Posiedzenie Komisji Budżetu,
Finansów, Mienia i Planowania
oraz Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej
Rady Gminy w Przewozie
w dniu 20 listopada 2019 r.
Przewodniczący rozpoczął posiedzenie o godzinie 9.03. Komisja zebrała się w pełnym
składzie.
W programie posiedzenia zaplanowano spotkanie z Kierownikiem PZDR w celu omówienia
zagadnień dotyczących rozwoju rolnictwa na terenie gminy. Niestety z powodu zobowiązań
służbowych przedstawiciel instytucji nie mógł się zjawić na posiedzeniu.
Pkt 1. Omówienie projektów uchwał.
Projekt w sprawie programu współpracy Gminy Przewóz z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 r. omówił Sekretarz. Wyjaśnił,
że dofinansowanie będzie przeznaczane dla podmiotów realizujących zadania z zakresu
upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz zadania z zakresu działalności wspomagającej
rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Ogólna kwota dofinansowania to 43.000 zł.
W wyznaczonym terminie konsultacji

programu współpracy, nie zjawiły się zainteresowane

podmioty.
Komisja przyjęła projekt jednogłośnie.
Pkt 2. Sprawy różne.
Radna Katarzyna Zdybowicz – Wójcik zapytała, czy planuje się w tym roku zakupić paczki
świateczne dla dzieci z terenu gminy.
Wójt odpowiedział, że w tym roku będzie zmiana i zostanie dla wszystkich dzieci z terenu
gminy zorganizowane spotkanie mikołajkowe na hali w Przewozie. Impreza odbędzie się 20
grudnia od godziny 16.00 – 20.00. Szczegółowy przebieg imprezy zostanie przedstawiony w czasie
późniejszym.
Radna powiedziała, że w Piotrowie jest negatywny odzew odnośnie takiego pomysłu.
Ponadto jest słaby przepływ informacji, ze strony urzędu, za późno są przekazywane informacje
i sołectwa nie wiedzą jak organizować sobie prace na rzecz swoich miejscowości.
Radny Zbigniew Staniek poprosił o przygotowanie zestawienia wszystkich zakupów jakie
dokonano na cele świetlicowe w ciągu poprzedniej kadencji.
Radna Zdybowicz-Wójcik zapytała czy w związku ze zmianami w gospodarowaniu
odpadami, pojemniki zbiorcze na odpady selektywne dalej będą używane.
Wójt odpowiedział, że jedynie na osiedlach i przy wspólnotach.

Przewodniczący zakończył posiedzenie o godzinie. 9.55
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