Protokół z XXVI sesji Rady Gminy
w Przewozie
w dniu 28 marca 2013r.
Pkt 1. Otwarcie obrad XXVI sesji Rady Gminy w Przewozie.
Przewodnicząca rozpoczęła obrady o godzinie 1004. Powitała wszystkich zebranych na
sali. Na sesję przybyło 12 radnych, co stanowiło kworum, aby decyzje i uchwały
podejmowane na sesji były prawomocne. Nieobecni byli radna Irena Rzymska, radny Jan
Klisowski oraz Andrzej Kokosza.
Pkt 2. Uchwalenie porządku obrad XXVI sesji Rady Gminy w Przewozie.
Przewodnicząca wprowadziła do porządku obrad jeszcze jeden punkt – Sprawozdania
z działalności Rady Gminy w Przewozie, Komisji Stałych Rady i Gminnej Komisji do spraw
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Radna Głowacka wniosła
o wprowadzenie Informacji w sprawie załatwiania wniosków i skarg mieszkańców oraz
wniosków radnych w 2012r. Przewodnicząca poprosiła o przegłosowanie porządku obrad ze
zmianami. Porządek przyjęto jednogłośnie.
Pkt 3. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Gminy w Przewozie.
Przewodnicząca powiedziała, że na sali został wyłożony protokół z XXV sesji, i każdy
mógł zapoznać się z jego treścią. W związku z tym, że nie było ze strony radych żadnych uwag
do protokołu, Przewodnicząca zarządziła głosowanie. Za przyjęciem protokołu głosowało 11
radnych, wstrzymało się 1.

Pkt 4. Wnioski i interpelacje.
Radna Mroczko złożyła wniosek w sprawie poprawienia chodnika w miejscowości
Straszów. Radna Bruź złożyła wniosek pisemny w sprawie umieszczenia tabliczek z nazwami
ulic w miejscowości Sanice.
Pkt 5. Informacja z działalności Wójta Gminy Przewóz.
Wójt odczytał radnym przygotowaną informację z działalności za okres od 27 lutego
2012r. do 27 marca 2013r. (w załączeniu). Radni nie mieli pytań do przedstawionej
informacji.

Pkt 6. Analiza stanu bezrobocia na terenie Gminy Przewóz.
Niestety zaproszony na obrady Dyrektor PUP w Żarach nie mógł przybyć i materiały
zostały przesłane pocztą do Urzędu Gminy. Materiały te odczytała Przewodnicząca. Radni
nie zabrali głosu w sprawie bezrobocia.
Pkt 7. Sprawozdania z działalności Rady Gminy, jej Komisji Stałych oraz Gminnej Komisji ds.
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Informacja w sprawie załatwiania
wniosków i skarg mieszkańców oraz wniosków radnych w 2012r.
Sprawozdanie z działalności Rady Gminy w Przewozie przedstawiła Przewodnicząca.
Radni nie mieli pytań do sprawozdania.
Następnie Przewodnicząca poprosiła o przedstawienie sprawozdania Komisji
Budżetu. W związku z tym, że Przewodnicząca Komisji była nie obecna na obradach.
Przygotowane sprawozdanie odczytała radna Bruź. Radni nie mieli uwag do powyższego.
Następnie Przewodniczący Komisji Oświaty – radny Lisiecki przedstawił sprawozdanie
z działalności Komisji za 2012r. Radni nie mieli pytań do powyższego.
Następnie Przewodnicząca poprosiła o przedstawienie sprawozdania z działalności
Komisji Rewizyjnej za 2012r. Sprawozdanie odczytała Przewodnicząca Komisji. Radni nie
mieli pytań. Ponadto Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – radna Głowacka, przedstawił
informację w sprawie załatwiania wniosków i skarg mieszkańców oraz wniosków radnych
w 2012r.
Następnie Przewodnicząca poprosiła o przedstawienie sprawozdania z działalności
GKds.PiRPA. Sprawozdanie odczytał Przewodniczący Komisji – Andrzej Gołowczyński.
Przewodnicząca Rady Gminy zapytała pana Gołowczyńskiego czy te trzy godziny szkoleń jakie
odbyła Komisja były wystarczające. Pan Gołowczyński odpowiedział, że w zupełności tak. Na
pewno były one o wiele treściwsze od tych, które odbywają się w Zielonej Górze.
Przewodnicząca Rady Gminy zapytała jak wygląda atmosfera w Komisji. Pan Gołowczyński
odpowiedział, że jego współpraca z pozostałymi członkami Komisji jest dobra.
Przewodnicząca Rady Gminy powiedziała, że doszły ją informację, iż ta współpraca jest
niezbyt dobra. Poprosiła w związku z tym o większe zdyscyplinowanie. Radny Dyba zapytał
kto przeprowadzał szkolenie dla Komisji. Przewodniczący odpowiedział, że była to jakaś firma

