Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy w Przewozie
w dniu 24 lutego 2020 r.
Przewodniczący rozpoczął posiedzenie o godzinie 8.15. 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 omówiła z uzasadnieniem pani Skarbnik. Wyjaśniła, że dokonane zmiany
dotyczą zabezpieczenia środków na realizacje wspólnego projektu z gminą Żary. W roku
bieżącym w ramach tego przedsięwzięcia odbędzie się w Przewozie impreza „Rycerski
spotkania na Łuku Mużakowa”. W latach następnych podejmowane będą działania na rzecz
szerzenia promocji gminy Przewóz, m.in. udział w targach turystycznych. Ponadto okazało
się, że zwiększą się koszty zakupu śmieciarki i w związku z tym należało też zwiększyć
środki na ten cel.
Radny Jarosław Borkowski zapytał czego dokładnie dotyczy zapis odnośnie
wygospodarowania środków na wynagrodzenia osobowe pracowników.
Pani Skarbnik wyjaśniła, że to właśnie jedno z założeń projektu, przy którym należy
zabezpieczyć

środki

na

wynagrodzenie

dla

pracownika

zajmującego

się

jego

koordynowaniem.
Komisja przyjęła projekt jednogłośnie.
b) Projekt w sprawie zmiany uchwały Nr XI/71/2019 Rady Gminy w Przewozie z dnia 19
grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2024.
Projekt omówiła pani Skarbnik, która wyjaśniła, że zmiany WPF są konsekwencją
zmian jakich dokonuje się w budżecie gminy. W tej uchwale zawarte zostało już faktyczne
wykonanie budżetu w roku 2019 oraz uwzględniono też wszystkie zmiany jakich dokonano
w budżecie w roku bieżącym.
Komisja przyjęła projekt jednogłośnie.
c) Projekt w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków
stanowiących fundusz sołecki.
Projekt omówił z uzasadnieniem Sekretarz. Wyjaśnił, że jeżeli rada wyrazi zgodę to
fundusz zostanie wyodrębniony od 2021 roku. To jaka kwota zostanie przyznana sołectwu
będzie wyliczone na podstawie ogólnie przyjętych wzorów. Od lipca Wójt rozpocznie
procedury związane z wdrażaniem funduszu. Najpierw poinformuje każde sołectwo

o wysokości funduszu, później zwołane zostaną zebrania wiejskie, które podejmą stosowne
uchwały. Warunkiem otrzymania środków będzie wystąpienie do Wójta z wnioskiem
i planem zadań jakie sołectwo będzie chciało zrealizować w ramach funduszu. Należy jednak
pamiętać, że mogą być to jedynie zadania o charakterze zadań własnych gminy. Ogólna
kwota funduszu to około 251.000 zł. Gmina może wnioskować później do marszałka o zwrot
poniesionych kosztów na fundusz. Jednak w przypadku gminy Przewóz byłoby to
najprawdopodobniej około 20 % ogólnych kosztów. No i oczywiści zwrot byłby możliwy
jeśli wszystkie koszty będą kwalifikowalne.
Komisja przyjęła projekt jednogłośnie.
d) Projekt w sprawie likwidacji zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej
w Przewozie.
Projekt przedstawił Sekretarz. Na daną chwilę założenia są takie, że zakład zostanie
wchłonięty przez Referat Gospodarki Urzędu Gminy. Pracownicy fizycznie będą mieli
zaproponowane takie same warunki pracy i płacy. Pracownicy biurowi dostaną propozycję
objęcia stanowisk w urzędzie. Zostaną poczynione przesunięcia etatowe w urzędzie i dzięki
temu dla wszystkich będą propozycje.
Radny Jarosław Borkowski zapytał o kwestie organizacji zaplecza technicznego dla
pracowników fizycznych ZGK.
Na daną chwilę wszystko zostanie tak jak jest. Nic nie będzie przenoszone.
Radny Krzysztof Serwatka zapytał czy teraz będzie możliwość świadczeni usługi dla
mieszkańców za odpłatnością, np. wynajęcie ciągnika z przyczepą, koparki itp.
Sekretarz odpowiedział, że nie pojawi się taka możliwość ponieważ gmina może
świadczyć usługi jedynie dla ogółu mieszkańców, nie dla indywidualnych jednostek.
Za przyjęciem projektu głosował 1 radny, 2 wstrzymało się od głosu.
e) Projekt w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020 2022.
Projekt omówiła z uzasadnieniem pani Kierownik OPS.
Radny Jarosław Borkowski zapytał czy dużo rodzin wymaga takiej formy wsparcia.
Na terenie gminy obecnie korzystają z tej formy pomocy cztery rodziny. We
wcześniejszych lata było więcej potrzebujących. Asystent rodziny opiekuje się taka rodziną
i standardowo odwiedza ją dwa razy w tygodniu, a jeżeli sytuacja tego wymaga to nawet
częściej.
Komisja przyjęła projekt jednogłośnie.
Pkt 2. Sprawy różne.

Radny Jarosław Borkowski poprosił, aby zainterweniować u firmy odbierającej
odpady, że ich pracownicy powinni odpowiednio przekazywać worki na wymianę. Ponieważ
rzucają worki przez płot byle jak i później wiatr je nosi, albo w ogóle znikają.
Radny Krzysztof Serwatka przekazał, że mieszkańcy nie są zadowoleni z podwyżki
opłat za odpady. Radny zasugerował, że powinny być zwolnienia w opłatach dla rodzin
wielodzietnych.
Przewodniczący zakończył posiedzenie o godz. 9.15.

Protokołowała Magdalena Mikitiuk

