Protokół z XXXII sesji Rady Gminy
w Przewozie
w dniu 19 grudnia 2013r.

Pkt 1. Otwarcie obrad XXXII zwyczajnej sesji Rady Gminy Przewóz.
Przewodnicząca Rady Gminy rozpoczęła obrady o godzinie 10 03. Powitała wszystkich
zebranych na sali. Na sesję przybyło 13 radnych, co stanowiło kworum, aby decyzje i uchwały
podejmowane na sesji były prawomocne. Nieobecny był radny Andrzej Kokosza, Tadeusz
Dawidowicz.

Pkt 2. Uchwalenie porządku obrad XXXII sesji Rady Gminy Przewóz.
Przewodnicząca zapytała czy ktoś chciałby zmienić proponowany porządek obrad.
Wójt poprosił o wprowadzenie do porządku obrad 2 uchwały:
–

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/137/2012 Rady Gminy w Przewozie z dnia 28
grudnia 2012 r. w sprawie budżetu na 2013 r.

–

w sprawie udzielania pomocy finansowej dla Województwa Lubuskiego na realizację
zadania pn.: „Profilowanie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną wraz z
uzupełnieniem poboczy na odcinku drogi wojewódzkiej nr 350 przebiegającej na
terenie Gminy Przewóz”.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poprosiła o wprowadzenie do porządku obrad

informacji z przeprowadzonej przez Komisję kontroli w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w
Przewozie.
Przewodnicząca poprosiła o głosowanie nad porządkiem obrad z zaproponowanymi
zmianami. Radni przyjęli porządek jednogłośnie - głosów 13 za.
Pkt 3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Gminy Przewóz.
Na sali został wyłożony protokół z XXXI sesji, aby radni mogli zapoznać się z ich treścią.
W związku z tym, że nie było żadnych uwag do protokołów, Przewodnicząca zarządziła

głosowanie. Za przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Gminy głosowało 12 radnych, przeciw 0,
wstrzymało się 1.
Pkt 4. Wnioski i interpelacje.
Radni złożyli 4 wnioski pisemne.
Radny Staniek wnioskował o naniesienie znaków poziomych i pionowych „przejście dla
pieszych” w okolicach przystanków autobusowych oraz w miejscach szczególnie
niebezpiecznych na drogach powiatowych w Gminie Przewóz.
Radna Bruź wnioskowała o naniesienie pasów ciągłych wyznaczających szerokość
jezdni na drodze wojewódzkiej nr 350 z miejscowości Przewóz do miejscowości Lipna.
Radna Śledź wnioskowała o namalowanie na ul. Kolejowej w Przewozie przejścia dla
pieszych – przy przystanku autobusowym na drodze krajowej nr 350.
Radna Pankowska i radny Klisowski złożyli wspólnie wniosek w sprawie
natychmiastowego wykonania odpływów przy nowo wybudowanych chodniku w Lipnej przy
drodze wojewódzkiej nr 350.
Ponadto radna Śledź zapytała czy lamp w wąwozie, którym idzie się na ul. Spacerową
została naprawiona. Radna zapytała również jak działa harcerstwo w Przewozie. Kto kieruje
drużyną, czy mają udostępnienie miejsce zbiórek, poprosiła o odpowiedź na piśmie. Ponadto
zgłosiła, że jest problem z brakiem parkingu przy przedszkolu. Rodzice parkują na chodniku i
ostatnio policja upominała, ale następnym razem będą już mandaty. Radna powiedziała, że
koniecznie trzeba zrobić coś w tej sprawie. Radna Mroczko przychyliła się do wniosku radnej
Śledź.
Pkt 5. Informacja z działalności Wójta
Pan Wójt przedstawił radnym informacje z działalności. Powiedział, że z finansami jest
naprawdę ciężko, i że najprawdopodobniej przyszły rok również nie będzie lepszy pod
względem finansowym. Przy projekcie budżetu na rok 2014 pani Skarbnik musiała się
naprawdę nagłowić, ponieważ zaniżono współczynniki na zaciąganie kredytów. Wójt
poinformował radnych, że z dużych inwestycji planuje się na przyszły rok tylko budowę
świetlicy w Mielnie i rozbudowę remizy OSP w Przewozie. Środki finansowe na te
przedsięwzięcia będą pochodziły z dotacji unijnych lub darowizn. Pan Wójt powiedział, że od
nowego roku będzie obowiązywało nowe zarządzenie w sprawie wynajmu świetlic wiejskich.
Radni nie zadawali pytań odnośnie informacji.

