Protokół z XXIV sesji Rady Gminy
w Przewozie
w dniu 28 grudnia 2012r.

Pkt. 1 Otwarcie obrad XXIV sesji Rady Gminy w Przewozie.
Przewodnicząca rozpoczęła obrady o godzinie 10.06. Powitała wszystkich zebranych
na sali. Na sesję przybyło 14 radnych, co stanowiło kworum, aby decyzje i uchwały
podejmowane na sesji były prawomocne. Nieobecny na obradach był radny Bąk.
Pkt. 2 Uchwalenie porządku obrad XXIV 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 ustalenia wydatków budżetu gminy, które w 2012r. nie wygasają z upływem
roku budżetowego
- w sprawie przejęcia przez Gminę Przewóz zadania ograniczonego zarządzania przystankami
komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych
Gminy Przewóz
- szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów
oraz uchwały odnośnie gospodarki odpadami, których na ostatniej sesji nie poddano
głosowaniu i radni jednogłośnie przenieśli je na kolejną najbliższą sesję.
Przewodnicząca poprosiła radnych o przegłosowanie porządku obrad ze zmianami
wniesionymi przez Wójta. Za przyjęciem porządku obrad głosowało 14 radych, przeciw 0,
wstrzymało się 0.

Pkt. 3 Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Gminy w Przewozie.
Przewodnicząca powiedział, że na sali został wyłożony protokół z XXIII 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 –
14 głosów za.
Pkt. 4 Wnioski i interpelacje.
Radna Głowacka zgłosiła, że droga prowadząca na cmentarz w Piotrowie jest
w fatalnym stanie, są same dziury. Zapytała czy byłaby możliwość, aby jak najszybciej tę
drogę naprawić.
Radny Dyba poprosił, o dokładne omówienie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami, która jest załącznikiem do jednej z uchwał w sprawie odpadów
komunalnych. Ponadto pan Dyba zwrócił również uwagę radnych na błąd jaki pojawił się
w powyższej deklaracji, tj.: w pkt. VI zamiast zapisu Gmina Przewóz, zapisano Gmina Tuplice.
Wójt odpowiedział od razu, że po prostu wzorowano się na deklaracjach stworzonych przez
inne gminy i dlatego taki błąd.
Pkt. 5 Informacja Komendanta Powiatowej Policji w Żarach i Straży Granicznej o stanie
bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Przewóz w 2012r. oraz zamierzenia na
2013r.
Przewodnicząca poprosiła o zabranie głosu Komendanta Powiatowego Policji pana
Zdzisława Tomaszewicza. Komendant podziękował za zaproszenie i powiedział, że informacje
o stanie bezpieczeństwa przedstawi w jego imieniu Kierownik miejscowego Posterunku
Policji, a on sam odpowie na ewentualne pytania radnych. Pan Dariusz Dyba – Kierownik PP
w Przewozie przedstawił informację na temat stanu bezpieczeństwa ( w załączeniu do
protokołu), powiedział, że dzięki dodatkowym służbom, finansowanym przez Wójta i Radę
Gminy, mogło być zapewnione bezpieczeństwo podczas imprez masowych, a także w ramach
tych służb przeprowadzono, wspólnie z pracownikiem Urzędu Gminy, kontrole posesji.
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Komendantowi.
Jako pierwszy zabrał głos radny Dyba. Zasugerował, aby policja zwracała większą
uwagę na nieuzasadnione korzystanie przez kierowców z reflektorów, ponieważ utrudnia to
innym jazdę.

