Posiedzenie Komisji Oświaty,
Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej
oraz Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej
Rady Gminy w Przewozie
w dniu 26.02.2019 r.
Przewodniczący rozpoczął posiedzenie o godz. 13.09. Nieobecny na posiedzeniu był radny
Dariusz Kokosza.
Pkt 1. Omówienie projektów uchwał.
Projekt w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r. omówiła z uzasadnieniem pani
Skarbnik. Ważniejsze zmiany to przekazanie darowizny w związku z budową nowej remizy PSP w
Żarach, zabezpieczenie środków w związku z realizacją programu OSA,w ramach którego zostanie
przyznane dofinansowanie na budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej w parku w Przewozie.
Radna Monika Pankowska powiedziała, że będzie to już trzeci plac zabaw w Przewozie, a są
przecież też inne miejscowości.
Radna Joanna Ostaszewska zasugerowała, że jeżeli już kolejny plac zabaw to niech będą
tam urządzenia dostosowane do starszych dzieci, a nie znów dla maluchów jak na pozostałych
dwóch placach.
Komisja przyjęła projekt jednogłośnie.
Projekt w sprawie wyodrębnienia fundusz sołecki przedstawił Sekretarz. Wyjaśnił też jak
wygląda cała procedura wyodrębnienia funduszu.
Wójt odnosząc się do projektu poprosił o poparcie, aby jeszcze przez rok nie wyodrębniać
funduszu. Jak wiadomo planowana jest budowa świetlicy w Sanicach. Czeka się jedynie na
możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie, ale jeszcze nie było kolejnego naboru. Jak już to
dojdzie do skutku to będą potrzebne środki na wkład własny, a w budżecie nie ma pieniędzy na
wszystko.
Komisja poparła jednogłośnie propozycję Wójta o nie wyodrębnianiu funduszu sołeckiego.
Sekretarz przedstawił projekty uchwał w sprawie inkasentów do poboru podatków.
Wyjaśnił, że odbyły się wybory sołtysów i nastąpiły zmiany w dwóch sołectwach, tj. Piotrów i
Straszów.
Radna Monika Pankowska zasugerowała, że należy dodatkowo wynagradzać sołtysów za
ich poświęcony czas nad sprawowaniem opieki na świetlicami i ich wynajęciami.
Wójt odpowiedział, że przemyśli w jaki sposób to zrobić. Poinformował również, że będą
zmiany stawek opłat za wynajęcia świetlic.
Projekty uchwał w sprawie inkasentów Komisja przyjęła jednogłośnie.
Projekt w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu

mieszkalnego na rzecz najemcy przedstawił Sekretarz. Wyjaśnił, że wycenę przygotowano na
wniosek osoby zamieszkującej dany lokal, która wykazała zainteresowanie wykupem. Kiedyś już
było to mieszkanie wyceniane, ale wykonano remont dachu i wrosła jego wartość co z kolei
powoduje konieczność wyliczenia na nowo bonifikaty.
Komisja przyjęła projekt jednogłośnie.
Projekt w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/2018 Rady Gminy w Przewozie z dnia 201
grudnia 2018 r. w sprawie programu współpracy Gminy Przewóz z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 r. omówił Sekretarz. Wyjaśnił, że Wójt zdecydował
o zwiększeniu kwoty dotacji dla KS NYSA Przewóz i dlatego należy zmienić zapis odnośnie kwoty
całego programu z 38 tys. zł na 43 tys. zł
Komisja przyjęła projekt jednogłośnie.
Pkt 2. Sprawy bieżące.
Wójt poinformował, że trwają działania odnośnie reorganizacji pracy szkoły w Lipnej.
Plany są aby trzecią klasę przenieść do szkoły w Przewozie i zostawić tylko oddział przedszkolny.
Jest również możliwość, przeniesienia dwóch osób z pracowników do innych instytucji. Jednak
jeżeli rodzice nie wyrażą zgody na przeniesienie klasy to wszystko zostanie w tym roku jeszcze na
starych zasadach, ale od następnego roku szkolnego placówka będzie zlikwidowana całkowicie.
Przewodniczący zakończył posiedzenie o godzinie 14.20.
Protokołowała Magdalena Mikitiuk

