Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy w Przewozie
w dniu 29 czerwca 2020 r.
Przewodniczący rozpoczął posiedzenie o godzinie 11.00. Komisja zebrała się
w pełnym składzie.
Pkt 1. Omówienie projektów uchwał.
a) Projekt w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 r.
Projekt omówiła z uzasadnieniem pani Skarbnik. Sprawozdanie zostało omówione
szczegółowo na poprzednim posiedzeniu, na którym Komisja wydała pozytywną do niego
opinię.
Za przyjęciem projektu uchwały Komisja głosowała jednogłośnie.
b) Projekt w sprawie absolutorium.
Projekt przedstawiła pani Skarbnik, z którego treści wynika, że udziela się
absolutorium wójtowi gminy.
Komisja przyjęła projekt jednogłośnie.
c) Projekt w sprawie zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Projekt omówiła z uzasadnieniem pani Alicja Balik, pracownik z Referatu
Gospodarki.
Projekt uwzględnia zwolnienia z opłaty dopuszczalne przez zapisy ustawy
o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Idąc za tymi wytycznymi można wprowadzić
zwolnienia dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny. Jednak od niedawna zmieniły się
przepisy, dzięki którym rozszerzyło się grono osób mogących o taką kartę się ubiegać.
W związku z tym, z ulgi skorzystałyby nie tylko rodziny wielodzietne, jak planowano, ale
również rodziny wielopokoleniowe, i może się okazać, że znacznie obniżą się wpływy do
budżetu z tytułu opłat za odbiór odpadów.
W wyniku dyskusji nad projektem, Komisja poprosiła o tymczasowe odstąpienie od
podjęcia takowej uchwały.
Pkt 2. Sprawy bieżące.
Radny Jarosław Borkowski zapytał na jakim etapie jest sprawa zakupu autobusu.
Autobus został już zakupiony i nawet dowożono nim uczniów na egzaminy
ósmoklasistów i zakończenie roku szkolnego.

Radny Krzysztof Serwatka zapytał czy wszyscy uczniowie dojeżdżający będą mogli
dojeżdżać na zajęcia gminnym autobusem. Bo przecież niektórzy musieli jeździć do tej pory
autobusem liniowym.
Wójt odpowiedział, że postara się wszystkie dojazdy zorganizować autobusem
gminnym.
Wójt poinformował, że złożony został drugi wniosek na pozyskanie dofinansowania
na remont kuchni w szkole. Jednak po raz kolejny wniosek odrzucono bez konkretnego
uzasadnienia.
Złożono wniosek o dofinasowanie budowy świetlicy wiejskiej w Sanicach. Na ten
moment nie ma jeszcze odpowiedzi w tej sprawie.
Przewodniczący zakończył posiedzenie o godz. 12.00.
Przewodniczący Komisji
Krzysztof Serwatka

Przygotował(a): Magdalena Mikitiuk

