Protokół z XXVII sesji Rady Gminy
w Przewozie
w dniu 20 czerwca 2013r.
Pkt 1. Otwarcie obrad XXVII zwyczajnej sesji Rady Gminy Przewóz.
Przewodnicząca Rady Gminy rozpoczęła obrady o godzinie 1007. Powitała
wszystkich zebranych na sali. Na sesję przybyło 14 radnych, co stanowiło kworum, aby
decyzje i uchwały podejmowane na sesji były prawomocne. Nieobecny był radny Andrzej
Kokosza.
Pkt 2. Uchwalenie porządku obrad XXVII sesji Rady Gminy Przewóz.
Przewodnicząca zapytała czy ktoś chciałby zmienić proponowany porządek obrad.
Pan Wójt poprosił o wprowadzenie dwóch uchwał do porządku obrad:
- w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/142/2012 Rady Gminy w Przewozie z dnia 28 grudnia
2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za
pojemnik
- w sprawie przyjęcia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Zielonej Górze.
Przewodnicząca poprosiła radnych o przegłosowanie porządku obrad ze zmianami
wniesionymi przez Wójta. Za przyjęciem porządku obrad głosowało 14 radych, przeciw 0,
wstrzymało się 0.
Pkt 3. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Gminy Przewóz.
Na sali został wyłożony protokół z poprzedniej sesji, aby radni mogli zapoznać się
z jego treścią. W związku z tym, że nie było ze strony radych żadnych uwag do protokołu,
Przewodnicząca zarządziła głosowanie. Protokół został przyjęty jednogłośnie – 14 głosów za.
Pkt 4. Wnioski i interpelacje.
Radni złożyli 6 wniosków pisemnych.
Radny Tadeusz Dyba złożył wniosek o naprawę drogi powiatowej Nr 1101 F na
odcinku Sanice – Sobolice.

Radni Monika Pankowska i Jan Klisowski złożyli wspólnie wniosek o wykoszenie
poboczy przy drodze wojewódzkiej nr 350.
Radna Grażyna Michalak złożyła wspólnie wniosek z radna Stefania Głowacka w
sprawie naprawy drogi powiatowej od krzyżówki do leśniczówki w Piotrowie.
Radna Irena Śledź złożyła ponownie wniosek o remont budynku przy ul. Wojska
Polskiego w Przewozie, należącego do GS „Samopomoc Chłopska”.
Radna Głowacka złożyła wniosek w sprawie naprawy drogi gminnej przy budynku po
byłym przedszkolu w Piotrowie.
Radna Mroczko skierowała wniosek do ANR w zielonej Górze w sprawie
zabezpieczenia i wyczyszczenia starego zbiornika przeciwpożarowego w Straszowie.
Radni składali również wnioski ustne.
Radna Rzymska zgłosiła, że wymaga remontu droga asfaltowa w miejscowości Bucze
oraz konieczność wycięcia zakrzaczenia w Buczu przy drodze od starej świetlicy do posesji
pana Żelazki.
Radna Śledź zapytała czy można zorganizować boisko sportowe w Potoku bo dzieci
tam nic nie mają. Zapytała czy można byłoby zagospodarować ten teren gdzie wcześniej było
boisko czy może w innym miejscu. Radna zgłosiła również, że konieczne jest wycięcie
zakrzaczenia przy budce telefonicznej w Przewozie. Radna zgłosiła także wniosek
o podcięcie drzew przy drodze krajowej nr 27, na ul. Kolejowej w Przewozie.
Radny Dyba wnioskował o remont drogi powiatowej w miejscowości Sanice
w okolicach leśniczówki.
Radna Bruź wnioskowała o przeprowadzenie prac melioracyjnych na rzece Żółta
Woda w miejscowości Sanice.
Radna Śledź wnioskowała o utworzenie sołectwa Potok.

Pkt 5. Informacja Wójta Gminy z zakresu działalności za 2012 r.
Pan Wójt przedstawił radnym szczegółową informację z działalności za 2012 r.
( w załączeniu).