z Krakowa, i że dokładnie nie wie, ale dokładne informacje można znaleźć u pani Ireny
Dudek, która organizowała to szkolenie. Przewodnicząca zapytała pana Gołowczyńskiego czy
to prawda, że chce on zrezygnować z funkcji przewodniczącego tej Komisji. Odpowiedział on,
że rozważa to ponieważ ciągle męczą go różne firmy swoimi telefonami bo mają jakieś
oferty, a poza tym zbyt dużo czasu pochłania działalność w tej Komisji.
Pkt 8. Podjęcie uchwał.
Przewodnicząca powiedziała, że wszystkie uchwały jakie są do podjęcia na dzisiejszej sesji
zostały szczegółowo omówione na każdej Komisji i w związku z tym jeżeli ktoś ma pytania to
niech je zadaje, a jeżeli nie to uchwały będą od razu przegłosowywane.
Pierwszy projekt uchwały dotyczył zmiany uchwały Nr XXIV/135/2012 Rady Gminy
w Przewozie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie dotacji przedmiotowych. Radni nie mieli
pytań. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 12 radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0.
Uchwała otrzymała Nr XXVI/156/2013.
Kolejny projekt uchwały dotyczył zmiany uchwały Nr XXIV/137/2012 Rady Gminy
w Przewozie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie budżetu Gminy Przewóz na 2013r. Radni nie
mieli pytań. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 12 radnych, przeciw 0, wstrzymało
się 0. Uchwała otrzymała Nr XXVI/157/2013.
Następny projekt uchwały dotyczył zmiany uchwały Nr XXIV/136/2012 Rady Gminy
w Przewozie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na
lata 2013-2019. Radni nie mieli pytań. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 12
radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0. Uchwała otrzymała Nr XXVI/158/2013.
Następnie poddano głosowaniu projekt uchwały w sprawie zwolnienia Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Przewozie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do
budżetu Gminy Przewóz. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 12 radnych, przeciw 0,
wstrzymało się 0. Uchwała otrzymała Nr XXVI/159/2013.
Kolejny projekt uchwały dotyczył zmiany uchwały Nr XXI/223/2006 Rady Gminy
w Przewozie z dnia 14 czerwca 2006r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gminie Przewóz. Radni nie mieli pytań. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14
radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0. Uchwała otrzymała Nr XXVII/170/2013.

