Posiedzenie Komisji Budżetu,
Finansów, Mienia i Planowania
oraz Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej
Rady Gminy w Przewozie
w dniu 18 grudnia 2019 r.
Przewodniczący rozpoczął posiedzenie o godzinie 8.06. Na posiedzeniu nieobecny był
radny Adrian Przybyłek.
Na zaproszenie Przewodniczącego Komisji w posiedzeniu wzięli udział:
- Dariusz Dyba – Prezes Koła Łowieckiego „Cietrzew” Żary
- Jarosław Karwański – Z-ca Nadleśniczego Nadleśnictwa Wymiarki, oraz sołtysi z gminy Przewóz.
Goście zaproszeni zaznajomili Komisję ze sprawami z zakresu szkód łowieckich jakie
dotknęły rolników na terenie gminy.
Na terenie obwodów łowieckich prowadzonych przez KŁ Cietrzew w tym roku nastąpił
wzrost szkód łowieckich. Pomimo tego, że członkowie koła wykonywali czynności takie jak, np.
dyżury w celu ochrony zasiewów upraw, grodzenie terenów narażonych na szkody, przekazywanie
rolnikom sprzętu do elektrycznego ogradzania pola, wypłacono około 25.000 zł odszkodowań.
Łagodna aura zimą skutkuje wzrostem dzikiej zwierzyny.
Poważny problem dla funkcjonowania kół łowieckich, nadleśnictw i całej gospodarki leśnej
stanowi wystąpienie na terenie powiatu żarskiego ASF. Stosowanie procedur jest bardzo obłożone
przepisami prawnymi.
Z-ca Nadleśniczego poinformował, że przy wystąpieniu czerwonej strefy, następuje
całkowity zakaz wstępu do lasu. Nawet leśnicy nie mają wtedy możliwości wykonywania swoich
prac, a gospodarka drzewna zostaje całkowicie sparaliżowana.
Wirus ASF przemieścił się z Afryki przez Gruzję, a na terenie Polski jego pierwsze ognisko
odkryto przy wschodniej granicy państwa.
Odnośnie szkód w uprawach rolnych Nadleśnictwo oszacowało je na poziomie lat
ubiegłych. Pola grodzono, areały w lesie obsadzano kukurydzą, co w większości zatrzymywało
w tych miejscach zwierzynę.
Przewodniczący poprosił przybyłych sołtysów, aby wyrazili swoje zdanie, zgłosili uwagi,
czy prośby odnośnie przebiegu współpracy.
Podjęto dyskusję na temat planowanych zmian w gospodarce odpadami.
Wójt poinformował, że pojemniki zbiorcze na selektywna zbiórka odpadów zostaną tylko na
osiedlach i przy wspólnotach. Pozostałe będą zabierane z terenu gminy. Funkcjonowała będzie
tylko selektywna zbiórka odpadów.

Pani sołtys z Dąbrowy Łużyckiej poprosiła o dostawienie w miejscowości pojemnika na
odzież.
Wójt poinformował, że odbył się przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych. Zgłosiła się jedna firma i przedłożyła bardzo wysoką kwotę za usługi. Dlatego
stawki dla mieszkańców znów wzrosną i to do kwoty 30 zł.
Analiza projektu budżetu gminy Przewóz na rok 2020. Sporządzenie opinii do projektu
budżetu gminy na 2020 r.
Projekt budżetu wraz z uzasadnieniem przedstawiła pani Skarbnik. Realizację inwestycji
planuje się finansować ze środków własnych gminy. W związku z tym nie planuje się zaciągania
kredytów. W projekcie zaplanowano m.in. środki na budowę boiska wielofunkcyjnego oraz
skateparku i świetlicy wiejskiej w Sanicach. W planie ujęto też środki na reomnty dróg.
Zaplanowano środki w związku z przystąpieniem do programu na budowę przydomowych
oczyszczalni. Jeżeli pojawią się możliwości pozyskania dofinansowania do budowy obiektów
z programu OSA, to powstaną siłownie zewnętrzne w kolejnych miejscowościach gminy.
Opinie RIO do projektu budżetu oraz w sprawie możliwości sfinansowania deficytu są
pozytywne.
Komisja sporządziła pozytywna opinię do projektu budżetu gminy na 2020 r.
Analiza Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2024.
Projekt z uzasadnieniem przedstawiła pani Skarbnik. Regionalna Izba Obrachunkowa
wyraziła pozytywna opinie o projekcie.
Komisja przyjęła projekt jednogłośnie.
Omówienie projketów uchwał.
Projekt w sprawie stawek dotacji przedmiotowych przedstawiła pani Skarbnik. Wyjaśniła,
że dotacja przeznaczana jest dla ZGK. Jej wysokość pryzynawana jest na podstawie kalkulacji
sporządzonych przez pracowników Zakładu.
Komisja przyjęła projekt jednogłośnie.
Projket w sprawie zamiany budżetu gminy na 2019 r. należało pzygotować w związku
z koniecznością

zabezpiecznia środków na realizację imprezy Spotkanie z Mikołajem, która

zorganizowana będzie dla wszystkich dzieci z terenu gminy. Ponadto projekt uchwały zawiera
ostatnie zmiany jakich dokonano w budżecie gminy na rok bieżący.
Komisja przyjęła projekt jednogłośnie.
Protokołowała Magdalena Mikitiuk