Pkt 6. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 r. oraz informacja o stanie
mienia Gminy Przewóz
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że radni otrzymali materiały dotyczące
sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2012r., informację o stanie mienia
komunalnego, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej
instytucji kultury oraz sprawozdanie finansowe za 2012r. w terminie.
Przewodnicząca powiedziała, że sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012r.,
informacja o stanie mienia komunalnego, sprawozdanie roczne z wykonania planu
finansowego samorządowej instytucji kultury oraz sprawozdanie finansowe za 2012r. zostały
omówione już wcześniej na posiedzeniach wszystkich Komisji stałych rady, dlatego zapytała
radnych czy życzą sobie, aby jeszcze raz omówić sprawozdania. Radni nie chcieli aby
sprawozdania były jeszcze raz omawiane. Następnie Przewodnicząca zapytała czy radni mają
pytania lub wątpliwości do sprawozdań. Radni nie mieli pytań i nie zgłaszali też żadnych
uwag.
Następnie Przewodnicząca poprosiła Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej – Stefanię
Głowacką o przedstawienie opinii w sprawie sprawozdania Wójta Gminy z wykonania
budżetu za 2012r. Komisja wyraziła pozytywną opinię o realizacji budżetu Gminy za 2012r.
Przewodnicząca poprosiła Wójta Gminy o zapoznanie radnych z uchwałą Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze Nr 155/2013 z dnia 21
marca 2013r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu
z wykonania budżetu za 2012r. Regionalna Izba Obrachunkowa wystawiła pozytywną opinię
o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012r.
Przewodnicząca poprosiła Komisję Rewizyjną o przedstawienie wniosku w sprawie
absolutorium dla Wójtowa Gminy.

Wniosek odczytała radna Stefania Głowacka –

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. Komisja wnioskowała o udzielenie absolutorium
Wójtowi.
Dalej Przewodnicząca Rady Gminy odczytała Uchwałę Nr 300/2013 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie wydania opinii
o wniosku Komisji Rewizyjnej. Opinia ta była pozytywna.

Następnie przewodnicząca poprosiła o przegłosowanie projektu uchwały w sprawie
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu za 2012r. Na sali podczas głosowania znajdowało się 14 radnych. Za
przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie
i otrzymała Nr XXVII/169/2013.
Kolejny projekt uchwały dotyczył absolutorium. Radni nie mieli zastrzeżeń do
projektu, i w związku z tym Przewodnicząca zarządziła głosowanie. Na sali podczas
głosowania znajdowało się 14 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14
radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie i otrzymała Nr XXVII/170/2013. Tym samym
Wójt Gminy Przewóz uzyskał absolutorium.
Przewodnicząca Rady Gminy pogratulowała Wójtowi oraz podziękowała wszystkim
pracownikom za trud włożony w realizację budżetu w 2012 r.
Pkt 7. Podjęcie uchwał:
Przewodnicząca zapytała czy w związku z tym, że prawie wszystkie uchwały były już
omawiane na Komisjach Stałych Rady Gminy, to czy jest potrzeba ponownego ich
omawiania. Radni nie widzieli takiej potrzeby.
Do pierwszego projekt uchwały dotyczył zmiany uchwały Nr XXIV/137/2012 Rady
Gminy w Przewozie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżety Gminy Przewóz na 2013 r.
pan Wójt omówił zmiany jakie jeszcze zostały wprowadzone do projektu i przedłożone
radnym. Radni nie mieli uwag. Przewodnicząca poprosiła o przegłosowanie uchwały. Za
przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0. Uchwała
otrzymała Nr XXVII/171/2013.
Kolejny projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/136/2012 Rady Gminy
w Przewozie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na
lata 2013-2019, pan Wójt skomentował w taki sposób, że podjęcie tej uchwały jest
konsekwencją zmian jakich dokonuje się w budżecie. Radni nie mieli pytań. Za przyjęciem
projektu uchwały głosowało 14 radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0. Uchwała otrzymała
Nr XXVII/172/2013.
Kolejny projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu
umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakteru

cywilnoprawny oraz wskazania organów do tego uprawnionych omawiany był wcześniej. Za
przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0. Uchwała
otrzymała Nr XXVII/173/2013.
Następnie poddano głosowaniu projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały
Nr XXV/147/2013 Rady Gminy w Przewozie z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przewóz. Za przyjęciem projektu uchwały
głosowało 14 radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0. Uchwała otrzymała Nr XXVII/174/2013.
Kolejny projekt uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku
Województwa Lubuskiego w sprawie likwidacji aglomeracji Przewóz. Radni nie mieli pytań
do powyższego. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych, przeciw 0,
wstrzymało się 0. Uchwała otrzymała Nr XXVII/175/2013.
Następnie poddano głosowaniu projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na
mienie komunalne Gminy Przewóz. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych,
przeciw 0, wstrzymało się 0. Uchwała otrzymała Nr XXVII/176/2013.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/142/2012 Rady Gminy
w Przewozie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
i ustalenia stawki opłaty za pojemnik omówił pan Wójt. Wyjaśnił radnym, że konieczność
wprowadzenia zmian do poprzedniej uchwały wynikła z tego, że Regionalna Izba
Obrachunkowa stwierdziła nieważność tej uchwały i należało zmienić zapis, że opłaty będą
naliczane od osoby, a nie od gospodarstwa. Poza tym wszystko inne pozostaje bez zmian.
Radny Dawidowicz zapytał w jaki sposób obliczono kwotę jaką trzeba będzie płacić za
śmieci. Wójt odpowiedział, że przy wyliczeniu kwoty uwzględniono ilości odebranych
odpadów od mieszkańców w roku 2012. Szacowano dodatkowe opłaty związane
z wynajmem koszy dla mieszkańców oraz dostawienie dodatkowych punktów na zbiórkę
szkła i plastiku.
Obecny na obradach mecenas Tadeusz Ardelli zapytał ile zostało złożonych deklaracji
i jak jest różnica pomiędzy zamieszkałymi, a zameldowanymi osobami. Wójt odpowiedział, że
jest to różnica ok. 300-400 osób, ale dużo osób jeszcze w ogóle nie złożyło.

Radny Staniek powiedział, że należałoby umożliwić segregacje śmieci na
cmentarzach. Wójt odpowiedział, że z cmentarzy śmieci będzie wywoziło ZGK i oni też zajmą
się segregacją. Radny zapytał jeszcze czy będą pojemniki na szkło i plastik z większymi
otworami. Wójt odpowiedział, że są tylko takie jak teraz.
Pan Wójt powiedział, że będą dwa kosze dla osób segregujących odpady,
i że zapewnia je firma odbierająca. W dniu dzisiejszym odbędzie się podpisanie umowy.
Radny Dawidowicz zapytał co będzie jeżeli ktoś ze wspólnoty nie zapłaci za odpady.
Wójt odpowiedział, że wtedy gmina będzie egzekwowała należność bezpośrednio od tej
osoby. Ściąganie należności będzie także możliwe z zasiłków i zapomogi.
Radna Michalak zapytała kiedy będą rozwożone nowe kosze. Wójt odpowiedział,
że jak tylko PEKOM zabierze swoje.
Przewodnicząca Rady Gminy powiedziała, że kiedy korzystała z usług firmy TEW to
miała problemy ponieważ oni nie dojeżdżają po kosze do posesji jeżeli jest dalej od drogi
głównej. W takim przypadku będzie to uciążliwe dla starszych osób samotnie mieszkających.
Poprosiła o dopilnowanie, aby takie sytuacje nie miały miejsca, i żeby najlepiej taki zapis
znalazł się w umowie.
Radny Dawidowicz zapytał czy te ceny, które są uchwalone na daną chwilę będą
obowiązywały przez najbliższe dwa lata, tj. przez okres trwania umowy na odbiór odpadów.
Wójt odpowiedział, że tak.
Radny Staniek zapytał czy faktycznie ciąży na gminie obowiązek, że musi oddawać
50 % odpadów biodegradowalnych. Wójt odpowiedział, że jest wymóg odnośnie tej kwestii,
ale wszystko będzie dokładnie omówione na zebraniach wiejskich. Radny zapytał co robić ze
starymi lekami. Wójt powiedział, że w każdej aptece musi być punkt zbierania takich rzeczy.
Wójt powiedział, że wszystkie sklepy, firmy prywatne czy szkoły muszą indywidualnie
podpisać umowę na odbiór odpadów z taką firmą z jaką chcą.
Radny Dawidowicz zapytał na jakiej zasadzie naliczana jest opłata dla szkół. Wójt
odpowiedział, że od każdego ucznia.
Radny Dyba zapytał czy jeżeli ktoś jest w delegacji i firma wystawia mu zaświadczenie
potwierdzające to czy jest to równoznaczne z nie płaceniem za tą osobę opłaty za odbiór