Następnie poddano głosowaniu projekt uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na
skargę Prokuratora Okręgowego w Zielonej Górze na uchwałę Nr XXXI/223/2006 Rady Gminy
w Przewozie z dnia 14 czerwca 2006r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gminie Przewóz dotyczącej § 6 ust. 2 pkt 7 i 8 oraz § 7 ust. 4 w/w uchwały. Radnie nie
mieli uwag. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 12 radnych, przeciw 0, wstrzymało się
0. Uchwała otrzymała Nr XXVI/161/2013.
Projekt uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących
fundusz sołecki radni przyjęli jednogłośnie – 12 głosów za. Uchwała otrzymała
Nr XXVI/162/2013.
Następnie poddano głosowaniu projekt uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu
pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu
ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub
gminę. Radna Śledź zapytała czy te zmiany były uzgadniane ze strażakami. Wójt
odpowiedział, że rozmawiał ze wszystkimi na zebraniach strażackich, tak więc są
poinformowani. Przewodnicząca powiedział jeszcze, że rozmowy ze strażakami w tej sprawie
nie były obowiązkiem bo to w Wójta kwestii jest ustalenie tych stawek. Więc dostają tyle, ile
budżet gminy na to pozwala. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 11 radnych, przeciw
1, wstrzymało się 0. Uchwała otrzymała Nr XXVI/163/2013.
Kolejny projekt dotyczył zmiany uchwały Nr XXIV/142/2012 Rady Gminy w Przewozie
z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za
pojemnik. Wójt powiedział, że zmiana polegała na tym, żeby dokładnie zdefiniować pojęcie
gospodarstwa domowego, po to żeby każde gospodarstwo domowe składało osobno
deklaracje, a nie całe rodziny dziesięcioosobowe, jedną deklaracje. Radna Śledź zapytała jak
to się będzie miało w przełożeniu na kosze. Wójt odpowiedział, że sprawa koszy to
całkowicie odmienna kwestia uregulowana inna uchwałą. Radna Bruź zapytała co się stanie
jeżeli deklarację złoży właściciel, a lokator nie będzie płacił. Wójt powiedział, że wtedy należy
sprawę zgłosić w do Urzędu i wtedy dla kogoś takiego Wójt wystawia deklarację i podejmuje
takie środki, aby należności zostały uregulowane. Radna Bruź powiedziała, że miało być to
zorganizowane jakoś prorodzinnie, ale niestety znów nic z tego nie wyszło. Przecież są

rodziny 6 osobowe, gdzie jest czwórka dzieci i wychodzi na to, że w ogóle nie wzięto tego
pod uwagę i będą płacić bardzo dużo za odpady.
Radny Staniek zapytał czy jeżeli ktoś odwiedzi go na dłużej, np. na wakacje, to czy
zmuszony będzie zgłosić ten fakt i ponieść dodatkowe opłaty, a jeżeli tak to czy będzie
dodatkowy kosz. Wójt odpowiedział, że to za ile osób się płaci nie ma związku z koszem. To
regulowane jest inną uchwałą. Radny zapytał jeszcze czy kwoty opłat są kwotami netto czy
brutto. Wójt odpowiedział, że na chwile obecną są to kwoty brutto. Pan Sekretarz
powiedział, że opłaty te są w chwili obecnej traktowane jak podatki.
Radny Dyba powiedział, że ludzie będą walczyć z tymi opłatami, szczególnie rodziny
wielodzietne. Wójt odpowiedział, że to nie jest nasza wina. Opłaty od osoby już dawno
funkcjonowały by na terenie gminy, ale „PEKOM” chciał wygryźć konkurencje i pobierał od
mieszkańców opłaty za kosz chociaż w umowie był zapis, że powinno płacić się od osoby.
Ludzie się przyzwyczaili do małych stawek, a teraz się burzą.
Radny Dawidowicz powiedział, że nie wie dlaczego się narzeka na firmę „PEKOM”,
i że on osobiście jest bardzo zadowolony z ich usług.
Radny Dyba powiedział, że cała ta procedura jest nie korzystna dla gminy bo firmy już
przed przetargiem wiedzą jakie mają dać stawki. Wójt powiedział, że przecież należało
podjąć uchwały o stawkach bo inaczej zostałyby narzucone przez Wojewodę.
Radny Staniek zasugerował, że gmina powinna zorganizować kontenery na drobny,
zużyty sprzęt AGD, np. na suszarki. Pan Wójt odpowiedział, że takie rzeczy będzie można
składować na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej. Radny zapytał jeszcze pana Wójta,
czy można zatrudnić osobę, która zajmowała by się sprawami odpadów i opłacać ją
z budżetu gminy. Wójt odpowiedział, że według „ustawy śmieciowej” gmina nie może na
odpadach ani zarobić, ani do tego dokładać. Więc wszystkie koszty z tym związane muszą
zostać pokryte z opłat jakie wnoszą mieszkańcy.
Radny Dawidowicz zapytał jak wygląda sprawa odbioru odpadów od przedsiębiorców.
Wójt powiedział, że muszą oni indywidualnie zawierać umowy z jaką chcą firmą bo nasze
uchwały ich nie obowiązują.

