Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty,
Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej
oraz Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej
Rady Gminy w Przewozie
w dniu 21 marca 2019 r.
Pkt 1. Informacja z przygotowania jednostek osp działających na terenie gminy do okresu
wzmożonych pożarów.
Z powyższą informacją zapoznała radnych pani Mirosława Klisowska – Inspektor w UG.
Pkt 2. Omówienie projektów uchwał.
Projekt w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przewóz w 2019 r. omówił z uzasadnieniem
Kierownik Referatu Gospodarki. Wyjaśnił, że taki program podejmowany jest w każdym roku
kalendarzowym i podlega on uzgodnieniu z instytucjami takimi jak koła łowieckie, powiatowy
lekarz weterynarii.
Radna Monika Pankowska zapytała czy wpływy z tytułu opłat za posiadanie psa wystarczają
na realizacje zadań z zakresu bezdomności zwierząt.
Pani Skarbnik odpowiedziała, że niestety, ale nie wystarcza. Wpływy w ubiegłym roku
wyniosły około 10 tys. zł, a wydano około 18 tys zł.
Komisja przyjęła projekt jednogłośnie.
Projekt w sprawie zaopiniowania zarządzenia w sprawie ustanowienia planu ochrony
przyrody dla rezerwatu przyrody „Nad Młyńską Strugą” omówił Kierownik Referatu Gospodarki.
Wyjaśnił, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w wyniku kontroli dostał zalecenie
dokonania zmian w swoim akcie odnośnie tego zagadnienia i dlatego wpłynęła prośba o jej
zaopiniowanie.
Za przyjęciem projektu głosowało 6 radnych.
Projekty w sprawie Gminnego Programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek
w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 omówiła z uzasadnieniem pani Kierownik Ośrodka
Pomocy Społecznej. Wyjaśniła, że należy podjąć realizację programu zgodnie z zapisem ustawy.
Dodatkowo zwiększeniu ulega kryterium dochodowe dla osób chcących ubiegać się
o pomoc z tego programu. Próg dochodowy wynosi dla osoby samotnej 1051 zł lub 792 zł na
członka rodziny. Obecnie z programu korzysta 35 dzieci z terenu gminy, którym w ramach
programu opłacane są posiłki w placówkach oświatowych.
Komisja przyjęła trzy projekty jednogłośnie.
Pkt 3. Sprawy różne.

Radna Joanna Ostaszewska zapytała czy przewiduje się remont placu apelowego przy szkole
w Przewozie i remont szatni w tym budynku.
Wójt odpowiedział, że brał to pod uwagę, ale takie inwestycje to najprędzej w czasie
wakacji można przeprowadzić. Wszystko będzie zależało od środków finansowych.
Wójt przedstawił propozycje nowych opłat za wynajem świetlic.
Radna Monika Pankowska i radna Joanna Ostaszewska stwierdziły, że proponowane przez
Wójta stawki opłat za wynajem świetlic są zdecydowanie za wysokie.
Radna Monika Pankowska zapytała o możliwość zamontowania klimatyzacji na świetlicy
w Lipnej.
Wójt odpowiedział, że rozważa taką możliwość.
Przewodniczący zakończył posiedzenie o godzinie 14.20.
Protokołowała Magdalena Mikitiuk

