Protokół z V sesji
Rady Gminy w Przewozie
w dniu 25 marca 2019 r.
Pkt 1. Otwarcie obrad V sesji Rady Gminy w Przewozie.
Przewodnicząca rozpoczęła obrady o godz. 10:00.
W posiedzeniu wzięło udział 13 radnych.
Obecność na posiedzeniu przedstawiała się następująco:
1. Jarosław Borkowski
2. Angelika Hic
3. Krzysztof Karlikowski
4. Adam Klisowski
5. Dariusz Kokosza
6. Edyta Krasuska
7. Marian Kutasiewicz
8. Joanna Ostaszewska
9. Monika Pankowska
10. Adrian Przybyłek nieobecny
11. Krzysztof Serwatka
12. Grzegorz Stachera nieobecny
13. Zbigniew Staniek
14. Bogusława Szlachetka
15. Katarzyna Zdybowicz-Wójcik
Pkt 2. Uchwalenie porządku obrad V sesji Rady Gminy w Przewozie.
Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad proponowanym porządkiem obrad.
Głosowano w sprawie:
Uchwalenie porządku obrad V sesji Rady Gminy w Przewozie.
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13)
Jarosław Borkowski, Angelika Hic, Krzysztof Karlikowski, Adam Klisowski, Dariusz
Kokosza, Edyta Krasuska, Marian Kutasiewicz, Joanna Ostaszewska, Monika Pankowska,
Krzysztof Serwatka, Zbigniew Staniek, Bogusława Szlachetka, Katarzyna Zdybowicz-Wójcik
NIEOBECNI (2)

Adrian Przybyłek, Grzegorz Stachera
Pkt 3. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Gminy w Przewozie.
Przewodnicząca poinformowała, że na sali jest wyłożony projekt protokołu z IV sesji.
Zapytała czy radni wyrażają chęć zgłoszenia poprawek do projektu protokołu. Radni nie mieli
uwag.
Głosowano w sprawie:
Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Gminy w Przewozie.
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13)
Jarosław Borkowski, Angelika Hic, Krzysztof Karlikowski, Adam Klisowski, Dariusz
Kokosza, Edyta Krasuska, Marian Kutasiewicz, Joanna Ostaszewska, Monika Pankowska,
Krzysztof Serwatka, Zbigniew Staniek, Bogusława Szlachetka, Katarzyna Zdybowicz-Wójcik
NIEOBECNI (2)
Adrian Przybyłek, Grzegorz Stachera
Pkt 4. Interpelacje i zapytania.
Radny Jarosław Borkowski złożył zapytanie.
Pkt 5. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Przewóz z organizacjami
pozarządowymi w 2018 r.
Sprawozdanie przygotował i przedstawił radnym Sekretarz Gminy.
Pkt 6. Informacja z działalności Wójta Gminy Przewóz od 28 lutego do 25 marca 2019 r.
Wójt przedstawił przygotowaną informację wraz ze stosownymi wyjaśnieniami.
Pkt 7. Podjęcie uchwał.
Przewodnicząca poinformowała, że wszystkie projekty uchwał były szczegółowo omawiane
na wszystkich posiedzeniach Komisji Stałych.
a) Projekt w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przewóz w 2019 r.
Treść projektu przedstawił pan Mariusz Szlachetka Kierownik Referatu Gospodarki.
Radny Krzysztof Serwatka zapytał do kogo konkretnie odnosi się określenie „karmiciel
społeczny”. Kierownik odpowiedział, że dotyczy to osób, które zobowiążą się do dokarmiania
bezdomnych kotów.
Głosowano w sprawie:
Projekt w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przewóz w 2019 r.
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13)
Jarosław Borkowski, Angelika Hic, Krzysztof Karlikowski, Adam Klisowski, Dariusz
Kokosza, Edyta Krasuska, Marian Kutasiewicz, Joanna Ostaszewska, Monika Pankowska,
Krzysztof Serwatka, Zbigniew Staniek, Bogusława Szlachetka, Katarzyna Zdybowicz-Wójcik
NIEOBECNI (2)
Adrian Przybyłek, Grzegorz Stachera
Uchwała otrzymała Nr V/37/2019.
b) Projekt w sprawie zaopiniowania zmiany zarządzenia w sprawie ustanowienia planu
ochrony przyrody dla rezerwatu przyrody "Nad Młyńską Strugą".
Treść projektu przedstawił pan Mariusz Szlachetka Kierownik Referatu Gospodarki.
Głosowano w sprawie:
Projekt w sprawie zaopiniowania zmiany zarządzenia w sprawie ustanowienia planu ochrony
przyrody dla rezerwatu przyrody "Nad Młyńską Strugą".
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13)
Jarosław Borkowski, Angelika Hic, Krzysztof Karlikowski, Adam Klisowski, Dariusz
Kokosza, Edyta Krasuska, Marian Kutasiewicz, Joanna Ostaszewska, Monika Pankowska,
Krzysztof Serwatka, Zbigniew Staniek, Bogusława Szlachetka, Katarzyna Zdybowicz-Wójcik
NIEOBECNI (2)
Adrian Przybyłek, Grzegorz Stachera
Uchwała otrzymała Nr V/38/2019.
c) Projekt w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego w zakresie
dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023.
Treść projektu przedstawiła pani Barbara Kicuła Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej.
Głosowano w sprawie:
Projekt w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania
"Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023.
Wyniki głosowania

