Protokół z XXIII sesji Rady Gminy
w Przewozie
w dniu 20 grudnia 2012r.
Pkt. 1 Otwarcie obrad XXIII sesji Rady Gminy w Przewozie.
Przewodnicząca rozpoczęła obrady o godzinie 10.05. Powitała wszystkich zebranych
na sali. Na sesję przybyło 15 radnych, co stanowiło kworum, aby decyzje i uchwały
podejmowane na sesji były prawomocne.
Pkt. 2 Uchwalenie porządku obrad XXIII sesji Rady Gminy w Przewozie.
Przewodnicząca zapytała czy ktoś chciałby zmienić proponowany porządek obrad.
Wójt Gminy poprosił o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowo 5 uchwał:
- w sprawie zmiany uchwały NR XIV/85/2011 Rady Gminy w Przewozie z dnia 29 grudnia
2011r. w sprawie budżetu Gminy Przewóz na 2012r.
- w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/84/2011 Rady Gminy w Przewozie z dnia 29 grudnia
2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2019.
- w sprawie poboru podatku leśnego
- w sprawie zmiany uchwały Nr IX/64/2003 Rady Gminy w Przewozie z dnia 28 listopada
2003r. w sprawie sposobu poboru podatku rolnego.
- w sprawie uznania drzew za pomniki przyrody.
Przewodnicząca poprosiła radnych o przegłosowanie porządku obrad ze zmianami
wniesionymi przez Wójta. Za przyjęciem porządku obrad głosowało 15 radych, przeciw 0,
wstrzymało się 0.
Pkt. 3 Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Gminy.
Przewodnicząca powiedział, że na sali został wyłożony protokół z XXII sesji, i każdy
mógł 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 –
15 głosów za.

Pkt. 4 Wnioski i interpelacje.
Radna Śledź zgłosiła, że konieczne jest pomalowanie jaskrawą farbą słupków przy
przejściu dla pieszych obok kiosku w Przewozie. Jak spadnie śnieg to w ogóle tych słupków
nie widać i już nie jedna osoba w nie wjechała samochodem. Radna wnioskowała również
o zorganizowanie przy budynku Urzędu Gminy chociaż jednego miejsca parkingowego dla
inwalidów.
Radny Klisowski zgłosił, że firma wywożąca śmieci – TEW już trzy razy nie wywiozła
ich w terminie. Poprosił, że jeżeli zostały przesunięte terminy wywozów lub gdy coś się
opóźnia w firmie to nich mieszkańcy zostaną powiadomieni.
Radna Śledź powiedziała, że w Przewozie jest taki sam problem z odbiorem śmieci
przez tą firmę.
Radna Rzymska powiedziała, że dostała odpowiedzi na składane przez nią wcześniej
wnioski. Chodziło o zmianę lokalizacji przystanku autobusowego w Buczu i budowę chodnika.
Z pism tych wynikało, że gmina zobowiązała się do wykonania dokumentacji do tego
przedsięwzięcia i się nie wywiązała z tego. Wójt poprosił Kierownika Referatu Gospodarki
o odczytanie protokołu ze spotkania w terenie właśnie w tej sprawie, z którego wynika, że to
Zarząd Dróg Wojewódzkich ma przygotować projekt, a gmina ma położyć chodnik. Wójt
powiedział, że zostanie wysłane ponowne pismo Zarządu Dróg Wojewódzkich, aby trzymali
się ustaleń. Wójt obiecał, że będzie cały czas zajmował się tą sprawą.
Pkt. 5 Informacja z działalności Wójta.
Wójt odczytał radnym przygotowaną informację z działalności za okres od 29
listopada 2012r. do 19 grudnia 2012r. ( w załączeniu). Powiedział również, że na informacji
nie jest zapisane, ale był na konferencji pt. „nowoczesne oświetlenie uliczne” organizowanej
przez Grupę ENEA. Całe oświetlenie świąteczne w Przewozie zostało właśnie od nich
wypożyczone bo zawsze jest to tańszy kosz niż musielibyśmy kupować. Poza tym co rok
mogą to być jakieś inne wzory więc zawsze jakieś urozmaicenie.
Pkt.6 Podjęcie uchwał.
Pierwszy projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/85/2011 Rady
Gminy w Przewozie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie budżetu Gminy Przewóz na 2012r.
był omawiany wcześniej na komisjach więc Przewodnicząca zapytał czy radni życzą sobie aby
jeszcze raz to omawiać. Radni nie widzieli takie potrzeby i zgodnie stwierdzili, że jeżeli
projekty uchwał były omawiane na posiedzeniach Komisji to nie trzeba ich ponownie

