Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty,
Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej
oraz Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej
Rady Gminy w Przewozie
w dniu 28 listopada 2018 r.
Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 13.06. Komisja zebrała się w pełnym składzie.
Pkt 1. Wybór przewodniczącego.
Podano dwie kandydatury:
- Adam Klisowski
- Joanna Ostaszewska.
Wyniki głosowania:
- Adam Klisowski 4 głosy za, 2 głosy przeciw.
- Joanna Ostaszewska 2 głosy za, 4 głosy wstrzymujące się.
Pkt. 2 Omówienie projektów uchwał.
Projekt w sprawie zmiany stawek dotacji przedmiotowych omówiła z uzasadnieniem pani
Skarbnik.
Radna Joanna Ostaszewska zapytała z czego wynika kwota na utrzymanie hali
transformatorowej.
To ZGK występuje o zmianę dotacji i to oni dokonują wyliczeń. Oszacowali takie koszty
i taki jest zapis ogólny. Należałoby wezwać osobę sporządzającą projekt, aby przedstawiła
wszystkie składniki, które były brane pod uwagę przy wyliczeniach.
Radna Edyta Krasuska zapytała czy kwota przeznaczona na oczyszczanie wsi dotyczy całej
gminy czy tylko Przewozu.
Zapis dotyczy środków na porządkowanie terenu całej gminy.
Radna zapytała też czy Zakład powinien odśnieżać wszystkie drogi gminne. Wójt
odpowiedział, że tak.
Komisja przyjęła projekt jednogłośnie.
Projekt w sprawie zmiany budżetu omówiła pani Skarbnik. Wyjaśniła, że wpłynęły środki
z tytułu odszkodowania za awarie sprzętu w dwóch remizach. Od razu przeznacza się je na
naprawę. Ponadto należało zabezpieczyć środki na remont SUW w Lipnej ponieważ jeszcze w roku
bieżącym rozpocznie się remont tego obiektu.
Radna Edyta Krasuska zapytała czy są podejmowane jakiekolwiek czynności w celu
ściągnięcia należności za odbiór odpadów. Pani Skarbnik odpowiedziała, że wysyłane są
upomnienia, wystawiane tytuły wykonawcze. Niestety zadłużenie rośnie stale u tych samych osób,

od których nawet komornik nie może ściągnąć należności bo nie mają dochodów.
Radna Monika Pankowska zapytała czy przedsiębiorcy mają możliwość zawrzeć umowę
z gminą na odbiór odpadów. Wójt odpowiedział, że przepisy prawne na to nie pozwalają.
Komisja przyjęła projekt jednogłośnie.
Przy projekcie uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości radna Monika
Pankowska wnioskowała o obniżenie stawek za budynki pozostałe i garaże.
Stawki i tak są albo ustawowe, albo nawet niższe. Należy też pamiętać, że to są dochody
gminy, na których planuje się budżet.
Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 5 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 1.
Pani Skarbnik omówiła projekty uchwał w sprawie stawek od środków transportowych,
opłaty targowej, opłaty od posiadania psa. Wszystkie one pozostają na poziomie z roku bieżącego.
Komisja przyjęła projekty jednogłośnie.
Pkt 3. Sprawy bieżące.
Radna Monika Pankowska poprosiła, aby zgłosić firmie odbierającej odpady, że jeżeli kosz
z remizy w Lipnej nie jest wystawiony to niech odbierający sami go wyjmą i opróżnią.
Radna Edyta Krasuska poinformowała, że godziny otwarcia PSZOK-u nie są przestrzegane,
i że nie są to sporadyczne sytuacje.
Przewodniczący zakończył posiedzenie o godzinie 14.10.
Protokołowała Magdalena Mikitiuk

