Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej
oraz Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej
Rady Gminy w Przewozie
w dniu 25 lutego 2020 r.
Przewodniczący rozpoczął posiedzenie o godzinie 10.01. Nieobecny na posiedzeniu
był 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 omówiła pani Skarbnik. Zmian należało dokonać przede wszystkim ze
względu na przystąpienie do realizacji projektu „Światowy Geopark UNESCO Łuk
Mużakowa szansą na rozwój regionu” wspólnie z innymi gminami powiatu żarskiego.
W ramach tego przedsięwzięcia w roku bieżącym odbędzie się w Przewozie impreza
„Rycerskie spotkania na Łuku Mużakowa”. W następnych latach działania zostaną
ukierunkowane w stronę promocji gminy, m.in. wyjazdy na targi turystyczne. Ponadto
należało zwiększyć środki na zakup śmieciarki.
Komisja przyjęła projekt jednogłośnie.
b) Projekt w sprawie zmiany uchwały Nr XI/71/2019 Rady Gminy w Przewozie z dnia 19
grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2024.
Projekt przedstawiła pani Skarbnik. Wyjaśniła, że należało zmienić WPF ze względu
na przystąpienie do realizacji programu wieloletniego. Ponadto przedstawione zostało
faktyczne wykonanie budżetu za rok 2019 oraz naniesiono wszelkie zmiany jakich dokonano
w budżecie do tej pory w roku bieżącym.
Komisja przyjęła projekt jednogłośnie.
c) Projekt w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków
stanowiących fundusz sołecki.
Projekt omówił Sekretarz. Poprzez podjęcie uchwały rada gminy wyraża zgodę na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego od 2021 roku. Od lipca ruszałaby procedura zmierzająca
do przydzielenia środków. Wójt zwoła zebrania wiejskie, na których poinformuje sołectwa
o wysokości funduszu dla każdego z nich. Zebranie wiejskie podejmie stosowną uchwałę oraz
wystąpi z wnioskiem do Wójta o przyznanie środków, przedstawiając jednocześnie
planowane zadania jakie sołectwo chciałoby zrealizować ze środków funduszu. Ogólna kwota
funduszu dla całej gminy to około 250.000 zł.

Radny Grzegorz Stachera zapytał czy gminę w ogóle stać na poniesienie takich
kosztów i jak taki fundusz jest wyliczany.
Fundusz wylicza się na podstawie odgórnie ustalonych wzorów. Bardzo uproszczając,
kwota bazowa opiera się o dochody gminy, a następnie przelicza się ją na mieszkańca
w sołectwie.
Radny zapytał kto będzie miał kontrolę nad wydatkowaniem tych środków.
Sekretarz wyjaśnił, że wszystko będzie prowadzone przez pracowników urzędu.
Radny zapytał kosztem czego uda się wygospodarować środki na ten cel. Bo jak
wiadomo budżet gminy jest ograniczony i będzie trzeba na czymś zaoszczędzić.
Za przyjęciem projektu głosowało 4 radnych,

przeciw 1, wstrzymujących się 0.

d) Projekt w sprawie likwidacji zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej
w Przewozie.
Projekt przedstawił Sekretarz.
Pracownicy zakładu dostana propozycję pracy w urzędzie gminy, w referacie
gospodarki, a jedna pani w referacie finansów. Zadania zakładu przejmie do realizacji RG.
W związku z tym, że w urzędzie będą przesunięcia etatowe, będzie możliwe zatrudnienie
wszystkich osób z zakładu. Głównym zwierzchnikiem będzie teraz Wójt, tak ja dla innych
pracowników w urzędzie. Kierować RG będzie osoba obecnie będąca kierownikiem.
Radny Grzegorz Stachera powiedział, że uważa to za zły pomysł, ponieważ niektórzy
pracownicy urzędu zostaną za bardzo obłożeni pracą.
Za przyjęciem projektu głosowało 3 radnych, przeciw 0, wstrzymujące się 2.
e) Projekt w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020 2022.
Projekt omówiła z uzasadnieniem pani Kierownik OPS. Obecnie z pomocy w ramach
programu korzystają 4 rodziny z terenu gminy.
Komisja przyjęła projekt jednogłośnie.
Pkt 7. Sprawy różne.
Radna Joanna Ostaszewska powiedziała, że koniecznie należy postawić znak zakaz
zatrzymywania się i postoju na wjeździe na ul. Kwiatową, bo mieszkańcy maja problem
z dojazdem do swoich posesji. Rodzice dzieci przedszkolnych notorycznie ten wjazd
zastawiają.
Radna Monika Pankowska zapytała czy jest możliwość, aby firma odbierająca odpady
zabierała odpady niesegregowane raz w miesiącu. Teraz już tych odpadów jest mniej, odkąd
wprowadzono segregacje, a może takim rozwiązaniem zmniejszą się choć trochę koszty.

Nie ma takiej możliwości ponieważ ustawa zapewnia odbiór tej frakcji odpadów nie
rzadziej niż dwa razy w miesiącu.
Przewodniczący zakończył posiedzenie o godzinie 11.04.

Protokołowała Magdalena Mikitiuk

