Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu,
Finansów, Mienia i Planowania
oraz Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej
Rady Gminy w Przewozie
w dniu 18 grudnia 2018 r.
Przewodniczący rozpoczął posiedzenie o godz. 8.10. Komisja zebrała się w pełnym
składzie.
Pkt 1. Omówienie projektów uchwał.
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu omówiła z uzasadnieniem pani Skarbnik.
Wyjaśniła, że wpłynęły środki z tytułu kosztów poniesionych na realizację imprez kulturalnych, do
których składane były wnioski o dotację ze środków unijnych. Zwrot środków dotyczył organizacji
dożynek gminnych i zawodów strażackich.
Ponad to wpłynęły środki z odszkodowania za awarie bram w remizach osp.
Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 2 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 2.
Projekt w sprawie zmiany WPF Gminy na lata 2018 – 2026 omówiła z uzasadnieniem pani
Skarbnik. Wyjaśnił, że zmiany WPF są konsekwencją zmian jakich dokonuje się w budżecie gminy.
Przeważnie taka uchwała podejmowana jest dwa razy do roku. W tym momencie zmniejszeniu
ulega kwota emisji obligacji więc zmniejszy się kwota długu. Zmiana jest znacząca dla budżetu
więc należało podjąć taką uchwałę teraz.
Za przyjęciem projektu zmiany WPF głosował 1 radny, przeciw 0, wstrzymujących się 3.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków budżetu gminy, które w 2018 r. nie
wygasają z upływem roku budżetowego przedstawiła z uzasadnieniem pani Skarbnik. Wyjaśniła,
że dotyczy to środków przeznaczonych na konkretną inwestycję, która jest w trakcie realizacji,
ale nie zostanie zakończona do końca roku. Ta sytuacja dotyczy środków zaplanowanych na remont
SUW w Lipnej.
Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 4 radnych.
Projekt w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Przewóz na 2019 r.
przygotowała oraz omówiła z uzasadnieniem pani Irena Dudek.
Za przyjęciem projektu głosowało 4 radnych.
Projekt uchwały w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych
na terenie gminy omówił pan Mariusz Szlachetka – Kierownik Referatu Gospodarki. Wyjaśnił, że
najpierw trzeba podjąć takową uchwałę, żeby można było poczynić dalsze kroki i rozmawiać już
konkretnie z zarządcami dróg.

Radna Angelika Hic zapytała dlaczego w Lipnej ma być kolejny przystanek. Kierownik
odpowiedział, że jest to niezbędne, aby autobus szkolny mógł zabierać dzieci i dowozić do szkoły.
Radny Zbigniew Staniek zapytał na kiedy są planowane spotkania w terenie w tej sprawie.
Kierownik RG odpowiedział, że najpierw musi zostać podjęta uchwała. W następnej
kolejności dopiero zostaną rozpoczęte dalsze procedury.
Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 4 radnych.
Projekty uchwał w sprawie zmiany m.p.z.p. dla terenów położonych w obrębie wsi Dąbrowa
Łużycka, Potok i Przewóz, gmina Przewóz omówił z uzasadnieniem pan Mariusz Szlachetka –
Kierownik Referatu Gospodarki. Wyjaśnił, że na wcześniejszej sesji podjęta została uchwała
w sprawie zmiany m.p.z.p. dla dwóch działek w Potoku. Jednak z uwagi na to, że szybsza będzie
procedura dla działki pod zabudowę mieszkalną, korzystnej będzie podjąć odrębną uchwałę dla
działki pod oczyszczalnie. Wtedy sprawy będą się toczyły w odrębnych trybach.
Za przyjęciem projektów uchwał głosowało 4 radnych.
Projekt w sprawie programu współpracy Gminy Przewóz z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 r. przedstawił Sekretarz. Wyjaśnił, że dokonano
zmiana w zapisach, dzięki czemu umożliwiono złożenie oferty w konkursie podmiotom
realizującym zadania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Na realizację
programu przewidziano środki finansowe w wysokości 38 tys. zł.
Radny Zbigniew Staniek powiedział, że nareszcie będzie pomoc również dla podmiotów
realizujących zadania inne niż sport.
Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 4 radnych.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego zatrudnianych
w placówkach oświatowych przedstawił Sekretarz. Wyjaśnił, że konieczność podjęcia uchwały
wynika ze zmian zapisów w Karcie Nauczyciela. Wymiar godzin pracy podlega opiniowaniu ze
związkami zawodowymi w związku z tym projekt uzgadniany był z trzema organizacjami, które nie
wnosiły zarzutów.
Radna Katarzyna Zdybowicz – Wójcik zapytała czy jest szansa na zatrudnienie psychologa
w szkole. To bardzo jest potrzebne bo sytuacje są drastyczne czasami i nauczyciele nie zawsze są
w stanie pomóc, potrzeby więc fachowiec. Sekretarz odpowiedział, że raczej marne są na to szanse
ze względu na zbyt małe wynagrodzenie. Psychologowie raczej prowadzą prywatne praktyki.
Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 4 radnych.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w ośrodkach wsparcia udzielających schronienie osobom tego pozbawionym, w tym osobom