omawiać i można przejść od razu do głosowania. Przewodnicząca zarządziła więc głosowanie
nad projektem uchwały. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 15 radnych, przeciw 0,
wstrzymało się 0. Uchwała otrzymała Nr XXIII/127/2012.
Następny projekt uchwały również w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/85/2011 Rady
Gminy w Przewozie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie budżetu Gminy Przewóz na 2012r.
był wprowadzony dopiero na sesji więc pani Skarbnik omówiła go. Wskazała jakie zmian
dokonano w dochodach i wydatkach. Zwiększenia dochodów dokonano m.in. w rozdziałach
wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska, wpłynęły środki z Euroregionu oraz środki na dofinansowanie własnych zadań
bieżących gmin, Wpływy z różnych opłat, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Natomiast
zmniejszeń dochodów dokonano m.in. w rozdziałach Zadania w zakresie kultury fizycznej,
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności
cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. Dokonano również
zmniejszeń w wydatkach. Zmniejszono dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Przewozie
o 19.000 zł. oraz wydatki dla Zespołu Szkół w Przewozie oraz w pozostałych szkołach
i przedszkolu.
Przewodnicząca zapytała, czy do skorzystania z możliwości dofinansowania
dokształcania nauczycieli było aż tak mało chętnych, że zostały środki. Pani Skarbnik
powiedziała, że po prostu tyle było zaplanowane z rezerwą i nie wykorzystano wszystkiego,
ale ogólnie przez cały rok wpłynęło trochę wniosków.
Radny Dyba zapytał dlaczego są zmniejszenia w podatku rolnym i leśnym. Wójt
odpowiedział, że tak było planowane z rezerwą, ale zwyczajnie nie zrealizowano tego
dodatkowo trzeba zamknąć budżet więc wszystko czyści się pomału. Rady zapytał jeszcze
jakie jest zadłużenie z tytułu podatków. Pani skarbnik powiedziała, że duże, ale teraz trochę
zaczęli płacić osoby fizyczne, a największe zadłużenie jest na Polżwirze i dawnej fabryczce.
Obecny na obradach adwokat – Tadeusz Ardelli powiedział, że jest prowadzone
postępowanie egzekucyjne, które w wyniku zbiegu egzekucji przejęła Komornik Dorota
Nieciecka i nawet jakieś przetargi na sprzęt z fabryczki rozbiła już, ale raczej nie ma szans na
ściągnięcie tego długu. Podobnie jest z Polżwirem, została ustalona hipoteka, ale to też nam
niczego nie daje.

Radni nie mieli więcej pytań. Przewodnicząca zarządziła głosowanie.

Za

przyjęciem projektu uchwały głosowało 15 radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0. Uchwała
otrzymała Nr XXIII/128/2012.
Kolejny projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/84/2011 Rady Gminy
w Przewozie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na
lata 2012-2019 także omawiano na Komisjach więc przystąpiono od razu do głosowania. Za
przyjęciem projektu uchwały głosowało 15 radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0. Uchwała
otrzymała Nr XXIII/129/2012.
Następny projekt uchwały, omawiany na Komisjach, w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii w Gminie Przewóz na 2013r. radni przyjęli jednogłośnie – 15 głosów za. Uchwała
otrzymała Nr XXIII/130/2012.
Kolejny projekt, omówiony już wcześniej, w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/86/2011
Rady Gminy w Przewozie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii w Gminie Przewóz na 2012r. radni przegłosowali bez uwag. Za przyjęciem
projektu uchwały głosowało 15 radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0. Uchwała otrzymała Nr
XXIII/131/2012.
Następny projekt uchwały dotyczył

wyboru

metody ustalenia opłaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
i ustalenia stawki opłaty za pojemnik. Projekt ten był już wcześniej omawiany i już raz
przesuwano podjęcie tej oraz dwóch innych uchwał odnośnie śmieci. Przewodnicząca
powiedziała, że była propozycja nie podjęcia tych uchwał, ale przecież jeżeli Rada nie ustali
stawek to zrobi to Wojewoda i wtedy stawki mogą być jeszcze droższe. Pan Ardelli
potwierdził słowa Przewodniczącej.
Radny Dawidowicz powiedział, że to jest nie logiczne żeby podejmować stawki
skoro jeszcze przetargu nie było i w zasadzie nie wiadomo jaki ma być koszt tego
wszystkiego.
Radni zdecydowali o przesunięcie trzech uchwał na najbliższą sesję tj.:

