Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty,
Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej
oraz Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej
Rady Gminy w Przewozie
w dniu 19 września 2019 r.
Przewodniczący rozpoczął posiedzenie o godzinie 10.20. Nieobecni na posiedzeniu byli
radny Dariusz Kokosza, radna Edyta Krasuska, radna Joanna Ostaszewska.
Pkt 1. Analiza informacji z wykonania budżetu gminy Przewóz za I półrocze 2019 r.
Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy, planu finansowego samorządowej
instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym
o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 r. omówiła z uzasadnieniem pani Skarbnik.
Wójt poinformował, że planowane jest wprowadzenie podwyżki opłat za odbiór odpadów.
Pkt 2. Omówienie projektów uchwał
Projekt w sprawie zmiany budżetu omówiła z uzasadnieniem pani Skarbnik. Należało
zwiększyć środki w dziale profilaktyki alkoholowej. Psycholog, który przyjeżdża na dyżury do
punktu konsultacyjnego będzie teraz przyjmował godzinę dłużej, więc opłaty będą większe.
Podczas wakacji przeprowadzono prace remontowe w szatni szkoły w Przewozie oraz
w zmywali i w kotłowni w budynku przedszkola. W związku z powyższym należało zapłacić za
wykonane prace i zakup materiałów, a wydatki te nie były planowane w budżecie.
Komisja przyjęła projekt jednogłośnie.
Projekt w sprawie zmiany stawek dotacji przedmiotowych przedstawiła pani Skarbnik.
Wyjaśniła, że na poprzedniej sesji zmienione zostały stawki dopłat do wody. Zakład musi
więc dokonać zmian w szczegółowej kalkulacji stawek dotacji.
Komisja przyjęła projekt jednogłośnie.
Projekt w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego Zarządzenia Rzecznika Dyscypliny
Finansów Publicznych o przekazaniu informacji o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
omówiła pani Skarbnik. Wyjaśniła, że Wójt już zajął stanowisko w tej sprawie. Jednak było też
pismo skierowane do wiadomości Przewodniczącej Rady Gminy. Należy więc podjąć
w odpowiedzi uchwałę. Sprawa dotyczyła zarzutu w kwestii nie przeprowadzania przez gminę
audytu wewnętrznego. Jednak w gminach gdzie budżet nie przekracza 400.000,00 zł nie ma takiego
obowiązku.
Komisja przyjęła projekt jednogłośnie.
Pkt 3. Sprawy bieżące.
Radny Adam Klisowski poprosił o rozważenie zamontowania monitoringu przy budynku

remizy OSP w Lipnej. Bardzo często się zdarza, że po wynajmie sali jest później uszkodzone
ogrodzenie.
Radny zgłosił również, że należy uzupełnić i wyrównać zjazdy z dróg gminnych na terenie
wsi Lipna.
Radny poprosił też o dostarczenie grysu na poprawę drogi dojazdowej do remizy, a już we
własnym zakresie strażacy w razie potrzeb będą drogę poprawiać.
Radna Monika Pankowska poprosiła o postawienie wiaty przystankowej na ostatnim
przystanku w Lipnej, z którego szkolny autobus zabiera dzieci.
Wójt odpowiedział, że sprawa jest w trakcie realizacji. Na chwilę obecną porównywane są
oferty na zakup nowych wiat przystankowych.
Radna poprosiła o dostarczenie tablicy ogłoszeniowej. Wójt odpowiedział, że tablica będzie
dowieziona do pani sołtys, ale montaż musi być w gestii mieszkańców.
Radna zgłosiła również, że tabliczka kierunkowa, która była ustawiona przy przystanku
w centrum miejscowości zginęła i należałoby zamontować nową.
Radna zgłosiła, że na świetlicy w Lipnej zepsuła się lodówka. Wójt odpowiedział, że już
zamówił fachowca do naprawy.
Radna przypomniała o sprawie zamontowania klimatyzacji na świetlicy w Lipnej. Wójt
zapewnił, że cały czas ma te sprawę na uwadze.
Radna ponowiła prośbę o wynagradzanie sołtysów za opiekę nad świetlicami. Szczególnie
tych, którzy muszą obsłużyć dużo wynajęć.
Wójt obiecał, że na pewno coś w tej kwestii postanowi.
Radny Adam Klisowski powiedział, że należy ponowić wniosek o remont drogi
wojewódzkiej nr 350 wraz z poboczami.
Wójt odpowiedział, żeby radny dokonał zgłoszenia na sesji w formie pisemnej.
Przewodniczący zakończył posiedzenie o godzinie 11.31.
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