Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy w Przewozie
w dniu 27 stycznia 2020 r.
Przewodniczący rozpoczął posiedzenie o godzinie 8.05. Komisja zebrała się w pełnym
składzie.
Pkt 1. Omówienie projektów uchwał.
a) Projekt w sprawie zmiany uchwały Nr XI/72/2019 Rady Gminy w Przewozie z dnia 19
grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Przewóz na 2020 r.
Projekt wraz z uzasadnieniem przedstawiła pani Skarbnik. Wyjaśniła, że należy
dokonać zmian w dochodach i wydatkach w zawiązku ze wzrostem opłaty za gospodarowanie
odpadami. Ponadto należało zabezpieczyć środki na kolejne etapy projektu z Niemcami. Tym
razem to bal karnawałowy dla dzieci, a później będą jeszcze warsztaty wielkanocne.
Planowany jest zakup śmieciarki więc zabezpieczyć należało na ten cel 40.000 zł.
Radny Krzysztof Serwatka powiedział, że źle przedstawiono dochody, ponieważ po
podwyżkach opłat za odpady powinno wpłynąć do budżetu 900.000 zł.
Radny zapytał też, dlaczego zniżka w opłacie nie należy się dla wszystkich, którzy
zadeklarują prowadzenie kompostownika.
Kierownik Referatu Gospodarki odpowiedział, że zasady te wynikają z zapisów
ustawy.
Komisja zasugerowała, że może byłaby możliwość, aby wprowadzić mniejszą
częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych lub zbiorka poszczególnych frakcji mogłaby
odbywać się za jednym razem. Może takie rozwiązania pozwoliłyby zmniejszyć koszty
odbioru odpadów.
Kierownik RG odpowiedział, że firma odbiera odpady w miarę możliwości
sprzętowych. Nie można wymóc, żeby byli zaopatrzeni np. w samochody dzielone. Poza tym
częstotliwość wywozu odpadów reguluje przede wszystkim ustawa.
Przewodniczący poprosił, aby do sesji poprawić w projekcie zapisy odnośnie środków
z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 900.000 zł.
b) Projekt w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej podporządkowanej
organizacyjnie Szkole Podstawowej w Przewozie.
Przewodniczący zarządził przerwę od godz. 9.03.
Wznowienie posiedzenia godz. 9.15.
Projekt uchwały przedstawił z uzasadnieniem Sekretarz. Wyjaśnił, że koszt
utrzymania placówki w 2019 r. to ponad 301.000 zł. W tym wynagrodzenia pracowników to

około 285.000 zł, a koszty utrzymania budynku to około 16.500 zł. Pracownicy zostaną
zwolnieni, dzieci będą kontynuowały naukę w szkole i przedszkolu w Przewozie. Jeżeli
zaistniej konieczność to zostanie utworzony dodatkowy oddział sześciolatków w Przewozie.
Radny Krzysztof Serwatka zapytał dlaczego nie jest zrobione wygaśniecie placówki
tylko od razu likwidacja. Wcześniej przecież były inne zamiary.
Sekretarz wyjaśnił, że prawnie nie ma takiej możliwości, ponieważ przepisy
dopuszczają tylko likwidację. Bo jak nie ma dzieci to nie ma też szkoły.
Wójt przypomniał, że w ubiegłym roku proponował wiele rozwiązań tej sytuacji
i jakby rodzice i nauczyciele przystali wtedy na jego propozycję to teraz oddział przedszkolny
by w tej placówce działał, i były też propozycje miejsc pracy. W tym roku niestety już takich
możliwości nie ma.
Za przyjęciem projektu głosował 1 radny, przeciw 1, wstrzymujący się 1.
c) Projekt w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
Projekt przedstawił z uzasadnieniem Kierownik Referatu Gospodarki. Wyjaśnił, że od
1 kwietnia obowiązywała będzie opłat podstawowa w kwocie 30 zł/osoba. Przewidziano
zniżkę za prowadzenie kompostownika w wysokości 2,00 zł/ osoba. Jednak mogli będą z niej
korzystać tylko mieszkańcy budynków jednorodzinnych. Ograniczenie to wynika z zapisów
ustawy.
Pkt 2. Sprawy różne.
Wójt poinformował radnych, że od jutra obowiązki dyrektora szkoły w Przewozie
będzie pełniła obecna pani wicedyrektor. Konkurs na nowego dyrektora powinien być
rozstrzygnięty w okolicy maja lub czerwca.
Wójt poprosił radnych, aby zgłaszali swoje propozycje współpracy odnośnie
organizacji imprez kulturalnych w gminie.
Radny Krzysztof Serwatka zapytał czy jeżeli w budynku wielolokalowym są osobne
piece dla każdego mieszkania, to czy jest możliwość uzyskania dotacji na ich wymianę.
Kierownik RG odpowiedział, że jeżeli chodzi o Program Czyste Powietrze to niestety
nie, bo znaczenie ma właśnie charakter nieruchomości. W tym przypadku jest to wspólnota
więc nie zostanie przyznane dofinansowanie bo nie ma znaczenia, że mieszkańcy mają
osobne piece.
Odczytano pismo wystosowane do Starosty Żarskiego z prośba o pomoc przy
przywróceniu kursów autobusowych na terenie gminy. Pismo zostało złożone wspólnie
z gminą Żary. Odczytano również pismo z odpowiedzią Starosty, który proponuje w tej

sprawie zwrócić się z prośba do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie
kursów autobusowych ze środków programów rządowych.
Przewodniczący zakończył posiedzenie o godzinie 10.00.
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