenie porządku obrad XXX sesji Rady Gminy w Przewozie.
Wójt poprosił o wykreślenie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty
pedagogicznego i doradcy zawodowego zatrudnianych w placówkach oświatowych Gminy
Przewóz.
Wójt wnioskował o dopisanie do porządku obrad dwóch projektów uchwał:
- w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
udzielających schronienie osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym,
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Przewóz.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poprosiła o możliwość odczytania w pkt 11 protokołu
z kontroli przeprowadzonej przez Komisję.
Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad porządkiem obrad wraz z zaproponowanymi
zmianami. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie – 14 głosów za.
Pkt 3. Przyjecie protokołu z XXIX sesji Rady Gminy w Przewozie.
Na sali został wyłożony protokół z XXIXI 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 XXIX sesji głosowało 14 radnych, przeciw 0,
wstrzymujących się 0.
Przewodnicząca zarządziła przerwę w obradach.
Na obrady przybył radny Przybyłek.
Przewodnicząca wznowiła obrady o godzinie 10.15.
Pkt 4. Wnioski i interpelacje.
Radna Pankowska wnioskowała o wprowadzenie zwolnienie z opłaty od posiadania psa dla
osób, które prowadza działalność na swojej posesji.
Radna przekazała również prośbę mieszkańców w sprawie kursu autobusu szkolnego na
koniec miejscowości Lipna.
Radna Michalak zgłosiła, że nowo postawione lampy oświetlenia ulicznego w Piotrowie nie

świecą.
Pkt 5. Informacja z przygotowania placówek oświatowych z terenu gminy do rozpoczęcia
roku szkolnego 2018/2019.
Dyrektor Przedszkola pani Kornela Wołujewicz przedstawiła informację dotycząca
przygotowania placówki.
Informację odnośnie przygotowania Szkoły Podstawowej w Przewozie oraz szkół filialnych
do rozpoczęcia roku szkolnego przedstawił Dyrektor placówki – pan Mirosław Pieńkowski.
Radny Staniek poparł konieczność doposażenia szkół w odpowiedni sprzęt komputerowy.
Dyrektor placówki osobiście szuka sprzętu po cenach okazyjnych. Ostatnim razem zakupiono
sprzęt po leasingowy. Okazało się to bardzo dobrym rozwiązaniem.
Dyrektor poinformował, że priorytetową sprawą jest wymiana instalacji elektrycznej
w budynku szkoły. Sukcesywnie jest to realizowane. Nie ma możliwości kompleksowej wymiany
ponieważ to duże koszty, a środki w budżecie są ograniczone.
Pkt 6. Sprawozdanie z działalności Wójta.
Informacja z działalności Wójta od 31 sierpnia do 11 października 2018 r.
Pkt 7. Informacja z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych.
Sprawozdanie z analizy oświadczeń majątkowych sekretarza, skarbnika i kierowników
gminnych jednostek organizacyjnych przedstawił Sekretarz Gminy.
Sprawozdanie z analizy oświadczeń majątkowych radnych gminy Przewóz składanych za
2017 r. przedstawiła Przewodnicząca Rady Gminy.
Pkt 8. Przyjecie informacji o przebiegu wykonania budżetu, planu finansowego
samorządowej instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2018 r.
W związku z tym, że na temat przebiegu wykonania budżetu dyskutowano na posiedzeniu
każdej Komisji Stałej Przewodnicząca poprosiła o odczytanie opinii RIO w Zielonej Górze.
Pozytywną opinię do wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r. odczytała pani Skarbnik.
Radni nie zadawali pytań i nie zgłaszali uwag ani zastrzeżeń do sprawozdania.
Salę obrad opuścił radny Serwatka.
Za przyjęciem informacji głosowało 14 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0.
Pkt 9. Podjęcie uchwał.
Wszystkie projekty uchwał były omawiane na wszystkich posiedzeniach Komisji Stałych.
Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad projektami.
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 XXX/235/2018.

Na salę obrad wrócił radny Serwatka.
Za przyjęciem projektu uchwały Nr II/15/2002 Rady Gminy w Przewozie z dnia 6 grudnia
2002 r. w sprawie Statutu Gminy Przewóz głosowało 15 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0.
Uchwała otrzymała Nr XXX/236/2018.
Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielającym schronienie osobom tego pozbawionym,
w tym osobom bezdomnym głosowało 15 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała
otrzymała Nr XXX/237/2018.
Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przewóz głosowało 15
radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała otrzymała Nr XXX/238/2018.
Pkt 10. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
Odnośnie zwolnienia przedsiębiorców prowadzących działalność na swojej posesji z opłaty
za posiadanie psa, to faktycznie jest możliwe wprowadzenie takiej opcji.
W sprawie zmiany kursu autobusu to będą rozmowy z przewoźnikiem.
Awarie oświetlenia są zgłaszane na bieżąco.
Pkt 11. Sprawy różne.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała protokół z kontroli w zakresie wydatkowania
środków publicznych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Przewozie.
Radna Staniak zapytał na jakim etapie jest realizacja programu na usuwanie azbestu.
Kierownik Referatu Gospodarki poinformował, że nie zgłosiła się żadna firma do wykonania
zlecenia. W związku z tym będzie ponownie wyłaniany wykonawca.
Radny Kamiennik zgłosił konieczność usunięcia drzew (topoli) w Potoku przy drodze
gminnej.
Pkt 12. Zamknięcie obrad XXX sesji Rady Gminy w Przewozie.
Przewodnicząca zakończyła obrady o godzinie 11.21.
Protokołowała Magdalena Mikitiuk