Przewodnicząca zapytała czy są zainteresowane jakieś firmy przetargiem. Obecny na
obradach Kierownik Referatu Gospodarki – Mariusz Szlachetka powiedział, że na chwilę
obecną jest 6 firm, które byłyby zainteresowane. Będąc na ostatnim szkoleniu pan kierownik
dowiedział się, że były też takie przypadki, że do przetargu stanęła tylko jedna firma. Odbyły
się 3 przetargi, ale ciągle firma nie zeszła do stawki proponowanej przez gminę
i w konsekwencji podniesiono stawki opłaty. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 9
radnych, przeciw 0, wstrzymało się 2. Uchwała otrzymała Nr XXVI/164/2013.
Kolejny projekt uchwały dotyczył zmiany uchwały Nr XXIV/144/2012 Rady Gminy
w Przewozie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. Wójt
powiedział, że druki deklaracji będą rozdawane mieszkańcom podczas zebrań wiejskich.
Radni nie mieli pytań. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 12 radnych, przeciw 0,
wstrzymało się 0. Uchwała otrzymała Nr XXVI/165/2013.
Kierownik Referatu Gospodarki, odpowiedzialny za przygotowanie projektu uchwały
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przewóz w 2013r., powiedział, że wprowadzono do
projektu zmiany zgodnie z uwagami Powiatowego Inspektora Weterynarii. Radnie nie mieli
pytań. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 12 radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0.
Uchwała otrzymała Nr XXVI/166/2013.
Kolejny projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/130/2012 Rady Gminy
w Przewozie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w
Gminie Przewóz na 2013r również był omawiany na Komisjach. Pan Sekretarz wskazał
radnym jakie zmiany wprowadza się w podstawie prawnej zgodnie z zaleceniem pani
radczyni. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 12 radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0.
Uchwała otrzymała Nr XXVI/167/2013.
Następny projekt uchwały dotyczył zmiany uchwały Nr IX/47/2011 Rady Gminy
w Przewozie z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie zasad przyznawania i ustalania wysokości
diet dla sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych sołtysów i członków rad

sołeckich. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 12 radnych, przeciw 0, wstrzymało się
0. Uchwała otrzymała Nr XXVI/168/2013.
Pani radczyni – Anna Węgier odczytała zapis Regulaminu utrzymania porządku
i czystości na terenie Gminy Przewóz odnośnie koszy na odpady stałe, aby wskazać radnym,
że wysokość opłaty za odbiór odpadów komunalnych nie ma nic wspólnego z koszem.
W związku z tym, że obrady przebiegały dość sprawnie i nie przybyli jeszcze goście
zaproszeni to Przewodnicząca zaproponowała przeniesienie pkt „odpowiedzi na wnioski
i interpelacje” na pkt 9. Radni poparli jednogłośnie.
Pkt 9 Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
W sprawie chodnika w miejscowości Bucze pan Wójt powiedział, że jest to możliwe,
ale za jakiś czas.
Następnie Wójt powiedział, że sprawą tabliczek z nazwami ulic w Sanicach to on się
zajmie.
Radna Michalak opuściła salę posiedzeń.
W kwestii stomatologa pan Wójt powiedział, że faktycznie wpłynęło do Urzędu pismo
o NFZ, że zakontraktowano praktykę stomatologiczną. O miejsce starały się dwie panie,
ale zrobiło się trochę zamieszania bo jedna rozmawiała z Wójtem, a druga bezpośrednio
z doktorem Hawełka, ale w rezultacie będzie u nas pani Dobrowolska z Żar. Wszystko
w zasadzie jest już przygotowane, bo jak OPS realizował swój projekt to został odmalowany
gabinet stomatologiczny i recepcja też.
Przewodnicząca poprosiła o przegłosowanie wniosków pisemnych. Wniosek radnej
Mroczko został przyjęty jednogłośnie – 11 głosów za. Wniosek radnej Bruź radni przyjęli
jednogłośnie – 11 głosów za.
Przewodnicząca zarządziła przerwę o godzinie 1141.