Radna Bruź poprosiła, aby zwiększyć kontrolę motocyklistów bo prędkość z jaką się
poruszają jest wiele razy większa niż dopuszczalna.
Radna Głowacka zapytała ile wystawiono w tym roku mandatów w związku z psami
i na jaką kwotę. Na to pytanie odpowiedział od razu pan Dariusz Dyba – Kierownik PP

w Przewozie. Powiedział on, że wystawiono 22 mandaty, każdy na kwotę 200 zł.
Przewodnicząca zapytała czy prawdą jest, że posterunek w Przewozie ma zostać
zlikwidowany.
Radny Dyba zapytał, czy obsada posterunku w Przewozie jest pełna i wystarczająca.
Wójt powiedział, że chciałby, aby mandaty za niepilnowanie swoich psów były
wystawiane częściej, bo to jest naprawdę duży problem dla gminy. Poinformował, że razem
z Radą Gminy starają się dbać o miejscowy posterunek i pomaga się naprawdę dużo.
Ostatnio zamontowano nawet w budynku internet żeby ułatwić pracę policjantom. Ponadto
Wójt powiedział, że na terenie gminy musi być posterunek policji ponieważ jest to teren
przygraniczny i występuje tu masa różnych zagrożeń.
Pan Tomaszewicz – Komendant Powiatowy PP w Żarach zaczął od pochwalenia
bardzo dobrej współpracy jaka nawiązała się pomiędzy policja, a gminą Przewóz. Następnie
Komendant wspomniał, że występuje kilka zagrożeń nie tylko na terenie gminy, ale na
terenie całej Polski i prosi, żeby zwrócić na te zdarzenia uwagę szczególnie ludzi starszych
i samotnych. Chodzi przede wszystkim o zagrożenia oszustwem „ Na wnuczka”, czy
domokrążców, z których jeden coś sprzedaje, a inni okradają posesję. Problemy na terenie
gminy są również z kibicami piłki nożnej. Często po meczach zdarzają się bójki pomiędzy
kibicami grających drużyn, a zdarza się też tak, że mecz zostaje przesunięty i o zmianie
terminu Kierownik posterunku zostaje powiadamiany na ostatnią chwilę co powoduje
problem w zorganizowaniu patroli. Odpowiadając na pytanie radnego Dyby Komendant
powiedział, że jeżeli chodzi o nadmierne i bezpodstawne oświetlanie samochodów to
podczas kontroli drogowych stosowane są wysokie mandaty i zabierane są nawet dowody
rejestracyjne, ale niestety nie daje to żadne rezultatu. W sprawie motocyklistów Komendant
przyznała, że jest to sport głośny i szybki, ale policja nie ma czym ich ścigać. Poza tym nawet
jakby było czym to raczej by tego nie praktykowano bo pościgi przy takiej prędkości byłyby

o wiele bardziej niebezpieczne. Komendant polecił, że jeżeli nagminne występuje problem
z kimś kto posiada motocykl, a nie wie za bardzo jak właściwie się z nim obchodzić lub
stwarza zagrożenie dla innych to należy zadzwonić bezpośrednio na posterunek
w Przewozie. Odpowiadając na pytanie odnośnie obsady na posterunku w Przewozie
Komendant powiedział, że nie jest on w pełni obłożony. Jest tylko 4 policjantów i to tylko 2
z terenu gminy Przewóz. Istnieje więc ryzyko, że pozostałych dwóch może po prostu
przenieść się na posterunki bliższe swemu miejscu zamieszkania i wtedy pojawi się problem.
Dlatego najlepiej byłoby, jeszcze kogoś zatrudnić, ale właśnie z terenu gminy. Radna Rzymska
zapytała jakie wymagania trzeba spełniać żeby zostać przyjętym do szkoły policyjnej
ponieważ jej sąsiadka próbował już kilka razy i niestety nic nie wyszło z tego. Komendant
odpowiedział, że należy mieć minimum średnie wykształcenie, być bardzo sprawnym
fizycznie, osoba powinna być rozważna, dojrzała i odpowiedzialna, z nieposzlakowaną opinią.
Radna Rzymska powiedziała, że dla gminy jest bardzo ważne żeby ten posterunek
istniał. Możliwe też, że policjantów brakuje właśnie dlatego, że jak mówią ludzie, bardzo
trudno jest się dostać.
Przewodnicząca podziękowała bardzo za przybycie Komendantowi Powiatowemu
Policji. Powiedziała, że współpraca jest na bardzo dobrym poziomie. Ludzie bardzo chwalą
częste patrole bo dzięki nim jest o wiele bezpieczniej na terenie gminy. Jeżeli wystąpi taka
potrzeba to pomoc finansowa na pewno będzie przekazana.
Następnie Przewodnicząca poprosiła o przedstawienie informacji Komendanta
Placówki Straży Granicznej w Tuplicach, pana Lesława Siwkę.
Komendant SG podziękował za zaproszenie oraz współpracę jak została nawiązana
pomiędzy placówką, gminą Przewóz. Przedstawiając informacje o stanie bezpieczeństwa
i zamierzeniach na 2013r. (w załączeniu do protokołu) powiedział o patrolach jakie odbywają

