Protokół z VI sesji
Rady Gminy w Przewozie
w dniu 30 maja 2019 r.
Pkt 1. Otwarcie obrad VI sesji Rady Gminy w Przewozie.
Przewodnicząca rozpoczęła posiedzenie o godzinie 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 nieobecny
8. Joanna Ostaszewska
9. Monika Pankowska
10. Adrian Przybyłek nieobecny
11. Krzysztof Serwatka
12. Grzegorz Stachera
13. Zbigniew Staniek
14. Bogusława Szlachetka
15. Katarzyna Zdybowicz-Wójcik
Pkt 2. Uchwalenie porządku obrad VI sesji Rady Gminy w Przewozie.
Wójt wnioskował o wykreślenie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie
wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Przewóz na lata
2019 -2023.
Głosowano w sprawie:
Uchwalenie porządku obrad VI sesji Rady Gminy w Przewozie wraz z zaproponowanymi
przez Wójta zmianami.
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, Joanna Ostaszewska, Monika Pankowska, Krzysztof Serwatka,
Grzegorz Stachera, Zbigniew Staniek, Bogusława Szlachetka, Katarzyna Zdybowicz-Wójcik
NIEOBECNI (2)
Marian Kutasiewicz, Adrian Przybyłek
Pkt 3. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Gminy w Przewozie.
Przewodnicząca poinformował, że na sali wyłożono projekt protokołu z V sesji.
Zapytała czy radni wyrażają chęć zgłoszenia poprawek bądź zmian do projektu. Radni nie
mieli uwag.
Głosowano w sprawie:
Przyjęcie protokołu z 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, Joanna Ostaszewska, Monika Pankowska, Krzysztof Serwatka,
Grzegorz Stachera, Zbigniew Staniek, Bogusława Szlachetka, Katarzyna Zdybowicz-Wójcik
NIEOBECNI (2)
Marian Kutasiewicz, Adrian Przybyłek
Pkt 4. Interpelacje i zapytania.
Radny Jarosław Borkowski złożył interpelację.
Pkt 5. Informacja z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Przewozie.
Informację przedstawiła pani Barbara Kicuła – Kierownik Ośrodka.
Pkt 6. Informacja z działalności Wójta Gminy Przewóz od 26 marca do 30 maja 2019 r.
Wójt przedstawił informację ze swojej działalności wraz ze stosownymi
wyjaśnieniami.
Pkt 7. Podjęcie uchwał.
a) Projekt w sprawie zmiany uchwały Nr III/17/2018 Rady Gminy w Przewozie z
dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Przewóz na 2019 r.
Treść projektu przedstawiła z uzasadnieniem pani Skarbnik.
Głosowano w sprawie:
Projekt w sprawie zmiany uchwały Nr III/17/2018 Rady Gminy w Przewozie z dnia 20
grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Przewóz na 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, Joanna Ostaszewska, Monika Pankowska, Krzysztof Serwatka,
Grzegorz Stachera, Zbigniew Staniek, Bogusława Szlachetka, Katarzyna Zdybowicz-Wójcik
NIEOBECNI (2)
Marian Kutasiewicz, Adrian Przybyłek
b) Projekt w sprawie sprostowania błędu w uchwale Nr V/39/2019 Rady Gminy
w Przewozie z dnia 25 marca 2019 r.
Treść projektu wraz z uzasadnieniem przedstawił Sekretarz.
Głosowano w sprawie:
Projekt w sprawie sprostowania błędu w uchwale Nr V/39/2019 Rady Gminy w Przewozie
z dnia 25 marca 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, Joanna Ostaszewska, Monika Pankowska, Krzysztof Serwatka,
Grzegorz Stachera, Zbigniew Staniek, Bogusława Szlachetka, Katarzyna Zdybowicz-Wójcik
NIEOBECNI (2)
Marian Kutasiewicz, Adrian Przybyłek
c) Projekt w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/228/2018 Rady Gminy w Przewozie
z dnia 30 sierpnia 2018 r. 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.
Treść projektu wraz z uzasadnieniem przedstawił Sekretarz.
Głosowano w sprawie:
Projekt w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/228/2018 Rady Gminy w Przewozie z dnia 30
sierpnia 2018 r. 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.
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, Joanna Ostaszewska, Monika Pankowska, Krzysztof Serwatka,
Grzegorz Stachera, Zbigniew Staniek, Bogusława Szlachetka, Katarzyna Zdybowicz-Wójcik
NIEOBECNI (2)
Marian Kutasiewicz, Adrian Przybyłek
d) Projekt w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Przewóz oraz określenia granic obwodów publicznych szkół
podstawowych, od dnia 1 września 2019 r.
Treść projektu wraz z uzasadnieniem przedstawił Sekretarz.
Głosowano w sprawie:
Projekt w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych
przez Gminę Przewóz oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od
dnia 1 września 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, Joanna Ostaszewska, Monika Pankowska, Krzysztof Serwatka,
Grzegorz Stachera, Zbigniew Staniek, Bogusława Szlachetka, Katarzyna Zdybowicz-Wójcik
NIEOBECNI (2)
Marian Kutasiewicz, Adrian Przybyłek
e) Projekt w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/170/2000 Rady Gminy w Przewozie z
dnia 30 czerwca 2000 r. w sprawie przystąpienia Gminy Przewóz do Stowarzyszenia
Gmin RP Euroregionu "Sprewa - Nysa - Bóbr".
Treść projektu wraz z uzasadnieniem przedstawił Sekretarz.
Głosowano w sprawie:
Projekt w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/170/2000 Rady Gminy w Przewozie z dnia 30
czerwca 2000 r. w sprawie przystąpienia Gminy Przewóz do Stowarzyszenia Gmin RP

