Protokół z XXXIII sesji Rady Gminy
w Przewozie
w dniu 30 grudnia 2013r.

Pkt 1. Otwarcie obrad XXXIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Przewóz.
Przewodnicząca Rady Gminy rozpoczęła obrady o godzinie 10 02. 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 XXXIII sesji Rady Gminy Przewóz.
Przewodnicząca zapytała czy ktoś chciałby zmienić proponowany porządek obrad.
Wójt poprosił o wprowadzenie do porządku obrad 7 uchwał:
•

Uchwała 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.

•

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości dopłaty do ceny 1 m3 wody dostarczanej i 1
m3 ścieków odbieranych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Przewozie.

•

Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr XV/105/2004 Rady Gminy w Przewozie z
dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania miejscowości Przewóz.

•

Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/129/2004 Rady Gminy w Przewozie z
dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania miejscowości Straszów.

•

Uchwała

w

sprawie

przystąpienia

do

sporządzenia

miejscowego

planu

zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie wsi Przewóz.

•

Uchwała

w

sprawie

przystąpienia

do

sporządzenia

miejscowego

planu

zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie wsi Dąbrowa
Łużycka, Potok, i Przewóz, gmina Przewóz.
•

Uchwała w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Przewóz.
Przewodnicząca poprosiła o głosowanie nad porządkiem obrad z zaproponowanymi

zmianami. Radni przyjęli porządek jednogłośnie - głosów 13 za.
Pkt 3. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Gminy Przewóz.
Na sali został wyłożony protokół z XXXII 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 XXXII sesji Rady Gminy głosowało 13 radnych, przeciw 0,
wstrzymało się 0.
Pkt 4. Wnioski i interpelacje.
Radna Głowacka wnioskowała o usunięcie powalonego drzewa z linii telefonicznej na
trasie Dobrochów – Piotrów.
Pkt 5.Plany pracy Rady Gminy i Komisji na 2014 r.
Przewodnicząca RG odczytała projekt planu pracy na 2014. Zaproponowano
wykreślenie w punkcie 7 Urzędu Celnego ponieważ dzwonili i powiedzieli, że nie przyjadą bo
nie widzą wspólnych spraw z gminą. Wójt poprosił o dopisanie punktu odnośnie
podsumowania kadencji. Plan pracy Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie – 13 głosów za.
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Przewodniczących Komisji o
przedstawienie projektów planów pracy na 2014 r.
Przewodnicząca Komisji Budżetu odczytała projekt planu pracy na 2014 r. Radni
przyjęli projekt jednogłośnie – 13 głosów za.
Przewodniczący Komisji Oświaty odczytał projekt planu pracy na 2014 r. Radni przyjęli
projekt jednogłośnie – 13 głosów za.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała projekt planu pracy na 2014 r. Radni przyjęli
projekt jednogłośnie – 13 głosów za.