się wspólnie z funkcjonariuszami policji. W założeniach straży granicznej jest ochrona przed
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granicznych, bezpieczeństwo na drodze K27. Zwiększona ochrona i kontrole miały miejsce w
okresie trwania Euro 2012.

Radny Dyba zapytał jak to możliwe, że nikt nie wiedział o tej ogromnej plantacji
narkotyków, o której teraz tak głośno w telewizji. Komendant SG powiedział, że za nim taki
proceder zostanie wychwycony to mija sporo czasu. Wiadome jest, że jakby to było łatwe do
wykrycia to służby działały by w taki sposób, że takich sytuacji w ogóle by nie było.
Sprawcami tego przestępstwa byli obywatele Holandii.
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funkcjonariusza SG na posterunek policji w Przewozie i podziękował Komendantowi za
współpracę. Wójt wspomniał też, że dużym problemem są bardzo rzadkie patrole
przygraniczne.
Przewodnicząca zamknęła pkt 5 i zarządziła 10 min. przerwy.
Wznowienie obrad 11.30
Pkt. 6 Przyjęcie planów pracy Rady Gminy i Komisji Stałych na 2013r.
Przewodnicząca przedstawiła radym projekt planu pracy Rady Gminy na 2013r.
Poprosiła o ewentualne zmiany lub pytania. Na wniosek radnego Stańka dopisano do planu
pracy w pkt. 7 Informację Urzędu Celnego o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie
gminy Przewóz w 2013r. oraz zamierzenia na rok 2014. Wójt natomiast wnioskował
o dopisanie do punktu 10. Współpracę z gminą Krauschwitz. Przewodnicząca zanotowała
proponowane zmiany i zarządziła głosowanie nad projektem planu pracy z proponowanymi
zmianami. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych, przeciw 0, wstrzymało się
0.
Następnie Przewodnicząca poprosiła o przedstawienie planu pracy Komisji Budżetu.
Przewodnicząca Komisji odczytała projekt planu. Radni nie mieli pytań. Plan pracy Komisji
Budżetu został przyjęty jednogłośnie - 14 głosów za.
W następnej kolejności plan pracy przedstawił Przewodniczący Komisji Oświaty.
Radni nie wnosili zmian. Za przyjęciem planu pracy głosowało 14 radnych, przeciw 0,
wstrzymało się 0.
Przewodnicząca poprosiła o przedstawienie projektu planu pracy Komisji Rewizyjnej na
2013r. Przewodnicząca Komisji przedstawiła projekt. Radny Dawidowicz zaznaczył, że