Euroregionu "Sprewa - Nysa - Bóbr"..
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, Joanna Ostaszewska, Monika Pankowska, Krzysztof Serwatka,
Grzegorz Stachera, Zbigniew Staniek, Bogusława Szlachetka, Katarzyna Zdybowicz-Wójcik
NIEOBECNI (2)
Marian Kutasiewicz, Adrian Przybyłek.
Pkt 8. Sprawy różne.
Radny

Krzysztof

Karlikowski

zgłosił

konieczność

wycięcia

zakrzaczenia

w Straszowie przy drodze powiatowej, naprzeciwko posesji nr 30 oraz wyrównanie terenu
przy sklepie.
Radny Zbigniew Staniek poprosił o rzetelniejsze utrzymanie stanu dróg gminnych
gruntowych, a w szczególności wykoszenie poboczy tych dróg. Radny zgłosił także, aby
Komisja Rewizyjna otrzymała zlecenie na przeprowadzenie kontroli w zakresie zaciągnięcia
kredytu na rewitalizację parku w Przewozie.
Radny Krzysztof Serwatka poruszył temat nierzetelnego zatrudniania pracowników
w ZGK. Konkretna osoba pracuje kilka lata, umowa dobiega końca i zostaje z niczym przed
emeryturą. Odchodzi bez odprawy nawet. Kierownik ZGK wyjaśnił, że osoba, o której mówi
radny nie miała ciągłości w zatrudnieniu. Umowy były zawierane na czas określony. Wnika
to z tego, że większość umów była refundowana przez urząd pracy. Wielu pracowników
spoza stałej kadry Zakładu jest tak zatrudnianych.
Radny Jarosław Borkowski zwrócił się z pytaniem, dlaczego pisma wychodzące do
instytucji zewnętrznych w sprawie zgłaszanych przez radnego interpelacji bądź zapytań, nie
zawierają poparcia stanowiska radnego przez Urząd Gminy.
Radny poprosił również o wyjaśnienie dlaczego jest rozbieżność odnośnie
przeznaczenia działki, o której wspominał radny w swoim zapytaniu złożonym na V sesji.
Dlaczego na portalu Geo-System jest to droga polna wzdłuż toru kolejowego z oznaczeniem
geodezyjnym, a w odpowiedzi na wniosek radnego sporządzonej w Urzędzie droga ta jest
wyjeżdżona w działce prywatnej.
Następnie radny zapytał, czy podjęto czynności kontrolne u właścicieli posesji nr 1 na
ul. Podmiejskiej w Przewozie w związku ze wcześniejszą interpelacja radnego w sprawie

utrzymania tam porządku. Radny zapytał też dlaczego w piśmie wychodzącym z Urzędu
z zaleceniami w tej sprawie nie było powołania się na przepisy prawa geodezyjnego
i dlaczego też nie było pouczenia dla właścicieli tej posesji, że w razie nie zastosowania się do
zaleceń sprawą zajmą się służby porządkowe.
Oficjalna