Pkt 10. Zagrożenie powodziowe na Nysie Łużyckiej oraz utrzymanie drogi wojewódzkiej nr
350.
Obrady wznowiono o godzinie 1156 kiedy na salę dotarli zaproszeni goście. Byli to
Stanisław Tomczyszy – Członek Zarządu Województwa Lubuskiego, Janusz Marciniak
Dyrektor Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych (LZMiUW), Augustyn Filipczak –
Z-ca Dyrektora LZMiUW, Ryszard Werecki - Kierownik Rejonowy LZMiUW w Lubsku.
Jako pierwszy zabrał głos Pan Tomczyszyn, który serdecznie podziękował
za zaproszenie, powiedział też, że odpowiedzialny jest za sprawy rolnictwa, meliorację,
a także za rozwój obszarów wiejskich, ale przed wyjazdem przekazano mu kilka informacji
w sprawach dotyczących gminy Przewóz. Pan Tomczyszyn powiedział, że jeżeli chodzi
o budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 350 w miejscowości Lipna, to ma być ona
zakończona w tym roku. Możliwe, że uda się położyć 500 m chodnika więcej niż planowano.
Głównym problemem przedłużania się czasu realizacji tej inwestycji są ograniczone środki
budżetowe jakie Województwo może przeznaczyć na drogi. Kolejną sprawą są działania
melioracyjne. Pan Tomczyszyn powiedział, że dokładnie w tych kwestiach wypowie się
Dyrektor LUMiUW, on natomiast zapewnił, że pan Wójt bardzo dba i zabiega o sprawy
melioracji i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe gminy. Ponadto Województwo stara się o
różne formy dofinansowywań. W chwili obecnej istnieje koncepcja na zadbanie o Nysę
Łużycką. Możliwe, że w przyszłym roku będą realizowane już prace na rzece. Pan Tomczyszyn
powiedział również, że nadal będzie możliwe składanie wniosków na dofinansowanie
różnych inwestycji w gminie, m. in. do PROW.
Następnie zabrał głos Dyrektor LUMiUW w Zielonej Górze – pan Janusz Marciniak.
Powiedział on, że jeżeli chodzi o miejscową rzekę to planuje się budowę wałów
przeciwpowodziowych na odcinku Przewóz – Potok w długości 1250 m oraz 100 m ścianki
szczelnej. Pan Dyrektor powiedział, że przygotowanie samej dokumentacji wyniesie ok. 560
tys. zł. oraz, że możliwe jest w tym roku pozyskanie środków co umożliwi sporządzić projekt
i może wyłonić wykonawcę. Odbyło się też parę spotkań z Niemcami w tej właśnie sprawie.
Sporządzenie dokumentacji dla takiej inwestycji trwa około 1 roku, a budowę ściśle określa
ustawa.