Pkt 6. Uchwalenie stawek dotacji przedmiotowych
Uchwałę omówiła pani Skarbnik.
Radny Dyba zapytał dlaczego wszędzie są inne ceny za wodę czy ścieki, tzn. co innego
w uchwale, a co innego na fakturach, dlaczego tak drogo. Kierownik ZGK powiedział, że płaci
się również za transport i rzut ścieków do oczyszczalni. Radny Dyba powiedział, że jeżeli płaci
się za zrzut do oczyszczalni to kierowca beczki nie ma prawa wywozić ścieków na pola. Radny
powiedział, że jeżeli nie będzie to przestrzegane to sprawa zostanie zgłoszona dalej.
Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0.
Uchwała otrzymała Nr XXXIII/210/2013.
Pkt 7. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2019.
Pani Skarbnik odczytała pozytywną opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej
Górze. do WPF na lata 2014-2019.
Radni nie zadawali pytań.
Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0.
Uchwała otrzymała Nr XXXIII/211/2013.
Pkt 8. Uchwalenie budżetu
Pani Skarbnik odczytała pozytywną opinie RIO do projektu budżetu gminy na 2014 r.
Przewodnicząca poprosiła o przedstawienie przez każdą komisję rady opinii do
budżetu gminy na 2014 r.
Przewodnicząca Komisji Budżetu odczytała pozytywną opinię do budżetu gminy na
2014 r.
Przewodniczący Komisji Oświaty odczytał pozytywną opinię do budżetu gminy na
2014 r..
Opinia Komisji Rewizyjnej odczytała pozytywną opinię do budżetu gminy na 2014 r.
Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0.
Uchwała otrzymała Nr XXXIII/212/2013.
Pkt 9. Podjęcie uchwał
Uchwała 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. Omówiła pani Skarbnik. Powiedziała, że zmiany w tej uchwale są konsekwencją zmian
dokonanych w budżecie na ostatniej sesji.
Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0.
Uchwała otrzymała Nr XXXIII/213/2013.
Uchwała w sprawie ustalenia wysokości dopłaty do ceny 1m 3 wody dostarczanej i 1 m3
ścieków odbieranych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Przewozie.
Omówił pan Sekretarz. Powiedział, że ponieważ obecnie obowiązująca uchwała traci
moc w dniu jutrzejszym, tj. 31.12. 2013 r., należy podjąć nową.
Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0.
Uchwała otrzymała Nr XXXIII/214/2013.
Wójt powiedział, że kolejne 5 uchwał w sprawie:
–

uchylenia uchwały Nr XV/105/2004 Rady Gminy w Przewozie z dnia 29 czerwca
2004

r.

w

sprawie

przystąpienia

do

sporządzenia

miejscowego

planu

zagospodarowania miejscowości Przewóz.
–

uchylenia uchwały Nr XVIII/129/2004 Rady Gminy w Przewozie z dnia 22 grudnia
2004

r.

w

sprawie

przystąpienia

do

sporządzenia

miejscowego

planu

zagospodarowania miejscowości Straszów.
–

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenów położonych w obrębie wsi Przewóz.

–

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenów położonych w obrębie wsi Dąbrowa Łużycka, Potok, i Przewóz, gmina
Przewóz.

–

przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Przewóz

utworzono w zasadzie na wniosek jednostki wojskowej w Potoku w związku z utworzeniem
strefy bezpieczeństwa. Wojsko daje na ten cel pieniądze, ok 40 tys. zł i dodatkowo
przekształci się na korzyść gminy działki, które Agencja Nieruchomości Rolnych będzie mogła
nam przekazać jeśli przekształcimy ich przeznaczenie. Pan Sekretarz powiedział, że należało
uchylić te z 2004 r bo by się zazębiły, a poza tym i tak poprzednie uchwały nie zostały
wykonane.
Radna Mroczko zapytała dlaczego uchylenia dotyczy także Straszowa. Kierownik RG
odpowiedział, że poprzednią uchwałę tworzono z myślą, że Straszów ze względu na swoje

położenie będzie się rozbudowywał, ale jak widać nic tam nie powstanie, a uchwała jest nie
zrealizowana bo nie ma na to pieniędzy.
Radna Bruź zapytała jaki jest plan odnośnie placu po targowisku. W odpowiedzi radni
usłyszeli, że możliwe, iż będą tam ogniwa fotowoltaiczne.
– Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr XV/105/2004 Rady Gminy w Przewozie z
dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania miejscowości Przewóz.
Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0.
Uchwała otrzymała Nr XXXIII/215/2013.
– Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/129/2004 Rady Gminy w Przewozie z
dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania miejscowości Straszów.
Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0.
Uchwała otrzymała Nr XXXIII/216/2013.
– Uchwała

w sprawie przystąpienia

do

sporządzenia

miejscowego

planu

zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie wsi Przewóz.
Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0.
Uchwała otrzymała Nr XXXIII/217/2013.
– Uchwała

w

sprawie

przystąpienia

do

sporządzenia

miejscowego

planu

zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie wsi Dąbrowa
Łużycka, Potok, i Przewóz, gmina Przewóz.
Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0.
Uchwała otrzymała Nr XXXIII/218/2013.
– Uchwała w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Przewóz.
Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0.
Uchwała otrzymała Nr XXXIII/219/2013.

