Posiedzenie Komisji Oświaty,
Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej
oraz Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej
Rady Gminy w Przewozie
w dniu 20 lutego 2018 r.
Przewodnicząca rozpoczęła posiedzenie o godzinie 10.02. Komisja zebrała się w pełnym
składzie.
Pkt 1. Omówienie projektów uchwał.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. omówiła z uzasadnieniem
pani Skarbnik. Poinformowała, że do budżetu wpłynęły, m.in.: środki z Euroregionu „Nysa” jako
dofinansowanie kosztów imprez realizowanych w 2017 r., środki na dofinansowanie programu na
usuwanie azbestu. Odnośnie wydatków pani Skarbnik poinformowała o dofinansowaniu jakie
z budżetu gminy przekazano na zakup karetki pogotowia w kwocie 20 tys. zł.
Wójt wyjaśnił, że Ministerstwo przekaże mniejszą niż planowano kwotę dotacji oświatowej
o ponad 80 tys. zł. Poinformował, że na pewno będzie interweniował i wystosuje pismo w tym
temacie do pani Minister.
Projekt uchwały w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
należy podjąć w związku ze zmianą przepisów prawa i tym samym należało zmienić podstawy
prawne. Stawka opłaty natomiast pozostaje bez zmian.
Komisja przyjęła projekt jednogłośnie.
Projekt w sprawie uchylenia uchwały Nr XX/148/2005 Rady Gminy w Przewozie w sprawie
Regulaminu przyznawania nauczycielom dodatku mieszkaniowego należy podjąć w związku
z wejściem w życie nowych przepisów ustawy, które znoszą ten dodatek.
Komisja przyjęła projekt jednogłośnie.
Projekt uchwały w sprawie zgłoszenia oferty kandydata do konkursu na etatowego członka
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze omówił Wójt.
Komisja przyjęła projekt jednogłośnie.
Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Przewóz na stałe okręgi wyborcze, ustalenia ich
granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu omówił Wójt. Wyjaśnił, że po
wprowadzeniu nowych przepisów, każda gmina musi na nowo podjąć uchwały w sprawie podziału
gmina na stałe okręgi i obwody głosowania. Podział został dokonany w taki sam sposób jak było to
do tej pory.
Komisja przyjęła projekt jednogłośnie.

Projekt uchwały w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich
numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych omówił Wójt.
Komisja przyjęła projekt jednogłośnie.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi jest uchwalany na nowo co rok. W projekcie
uwzględniono opinię Powiatowego Lekarza Weterynarii, wskazano schronisko, do którego gmina
oddaje bezdomne zwierzęta. Koszty na realizacje tego zadania są bardzo duże. Nie ma pokrycia
w wydatkach z tytułu opłaty za posiadanie psa.
Komisja przyjęła projekt jednogłośnie.
Projekt uchwały w sprawie funduszu sołeckiego omówił Wójt. Wyjaśnił, że fundusz nie
zostanie wyodrębniony ponieważ planowane są inwestycje, na które będą potrzebne duże środki
finansowe z przeznaczeniem na wkład własny, a budżet jest ograniczony i nie ma możliwości
zrealizowania wszystkiego. Jednak jeżeli sołectwo potrzebuje pomocy i zwróci się z prośbą
o dofinansowanie to zawsze tą pomoc otrzyma.
Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 4 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 1.
Radna Pankowska zawnioskowała o dodatkowe wynagrodzenie dla pani sołtys z Lipnej.
Ponieważ sala jest bardzo często wynajmowana, a porządek trzeba tam utrzymać. Pani sołtys
poświęca na to dużo czasu więc należy się jej odpowiednia zapłata. Wójt przychylił się do prośby.
Pkt 2. Sprawy bieżące.
Wójt poinformował, że najpilniejszą inwestycją jest budowa oczyszczalni ścieków
w Potoku.
Radny Polus zapytał jakie wnioski o dofinansowanie złożono do tej pory. Wójt
odpowiedział, że złożono wniosek o dofinansowanie remontu dróg w Lipnej i Buczu, na
rewitalizację parku w Przewozie oraz na budowę oczyszczalni w Potoku.
Pkt 3. Przygotowanie sprawozdania.
Przewodnicząca odczytała przygotowane sprawozdanie. Komisja przyjęła je bez zastrzeżeń.
Przewodnicząca zakończyła posiedzenie o godzinie 11.15.
Protokołowała Magdalena Mikitiuk

