Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu,
Finansów, Mienia i Planowania
oraz Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej
Rady Gminy w Przewozie
w dniu 18 października 2019 r.
Przewodniczący rozpoczął posiedzenie o godzinie 8.03. Nieobecni na posiedzeniu byli:
radna Katarzyna Zdybowicz - Wójcik i radny Adrian Przybyłek.
Pkt 1. Omówienie projektów uchwał.
Projekt w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości przedstawiła z uzasadnieniem
pani Skarbnik. Proponowane stawki są na poziomie stawek ustawowych lub niższe. Wzrost
w podatkach spowodowany jest wystąpieniem inflacji.
Za przyjęciem projektu głosowało dwoje radnych.
Projekt w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na
terenie gminy zawiera propozycje stawek na poziomie roku bieżącego. Wpływy z tego tytułu to
kwota około 70.000 zł rocznie.
Za przyjęciem projektu głosowało dwoje radnych.
Projekt w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i ustalenia stawek opłaty targowej
przedstawiła pani Skarbnik. Wyjaśniła, że w zasadzie nie ma wpływów do budżetu z tego tytułu.
Jednak jeżeli zaistnieje sytuacja, że będzie należało pobrać opłatę to musi być do tego podstawa.
Propozycja stawki opłaty jest na poziomie tej z roku bieżącego.
Za przyjęciem projektu uchwały głosowało dwoje radnych.
Propozycja stawki opłaty od posiadania psów to kwota 50 zł, czyli taka sama jak obowiązuje
na terenie gminy od wielu już lat. Wpływy z tego tytułu są bardzo niskie i nie starczają na pokrycie
kosztów przy realizacji zadań związanych z opieką nad zwierzętami bezdomnymi. Mieszkańcy
zatajają informację, że mają psa lub po prostu nie uiszczają opłaty nawet po upomnieniu.
Za przyjęciem projektu uchwały głosowało dwoje radnych.
Projekt w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/145/2009 Rady Gminy w Przewozie z dnia 15
kwietnia 2009 r. w sprawie Regulaminu przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego,
funkcyjnych, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw do
wynagradzania nauczycieli omówił z uzasadnieniem Sekretarz. Wyjaśnił, że należało dokonać
zwiększenia dodatku za wychowawstwo klasy, zgodnie ze zmianami wynikającymi z Karty
Nauczyciela. Dodatek ten wynosi teraz minimum 300 zł. Oprócz zmian ustawowych, ZNP
zaproponował zmianę wysokości dodatku dla opiekuna stażu. Po rozmowach Wójt zdecydował
o zwiększeniu tego dodatku na kwotę 100 zł.

Za przyjęciem projektu głosowało dwoje radnych.
Pkt 2. Sprawy różne.
Wójt poinformował, że do urzędu wpływają faktury na bardzo wysokie kwoty od firmy
odbierającej odpady z terenu gminy. Opłaty wnoszone przez mieszkańców nie starczają na pokrycie
tych kwot. Będzie więc podwyżka opaty za odbiór odpadów. Dodatkowo zmieniają się przepisy
i będzie obowiązywał tylko selektywny sposób zbierania odpadów.
Wójt rozważa, przeprowadzenie na terenie całej gminy, kontroli w zakresie spalania
w piecach materiałów niedozwolonych.
Przewodniczący zakończył posiedzenie o godzinie 8.55.
Protokołowała Magdalena Mikitiuk