- w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za
pojemnik
- w sprawie terminu, częstości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
- w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. Wójt zaproponował żeby podjąć je
dopiero na najbliższej sesji bo podobno szykują się jakieś zmiany i może coś rozjaśni się
trochę ta sytuacja.
Radny Klisowski powiedział, że nie powinno się podjąć tych uwał tak
pochopnie to trzeba porządnie przemyśleć bo na terenie gminy gospodarka odpadami była
na dobrym poziomie i mieszkańcy byli zadowoleni, a teraz ta reforma tylko im życie utrudni
i przede wszystkim chodzi też o bardzo wysoki koszt.
Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad propozycją podjęcia tych uchwał na
następnej sesji. Za przesunięciem terminu uchwalenia projektów uchwał w sprawie
gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy głosowało 15 radnych, przeciw 0,
wstrzymało się 0.
Radny Dawidowicz powiedział także o tym, że deklaracje, które będzie musiał
wypełnić mieszkaniec, które są załącznikiem do jeden z tych uchwał to są po prostu trudne
do wypełnienia i niektórzy, szczególnie osoby starsze będą miały z tym problem. Pan Ardelli
odpowiedział, że to co nakazuje ustawa śmieciowa musi znaleźć się w uchwałach rad
wszystkich gmin. To są elementy stałe więc tak musi być.
Radny Staniek powiedział, że nie może być tak, że rząd będzie narzucał nam swoje
zdanie, i że jest to ograniczanie samorządności, która podobno powinna cechować władze
gminne.
Następny projekt uchwały w sprawie poboru podatku leśnego radni omawiali
wcześniej. Przewodnicząca zarządziła głosowanie. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało
15 radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0. Uchwała otrzymała Nr XXIII/132/2012.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/64/2003 Rady Gminy w Przewozie
z dnia 28 listopada 2003r. w sprawie sposobu poboru podatku rolnego omawiano już

wcześniej. Przewodnicząca poprosiła radych o ewentualne pytania. Radni pytań nie mieli. Za
przyjęciem projektu uchwały głosowało 15 radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0. Uchwała
otrzymała Nr XXIII/133/2012.
Projekt uchwały w sprawie uznania drzew za pomniki przyrody radni omawiali już na
komisjach. Przewodnicząca zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 15
radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0. Uchwała otrzymała Nr XXIII/134/2012r.
Pkt.7 Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
Wójt odpowiedział radnej Śledź, że zostanie zorganizowane miejsce dla inwalidów na
parkingu. W sprawie opróżniania koszy przez firmę TEW to Kierownik RG się z nimi
skontaktuje i wszystko wyjaśni.
Przewodnicząca odczytała pisma jakie wpłynęły w odpowiedzi na wnioski radnych
(w załączeniu). Jedno z nich dotyczyło remontu budynku położonego w Przewozie przy ul.
Woj. Pol. będącego własnością GS „Samopomoc Chłopska” w Żarach. Drugie pismo dotyczyło
wycięcia zakrzaczenia przy drodze powiatowej na trasie Dobrzyń – Sobolice.
Pkt. 8 Sprawy różne.
Radny Dawidowicz poprosił o znalezienie w budżecie środków na remont hydroforni
w Dąbrowie Łużyckiej bo to jest konieczne.
Radna Bruź powiedział, że jeżeli będzie tak możliwość to aby naprawić drogę przy
cmentarzu w Sobolicach. Wójt odpowiedział, że jeżeli znajdą się fundusze to i drogę się
naprawi, ale z tego co kojarzy to nie cała tam działka należy do nas, a gmina może robić tylko
to co jest jej własnością.
Przewodnicząca zarządziła przerwę o godz. 11.00 – 11.15
Na wcześniejsze zaproszenie Przewodniczącej po przerwie przybył na salę ks. Jerzy
Kot, proboszcz parafii Przewóz. W tym gronie złożono sobie życzenia bożonarodzeniowe
i noworoczne.

Pkt. 9 Zamknięcie XXIII sesji Rady Gminy w Przewozie.
Przewodnicząca zamknęła obrady XXIII sesji o godzinie 11.40.

Protokołowała Magdalena Konarska