kontrola

wykonania

tych

zaleceń

jeszcze

miejsca

nie

miała,

ale przejeżdżając przy tej posesji widać, że jakiekolwiek czynności porządkowe nie zostały
rozpoczęte.
Radny poprosił też Wójta o rozpoznanie charakteru działalności gospodarczej
prowadzonej na działce 7 przy ul. Kolejowej w Przewozie w zakresie spełnienia wymogów
ekologicznych.
Radny poprosił o odświeżenie „witaczy” znajdujących się przy wjazdach na teren
gminy.
Radny zapytał również jaka jest możliwość przedłużenia fragmentu chodnika, od
ul. Kolejowej do furtki wejściowej na posesję przy ul. Sportowej 1.
Radna Angelika Hic zgłosiła konieczność przeprowadzenia remontu drogi na
ul. Młyńskiej w Sanicach, a także poprosiła o odświeżenie i zabezpieczenie mostków
drogowych.
Radna zwróciła się z prośbą o poinstruowanie sołtysów jak prawidłowo spisywać
liczniki zużycia energii w budynkach świetlic wiejskich. Poprosiła również o wykaz nowych
opłat za korzystanie ze świetlic.
Radna zgłosiła również potrzebę przeprowadzenia remontu drogi powiatowej
(brukowej do budynku byłej siedziby straży granicznej) w Sobolicach.
Radna Monika Pankowska zgłosiła konieczność przeprowadzenia czyszczenia rowów
przy drodze nr 350 w miejscowości Lipna oraz sprawdzenie bezpieczników w pomieszczeniu
zaplecza szkoleniowego przy remizie osp.
Radna zapytała też do kogo należy utrzymanie terenu przy remizie w Lipnej. Wójt
odpowiedział, że to teren gminny. Radna poprosiła więc, żeby przed każdą imprezą było
koszenie.
Radny Dariusz Kokosza zgłosił, że należy postawić nową wiatę przystankową lub
przeprowadzić remont obecnej w Piotrowie w pobliżu szkoły.
Wójt odpowiedział, że w najbliższych dniach będzie ona poprawiona.
Radny Jarosław Borkowski zapytał czy ze strony Urzędu jest monitorowany remont
drogi powiatowej w Milenie.

Wójt odpowiedział, ze rozmawiał osobiście z mieszkańcami w obecności Starosty
i nie było zastrzeżeń.
Radny odpowiedział, że do niego wpłynęły głosy, że nie wszystko jest dobrze.
Radny Adam Klisowski zgłosił konieczność przeprowadzenia remontu nawierzchni
drogi wojewódzkiej nr 350 od momentu przejazdu kolejowego przed miejscowością Lipna,
aż do miejscowości Gozdnica, a także poprawienia poboczy tej drogi.
Ponad to radny wnioskował o przycięcie gałęzi drzewa przy posesji nr 76
w miejscowości Lipna.
Radny Grzegorz Stachera wnioskował o przycięcie gałęzi nad drogą powiatową na
odcinku od miejscowości Dobrzyń do skrzyżowania w kierunku Lipnej.
Radna Katarzyna Zdybowicz – Wójcik powiedziała, że jej wcześniejsze wnioski
o zamontowanie progów zwalniających na terenie osiedla w Piotrowie nie mogą być
zrealizowane ze względu na obowiązujące przepisy. W związku z tym chciałaby prosić
o rozważenie możliwości postawienia znaku strefa zamieszkania.
Radny Jarosław Borkowski zgłosił konieczność przycięcia gałęzi akacji przy budynku
GOK-u w Przewozie.
Radna Bogusława Szlachetka zgłosiła konieczność naprawy poboczy wzdłuż drogi
powiatowej relacji Mielno – Piotrów oraz konieczność przycięcia gałęzi drzew nad drogą
powiatową w Mielnie od posesji 31C do 31, od nr 12 do 14 oraz od przystanku autobusowego
do posesji 36b, a także wzdłuż drogi powiatowej relacji Dobrochów – Przewóz.
Radna Edyta Krasuska poprosiła o poprawę stanu technicznego placu przed
przystankiem autobusowym w Potoku, m.in. likwidacja betonowej ławki, położenie kostki.
Przewodnicząca odczytała odpowiedzi na zgłoszenia i interpelacje radnych składane
na sesjach wcześniejszych, przysłane przez instytucje zewnętrzne, tj. GDDKiA w Zielonej
Górze oraz z Zarządu Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Zielonej Górze.
Wójt przekazał prośbę radnego Mariana Kutasiewicza o zorganizowanie wśród
radnych zbiórki pieniężnej i przeznaczenie zebranej kwoty na nagrodę dla prymusa ze szkoły
w Przewozie.
Odnośnie kwestii finansowania mieszkankom gminy szczepień HPV informację
przedstawił Sekretarz. Należy w pierwsze kolejności przygotować program na realizację tego
zadania, który podlega opinii odpowiedniej instytucji z zakresu ochrony zdrowia.
Przewidywany koszt szczepień dla jeden osoby to około 1000 zł.
Wójt poinformował radnego Zbigniewa Staniek, że odpowiedź na jego wniosek
w sprawie przygotowania informacji z dotowania świetlic w poprzedniej kadencji jest gotowa

i

do

wglądu

u

pani

Skarbnik.

Pkt 9. Zamknięcie VI sesji Rady Gminy w Przewozie.
Przewodnicząca zamknęła obrady VI sesji o godzinie 11.09.
Przewodnicząca Rady Gminy
/-/ Bogusława Szlachetka

Protokołowała Magdalena Mikitiuk

