Posiedzenie Komisji Oświaty,
Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej
oraz Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej
Rady Gminy w Przewozie
w dniu 16.12.2019 r.
Przewodniczący rozpoczął posiedzenie o godz. 9.09. Nieobecny na posiedzeniu był radny
Dariusz Kokosza.
Pkt 1. Analiza projektu budżetu na 2020 r. Przygotowanie opinii w sprawie projektu budżetu
gminy Przewóz na 2020 r.
Projekt budżetu wraz z uzasadnieniem przedstawiła pani Skarbnik. Realizację inwestycji
planuje się finansować ze środków własnych gminy. W związku z tym nie planuje się zaciągania
kredytów. Opinie RIO do projektu budżetu oraz w sprawie możliwości sfinansowania deficytu są
pozytywne.
Radna Joanna Ostaszewska zapytała jakie nieruchomości planuje się przygotować do
sprzedaży w przyszłym roku.
Wójt wyjaśnił, że będzie to działka w Straszowie, na zbycie której już odbył się raz przetarg,
ale osoba, która go wygrała, wycofała się przed podpisaniem aktu notarialnego.
Następne będą działki na ulicy Kolejowej, które zostaną wydzielone z jednej dużej
nieruchomości.
Przewodniczący przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu budżetu gminy na 2020
r.
Projekt w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Przewóz na 2020 r. Komisja
przyjęła jednogłośnie.
Projekt w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020 –
2024 omówiła z uzasadnieniem pani Skarbnik. Opinia RIO w sprawie WPF jest pozytywna.
Planowana kwota długu na koniec 2020 r. wyniesie 1.200.000 zł.
Komisja przyjęła projekt jednogłośnie.
Projekt uchwały w sprawie stawek dotacji przedmiotowych przedstawiła pani Skarbnik.
Projekt dotyczy dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej. Kalkulacje przedstawione
w projekcie zostały przygotowane przez Zakład.
Komisja przyjęła projekt jednogłośnie.
Projekt w sprawie zmiany budżetu na 2019 r. omówiła z uzasadnieniem pani Skarbnik.
Należało dokonać zmian w związku z organizacja gminnych Mikołajek. Ponad to uchwała
uwzględnia ostatnie zmiany jakich dokonano w budżecie gminy na 2019 r.

Komisja przyjęła projekt jednogłośnie.
Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Przewóz
omówił z uzasadnieniem Sekretarz. Wyjaśnił, że uchwałę należy podjąć zgodnie z przepisami
prawa oświatowego w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych. Do
tego momentu Wójt zawierał umowę z rodzicami tych dzieci i kwota była ustalana indywidualnie.
Teraz stawka będzie obliczana na podstawie ogólnego wzoru.
Radna Edyta Krasuska zapytała jaka była wysokość poniesionych kosztów z tego tytułu do
tej pory. Była to kwota około 30 tys zł. Teraz na pewno będzie to dużo wyższa kwota.
Komisja przyjęła projekt jednogłośnie.
Pkt 4. Przygotowanie planu pracy Komisji na 2020 r.
Przewodniczący odczytał propozycje planu pracy na 2020 r., który komisja przyjęła
jednogłośnie.
Pkt 5. Sprawy bieżące.
Wójt poinformował, że odbył się przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych. Niestety zgłosiła się jedna firma i zaoferowała bardzo wysoką kwotę. Rozważa się
możliwość unieważnienia przetargu i rozpisanie nowego z nadzieją, że zgłosi się może jeszcze
jakaś inna firma.
Radna Edyta Krasuska zgłosiła, że konieczna jest poprawa stanu wiaty przystankowej
w Potoku.
Wójt poprosił, aby radna dokonała zgłoszenia na sesji.
Radny Adam Klisowski zgłosił, że naprawy wymagają drogi gminne w miejscowości Lipna.
Radna Edyta Krasuska powiedział, że remontu wymagają pobocza drogi wojewódzkiej nr
350 przy wjeździe do miejscowości Potok.
Przewodniczący zakończył posiedzenie o godzinie 10.34.
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