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13)
Jarosław Borkowski, Angelika Hic, Krzysztof Karlikowski, Adam Klisowski, Dariusz
Kokosza, Edyta Krasuska, Marian Kutasiewicz, Joanna Ostaszewska, Monika Pankowska,
Krzysztof Serwatka, Zbigniew Staniek, Bogusława Szlachetka, Katarzyna Zdybowicz-Wójcik
NIEOBECNI (2)
Adrian Przybyłek, Grzegorz Stachera
Uchwała otrzymała Nr V/39/2019.
d) Projekt w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do
przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia
pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem
"Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023.
Treść projektu przedstawiła pani Barbara Kicuła Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej.
Głosowano w sprawie:
Projekt w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania
nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup
posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem "Posiłek w szkole i w domu"
na lata 2019 - 2023.
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13)
Jarosław Borkowski, Angelika Hic, Krzysztof Karlikowski, Adam Klisowski, Dariusz
Kokosza, Edyta Krasuska, Marian Kutasiewicz, Joanna Ostaszewska, Monika Pankowska,
Krzysztof Serwatka, Zbigniew Staniek, Bogusława Szlachetka, Katarzyna Zdybowicz-Wójcik
NIEOBECNI (2)
Adrian Przybyłek, Grzegorz Stachera
Uchwała otrzymała Nr V/40/2019.
e) Projekt w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania
w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla
osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie
dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023.

Treść projektu przedstawiła pani Barbara Kicuła Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej.
Głosowano w sprawie:
Projekt w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie
posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych
wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Posiłek
w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023.
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13)
Jarosław Borkowski, Angelika Hic, Krzysztof Karlikowski, Adam Klisowski, Dariusz
Kokosza, Edyta Krasuska, Marian Kutasiewicz, Joanna Ostaszewska, Monika Pankowska,
Krzysztof Serwatka, Zbigniew Staniek, Bogusława Szlachetka, Katarzyna Zdybowicz-Wójcik
NIEOBECNI (2)
Adrian Przybyłek, Grzegorz Stachera.
Uchwała otrzymała Nr V/41/2019.
Pkt 8. Sprawy różne.
Radna Monika Pankowska zgłosiła konieczność naprawy zarwanego mostku na
drodze wojewódzkiej przy zjeździe na drogę gminną prowadzącą do remizy strażackiej
w miejscowości Lipna.
Radna zwróciła się z prośba o zamontowanie na sali w Lipnej klimatyzacji.
Radna pytała również czy kierowca autobusu szkolnego może zabierać także mieszkańców,
żeby mogli oni dojeżdżać np. do lekarza.
Pan Mariusz Szlachetka odpowiedział, że jeżeli są wolne miejsca to mieszkańcy mogą
jeździć autobusem szkolnym, ale należy kupić bilet.
Odnośnie zamontowania klimatyzacji Wójt odpowiedział, że na chwilę obecną czeka na
kosztorys od firmy z tej branży.
Radny Jarosław Borkowski zgłosił konieczność zainterweniowania u mieszkańców
posesji nr 1 przy ul. Podmiejskiej w sprawie przycięcia gałęzi krzewów wyrastających
w ciągu komunikacji pieszej oraz oczyszczenie tego ciągu pieszego z zalegającej ziemi
i trawy na całej długości.
Radny poprosił również o oczyszczenie z zalegającego piachu wzdłuż krawężników
na całym odcinku ul. Sportowej oraz miejscowej naprawy chodnika.