odpadów. Wójt powiedział, że to zależy jeszcze jak długo taka osoba jest w delegacji i jak
często pojawia się w miejsc zamieszkania.
Następnie Przewodnicząca poprosiła o przegłosowanie uchwały. Za przyjęciem
projektu uchwały głosowało 14 radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0. Uchwała otrzymała
Nr XXVII/177/2013.
Kolejny projekt uchwały w sprawie przyjęcia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przedstawił radnym pan Wójt.
Powiedział, że WFOŚiGW przekazał nam dotację na promocje polityki śmieciowej i będą
zrobione za te pieniądze plakaty i ulotki informacyjne dla mieszkańców.
Radni nie mieli uwag do powyższego projektu. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14
radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0. Uchwała otrzymała Nr XXVII/178/2013.
Przewodnicząca zarządziła 10 min. przerwy.
Obrady zostały wznowione o godz. 1140.
Pkt. 8 Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gminie Przewóz.
Informację przedstawiła radnym pani Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Przewozie – Dorota Jereczyńska. (Informacja w załączeniu).
Pani kierownik powiedział, że właśnie trwa rekrutacja wśród dzieci z rodzin
najuboższych do wyjazdu na kolonię. Gmina Przewóz ma przyznane przez PCPR w Żarach 10
miejsc. Wszystko jest opłacone i nic nie trzeba dokładać. Następnie pani kierownik poruszyła
temat umieszczania osób starszych w domach pomocy. Powiedziała, że jest to duży problem
finansowy dla gminy. Jedna osoba jest w Domu Pomocy w Lubsku no i gmina ponosi koszty
miesięczne ok 2500 zł. i niestety, rodzina mieszka w Niemczech, ale wykazała, że nie ma
takich dochodów, które zmuszały by ją do pokrywania tych kosztów. Kolejne kilka osób czeka
już w kolejce na miejsce w domach pomocy.
Radny Dawidowicz zapytał czy ktoś opiekuje się panią Jędrych z Dąbrowy Łużyckiej
i jeżeli nie to czy byłaby możliwość zapewnienia jej jakiejś opiekunki bo ta pani jest samotna
i ma już swoje lata. Pani Kierownik powiedział, że nie było żadnych sygnałów o pomoc dla tej
pani, ale obiecała, że zaraz zostanie to sprawdzone.

