Protokół z XXX sesji Rady Gminy
w Przewozie
w dniu 21 października 2013r.

Pkt 1. Otwarcie obrad XXX zwyczajnej sesji Rady Gminy Przewóz.
Przewodnicząca Rady Gminy rozpoczęła obrady o godzinie 1003. Powitała wszystkich
zebranych na sali. Na sesję przybyło 13 radnych, co stanowiło kworum, aby decyzje i uchwały
podejmowane na sesji były prawomocne. Nieobecni byli radni Andrzej Kokosza i Jacek
Lisiecki.

Pkt 2. Uchwalenie porządku obrad XXX sesji Rady Gminy Przewóz.
Przewodnicząca zapytała czy ktoś chciałby zmienić proponowany porządek obrad.
Radni nie wnosili żadnych zmian. Wójt Gminy poprosił o

wprowadzenie do porządku

uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/137/2012 Rady Gminy w Przewozie z dnia 28
grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Przewóz na 2013 r. oraz Informacji z działalności
Wójta Gminy za okres od 17 lipca do 20 października 2013 r. Przewodnicząca poprosiła
radnych o przegłosowanie porządku obrad z zaproponowanymi zmianami. Porządek obrad
został przyjęty jednogłośnie 13 głosów za.
Pkt 3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Gminy Przewóz.
Na sali został wyłożony protokół z XXIX sesji, aby radni mogli zapoznać się z ich
treścią. W związku z tym, że nie było ze strony radych żadnych uwag do protokołów,
Przewodnicząca zarządziła głosowanie. Protokół z XXIX sesji został przyjęty jednogłośnie – 13
głosów za.

Pkt 4. Wnioski i interpelacje.
Radna Pankowska i radny Klisowski złożyli wspólny wniosek pisemny w sprawie
wykoszenia terenu przy drodze wojewódzkiej E350 przed budynkiem byłego PGR-u
w miejscowości Lipna.

Radny Dyba wnioskował o zmianę miejsca usytuowania urządzeń hydrologicznych
w miejscowości Sobolice. Mieszkańcy nie wyrażają zgody żeby znajdowały się one przy
budynku świetlicy wiejskiej.
Radna Śledź zasugerował, żeby zastanowić się nad tym czy można w jakiś sposób
zorganizować miejsce dla młodzieży z Przewozu gdzie mogliby spędzać czas wolny. Ponieważ
teraz przesiadują tylko pod sklepem.
Radna Bruź zapytała czy byłaby możliwość podstawienia w każdej miejscowości
kontenera na odpady wielkogabarytowe chociaż raz w miesiącu.
Pkt 5. Informacja o stanie oświaty i przygotowaniu szkół do rozpoczęcia roku
szkolnego 2013/2014.
Przewodnicząca poprosiła Dyrektorów Szkół z terenu gminy o przedstawienie
informacji. Dyrektorzy przedstawili radnym przygotowane informacje ( w załączeniu).
Radna Bruź zadała pytanie odnośnie informacji ze SP w Lipnej. Zapytała Wójta czy nie
można zapłacić za

te zajęcia z rytmiki, żeby rodzice nie musieli sami płacić. Wójt

odpowiedział, że nie można bo gmina nie ma środków. Dostaliśmy subwencje oświatową
w takiej kwocie, że już jest wiadomo, że trzeba będzie dokładać do wszystkiego i to bardzo
dużo więc należy oszczędzać.
Radny Dawidowicz nawiązując do informacji Dyrektora Zespołu Szkół w Przewozie
zaznaczył, że muszą znaleźć się środki na pomalowanie korytarzy w budynku szkoły bo sam
widział, że są w złym stanie. Wójt odpowiedział, że wszystko zależeć będzie od posiadanych
środków, i że są też inne, pilniejsze rzeczy do wykonania.
Radny Bąk zapytał, czy nauczyciele przejawiają chęć do prowadzenia dodatkowych
zajęć. Dyrektor Zespołu Szkól w Przewozie

- pan Mirosław Pieńkowski odpowiedział,

że niechętnie to występuje. Nauczyciele mają wypracować godziny dodatkowe wynikające
z Karty Nauczyciela, ale na koniec roku należy im wyrównać pensje i dostają tzw. „14-stki”.
Pani Grażyna Fidek – Dyrektor SP w Piotrowie powiedziała, że nauczyciel wychowania
przedszkolnego nie musi wypracować tych „godzin karcianych”, a jednak z tej szkoły
przedszkolanka prowadzi zajęcia popołudniowe z harcerstwa.
Pan Pieńkowski zaznaczył, że roczne utrzymanie jednego ucznia to koszt ok. 11 tys. zł,
a gmina otrzymuje taką subwencję, że po przeliczeniu na jednego ucznia przypada nie dużo
ponad 5 tys. zł.