Komisja powinna po każdej przeprowadzonej kontroli przedstawiać informację dla radnych.
Przewodnicząca komisji powiedział, że przecież to jest robione bo było zapisane w planie
pracy Komisji. Radni przyjęli propozycje jednogłośnie – 14 głosów za.
Pkt. 7 Uchwalenie stawek dotacji przedmiotowych.
Projekt uchwały w sprawie stawek dotacji przedmiotowych omówiła pani Skarbnik.
Wyjaśniła radnym, że jak co roku będzie to dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej jako
zakładu budżetowego, mi.in. na utrzymanie cmentarzy, utrzymanie porządku na terenie
gminy, konserwacja i odśnieżanie dróg gminnych, oraz dopłaty do wody. Radnie nie mieli
pytań. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0.
Uchwała otrzymała Nr XXIV/135/2012.
Kolejny projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy na lata 2013-2019 był już omawiany przez panią Skarbnik na komisjach i odczytana
była też opinia RIO w Zielonej Górze o projekcie, radni nie chcieli więc, aby jeszcze raz go
omawiać. Przystąpiono od razu do głosowania. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14
radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0. Uchwała otrzymała Nr XXIV/136/2012.
Następny projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przewóz na rok
2013. Również omawiano na komisjach i radni zapoznali się też z opinią RIO. Przewodnicząca
poprosiła Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii do projektu budżetu na 2013r.
Jako pierwsza odczytała opinię Przewodnicząca Komisji Budżetu. Opinia była pozytywna (w
załączeniu do protokołu). Następnie w kolejności odczytali opinię Przewodniczący Komisji
Oświaty i Komisji Rewizyjnej – opinie były pozytywne. Pytań do projektu nie było. Za
przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0. Uchwała
otrzymała Nr XXIV/137/2012.
Kolejny projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/85/2011 Rady Gminy
w Przewozie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie budżetu gminy na 2012r. omówiła pani
Skarbnik, wskazując jakich zwiększeń i zmniejszeń w wydatkach oraz dochodach należało
dokonać, aby grało wykonanie. Radni nie mieli pytań do powyższego. Przewodnicząca
zarządziła głosowanie. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych, przeciw 0,
wstrzymało się 0. Uchwała otrzymała Nr XXIV/138/2012.

Kolejny projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/84/2011 Rady Gminy w
Przewozie z dnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 20122019 również przedstawiła pani Skarbnik. Powiedziała, że ta uchwała jest konsekwencją
zmian w budżecie. Radni nie mieli pytań do uchwały. Za przyjęciem projektu uchwały
głosowało 14 radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0. Uchwała otrzymała Nr XXIV/139/2012.
Kolejny projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków budżetu gminy, które nie
wygasają z upływem roku budżetowego przedstawiła pani Skarbnik. Powiedziała ona,
że chodzi tu o środki na inwestycje, które nie zostały zakończone w 2012r. i trzeba je
przenieść na przyszły rok. Chodzi o remont świetlicy wiejskiej w Straszowie. Radni nie mieli
uwag do powyższego. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych, przeciw 0,
wstrzymało się 0. Uchwała otrzymała Nr XXIV/140/2012.
Kolejny projekt uchwały dotyczył przejęcia przez Gminę Przewóz zadania
ograniczonego zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg
powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Przewóz. Omówił go Wójt. Powiedział,
że jako gmina sprzątamy oraz dbamy i w ogóle utrzymujemy te przystanki, a pieniądze za
korzystanie z nich dostają ich właściciele. W związku z tym, chcemy aby Zarządy Dróg,
odpowiednio Powiatowych, Wojewódzkich i Krajowych przekazały dla gminy przystanki,
których są właścicielami. Wtedy to będzie można pobierać opłaty za korzystanie od
przewoźników na rzecz gminy. Radni zgodnie poparli pomysł. Przewodnicząca zarządziła
głosowanie. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14radnych, przeciw 0, wstrzymało się
0.
Kolejny projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
i ustalenia stawki opłaty za pojemnik był już przedstawiony radnym na posiedzeniach
komisji. Wójt zaproponował, aby podnieść stawkę za odpady selektywne na kwotę 10,50 zł.
Obecna na obradach pani Anna Węgier – radca prawny, poinformowała radnym, że
zostało ustalone, iż odpady z gminy Przewóz będą musiały być wywożone na wysypisko do
Marszowa.

