Protokół z XXV sesji Rady Gminy
w Przewozie
w dniu 28 lutego 2013r.
Pkt 1 Otwarcie obrad XXV sesji Rady Gminy w Przewozie.
Przewodnicząca rozpoczęła obrady o godzinie 10.07. Powitała wszystkich zebranych
na sali. Na sesję przybyło 13 radnych, co stanowiło kworum, aby decyzje i uchwały
podejmowane na sesji były prawomocne. Nieobecni byli radna Irena Śledź i radny Jan
Klisowski.
Pkt 2 Uchwalenie porządku obrad XXV sesji Rady Gminy w Przewozie.
Przewodnicząca zapytała czy ktoś chciałby zmienić proponowany porządek obrad.
Wójt poprosił o wycofanie z proponowanego porządku obrad projektu uchwały w sprawie
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Przewóz w 2013r.
Przewodnicząca poprosiła radnych o przegłosowanie porządku obrad ze zmianami
wniesionymi przez Wójta. Za przyjęciem porządku obrad głosowało 13 radych, przeciw 0,
wstrzymało się 0.
Pkt 3 Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Gminy w Przewozie.
Przewodnicząca powiedziała, że na sali został wyłożony protokół z XXIV 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 –
13 głosów za.
Pkt 4 Wnioski i interpelacje.
Radny Dawidowicz wnioskował o wystosowanie pisma do starostwa Powiatowego
w sprawie naprawy nawierzchni drogi powiatowej na trasie Mielno – Piotrów ponieważ są
tam bardzo duże dziury w szczególności przy przystankach oraz o podwyższenie poboczy.
Radny Dyba zapytał dlaczego nie zrealizowano wniosku składanego na początku
kadencji w sprawie zakupu nowych stołów pingpongowych dla wsi Sanice i Sobolice. Radny
powiedział, że porusza ten temat ponieważ młodzież się zaczęła o to upominać. Ponadto
radny złożył trzy wnioski pisemne: w sprawie wycięcia zakrzaczenia w pasie drogowym drogi
powiatowej Nr 1101F na trasie Dobrzyń – Sobolice, w sprawie usunięcia z pobocza suchych

i chorych drzew przy drodze powiatowej Nr 1101F na trasie Sanice – Sobolice, w sprawie
podwyższenia ekwiwalentu pieniężnego dla sołtysów gminy Przewóz do 150 zł. Radny Dyba
poruszył także temat odśnieżania dróg. Powiedział, że droga powiatowa Nr 1101F Dobrzyń –
Sobolice nie jest w ogóle odśnieżana i warunki są naprawdę trudne, były nawet stłuczki
samochodowe. Radny powiedział też, ze jeżeli chodzi o drogi gminne to też nie jest lepiej.
Wcześniej kiedy był inny kierowca oddelegowany z ZGK do odśnieżania to było dobrze. Teraz
dopiero pan Tadeusz Madeja jak ściągnął błoto pośniegowe to można było dostać się do
kościoła. Radny powiedział, że ma nadzieje, iż Kierownik ZGK wyciągnie konsekwencje
wobec pracownika, który teraz odśnieża bo robi on to niedokładnie.
Radna Rzymska poprosiła o udzielenie konkretnej odpowiedzi w sprawie
komunikacyjnego przystanku w miejscowości Bucze.
Rady Staniek p0oprosił o interwencję w sprawie usunięcia gałęzi przy lampie
w Dobrochowie naprzeciwko posesji pana Kordeusza. Ponieważ szczególnie w porze letniej,
kiedy są liście, lampa ta jest całkowicie przysłoniona i w ogóle nie widać światła. Radny już
kilka krotnie składał wniosek w tej sprawie, ale niestety nic nie zrobiono w tej sprawie.
Pkt 5 Informacja z działalności Wójta Gminy Przewóz.
Wójt odczytał radnym przygotowaną informację z działalności za okres od 20 grudnia
2012r. do 27 lutego 2013r. (w załączeniu). Ponadto pan Wójt poinformował radych, że
zabrano gminie 47 tys. zł z subwencji oświatowej było to konsekwencją tego, że w ubiegłym
roku kilkoro uczniów przeniosło się do OHP w Żarach. Następnie Wójt powiedział, że jeżeli
wypożycza się świetlice to z całym wyposażeniem co jest oczywiste, ale samego wyposażenia
ze świetlic nie można wypożyczać bo są to naczynia zakupione z projektów i nie mogą być
udostępniane poza świetlicą. Natomiast inny sprzęt typu krzesła, stoły itp. można
wypożyczać. Radny Dawidowicz zapytał czy wypożyczanie sprzętu jest za odpłatnością. Wójt
odpowiedział, że tak. Ponadto pan Wójt wspomniał, że przetarg na samochody strażackie
wygrała firma z Kielc. Firma jest dobra bo już jeden samochód od nich kupiliśmy. Wójt
wspomniał, że ostatnio był na spotkaniu z Marszałkiem Województwa, które dotyczyło wału
przeciwpowodziowego. Wójt wspomniał także o remoncie mostu granicznego Przewóz –
Podrosche, który odbędzie się w przyszłym roku w okresie letnim. Najprawdopodobniej ruch
będzie otwarty dla pieszych i rowerzystów, chyba że będzie podniesiony most.
Radna Bruź zapytała jak wygląda sprawa budowy mostu granicznego Sobolice –
Lodenau. Wójt odpowiedział, że był już w tej sprawie w Starostwie. Wszystko się opóźnia bo