Pkt 6. Podjęcie uchwał:
Wszystkie uchwały zostały już omówione na komisjach więc przewodnicząca poprosiła
o ewentualne zadawanie pytań lub zgłaszanie uwag do projektów.
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/130/2012 Rady Gminy w Przewozie z
dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie
Przewóz na 2013 r.
Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0.
Uchwała otrzymała Nr XXXII/205/2013.
Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Przewóz na 2014 r.
Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0.
Uchwała otrzymała Nr XXXII/206/2013.
Uchwała w sprawie zmiany budżetu
Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0.
Uchwała otrzymała Nr XXXI/207/2013.
Uchwała 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.
Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0.
Uchwała otrzymała Nr XXXII/208/2013.
Uchwała w sprawie udzielania pomocy finansowej dla Województwa Lubuskiego na
realizację zadania pn.: „Profilowanie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną wraz z
uzupełnieniem poboczy na odcinku drogi wojewódzkiej nr 350 przebiegającej na terenie
Gminy Przewóz”.
Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0.
Uchwała otrzymała Nr XXXII/209/2013.
Przewodnicząca zarządziła 10 min. przerwy.
Obrady wznowiono o godz. 10.35.

Pkt 7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
Przewodnicząca zarządziła głosowanie na złożonymi pisemnymi wnioskami radnych.
Wniosek radnej Ireny Śledź – 13 głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0. Wniosek radnego
Zbigniewa Staniek - 13 głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0. Wniosek radnej Mirosławy
Bruź - 13 głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0. Wspólny wniosek radnej Moniki
Pankowskiej i radnego Jana Klisowskiego - 13 głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0.
Przewodnicząca poprosiła pana Wójta o odpowiedzi na ustne wnioski składane przez
radnych.
Pan Wójt powiedział, że jeżeli chodzi o parkowanie przy przedszkolu to nie da się nic
zrobić. Ponieważ nie ma miejsca na powiększenie parkingu, ale w centrum Przewozu jest
wiele miejsc żeby zaparkować. Poza tym rodzice, którzy parkują przy przedszkolu na
chodniku stwarzają dodatkowe niebezpieczeństwo i nawet się nad tym nie zastanawiają. Tam
jest ograniczona widoczność, bo jest zakręt i kierowcy nie jeżdżą przepisowo. Radny Bąk
zaproponował żeby nauczyciele parkowali na podwórku przedszkolnym to będzie więcej
miejsca przed bramą. Radna Śledź zaproponowała, że w takim razie niech pani dyrektor
przedszkola zrobi zebranie dla rodziców w tej sprawie i wyjaśni jak sprawa wygląda. Pan
Wójt odpowiedział, że nie widzi takiej potrzeby bo każdy kierowca przepisy przecież zna, a ta
sprawa poruszana była już wiele razy i nie można nic z tym zrobić.
Pan Wójt powiedział, że jeżeli chodzi o oficjalnie działającą na terenie gminy drużynę
harcerską to prowadzi ją pani Joanna Ostaszewska, nauczycielka ze szkoły podstawowej.
Harcerze działają pod jej zwierzchnictwem i ona wszystko organizuje. Pani Śledź
powiedziała, że wie jeszcze o starszej grupie harcerzy, którzy nie mają miejsca spotkań i robią
zbiórki w parku. Wójt odpowiedział, że z tego co wie to ta grupa młodzieży nie jest formalnie
utworzona ponieważ od jakiegoś czasu nie opłacają nawet składek do ZHP, a poza tym nikt
nigdy nie zgłaszał takich potrzeb. Są przecież pomieszczenia w piwnicy w GOK-u więc
śmiało można z nich korzystać. Wystarczy przyjść i złożyć podanie.
Natomiast jeżeli chodzi o oświetlenie to pan Wójt poprosił o udzielenie odpowiedzi
kierownika ZGK. Pan Kierownik powiedział, że lampy przy ulicy spacerowej były robione
dwa razy, ale jakby jeszcze coś nie działało to poprosił żeby zgłosić.
Radna Śledź podziękowała za wyczerpujące odpowiedzi.

Pkt 8 Sprawy różne.
Radny Staniek zgłosił, że na trasie Straszów – Mielno jest połamany słup telefoniczny.
Kierownik Referatu Gospodarki powiedział, że ta sprawa była już zgłaszana telefonicznie, ale
tym razem zostanie wysłane pismo.
Pan Wójt powiedział, że jeżeli ktoś ma na działce drzewo, które zagraża
bezpieczeństwu to niech składa wniosek o pozwolenie na usunięcie bo potem podczas
wichury może dojść do tragedii.
Otwarcie świetlicy w Lipnej dla mieszkańców będzie najprawdopodobniej w styczniu,
a dopiero w maju będzie uroczyste otwarcie remizy OSP.
Pan Wójt poinformował, że w najbliższym czasie będą postawione w każdej
miejscowości pojemniki na ubrania.
Radna Głowacka zgłosiła, że na terenie miejscowości Piotrów są straszne dziury na
poboczach.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała informację z przeprowadzonej kontroli
w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Przewozie.

Pkt 9. Zamknięcie obrad XXXII sesji Rady Gminy.
Przewodnicząca podziękowała wszystkim za przybycie i zakończyła sesję o godzinie
1120.

Protokołowała Magdalena Mikitiuk

