Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury,
Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej
oraz Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej
Rady Gminy w Przewozie
w dniu 27 stycznia 2020 r.
Przewodniczący rozpoczął posiedzenie o godzinie 12.02. Nieobecni na posiedzeniu
byli radny Krzysztof Karlikowski i radny Dariusz Kokosza.
Pkt 1. Omówienie projektów uchwał.
a) Projekt w sprawie zmiany uchwały Nr XI/72/2019 Rady Gminy w Przewozie z dnia 19
grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Przewóz na 2020 r.
Projekt uchwały omówiła z uzasadnieniem pani Skarbnik. Wyjaśniła, że należało
zabezpieczyć środki na realizacje kolejnych zadań projektu dofinansowanego środkami
unijnymi, tj. balu karnawałowego i warsztatów wielkanocnych. Wpłynęły również do budżetu
kolejna transza zwrotu środków poniesionych na realizację zawodów strażackich.
Zaplanowano również środki na inwestycję związana z uporządkowaniem gospodarki
ściekowej w Potoku. Na początek należy zapewnić dokumentację na postawienie zbiorników.
Komisja przyjęła projekt jednogłośnie.
b) Projekt w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Lipnej podporządkowanej
organizacyjnie Szkole Podstawowej w Przewozie.
Projekt przedstawił Sekretarz. Roczny koszt utrzymania placówki to około 301.000 zł,
z czego 90 % to koszty ponoszone na wynagrodzenia, a pozostałość na utrzymanie budynku.
Do placówki uczęszcza 12 dzieci. W placówce pracuje dwóch nauczycieli na 2 pełne etaty,
a dodatkowo logopeda, katecheta, nauczyciel języka niemieckiego oraz pracownicy obsługi.
etat logopeda, niemiecki, katecheta, obsługa.
Dzieci szkolne przejdą do szkoły w Przewozie, a dzieci sześcioletnie rozpoczną naukę
w Gminnym Przedszkolu w Przewozie. Jeżeli zajdzie taka konieczność, to zostanie
otworzony dodatkowy oddział w przedszkolu.
Za przyjęciem projektu głosowało 2 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 2.
c) Projekt w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
Projekt omówił z uzasadnieniem Kierownik Referatu Gospodarki. Przekazał, że od 1
kwietnia będzie obowiązywała nowa stawka za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 30
zł/osoba. Osoby zamieszkałe posesje jednorodzinne będą mogły skorzystać ze zniżki
zapewnionej przez ustawę, która przysługuje z tytułu prowadzenia kompostownika i wynosi

2,00 zł. Zbiórka odpadów w sposób selektywny, a jeżeli ktoś nie będzie tego systemu
przestrzegał to będzie naliczana opłata karna będąca dwukrotnością kwoty podstawowej
Radna Joanna Ostaszewska powiedziała, że należy zadbać o skuteczniejsze
egzekwowanie wpłat z tego tytułu oraz sprawdzanie czy mieszkańcy składają wiarygodne
deklaracje.
Za przyjęcie projektu głosowała 1osoba za, przeciw 0, wstrzymały się od głosu 3
osoby.
Pkt 2. Sprawy różne.
Wójt poinformował, że planuje przeprowadzić remont drogi gminnej prowadzącej do
remizy OSP w Lipnej. Na początek zostanie przygotowana dokumentacja. Możliwe, że będzie
szansa na pozyskanie dofinansowania tej inwestycji.
Radna Edyta Krasuska poprosiła o posprzątanie terenu przy pojemnikach zbiorczych
na odpady w Potoku, ponieważ mieszkańcy zostawiają tam wszystko. Radna poprosiła też
o zlikwidowanie miejsca po byłym śmietniku.
Wójt poprosił radnych, aby zgłaszali swoje propozycje odnośnie współpracy przy
organizacji imprez gminnych
Przewodniczący zakończył posiedzenie o godzinie 13.08.

Protokołowała Magdalena Mikitiuk