Niemcy zwlekają. Jeżeli okaże się, że Niemcy jednak zrezygnują to Starostwo przystąpi bez
nich do projektu bo niestety, ale koszty dokumentacji jakie zostały poniesione były ogromne.
Radni nie mieli pytań do przedstawionej informacji. Przewodnicząca zamknęła pkt 5.
Pkt 6 Podjęcie uchwał.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/137/2012 Rady Gminy
w Przewozie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie budżetu Gminy Przewóz na 2013r. omówiła
pani skarbnik i odczytała jego treść. W zawiązku z tym, że planuje się wpływy z opłaty
śmieciowej to należało zwiększyć dochody. Przekazano na konto urzędu dotację z realizacji
projektu przez szkołę podstawową w Piotrowie. Ponadto należało zwiększyć wydatki m. in.
ze względu na udział własny w stypendiach socjalnych oraz podatki.
Wójt powiedział, że w związku z kontrolą RIO i ich zaleceniami teraz sami sobie
musimy płacić podatki. Najpierw trzeba złożyć deklarację, a potem zapłacić. Tak samo robią
muszą robić np. szkoły, że płacą nam podatek, ale oczywiście środki musi im zapewnić
gmina. Ten mechanizm to nic innego jak sztuczne zawyżanie dochodu gminy.
W konsekwencji tego pewnie w następnym roku zostanie nam obniżona subwencja,
a tłumaczyć będą to tym, że gmina jest bogata bo ma duże wpływy z podatku.
Radnie nie mieli pytań do powyższego projektu. Za przyjęciem projektu uchwały
głosowało 14 radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0. Uchwała otrzymała Nr XXV/146/2013.
Kolejny projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Przewóz omawiany był już na komisjach.
Radny Staniek jednak poprosił o sprecyzowanie określenia tereny rolnicze oraz
zarzucił, że w rozdziale 6 §17 należało by zmienić wytyczone odległość z 5 m na 10 m. Wójt
poprosił, obecnego na obradach, Kierownika Referatu Gospodarki – Mariusza Szlachetkę,
o zabranie głosu w tej sprawie. Kierownik powiedział, że jeżeli cho0dzi o tereny wyłączone to
gdy np. rolnik kiedyś miał na pewnej nieruchomości pole, a potem powstaje tam warsztat.
Dlatego mówi się o wyłączeniu terenu z produkcji rolniczej. Pani radczyni – Anna Węgier
powiedział, że tylko taka definicja widniej w zapisie ustawy więc nie mamy takich
kompetencji, żeby je zmieniać.
Więcej pytań do projektu nie było. Przewodnicząca poprosiła o jego przegłosowanie.
Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0. Uchwała
otrzymała Nr XXV/147/2013.