Radny Dyba zapytał czy cała ta procedura z tymi odpadami będzie jakoś stabilnie
uregulowana. Radczyni odpowiedziała, że musi zostać stworzony i uchwalony przez Radę
Gminy Regulamin. Ponadto pani Węgier powiedział też, że odbiór odpadów segregowanych
będzie na pewno bardziej opłacalna bo firmom będzie na tym zależało, aby odbierać odpady
segregowane bo wtedy i oni mniej płacą oddając je na wysypiska.
Radny Klisowski powiedział, że to jest przymus z podjęciem tej uchwały i ograniczenie
samorządności. Poparł go i wyraził takie samo stanowisko radny Dyba.
Radny Staniek zapytał dlaczego nie możne być kilku wariantów do sposobu poboru
opłaty, tylko jeden. Wójt odpowiedział, że to narzuca nam ustawa. Poza tym w innych
gminach mieszkańcy płacą od osoby za wywóz odpadów u tych samych odbiorców co
działają na naszym terenie. Tylko, że u nas jedna z firm chciała wykurzyć drugą i dlatego
pobierają opłaty od pojemnika.
Radny Klisowski powiedział, że skoro u nas w tych kwestiach było dobrze to po co
musimy to zmieniać.
Radny Dawidowicz powiedział, żeby przypadkiem nie okazało się później, że trzeba
zapłacić za pojemnik, a jeszcze później dodatkowo za worki. Wójt odpowiedział, że dopiero
po przetargu będzie dokładnie wiadomo, ale na pewno będzie się robić wszystko, żeby było
dobrze dla mieszkańców.
Radna Michalak zapytała, czy pojemnik będzie trzeba kupić czy firma będzie
udostępniać. Wójt odpowiedział, że dobrze byłoby żeby firma udostępniała, ale wszystko się
okaże po przetargu.
Radny Dyba zapytał, czy nie możne w uchwale być zapis, że np. rodziny wielodzietne
będą miały jakiś upust w płaceniu. Bo to o takie rodziny najbardziej chodzi, ich nie będzie
stać na opłacanie tych rachunków, tym bardziej, że i tak większość takich rodzin korzysta
z miejscowej pomocy społecznej. Pani Węgier odpowiedziała, że wszystko musi być tak jak
jest w ustawie, a zgodnie z nią można wybrać tylko jeden wariant z czterech
proponowanych. Poza tym kto nie będzie płacił to będzie wszczynane wobec niego
postępowanie egzekucyjne. Wójt powiedział jeszcze, żeby radni pamiętali, że gmina tego
przedsięwzięcia nie może dotować tak jak jest m.in. w przypadku wody.

Radny Staniek zapytał czemu mieszkańcy wsi nie mogą płacić za kosz, a nie od osoby.
Wójt odpowiedział, że to wynika z ustawy.
Radczyni powiedziała, że

w tym projekcie uchwały należy uzupełnić podstawę

prawną o art. 6k ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu porządku i czystości
w gminach oraz w par 4 uchwały należy dopisać, że wchodzi w życie „ z mocą od 1 lipca
2013r.”
Wójt powiedział, że jeżeli w drodze przetargu okaże się, że stawki można obniżyć to
wtedy uchwałą Rady Gminy się je zmieni.
Przewodnicząca poprosiła radnych o podniesienie ręki jeżeli ktoś jest za propozycją
Wójta o podniesienie stawki o 1 zł. Nikt z radnych nie poparł propozycji. Zatem
Przewodnicząca poprosiła o głosowanie nad pierwotnym projektem uchwały w sprawie
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik. Za przyjęciem projektu
uchwały głosowało 8 radnych, przeciw 3, wstrzymało się 3. Uchwała otrzymała Nr
XXIV/142/2012. Przewodnicząca powiedziała, że zgadza się z radnymi, że stawki opłat są za
wysokie, ale lepiej, że sami to przyjmiemy niż miałby to zrobić za radę Wojewoda bo może
wtedy byłoby jeszcze więcej.
Kolejny projekt uchwały w sprawie terminu, częstości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi był już wcześniej omawiany na komisjach więc
Przewodnicząca poprosiła od razu o pytania lub uwagi. Wójt powiedział, że może pojawić się
potrzeba wyznaczenia inkasentów imiennie do poboru tej opłaty, ale wtedy wprowadzimy to
zmianą uchwały. Radni zaproponowali, aby termin płatności przesunąć na 15 dnia każdego
miesiąca. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 12 radnych, przeciw 2, wstrzymało się
0. Uchwała otrzymała Nr XXIV/143/2012.
Następny projekt uchwały dotyczył wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. Projekt
był już wcześniej przedstawiony radnym. Przewodnicząca poprosiła o pytania. Radny Dyba
powiedział, że należy poprawić błędy w par 2 zmienić rok na 2013, a w oświadczeniu na
wzorze deklaracji w pkt. B wpisać Gmina Przewóz. Radny Dawidowicz stwierdził,

