Posiedzenie Komisji Oświaty,
Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej
oraz Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej
Rady Gminy w Przewozie
w dniu 22.10.2019 r.
Przewodniczący rozpoczął posiedzenie o godzinie 10.07. Nieobecny na posiedzeniu był
radny Dariusz Kokosza.
Pkt 1. Omówienie projektów uchwał.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości omówiła
z uzasadnieniem pani Skarbnik. Wyjaśniła, że nie wprowadza się stawek wyższych niż ustawowe,
a w kilku przypadkach są one nawet niższe. Wzrost stawek spowodowany został wystąpieniem
inflacji. Wzrosła również cena żyta i drewna tartacznego.
Komisja przyjęła projekt jednogłośnie.
Projekty odnośnie stawek podatku od środków transportowych, stawek opłaty targowej oraz
stawek opłaty od posiadania psa omówiła pani Skarbnik. Wszystkie wymienione stawki pozostaną
na poziomie z roku bieżącego.
Komisja przyjęła wszystkie trzy projekty jednogłośnie.
Projekt w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/145/2009 Rady Gminy w Przewozie z dnia 15
kwietnia 2009 r. w sprawie Regulaminu przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego,
funkcyjnych, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw do
wynagradzania nauczycieli omówił z uzasadnieniem Sekretarz. Wyjaśnił, że należało dokonać
zwiększenia dodatku za wychowawstwo klasy zgodnie ze zmianami wynikającymi z Karty
Nauczyciela. Dodatek ten wynosi teraz minimum 300 zł. Dodatkowo zwiększa się też ten sam
dodatek nauczycielom przedszkoli choć ich zapis z Karty nie obowiązuje, ale wychowawstwo też
sprawują. Ponadto ZNP zaproponował zmianę wysokości dodatku dla opiekuna stażu. Po
rozmowach Wójt zdecydował o zwiększeniu tego dodatku na 100 zł.
Radna Monika Pankowska zapytała skąd gmina weźmie środki na ten cel. Sekretarz
odpowiedział, że Ministerstwo Edukacji zapewnia środki w przekazywanej subwencji, ale jak
wiadomo zawsze tych środków później brakuje i gminny budżet też zostanie obciążony.
Komisja przyjęła projekt jednogłośnie.
Pkt 2. Sprawy różne.
Radna Edyta Krasuska zapytała jakie są plany odnośnie szkoły w Lipnej.
Wójt odpowiedział, że tak jak mówił szkoła zostanie poddana do likwidacji. Z początkiem
roku rozpocznie się procedura w tej sprawie.

Wójt poinformował, że będę kontrole na terenie całej gminy w zakresie zanieczyszczenia
powietrza. Wpływają skargi, że w piecach pali się niedozwolonymi przedmiotami. Będzie to
sprawdzane i na początek będą pouczenia.
Przewodniczący zakończył posiedzenie o godzinie 10.55.
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