Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy w Przewozie
w dniu 17.12.2019 r.
Przewodniczący rozpoczął posiedzenie o godzinie 8.02. Nieobecny na posiedzeniu był
radny Marian Kutasiewicz.
Pkt 1. Analiza projektu budżetu gminy Przewóz na 2020 r. Sporządzenie opinii do projektu
budżetu na 2020 r.
Projekt budżetu omówiła z uzasadnieniem pani Skarbnik. W projekcie zaplanowano m.in.
środki na budowę boiska wielofunkcyjnego i świetlicy wiejskiej w Sanicach. Zaplanowano środki
w związku z przystąpieniem do programu na budowę przydomowych oczyszczalni. Jeżeli pojawią
się możliwości pozyskania dofinansowania do budowy obiektów z programu OSA, to powstaną
siłownie zewnętrzne w kolejnych miejscowościach gminy.
Komisja zasugerowała, aby Wójt zaczął rozważać budowę kanalizacji w Przewozie.
Radny Jarosław Borkowski zapytał, które konkretnie nieruchomości planuje się przeznaczyć
do sprzedaży.
Wójt odpowiedział, że na pewno będzie to działka położona na ul. Kolejowej, ale jest to
duża nieruchomość i zostanie ona najpierw podzielona na kilkanaście mniejszych działek,
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.
Komisja wyraziła pozytywną opinię do projektu budżetu gminy na 2020 r.
Pkt 2. Analiza projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020 – 2024.
Projekt w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przewóz na lata 2020 – 2024
przedstawiła pani Skarbnik.
Planowana kwota zadłużenia na koniec 2020 r. to 1.200.000 zł.
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie WPF jest pozytywna.
Pkt 3. Omówienie projektów uchwał.
Projekt w sprawie stawek dotacji przedmiotowych przedstawiła pani Skarbnik. Wyjaśniła,
że jest to dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej. Stawki podane w projekcie są wyliczane
przez pracowników Zakładu. Kwota dotacji na rok 2020 to 860.000 zł, ale jak wiadomo w trakcie
roku może to ulec zmianie.
Za przyjęciem projketu uchwały głosowało 2 radnych.
Projekt w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r. omówiła z uzasadnieniem pani
Skarbnik. Wyjaśniła, że należało wygospodarować środki na realizację projektu Spotkanie
z Mikołajem, które zorganizowane będzie dla wszystkich dzieci z terenu gminy. Ponadto projekt
uchwały zawiera ostatnie zmiany jakich dokonano w budżecie gminy na rok bieżący.

Za przyjęciem projketu uchwały głosowało 2 radnych.
Projekt w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Przewóz omówił
z uzasadnieniem Sekretarz. Wyjaśnił, że podjęcie takiej uchwały wynika ze zmian w prawie
oświatowym. Stawki muszą zostać ustalone by móc wyliczyć, przysługujące rodzicom dzieci
niepełnosprawnych, zwroty kosztów dowozu tych dzieci do szkół. Wcześniej było to realizowane
poprzez zawarcie umowy na konkretną kwotę. Teraz będzie to wyliczane na podstawie ogólnie
przyjętego wzoru.
Za przyjęciem projektu głosowało 2 radnych.
Pkt 4. Przygotowanie planu pracy Komisji na 2020 r.
Komisja przygotowała i zatwierdziła plan pracy na rok 2020 r.
Pkt 5. Sprawy różne.
Radny Jarosław Borkowski zasugerował, aby zobligować GS w Żarach do zadbania
o wygląd należących do nich obiektów, zlokalizowanych na terenie Przewozu.
Komisja zasugerowała, że warto byłoby przeanalizować sprawę przejęcia budynków po
SUR w Przewozie.
Radny Krzysztof Serwatka zasugerował, aby przejąć plac parkingu w centrum Przewozu,
przy banku i wprowadzić ograniczenie czasowe postoju. Ponieważ niektóre auta są tam
pozostawiane na całe dnie, a mieszkańcy nie mają gdzie zaparkować jak przyjadą do lekarza.
Radny Jarosław Borkowski zapytał o rozbudowę oświetlenia ulicznego na ulicy Sportowej
w Przewozie.
Wójt poinformował, że zostanie to wykonane w przyszłym roku.
Przewodniczący zakończył posiedzenie o godzinie 9.49.
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