Kolejny projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/143/2012 rady Gminy w
Przewozie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi omawiano wcześniej na komisji zbiorczej więc rada
przystąpiła od razu do glosowania. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych,
przeciw 0, wstrzymało się 0. Uchwała otrzymała Nr XXV/148/2013.
W związku z tym, że projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/145/2012
Rady Gminy w Przewozie z dnia 28 grudnia był już omawiany wcześniej to radni przystąpili
od razu do głosowania. Radnie nie mieli pytań do powyższego projektu. Za przyjęciem
projektu uchwały głosowało 14 radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0. Uchwała otrzymała
Nr XXV/149/2013.
Następny projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków również był już omawiany. Pan Wójt powiedział,
że w tym roku mieszkańcy gminy na pewno odczują zmiany w zakresie gospodarki odpadami.
W związku z tym, że gmina może swobodnie dopłacać do dostaw wody i odbioru ścieków,
bez konsekwencji prawnych, bo nie zabiorą nam nic z subwencji, to chociaż niech w tej
dziedzinie będzie ludziom lżej finansowo. Radni poprali pogląd Wójta. Nie było pytań do
projektu. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0.
Uchwała otrzymała Nr XXV/150/2013.
Następny projekt uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do ceny 1 m 3 wody
dostarczanej i 1 m3 ścieków odbieranych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Przewozie
związany jest z projektem w sprawie zatwierdzenia taryf. Radni nie mieli uwag ani pytań. Za
przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0. Uchwała
otrzymała Nr XXV/151/2013.
Następny projekt uchwały dotyczył udzielenia pomocy finansowej dla Województwa
Lubuskiego na realizację inwestycji pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 350
w miejscowości Lipna”. Radny Dawidowicz zapytał czy to już ostatnie środki jakie zostały
zaplanowane na ten cel. Wójt odpowiedział, że tak. Radny Klisowski powiedział, że dotacje
już wszystkie wzięli, a chodnik dalej nie skończony i co raz to tylko skracają odcinek na jakim
na zostać położony. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych, przeciw 0,
wstrzymało się 0. Uchwała otrzymała Nr XXV/152/2013.
Następny projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości
Przewóz omówił Wójt. Powiedział, że stworzenie takiego planu było konieczne w związku

z przystąpieniem do projektu, aby zyskać środki na remont wieży kościelnej. Radny
Dawidowicz zapytał czy Fundacja Bory Dolnośląskie się nie dołożą do tego przedsięwzięcia
w ramach współpracy. Wójt odpowiedział, że faktycznie współpraca jest, ale to gmina
występuje z wnioskiem i tylko my jesteśmy beneficjentem. Radna Rzymska zapytała,
że w palnie odnowy jest zapis na temat oczyszczalni przydomowych, jak więc wygląda ta
kwestia w gminie. Wójt odpowiedział, że gmina nie daje żadnych dofinansowań, ale jeżeli
ktoś chce i dostanie pozwolenie to oczywiście może robić. Można było kiedyś składać wnioski
o dofinansowanie do instytucji na szczeblu wojewódzkim, ale niestety tereny naszej gminy
nie spełniały określonych wymogów gruntowych. Wójt zaznaczył, że kanalizacja w Przewozie
na pewno nie będzie robiona bo gminy na to nie stać.
Radny Dyba zauważył, że na str. 12 Planu Odnowy w tablicy nr 3 należy zmienić
nazwę miejscowość bo jest pomyłka. Zapytał również czy konserwator zabytków zwrócił
jakieś środki za wcześniejsze remonty kościoła w Przewozie. Wójt odpowiedział, że nie. Za
przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0. Uchwała
otrzymała Nr XXV/153/2013.
Następny projekt uchwały dotyczył zmiany uchwały Nr XVIII/104/2008 Rady Gminy
w Przewozie z dnia 15 września 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/223/2006 Rady

Gminy w Przewozie z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gminie Przewóz. Projekt uchwały przedstawił Sekretarz Gminy. Radnie nie mieli pytań do
powyższego. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych, przeciw 0, wstrzymało
się 0. Uchwała otrzymała Nr XXV/154/2013.
Kolejny projekt uchwały przedstawił również Sekretarz i dotyczył on udzielenia
odpowiedzi na skargę Prokuratora Okręgowego w Zielonej Górze na uchwałę
Nr XVIII/104/2008 Rady Gminy w Przewozie z dnia 15 września 2008r. w sprawie zmiany
uchwały Nr XXXI/223/2006 Rady Gminy w Przewozie z dnia 14 czerwca 2006r. w sprawie
Statutu Ośrodka Pomocy „Społecznej w Gminie Przewóz, w części obejmującej § 1 pkt 2 w/w
uchwały. Radny Dyba poprosiła o wyjaśnienie dlaczego wcześniej nikt nie maila zastrzeżeń
do tej uchwały. Sekretarz odpowiedział, że ustawa upoważnia Wójta do wydania
upoważnienia dla kierownika jednostki i jest to zawarte w statucie. Ponadto wcześniej
uchwała była wysyłana pod nadzór Wojewody i nie została wtedy zakwestionowana, a po
tylu latach Prokuratura skarży tę uchwałę.
Salę opuściła Radna Mirosława Bruź.