bezdomnym omówiła pani Barbara Kicuła Kierownik OPS-u.
Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 4 radnych.
Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Programów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w Gminie Przewóz na 2019 r. przedstawiła pani
Irena Dudek. Wyjaśniła, że środki finansowe na realizację tego programu pozyskiwane są z opłat
za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Na rok 2019 przewiduje się dochód z tego tytułu
w wysokości 31 tys. zł.
Radni pytali jak działa Gminna Komisja ds. PiRPA. W podpowiedzi wyjaśniono, że jest to
komisja powoływana przez Wójta. Na daną chwilę liczy pięciu członków. Posiedzenia zwoływane
są w zależności od potrzeb. Komisja ma za zadanie m.in. kierować osoby potrzebujące na stosowne
leczenie, organizować programy profilaktyczne przede wszystkim dla uczniów.
Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 3 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 1.
Pkt 2. Omówienie projektu budżetu gminy na 2019 r.
Radna Angelika Hic zapytała jakie jest na chwilę obecną zadłużenie z tytułu
wyemitowanych obligacji.
Radna zapytała również Hic czy złożono ponownie wniosek na dofinansowanie budowy
świetlicy w Sanicach.
Radna Katarzyna Zdybowicz - Wójcik zgłosiła, że od bioodpadów składowanych na terenie
byłej fermy w Piotrowie wydobywa się odór. Podobna sytuacja jest z oczyszczalnią ścieków. Radna
poprosiła o przyjrzenie się tym sprawom.
Radny Zbigniew Staniek powiedział, że jego zdaniem zwiększenie zadłużenia na realizacje
inwestycji to nie jest dobry pomysł.
Radny Adrian Przybyłek zaznaczył, że jeżeli zadłuża się gminę żeby realizować inwestycje
to muszą one być dokładnie przemyślane.
Projekt uchwały w sprawie stawek dotacji przedmiotowych, przedstawiła pani Skarbnik.
Wyjasnił, że dotacja jest przekazywana dla ZGK w Przewozie. Przyznawana jest na podstawie
kalkulacji przygotowywanych przez pracowników Zakładu.
Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 3 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 1.
Projekt uchwały budżetowej na 2019 r. wraz z uzasadnieniem przedstawiła pani Skarbnik.
Wyjaśniła, że największe wpływu do budżetu są ze sprzedaży mienia, udziałów i subwencji
ogólnych i subwencji oświatowej z Ministerstwa Finansów. Na rok 2019 r. przewidywane z tego
tytułu wpływy mają być większe o ponad 470 tys. zł, ale to też tylko planowane są kwoty na chwile
obecną.
Radny Zbigniew Staniek zapytał czy zmniejszy się koszt utrzymania szkoły ze względu na
likwidacje gimnazjów. Sekretarz w odpowiedzi wyjaśnił, że może się zmniejszyć zatrudnienie

i jedynie z tego tytułu jakieś oszczędności mogłyby się pojawić. Jednak z drugiej strony oczywiste
jest, że jak jest mniej uczniów to niższa kwota subwencji oświatowej trafi do budżetu gminnego.
Wójt poinformował, że został zakupiony samochód asenizacyjny.
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2028 omówiła pani
Skarbnik. Poinformowała, że Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię do
projektu.
Za przyjęciem projektu budżetu gminy na 2019 r. głosowało 3 radnych, przeciw 0,
wstrzymujących się 1.
Za przyjęciem projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019 – 2028
głosowało 3 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 1.
Pkt 3. Przygotowanie planu pracy Komisji na rok 2019.
Komisja przyjęła plan pracy na 2019 r. jednogłośnie.
Protokołowała Magdalena Mikitiuk