Pkt 10. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje
Wójt powiedział, że wniosek zgłoszony przez radną Głowacką zostanie zgłoszony.

Pkt 11. Sprawy różne
Pan Wójt powiedział, że planuje spotkania z mieszkańcami w sprawie ustawy śmieciowej.
Radny Staniek czy próbowane było już zważenie takiego samochodu, który odbierał
odpady z naszej gminy. Wójt odpowiedział, że jeżeli będzie taka konieczność to na pewno
taka sytuacja będzie miała miejsce. Radni pytali jak wygląda sprawa z płatnościami za odbiór
odpadów. Wójt powiedział, że nie ma umarzania w tej kwestii. Są jakieś zaległości, ale nie
duże bo mieszkańcy wiedzą, że należność pobrać nawet z zapomogi lub zasiłku.
Radna Michalak może gmina zaproponowała, żeby gmina przejęła instytucje w
zakresie gospodarki odpadami. Bo przecież wszystko jest zabierane w jednym czasie. Wójt już
nad tym się zastanawiał. Poinformował, że będą kary za nieprawdziwe dane w deklaracjach.
Coraz częściej ludzie oszukują co do liczby mieszkańców nieruchomości.
Pan Wójt poinformował radnych, że zaraz w nowym roku trzeba będzie wziąć kredyt
długoterminowy i jakiś krótszy na spłatę zobowiązań. Dzierżawcy będą otrzymywali oferty na
kupno dzierżawionych działek.
Stare samochody strażackie nie zostały sprzedane. Będzie ogłoszony drugi przetarg, a
jak nikt nie kupi to będą sprzedane na złom.
W Lipnej budynek po byłej świetlicy jest do sprzedania. Na 25 stycznia planuje się
otwarcie dla mieszkańców, razem z zabawą karnawałową.
Radna Bruź zapytała czy można dostać płyty drogowe na wyłożenie wiaty na boisku.
Wójt odpowiedział, że jak są w ZGK to można.
Pan Wójt zalecił Kierownikowi ZGK, że w Straszowie na świetlicy trzeba jak najszybciej
przepchać całą kanalizację oraz porządnie elektrykę sprawdzić. Niech przed zabawami
zbiorniki na ścieki będą opróżnione.
Radna Śledź powiedziała, że kwietniki, które są robione z krawężników na terenie
Przewozu, już się psują, kruszeją i po prostu szkoda pracy.
Radny Staniek zgłosił, że w Straszowie jadąc w stronę Dobrochowa jest przewrócony
przystanek.
Radna Bruź zgłosiła, że należałoby usunąć pochylone drzewo i krzaki na działce
gminnej w Sanicach.
Radna Mroczko wnioskowała o naprawę chodnika w Straszowie.

Przewodnicząca odczytała pismo skierowane do Rady Gminy przez mieszkankę
Włochowa, w sprawie przywrócenia szczepień przeciw wirusowi hpv. Wywiązała się
dyskusja. Wójt powiedział, że naprawdę w tym momencie gminy nie stać.
Radny Dyba powiedział, że dziwi go to, że w Gozdnicy są lekarze specjaliści, a w naszej
gminie nie ma nawet stomatologa. Wójt odpowiedział, że jest tak dlatego bo Gozdnica
to miasto i dlatego mają większe środki na tan cel.
Radny Staniek serdecznie zaprosił wszystkich na Jasełka Bożonarodzeniowe w
wykonaniu dzieci i młodzieży z Dobrochowa - 4 stycznia godz 17.00.

Pkt 12. Zamknięcie obrad XXXIII sesji Rady Gminy.
Przewodnicząca podziękowała wszystkim za przybycie i zakończyła sesję o godzinie
1140.

Protokołowała Magdalena Mikitiuk