Radny Zbigniew Staniek poprosił o przygotowanie na następną sesję zestawienia
odnośnie dofinansowywania świetlic z terenu całej gminy w czasie trwania poprzedniej
kadencji.
Radna Joanna Ostaszewska zgłosiła konieczność przeprowadzenia remontu placu
apelowego przy szkole w Przewozie oraz remontu szatni wewnątrz budynku.
Wójt odpowiedział, że rozważał już tę sprawę i jeżeli pozwolą środki finansowe to
prace w tym zakresie rozpoczną się podczas wakacji.
Radna Joanna Ostaszewska przekazała prośbę mieszkańców posesji przy ul. Wojska
Polskiego 20 o wymianę drzwi wejściowych.
Ponadto radna zaproponowała, aby postawić wiaty z ławkami przy boisku szkolnym
w Przewozie oraz w miejscowości Bucze nad rzeką.
Odnośnie postawienia wiat Wójt powiedział, że jest to dobry pomysł, ale te które są na
tą chwile dostępne prezentują się okropnie. Młodzież nie szanuje tego, wszystko jest
dewastowane, odrywane deski i palone w ognisku. Więc istnieje ryzyko, że z nowymi
obiektami będzie tak samo, a koszt postawienia takiej wiaty nie jest mały.
Radny Krzysztof Serwatka zgłosił uszkodzenie studzienki TP na ul. Wojska Polskiego
9 w Przewozie. Poprosił również o zobligowanie właścicieli do zabrania zniszczonego kiosku
i ewentualne postawienie nowego, albo całkowite uprzątnięcie terenu.
W kwestii kiosku Wójt odpowiedział, że sprawa jest na bieżąco monitorowana. Co
chwilę są wysyłane pisma w tej sprawie.
Radny Krzysztof Serwatka poprosił o zmianę usytuowania pojemników zbiorczych na
selektywne odpady z ul. Wojska Polskiego na ul. Okrężną.
Radna Edyta Krasuska zgłosiła, konieczność opróżnienia ogólnodostępnych
pojemników na selektywną zbiórkę odpadów w Potoku, ponieważ są przepełnione oraz
o zwiększenie częstotliwości ich wywozu. Ponieważ raz w miesiącu to stanowczo za mało.
Radny Krzysztof Serwatka zapytał czy jest możliwość, aby PSZOK był również
czynny w soboty.
Wójt odpowiedział, że pracownicy ZGK nie wyrażają zgody na pracę w soboty więc
należało by zatrudnić dodatkowo pracownika.
Radny zaproponował, żeby w takim razie choć w jedną sobotę w miesiącu punkt był
otwarty.
Radna Katarzyna Zdybowicz – Wójcik przekazała prośbę mieszkańców miejscowości
Piotrów odnośnie zorganizowania kursów autobusowych w okresie wakacji.
Wójt odpowiedział, że znajdzie rozwiązanie w tej kwestii.

Radna Joanna Ostaszewska zapytała na jakim etapie jest sprawa przystanku dla
mieszkańców miejscowości Bucze.
Kierownik Referatu Gospodarki odpowiedział, że są już przygotowane mapy
niezbędne do wykonania projektu lokalizacji przystanku. Jednak możliwe jest, że mogą
wystąpić trudności przy ustalaniu lokalizacji ze względu na sąsiedztwo terenu kolejowego.
Radny Krzysztof Serwatka zaproponował, aby zamontować w tym miejscu
sygnalizator świetlny, żeby miejsce przejścia przez jezdnię było bardziej widoczne.
Na pytanie, które drogi planuje się wyremontować ze środków z Funduszu
Samorządowego, Wójt odpowiedział, że na pewno będzie to droga gminna w Sanicach, ul.
Młyńska. Jeżeli by się udało to Wójt myślał też o drodze prowadzącej do remizy OSP
w Lipnej.
Kierownik Referatu Gospodarki wyjaśnił, że można w ramach tego Funduszu zdobyć
do 50 % dofinansowania poniesionych kosztów, oferty składane są w trybie konkursowym
i należy spełnić szereg wytycznych, np. konkretne wymiary drogi, itp.
Radny Dariusz Kokosza zgłosił konieczność naprawy wiaty przystankowej
w Piotrowie, w pobliżu szkoły.
Wójt odpowiedział, że będą odnawiane wszystkie wiaty przystankowe na terenie
gminy.
Radna Bogusława Szlachetka zgłosiła konieczność naprawy poboczy wzdłuż drogi
powiatowej Nr 1100F relacji Mielno – Piotrów.
Radna zgłosiła również konieczność przycięcia gałęzi drzew nad drogą powiatową
Nr 1100F w miejscowości Mielno od posesji 31 i 31C, 12 a – 14 a oraz od przystanku
autobusowego do posesji 36 b, a także wzdłuż drogi powiatowej Nr 1097F relacji Przewóz –
Dobrochów.
Wójt odczytał prośbę mieszkanki Piotrowa w sprawie dofinansowania szczepień
przeciw wirusowi HPV.
W wyniku dyskusji ustalono, że należy sprawdzić koszty i dokładnie przeanalizować
tę sprawę.
Radny Marian Kutasiewicz zapytał czy nowe opłaty za wynajem świetlic zostały już
wprowadzone.
Wójt odpowiedział, że jeszcze nie, ale już na dniach będzie obowiązywało nowe
zarządzenie.
a) Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Przewozie z przeprowadzonej kontroli.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapytał czy radni chcieliby wypowiedzieć się co
do przedstawionego protokołu.
Radny Jarosław Borkowski zapytał obecnego na sesji adwokata, jak zapatruje się na
sprawę przeprowadzonego remontu komina na budynku szkoły w Przewozie, dla którego nie
były przygotowane jakiekolwiek dokumenty.
Pan Tadeusz Ardelli – adwokat, odpowiedział, że nie zna tej sprawy więc nie może się
wypowiadać. Musiałby się zapoznać ze szczegółami. Wtedy dopiero można określić czy
wszystko odbyło się zgodnie z przepisami prawa.
Pkt 9. Zamknięcie obrad V sesji Rady Gminy w Przewozie.
Przewodnicząca zakończyła obrady o godzinie 11.08.
Przewodnicząca Rady Gminy w Przewozie
/-/ Bogusława Szlachetka

Protokołowała Magdalena Mikitiuk