Radni zgodnie skomentowali, że Prokuratura powinna zajmować się raczej sprawami
większej wagi. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 radnych, przeciw 0, wstrzymało
się 0. Uchwała otrzymała Nr XXV/155/2013.
Pkt 7 Przedstawienie informacji z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy
w Przewozie

kontroli

sposobu

wydatkowania

środków

publicznych

jednostek

organizacyjnych gminy.
Protokół z kontroli (kserokopia w załączeniu) przedstawiła Przewodnicząca Komisji –
Stefania Głowacka. Radni nie mieli pytań do powyższego.
Na salę posiedzeń wróciła radna Bruź.
Pkt 8 Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
Przewodnicząca poprosiła radnych o przegłosowanie wniosków pisemnych radnego
Dyby. Do wniosku w sprawie wycięcia zakrzaczenia przy drodze powiatowej Nr 1101F
Dobrzyń – Sanice. Przewodnicząca zaproponowała, aby dopisać, że należy usunąć
zakrzaczenia na całym terenie gminy. Radni przegłosowali jednogłośnie – 14 głosów za.
Kolejny wniosek radnego w sprawie usunięcia suchych i chorych drzew z pasa drogowego
drogi powiatowej na trasie Sanice – Sobolice, radni również przegłosowali jednogłośnie – 14
głosów za. Natomiast odnośnie wniosku radnego Dyby w sprawie podniesienia wysokości
diety dla sołtysów zabrał głos Wójt gminy. Powiedział on, że sam już rozmyślał tą kwestię
i nawet obiecał już sołtysom na ostatnim spotkaniu, że podniesie diety.
Przewodnicząca zapytała, czy to ma być tylko 150 zł co miesiąc, czy dodatkowo
jeszcze prowizja z podatków. Wójt zaznaczył, że on myślał o kwocie ok. 100 zł jako dieta na
wydatki związane z kosztami telefonicznymi i dojazdu do urzędu. Radny Dyba zauważył, że
we wniosku jest zapisane „do 150 zł”, więc poprosił, aby Wójt i pani Skarbnik przeliczyli
wszystko i określili na następną sesję odpowiednią kwotę. Radny Dawidowicz powiedział, że
on jest za tym, żeby sołtysi dostawali dietę co miesiąc, ale prowizji z podatków już nie. Radni
przegłosowani wniosek. Za przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych, przeciw 0, wstrzymało
się 1 – radna Głowacka.
Następnie Przewodnicząca poprosiła Wójta o odpowiedzi pytania i ustne wnioski
radnych.
Wójt rozpoczął od sprawy zakupu stołów pingpongowych. Powiedział, że wioski miały
w razie potrzeby kupić sobie to co im potrzebne. Jeżeli stoły nie zostały zakupione to trudno

bo gmina nie ma pieniędzy na razie na takie wydatki. Ponadto w Sanicach i Sobolicach były
nowe stoły i jeżeli już nie nadają się do użytku to trudno.
W sprawie odśnieżania drogi powiatowej w kierunku Sanice – Sobolice to Wójt
poruszył ten temat będąc u Starosty, który tłumaczył się oczywiście ograniczonymi środkami
finansowymi, ale obiecał się coś wygospodarować.
Radna Bruź zgłosiła, że nowy kierowca z Zakładu Gospodarki Komunalnej, który
odśnieża, robi to niezbyt dobrze, w ogóle się nie przykłada. Wójt odpowiedział na to, że teraz
ZGK odśnieża już wszystkie wioski w gminie, a kiedyś odśnieżali tylko Sanice bo Zakład miał
podpisaną umowę ze Starostwem. Wtedy Sanice były odśnieżone najlepiej więc wszystkim
pasowało.
Radny Klisowski podsumował, że obecny kierowca ZGK rzeczywiście słabiej odśnieża,
ale to przez to, że jest nowy.
Kierownik ZGK – pan Andrzej Gołowczyński powiedział, że żaden z pracowników nie
może pracować 24h na dobę i musi odpocząć. Więc przy intensywnych opadach śniegu nie
jest wstanie na bieżąco odśnieżać.
W sprawie przystanku w miejscowości Bucze Wójt powiedział, że wpłynęło pismo do
Urzędu od Marszałka, że przejmują sporządzenie dokumentacji, ale na razie nie mają
środków finansowych.
Odnośnie wycinania zakrzaczenia przy drogach gminnych Wójt odpowiedział, że
będzie wycinane. Radna Rzymska zgłosiła jeszcze.