Pkt 6. Analiza z oświadczeń majątkowych.
Wójt przedstawił analizę z oświadczeń majątkowych złożonych przez Sekretarza,
Skarbnika oraz Kierowników jednostek organizacyjnych gminy (w załączeniu).
Przewodnicząca przedstawiła informację z analizy oświadczeń majątkowych
złożonych przez Radnych Gminy Przewóz (w załączeniu).
Nikt nie zadawał pytań do przedstawionych informacji.

Salę opuścili Dyrektorzy Szkół.

Pkt 7. Informacja Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli działalności Wójta Gminy
ze sposobu wydatkowania środków publicznych, sprzedaży mienia komunalnego oraz
realizacji udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła radnym informację ( w załączeniu)
i na koniec poprosiła o pytania.
Radny Dawidowicz zapytał, czy Komisja zapoznała się z protokołem pokontrolnym
Najwyżej Izby Kontroli odnośnie gospodarki odpadami. Przewodnicząca powiedziała,
że owszem, oraz że odnośnie przeprowadzenia zamówienia publicznego w tym zakresie nie
było zastrzeżeń.

Pkt 8. Podjęcie uchwał:
Wszystkie uchwały zostały już omówione na komisjach więc przewodnicząca
poprosiła o ewentualne zadawanie pytań.
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr IV/45/2003 Rady Gminy w Przewozie z dnia 6
marca 2003 r. w sprawie wysokości diet dla radnych Rady gminy w Przewozie.
Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0.
Uchwała otrzymała Nr XXX/189/2013.
Uchwała w sprawie Nr XVI/108/2004 Rady Gminy w Przewozie z dnia 14 września
2004 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających
powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem

sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych dla terenu Gminy Przewóz.
Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0.
Uchwała otrzymała Nr XXX/190/2013.
Uchwała w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego
w Żarach na uchwałę Nr XVI/108/2004 Rady Gminy w Przewozie z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej
4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak
i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych dla terenu Gminy Przewóz, w części dotyczącej § 2 w/w uchwały.
Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0.
Uchwała otrzymała Nr XXX/191/2013.
Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu cmentarzy komunalnych na terenie
Gminy Przewóz.
Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0.
Uchwała otrzymała Nr XXX/192/2013.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży
lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.
Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0.
Uchwała otrzymała Nr XXX/193/2013.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży
lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.
Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0.
Uchwała otrzymała Nr XXX/194/2013.

Uchwała w sprawie zniesienia użytku ekologicznego o nazwie „Zacisze”, „Rosiczka”,
i „Wrzosiec”.
Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0.
Uchwała otrzymała Nr XXX/195/2013.
Uchwała w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za
umieszczenie

w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej

i obiektów

budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego oraz reklam.
Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 radnych, przeciw 0, wstrzymało
się 0. Uchwała otrzymała Nr XXX/196/2013.
Uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/137/2012 Rady Gminy w Przewozie
z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Przewóz na 2013 r. omówiła pani
Skarbnik. Radni nie zadawali pytań.
Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0.
Uchwała otrzymała Nr XXX/197/2013.
Pkt 9. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad wnioskiem pisemnym. Radni przyjęli
wniosek jednogłośnie – 13 głosów za.
Wójt powiedział, że jeżeli chodzi o te urządzenia hydrologiczne w Sobolicach to będą
one umieszczone przy pomniku lub przy świetlicy, są dwa miejsca do wyboru, ale zależy
które korzystniejsze.
Jeżeli chodzi o sprzęt wielogabarytowy to będzie on odbierany dwa razy do roku,
ponieważ nie stać gminy żeby odbywało się to częściej. Jest też możliwość odwiezienia
takiego sprzętu w każdej chwili do ZGK.

