Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu,
Finansów, Mienia i Planowania
oraz Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej
Rady Gminy w Przewozie
w dniu 12 czerwca 2019 r.
Przewodniczący rozpoczął posiedzenie o godzinie 8.04. Nieobecny był radny Adrian
Przybyłek.
Pkt 1. Analiza działalności finansowej w zakresie wykonania budżetu gminy za 2018 r.
Radna Katarzyna Zdybowicz-Wójcik zapytała kto otrzymuje stypendia o których mowa
w wykonaniu. Sekretarz odpowiedział, że są to stypendia o charakterze socjalnym. Warunkiem jego
otrzymania jest kryterium dochodowe. Gmina pokrywa koszty w wysokości 20 %.
Radny Zbigniew Staniek zapytał dlaczego zaległości z tytułu opłaty za odbiór odpadów jest
tak duża.
Pani Skarbnik odpowiedziała, że zadłużenie dotyczy stale tych samych osób, od których
nawet komornik nie ma z czego ściągnąć należności.
Radna Angelik Hic zapytała czy Starostwo Powiatowe daje środki tylko na zimowe
utrzymanie dróg.
Wójt odpowiedział, że tak ponieważ tylko w takim zakresie zawierane jest porozumienie.
Radny Zbigniew Staniek poprosił o omówienie stanu zaległości względem gminy.
Pani Skarbnik omówiła tę kwestie z uzasadnieniem.
Pkt 2. Omówienie projektów uchwał.
Projekt w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r. Komisja przyjęła jednogłośnie.
Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Komisja przyjęła jednogłośnie.
Projekt w sprawie udzielenia wójtowi wotum zaufania omówił Sekretarz. Wyjaśnił, że od
bieżącej kadencji zmiany do ustawy o samorządzie gminnym nakazują przygotowywać co rok
raport o stanie mienia gminy. W rezultacie rada udziela lub nie udziela wójtowi wotum zaufania.
Wyrażając to w formie uchwały.
Komisja przyjęła projekt jednogłośnie.
Projekt w sprawie zmiany stawek dopłaty do wody dostarczanej i ścieków odbieranych
przez ZGK omówił Sekretarz. Wyjaśnił, że ogólnie taryfy są ustalane na 3 lata, ale kalkulacji
dokonuje się co rok i wtedy mogą wystąpić zmiany. Stawka wody wzrasta o 0,02 zł, ścieki
pozostaną bez zmian.
Za przyjęciem projektu głosowało 2 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 1.
Projekty w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego omówił

Kierownik Referatu Gospodarki. Wyjaśnił, że sprawa dotyczy działki w Potoku, na której ma
powstać budynek mieszkalny.
Komisja przyjęła projekt jednogłośnie.
Projekt w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Gminy Przewóz na lata 2019-2023 omówił Kierownik Referatu Gospodarki.
Komisja przyjęła projekt jednogłośnie.
Projekt w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej zadania kontrolnego powstał w związku
z wnioskiem radnego Zbigniewa Stańka złożonego na wcześniejszej sesji.
Komisja przyjęła projekt jednogłośnie.
Pkt 3. Sprawy bieżące.
Wywiązała się dyskusja na temat zmienionych stawek za wynajęcia świetlic. Wśród
mieszkańców słyszy się w większości negatywne opinie na ten temat.
Radny Zbigniew Staniek zapytał czy na stanie ZGK jest odpowiedni sprzęt do wykaszania.
Wójt odpowiedział, że będzie przeprowadzony remont kos spalinowych. Jest też plan zakupić
kosiarkę do ciągnika, ale potrzebne jest na ten cel około 6 tys zł.
Radni poprosili, aby w gestii gminy było wykaszanie terenu i utrzymanie czystości przy
świetlicach.
Katarzyna Zdybowicz-Wójcik poprosiła, aby zadbać o groby pozostawione bez opieki na
cmentarzu w Piotrowie.
Wójt poinformował, że odrzucono wniosek o dofinansowanie remontu kuchni szkolnej
w Przewozie. Nie ma informacji co było przyczyną odrzucenia wniosku, ale na pewno zostanie
w tej sprawie wysłane pismo z prośba o wyjaśnienia.
Przyznane zostało dofinansowanie na budowę siłowni zewnętrznej z placem zabaw.
Lokalizacja to park w Przewozie.
Sprawa przewozów pasażerskich na czas wakacji jest trudna do zrealizowania.
Zainteresowana jest tylko firma FENIKS z Żar, a koszty są ogromne.
Radna Katarzyna Zdybowicz-Wójcik powiedziała, że nie może być tak, że przez teren
gminy nie przejedzie żaden autobus.
Radna Angelika Hic zgłosiła konieczność przeprowadzenia remontu drogi w Sanicach na ul.
Młyńskiej.
Radna Katarzyna Zdybowicz-Wójcik zgłosiła, że przy drodze powiatowej prowadzącej do
osiedla w Piotrowie należy poprawić pobocza. Ponieważ po ulewie obsunął się cały piach.
Przewodniczący zakończył posiedzenie o godzinie 10.00.
Protokołowała Magdalena Mikitiuk