Wójt Gminy powiedział, że miejsce, w którym ma powstać wał jest bardzo dobre
i dodatkowo nie ma tam obszaru ekologicznego więc spokojnie będzie można pracować.
Wójt zadeklarował się do współpracy.
Pan Stanisław Tomczyszyn powiedział, że wszystkim zależy na dobrym utrzymaniu
melioracji rowów, bo wiadomo, że im częściej się czyści tym lepiej, ale wiadomo,
że uzależnione jest to od ograniczonego budżetu.
Następnie zabrał głos pan Ryszard Werecki – kierownik Rejonowy LUMiUW w Lubsku.
Powiedział on, że na terenie gminy znajduję się ponad 38 km rzek i kanałów, z czego
w 2012r. pracowano na 23 km. Miejsca te są w dość dobrym stanie ponieważ są
konserwowane na bieżąco. Natomiast wałów przeciwpowodziowych jest na terenie gminy
prawie 5 km i są one minimum raz w roku konserwowane, tj., wykaszane, wycinane są krzaki.
(Szczegółowe informacje o stanie urządzeń melioracji wodnych w załączeniu do protokołu.)
Pan Werecki powiedział, że jeżeli na terenie gminy wystąpi powódź to na pewno nie
z przyczyny zaniedbań czy złej gospodarki przeciwpowodziowej gminy lub LUMiUW tylko
możliwe to będzie dopiero, tak jak było w 2010 r., przez zerwanie zbiornika gdzieś wyżej.
Nysa zagraża najbardziej na odcinku powyżej mostu. Do 1945 r. był on chroniony wałem, ale
podczas wojny wał zniszczono, a władze polskie niestety nie odbudowały ze swojej strony.
Po powodzi w 2010r. w miejscowości Sobolice, przy rzece, powstała wyrwa, którą Urząd
Melioracji zlikwidował. Warto byłoby pomyśleć o jakimś zabezpieczeniu w tym miejscu, tym
bardziej, że Niemcy już opracowują plan zabezpieczenia dla swojej strony.
Radna Bruź zapytała co z zabezpieczeniem elektrowni przed powodzią. Pan Werecki
odpowiedział, że to jest kwestia Dychowa. Najprawdopodobniej planują zrobić tam
przepławkę po Polskiej stronie.
Pan Wójt zwrócił się do gości, że należałoby zrobić stary mostek w Dobrzyniu na
Żółtej Wodzie, przy byłym młynie. Uzyskał odpowiedź, że jeżeli będą środki finansowe to
zrobi się wszystko.
Radny Dyba zgłosił, że jest problem w Sanicach z Żółtą Wodą, która podmywa polną
drogę, do tego stopnia, że niedługo ona już zniknie. W ogóle wszystko jest źle utrzymane bo
od jakiegoś czasu pojawia się woda w piwnicy, a nigdy wcześniej tego nie było. Pan Werecki

powiedział, że nic nie wiadomo mu na ten temat bo nikt takiego czegoś nie zgłaszał. Wie też,
że kiedyś teren ten należał do lasów, a później wykupił to pan Klisowski.
Radna Pankowska zapytała czy przewidywany jest jakiś remont drogi wojewódzkiej
nr 350 na odcinku Lipna – Gozdnica. Pan Tomczyszyn odpowiedział, że drogi nie należą do
jego kwestii i niestety nic mu nie wiadomo na ten temat. Przekazano mu tylko informacje na
temat budowy chodnika w tej miejscowości i poza tym nic więcej. Radna Pankowska zapytała
czy chodnik będzie położony przez całą wieś. Pan Tomczyszyn odpowiedział, że chyba tak.
Obiecał też, że przekaże dalej sprawę remonty drogi nr 350 Lipna – Gozdnica.
Wójt Gminy powiedział, że największy problem jest z samochodami ciężarowymi,
które przeładowane wywożą drzewo z lasu. To właśnie ci przewoźnicy najbardziej niszczą
drogi.
Radny Dawidowicz zapytał kto wydaje pozwolenia na zalesianie gruntów rolnych. Pan
Tomczyszyn powiedział, że z tego co się orientuje to trzeba to załatwić przez Starostę,
a pozwolenie wydaje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Radny Dyba dodał, że przepis jest taki, że łąk z IV i III klasy nie wolno zalesiać,
a jednak jest to robione.
Przewodnicząca zapytała czy ma ktoś jeszcze pytania do gości. Radni nie zabierali już
głosu. W związku z tym Przewodnicząca podziękował gościom za przybycie w tak licznym
składzie. Pan Tomczyszyn podziękował za zaproszenie i złożył obecnym życzenia z okazji
zbliżających się świąt. Obiecał również, że będzie się starał o jak najlepsza współpracę
pomiędzy władzami gminy i województwa.
Pan Wójt powiedział, że byłby bardzo zadowolony gdyby inwestycja budowy wału
przeciwpowodziowego rozpoczęła się jak najszybciej. Dodał również, że jak już będzie można
składać wnioski projektowe do PROW na nawy nabór to pomyśli się o świetlicy w Sanicach.
Pkt 11. Sprawy różne.
W sprawach różnych radni nie zabierali głosu.

Pkt 12. Zamknięcie obrad XXVI sesji Rady Gminy w Przewozie.
Przewodnicząca jeszcze raz podziękowała wszystkim za przybycie i zamknęła obrady
o godzinie 1305.
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