Radny Staniek zaproponował, że jeżeli jest taka możliwość, to ustalić terminy
wywozu tych odpadów wielogabarytowych oraz nieczystości płynnych na 2014 r i podać je
do publicznej wiadomości dla mieszkańców, np. w internecie.
Odnośnie sprawy spędzania czasu wolnego przez młodzież to Wójt powiedział, że na
terenie Przewozu jest przecież hala sportowa, biblioteka, boisko gminne z zapleczem, boiska
piaskowe i asfaltowe na terenie szkolnym, pomieszczenia w GOK-u i wszystko jest do
dyspozycji młodzieży. Niestety oni nie są tym zainteresowani, a jeżeli już to nie ma być
żadnego opiekuna co jest nie dopuszczalne. Musi być zawsze ktoś odpowiedzialny za dany
obiekt.
Radny Dawidowicz skomentował, że jest przecież policja to niech pilnuje żeby nie
przesiadywali pod sklepem to może zajmą się czymś innym.
Pkt 10. Sprawy różne.
Radna Rzymska zgłosiła, że należy wziąć pod uwagę ogrodzenie budynku świetlicy
wiejskiej w Buczu ponieważ ostatnio dzieci obrzucały kasztanami ściany i są okropne plamy.
Poprosiła także o przyspieszenie rozbiórki budynku po byłej świetlicy w Buczu. Wójt
odpowiedział od razu, że formalności są już w zasadzie załatwione, ale teraz trzeba znaleźć
kogoś do rozbiórki, a koszty zostaną podzielone pomiędzy gminę, a państwa Nowaków.
Radny Dawidowicz zgłosił, że remontu wymaga droga na Dymnicy od posesji Pana
Gawlika i można byłoby nawieźć tam dużo gruzu.
Radna Śledź zapytała czy jest już coś robione w kierunku utworzenia sołectwa Potok.
Wójt odpowiedział, że na razie nie

ponieważ wiąże się to całym postępowaniem

i procedurami więc najprawdopodobniej ruszy to dopiero po wyborach w przyszłym roku.
Radna zgłosiła również, że na ulicy Zielonej i Szkolnej nie świeci lampa. Wójt powiedział, że
będzie zrobiony przegląd całego oświetlenia i na pewno wszystkie usterki zostaną
naprawione.
Radna Bruź zgłosiła, że kiedy pracownik ZGK kosi trawę na cmentarzu to wszystkie
groby są brudne , a niektóre nawet uszkodzone od kamieni bo kosiarka jest nie odpowiednia.
Kierownik ZGK, obecny na posiedzeniu, powiedział, że trzeba kupić w takim razie kosiarkę
z koszem bo Zakład nie ma takiej na stanie.

Radny Dawidowicz zapytał czy to prawda, że do obsługi oczyszczalni w Lipnej został
zatrudniony nowy pracownik. Wójt odpowiedział, że nie .
Radny Klisowski zapytał czy otwarcie remizy w Lipnej będzie możliwe jeszcze w tym
roku. Pan Wójt odpowiedział, że otwarcie będzie wtedy jak już wszystko będzie odebrane,
wyposażone i oddane do użytku.
Radna Michalak poprosiła o wykoszenie placu przy cmentarzu w Piotrowie jeszcze
przed Wszystkimi Świętymi, bo nie ma miejsca na parking.
Radna Bruź zapytała czy w okresie Wszystkich Świętych będą przy cmentarzach
ustawione przenośne toalety. Wójt odpowiedział, że nie bo nie na to pieniędzy.
Wójt odczytał Informacje z działalności od 17 lipca do 20 października 2013 r.
(w załączeniu). Wójt poinformował radnych, że ze względu na trudną sytuację finansową
gminy nie będzie realizowanych wielu inwestycji. Planowana jest tylko rozbudowa remizy
OSP w Przewozie oraz budowa świetlicy w Mielnie. Radna Bruź zapytała Wójta dlaczego
w Sanicach nie planuje się budowy świetlicy. Pan Wójt odpowiedział, że Sanice mają swoją
świetlicę w całkiem dobrym stanie, a w Mielnie nie ma żadnej więc jest w pierwszej
kolejności.
Przewodnicząca odczytała pismo z GS „Samopomoc Chłopska” w Żarach oraz pismo
Agencji Mienia Wojskowego, będą ce odpowiedziami na wcześniejsze wnioski radnych.

Pkt 9. Zamknięcie obrad XXX sesji Rady Gminy.
Przewodnicząca podziękowała wszystkim za przybycie i zakończyła sesję o godzinie
1210.

Protokołowała Magdalena Mikitiuk

