Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu,
Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Porządku Publicznego
i Ochrony Przeciwpożarowej
Rady Gminy w Przewozie
w dniu 19 grudnia 2019 r.
Przewodniczący rozpoczął posiedzenie Komisji o godzinie 13.00. Nieobecny na posiedzeniu
był radny Dariusz Kokosza.
Pkt 1. Analiza bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Przewóz.
Informacje o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy Przewóz w czasie od stycznia do
grudnia 2018 r. przedstawił Kierownik Posterunku Policji w Przewozie Pan Dariusz Dyba.
Najbardziej widoczne problemy to dostęp do środków odurzających i wałęsające się psy bez
nadzoru właściciela.
Pkt 2. Omówienie projektu budżetu na 2019 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy na lata 2019 – 2028.
Projekt budżetu na 2019 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy przedstawiła
i omówiła z uzasadnieniem pani Skarbnik. Poinformowała, że Regionalna Izba Obrachunkowa
w Zielonej Górze wydała pozytywne opinie do powyższych projektów.
Za przyjęciem projektu budżetu gminy na 2019 r. głosowało 5 radnych, przeciw 0,
wstrzymujących się 0.
Radna Joanna Ostaszewska poprosiła, aby na sesji podać dokładne kwoty zadłużenia gminy
oraz jak długi będzie okres spłaty.
Za przyjęciem projektu WPF gminy na 2019 – 2028 głosowało 5 radnych, przeciw 0,
wstrzymujących się 0.
Pkt 3. Omówienie projektów uchwał.
Projekt uchwały w sprawie stawek dotacji przedmiotowych omówiła z uzasadnieniem pani
Skarbnik. Wyjaśniła, że dotacja przeznaczona jest dla ZGK. Kalkulację i wysokość dotacji ustala
Zakład. Taka uchwała podejmowana jest co rok.
Radna Joanna Ostaszewska zapytała do jakich konkretnie osób odnosi się zapis dotyczący
nadzoru nad nieodpłatnymi pracami na cele społeczne. Sekretarz wyjaśnił, że dotyczy to osób, które
odpracowują karę zgodnie z orzeczeniem sądu. W kwocie dotacji zawarte są wszelkie koszty
poniesione na organizację tego typu prac, m.in. nadzór nad osobami wykonującymi owe prace,
sporządzanie dokumentów rozliczeniowych, itp.
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2018 r. omówiła z uzasadnieniem pani
Skarbnik. Wyjaśniła, że wpłynęły środki finansowe, które trzeba uporządkować w budżecie.

Wpłynęły środki jako zwrot poniesionych kosztów na organizację imprez, tkj. dożynki i zawody
sportowo-pożarnicze, które dofinansowywane były ze środków unijnych. Ponadto wpłynęły środki
z odszkodowania za uszkodzenie mienia. Konkretnie dotyczyło to awarii bramy w remizie
strażackiej.
Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 5 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 20182026 omówiła z uzasadnieniem pani Skarbnik. Wyjaśniła, że wszystkie zmiany jakich dokonuje się
w budżecie mają odzwierciedlenie w WPF gminy. Uchwała taka podejmowana jest przeważnie dwa
razy do roku. Jednak na ten moment następuje duża zmiana w budżecie ponieważ nie zostaną
wyemitowane wszystkie obligacje i kwota planowanego długu się zmniejszy.
Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 5 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków budżetu gminy, które w 2018 r. nie
wygasają z upływem roku budżetowego omówiła z uzasadnieniem pani Skarbnik. Wyjaśniła, że
uchwałę taką należy podjąć jeżeli w ciągu roku rozpoczęto inwestycje, ale jej zakończenie nastąpi
w roku następnym. Konkretnie sprawa dotyczy remontu SUW w Lipnej.
Komisja przyjęła projekt jednogłośnie.
Projekt w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii omówiła pani Skarbnik. Wyjaśniła,
że wpływy z tytułu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu przeznacza się na
działalność profilaktyczną.
Komisja przyjęła projekt jednogłośnie.
Projekt w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w ośrodkach wsparcia udzielających schronienie osobom tego pozbawionym, w tym osobom
bezdomnym przedstawiła z uzasadnieniem Kierownik OPS. Wyjaśniła, że zgodnie z ustawą należy
zawrzeć umowę na tego typu usługi z odpowiednią placówką. Od tego momentu dla gminy tego
typu usługi będzie świadczył ośrodek MONAR w Lutynce.
Radna Joanna Ostaszewska zapytała ile osób korzysta z takiej formy pomocy.
Pani Kierownik odpowiedziała, że jest to jedna osoba.
Komisja przyjęła projekt jednogłośnie.
Projekt w sprawie współpracy Gminy Przewóz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami omówił Sekretarz. Zmian dokonuje się ze względu na zwiększenie kwoty dotacji na 38
tys. zł oraz umożliwienie wzięcia udziału w konkursie podmiotom realizującym zadania
wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
Radna Joanna Ostaszewska zapytała kto decyduje o kwocie przyznanej dotacji. Osobą
decyzyjną w tych kwestiach jest Wójt.

Komisja przyjęła projekt jednogłośnie.
Projekt w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego zatrudnianych
w placówkach oświatowych Gminy Przewóz omówił Sekretarz.
Komisja przyjęła projekt jednogłośnie.
Projekty uchwał w sprawie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
omówił Kierownik Referatu Gospodarki. Wyjaśnił, że zmiany dotyczą przeznaczenia działek
w Potoku. Jedna ma zostać przeznaczona pod budowę oczyszczalnia, a druga pod zabudowę
mieszkalną.
Komisja przyjęła projekty jednogłośnie.
Projekt w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie gminy
Przewóz omówił Kierownik RG.
Pkt 4. Sprawy bieżące.
Radna Joanna Ostaszewska zgłosiła, że należy obniżyć krawężniki, a dokładniej złagodzić
zejścia z chodnika wzdłuż ulicy Kolejowej w Przewozie.
Przewodniczący zakończył posiedzenie o godz. 15.00.

Protokołowała Magdalena Mikitiuk

