Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu,
Finansów, Mienia i Planowania
oraz Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej
Rady Gminy w Przewozie
w dniu 17 września 2019 r.
Przewodniczący rozpoczął posiedzenie o godzinie 8.08.
Pkt 1. Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r.
Informacje o przebiegu wykonania budżetu, planu finansowego samorządowej instytucji
kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu
realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 r. omówiła z uzasadnieniem pani Skarbnik.
Radna Angelika Hic zapytała na jakim etapie jest sprawa budowy świetlicy w Sanicach.
Wójt odpowiedział, że do dnia dzisiejszego nie było naboru wniosków o dofinansowanie,
a bez tego nie ma jak ruszyć. Są głosy, że do końca roku Departament PROW ogłosi nabór.
Radna Katarzyna Zdybowicz-Wójcik poprosiła o postawienie nowej wiaty przystankowej
w Piotrowie, w pobliżu szkoły. Teraz jej stan został poprawiony, ale poprawy nie widać, a nawet
jest gorzej. Są poodcinane blachy. Szpary takie, że przy jesiennej aurze dzieci czekające tam na
autobus będą i tak mokre od deszczu.
Radny Zbigniew Staniek poprosił o tablice informacyjną do Dobrochowa.
Wójt odpowiedział, że tablice są do odbioru w ZGK. Poprosił o choć trochę inicjatywy ze
strony mieszkańców i zamontowanie jej we własnym zakresie. Pracownicy ZGK nie mogą się
wszystkim zajmować. Sprawy są ważne i ważniejsze i potrzebna jest współpraca.
Pkt 2. Omówienie projektów uchwał.
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2019 r. omówiła z uzasadnieniem pani
Skarbnik. Zakład Gospodarki Komunalnej zwrócił się z wnioskiem o zmianę planu finansowego ze
względu na zakończenie umowy zlecenia na stróżowanie ponieważ jest już monitoring na terenie
zakładu.
Należało również dokonać zamian w wydatkach w związku z wydłużeniem godzin
przyjmowania terapeuty od spraw uzależnień w punkcie konsultacyjnym. Były to dyżury dwa razy
w miesiącu po dwie godziny, teraz będą to trzy godziny.
Wpłynęła dotacja od Nadleśnictwa Wymiarki na zakup węży strażackich, darowizna dla
Sanic na organizację festynu. Wpłynęły darowizny od sponsorów na organizację dożynek. Należało
zwiększyć wydatki w związku z wypłatą wynagrodzenia za prace remontowe przeprowadzone
w szatni szkoły w Przewozie oraz zmywali i kotłowni w przedszkolu. Zakupowano również
materiały.

Komisja przyjęła projekt jednogłośnie.
Projekt w sprawie zmiana stawek dotacji przedmiotowych przedstawiła pani Skarbnik.
Wyjaśniła, że na poprzedniej sesji zmienione zostały stawki dopłat do wody. Zakład musi
więc dokonać zmian w szczegółowej kalkulacji stawek dotacji.
Komisja przyjęła projekt jednogłośnie.
Projekt w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego Zarządzenia Rzecznika Dyscypliny
Finansów Publicznych o przekazaniu informacji o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
omówiła pani Skarbnik. Wyjaśniła, że Wójt już zajął stanowisko w tej sprawie. Jednak było też
pismo skierowane do wiadomości Przewodniczącej Rady Gminy. Trzeba więc odpowiedzieć.
Sprawa dotyczyła nie tylko gminy Przewóz, ale też wielu gmin z województwa lubuskiego. Do
Rzecznika wpłynęły informacje o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych w przedmiocie nie
przeprowadzania audytu wewnętrznego. Jednak w gminach, w których budżet nie przekroczy
40.000.000 zł nie ma obowiązku przeprowadzania tego typu audytu.
Komisja przyjęła projekt jednogłośnie.
Pkt 3. Sprawy różne.
Radna Angelika Hic ponownie zgłosiła konieczność przeprowadzenia remontu drogi
w Sanicach na ul. Młyńskiej. Zapytała kiedy można się spodziewać rozpoczęcia prac.
Wójt odpowiedział, że stan drogi będzie poprawiony w niedługim czasie. Niestety nie ma
środków finansowych na przeprowadzenie gruntownego remontu tej drogi.
Radna powiedziała, że pracownicy ZGK w nierzetelnie wykonują swoje obowiązki. Trzeba
zrobić raz, a porządnie. Stan tej drogi był już trzy razy poprawiany i nic lepiej nie jest.
Radna powiedziała, że jej inne zgłoszenie też nie zostało zrealizowane. Chodziło o przegląd
i poprawę stanu technicznego barierek na mostkach nad rzeką Żółta Woda. Radna zauważyła, że
skoro ZGK dostaje niezbędną dotacje to chyba powinni wywiązywać się ze zlecanych im zadań.
Słyszy się też komentarze pracowników, że tylko wymyśla się im nowe prace do wykonania.
Radny Zbigniew Staniek poprosił o rozważenie możliwości postawienia kontenerów na
szkło i odpady bio przy cmentarzach w okresie święta zmarłych. Może byłoby to tańsze
i praktyczniejsze rozwiązanie niż angażować ZGK do wywozu i segregacji tych odpadów.
Radny Adrian Przybyłek zapytał czy jest kontrola samochodów firmy odbierającej odpady,
czy wjeżdżają ona na teren gminy puste i czy tylko te odpady transportują do zdania.
Wójt odpowiedział, że nie jest to kontrolowane, ale chyba warto się temu przyjrzeć.
Radny Zbigniew Staniek powiedział, że należy przygotować porządną ulotkę na temat
segregacji odpadów i rozdać mieszkańcom.
Wójt poinformował, że odbędą się zebrania w trzech miejscowościach na temat
pozyskiwania dopłat do budowy przydomowych oczyszczalni.

Radna Katarzyna Zdybowicz-Wójcik ponowiła wniosek o sprawdzenie stanu technicznego
oczyszczalni ścieków w Piotrowie. Wydobywa się stamtąd taki fetor, że utrudnia to mieszkańcom
przebywanie na dworze.
Wójt poinformował, że jest plan na powołanie komisja, która miałaby kontrolować co
mieszkańcy spalają w piecach. Wpływa wiele zgłoszeń w tej sprawie i trzeba to zweryfikować.
Radny Adrian Przybyłek zapytał na jakim etapie jest sprawa przejęcia działek od KOWR
pod boisko w Dąbrowie Łużyckiej.
Wójt odpowiedział, że na początku października postara się zorganizować zebranie
z mieszkańcami właśnie w tej sprawie.
Radna Katarzyna Zdybowicz-Wójcik zgłosiła, że przy drodze powiatowej w Piotrowie znów
deszcz wypłukał piach i pobocza spłynęły do rowu. Należy to zgłosić póki jeszcze jest gwarancja.
Przewodniczący zakończył posiedzenie o godzinie 9.27.
Protokołowała Magdalena Mikitiuk