Ponadto pani Kierownik powiedziała, że ośrodek ma obowiązek przedstawiania
Radzie ocenę zasobów ośrodka pomocy społecznej za dany rok, i że w zasadzie w tutejszym
ośrodku nie zmieniło się nic od ostatniej oceny z ubiegłego roku. Zapytał czy ma szczegółowo
przedstawić ocenę. Radni nie widzieli takiej potrzeby (treść oceny w załączeniu).
Radna Michalak powiedziała, że Wspólnota Mieszkaniowa z Piotrowa jest w trakcie
załatwiania formalności odnośnie sprzedaż mieszkania pana Laskowskiego Tadeusza, który
jest ich dłużnikiem i z tego co się orientuje to on jest w tym domu pomocy i gmina musi za
niego płacić. Radna wyszła więc z propozycją, aby gmina zwróciła się do nich z wnioskiem
o zwrot jakiś kosztów. Pani Kierownik OPS powiedziała, że w chwili obecnej przygotowują
z mecenasem wniosek, aby dzieci tego pana płacił na niego alimenty.
Pkt. 9 Informacja z zakresu pozyskiwania i wykorzystywania środków Unii Europejskiej na
rzecz realizacji zadań w Gminie za 2012 r.
Informację przedstawił Radnym Wójt Gminy ( załączeniu). Powiedział, że w sumie
w 2012 r. do budżetu gminy wpłynęło ponad 1 mln zł. Radni nie mieli pytań.
Pkt. 10 Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad pisemnymi wnioskami złożonymi przez
radnych. Wniosek radnego Dyby – 14 głosów za, wniosek radnych Pankowskiej i Klisowskiego
– 14 głosów za, wspólny wniosek radnej Michalak i radnej Głowackiej ( radny Dawidowicz
proponował, aby dopisać do niego naprawę drogi przy sklepie) -14 głosów za, wniosek
radnej Śledź – 14 głosów za, wniosek radnej Mroczko – 14 głosów za, wniosek radnej
Głowackiej – 14 głosów za.
Następnie pan Wójt powiedział, że jeżeli chodzi o budowę nowej świetlicy w Mielnie
to jest gotowa dokumentacja, ale nie wiadomo czy w tym roku ruszy budowa bo jak na razie
to nie ma żadnego naboru na wnioski projektowe.
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że najprawdopodobniej naprawi się w miejscowości Bucze, Lipna, Piotrów. Jeżeli chodzi
o drogę do posesji pana Żelazko to niech tam wszystko uprzątnie i powycina krzaki.
Radny Dawidowicz zgłosił, że przepust w miejscowości Dąbrowa Łużycka, który był
niedawno robiony został na nowo wypłukany.

Pan Wójt powiedział, że jeżeli chodzi o utworzenie sołectwa Potok to jest to kwestia
do przemyślenia. Możliwe, że do tego dojdzie ponieważ już sam kiedyś rozważał tę sprawą.
Pkt. 11 Sprawy różne.
Wójt powiedział radnym, że najprawdopodobniej hala targowa zostanie sprzedana,
a za pieniądze ze sprzedaży zostaną spłacone bieżące zaległości gminy. Radny Dawidowicz
zapytał kto kupił. Wójt odpowiedział, że dokładnie nie pamięta nazwy, ale chyba TERAL s. c.
Kmiecik i Przybyłek, firma ze śląska. Halę kupiono za ok. 130 tys. zł + VAT.
Radny Staniek zapytał Wójta czy jeszcze będą sprzedawane jakieś hale. Wójt
odpowiedział, że nie bo jak będą środki to resztę wyremontuje się dla ZGK.
Radny Staniek zaprosił wszystkich na zbliżający się w jego miejscowości festyn, na
6.07.2013 r.
Wójt powiedział, że jeżeli chodzi o pomoc finansową dla wiosek na organizacje
festynów to niestety, ale w tym roku nic nie będzie.
Radna Śledź zapytała kiedy będzie organizowany festyn Baltazara. Wójt odpowiedział,
że 07.07.2013 r. w Podrosche bo teraz jest kolej Niemców.
Radny Staniek zapytał czy wioski mogą liczyć na jakąś pomoc finansową przy zakupie
materiałów na zrobienie wieńca dożynkowego. Wójt odpowiedział, że raczej nie, ale to się
zobaczy czy będą jakieś pieniądze.
Pkt. 12 Zamknięcie obrad XXVII sesji Rady Gminy.
Przewodnicząca podziękowała wszystkim za przybycie i zakończyła sesję o godzinie
1235.

Protokołowała Magdalena Konarska