że proponowany wzór deklaracji jest zbyt skomplikowany. Szczególnie problem z jej
wypełnieniem będą mieli ludzie starsi. Radny Dyba zapytał co będzie jeśli nastąpi zgon, ktoś
wyjedzie lub przybędzie domowników. Wójt powiedział, że trzeba będzie to zgłosić
i wprowadzić

zmiany w deklaracji. Wójt dodał jeszcze, że przy składaniu pierwszy raz

deklaracji należało będzie przedstawić kopie potwierdzające własność do nieruchomości,
czyli np. wypis aktu notarialnego lub wypis z Księgi Wieczystej. Radny Dyba zapytał ile firm
chętnych do odbioru odpadów z terenu gminy się już zgłosiło się. Kierownik Referatu
Gospodarki – Mariusz Szlachetka, poinformował, że pięć firm wystąpiło z wnioskiem o wpis
do rejestru działalności regulowanej. Firmy te to: TEW, PEKOM, MPOiRD Żagań, SITA
ZACHÓD – Wrocław, Zakłady Usług Zachód O/Szprotawa. Więcej pytań radnie nie mieli. Za
przyjęciem projektu uchwały głosowało 10 radnych, przeciw 3, wstrzymujący się 1 głos.
Uchwała otrzymała Nr XXIV/144/2012.
Kolejny projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy. Zapytał ile razy w miesiącu powinny
być odbierane śmieci. Zaproponował, aby przegłosować kto chciałby aby odbywało się to raz
w miesiącu – 1 głos za. Natomiast za tym, aby śmiecie odbierano dwa razy w miesiącu
głosowało 13 radnych. Wójt poinformował również, że odbiór odpadów wielkogabarytowych
będzie raz w roku. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 10 radnych, przeciw 3,
wstrzymujący się 1 głos. Uchwała otrzymała Nr XXIV/145/2012.
Pkt. 10 Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
Wójt odpowiadając na wniosek radnej Głowackiej powiedział, że to przede wszystkim
przez warunki atmosferyczne powstają te dziury na drogach. Obiecał też, że ZGK dowiezie
tam tłuczeń.
Pkt. 12 Sprawy różne.
Radny Klisowski zapytał czy to prawda, że źle wypełniono wniosek na budowę
świetlicy w Lipnej i w konsekwencji tego dostaniemy mniejsze dofinansowanie. Wójt
powiedział, że nie ma pojęcia, skąd radny ma takie informację, ale na chwilę obecną w
Urzędzie nic nie wiadomo na ten temat. Na dany moment Wójt uznał te informację za
nieprawdziwe.

Radny Dawidowicz zapytał do kiedy należy rozwiązać umowę z dotychczasową firmą
na odbiór śmieci. Wójt powiedział, że każdy indywidualnie musi przeczytać dokładnie zapis
w swojej umowie. Jest plan, że pójdą z urzędu dwie osoby po wioskach i będą tłumaczyć,

w każdym domu, kiedy i jak wypowiedzieć tak umowę oraz jak wypełnić deklarację.
Radna Głowacka zapytała czy będą nowe naczynia na świetlicę wiejską w Piotrowie.
Wójt odpowiedział, że tak, ale jeszcze trzeba czekać na dostawę.
Radny Staniek złożył wszystkim obecnym serdeczne życzenia noworoczne i poprosił
Przewodniczącą o zwolnienie z dalszej części obrad ponieważ spieszył się do pracy.
Przewodnicząca wyraziła zgodę.
Z związku z tym, że radni nie poruszali już żadnych spraw Przewodnicząca złożyła
wszystkim serdeczne życzenia noworoczne i podziękowała za wzorową współpracę.
Pkt. 13 Zamknięcie obrad XXIV sesji Rady Gminy w Przewozie.
Przewodnicząca zamknęła obrady o godzinie 12.55.

