Posiedzenie Komisja Budżetu, Finansów, Mienia i Planowania
oraz Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej
Rady Gminy w Przewozie
w dniu 28 stycznia 2020 r.
Przewodniczący rozpoczął posiedzenie o godzinie 08:05. Komisja zebrała się
w pełnym składzie.
Pkt 1. Omówienie projektów uchwał.
a) Projekt w sprawie zmiany uchwały Nr XI/72/2019 Rady Gminy w Przewozie z dnia 19
grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Przewóz na 2020 r.
Projekt omówiła z uzasadnieniem pani Skarbnik. Wyjaśniła, że dokonano zwiększenia
dochodów w dziale gospodarka odpadami w związku z podwyższeniem opłat za odbiór
odpadów. Wpłynęły też środki z dofinansowania zawodów sportowych organizowanych
w roku ubiegłym. Należało zabezpieczyć środki na dalszą realizacje rozpoczętego już
projektu, skierowanego do dzieci. W grudniu odbyło się spotkanie z Mikołajem, teraz będzie
bal karnawałowy, a za niedługo odbędą się jeszcze warsztaty wielkanocne.
Wójt poinformował, że planuje przeprowadzić remont drogi gminnej prowadzącej do
remizy OSP w Lipnej. W pierwszej kolejności zostanie przygotowana niezbędna
dokumentacja.
Radny Zbigniew Staniek powiedział, że koniecznego remontu wymaga droga relacji
Dobrochów – Dąbrowa Łużycka.
Wójt poinformował, że rozważa możliwość zakupu śmieciarki w celu zbierania
odpadów ulicznych oraz z terenu cmentarzy. Najprawdopodobniej takie rozwiązanie
przyniesie spore oszczędności. Konkrety przedstawi Wójt na sesji.
Przewodniczący Komisji zasugerował kontrole tonaży samochodów odbierających
odpady, w momencie jak wjeżdżają na teren gminy, a następnie gdy oddają już odpady na
instalacje.
Komisja przyjęła projekt jednogłośnie.
b) Projekt w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Lipnej podporządkowanej
organizacyjnie Szkole Podstawowej w Przewozie.
Projekt omówił z uzasadnieniem Sekretarz. Wyjaśnił, że do placówki uczęszcza 13
dzieci, a koszty jej prowadzenia i utrzymania to około 300.000 zł, z czego 90 % to
wynagrodzenia.
Wójt przypomniał, że w poprzednim roku były rożne propozycje składane rodzicom
i nauczycielom odnośnie funkcjonowania tej placówki, na które nie przystali. W związku

z czym, tak jak zapowiadano, rozpocznie się w tym roku procedura likwidacji tej szkoły.
c) Projekt w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
Projekt przedstawił Kierownik Referatu Gospodarki, który wyjaśnił, że od 1 kwietnia
stawka opłaty wzrośnie do 30 zł/osobę. Osoby zamieszkujące budynki jednorodzinne
i prowadzące kompostownik, będą mogły skorzystać ze zniżki ustawowej w kwocie 2,00zł/
osoba.
Radny Zbigniew Staniek zapytał czy będą zniżki dla rodzin wielodzietnych tak jak do
tej pory.
Takiego rodzaju zniżki na chwile obecną się nie przewiduje.
Radna Katarzyna Zdybowicz – Wójcik powiedziała, że tak wysoka stawka opłaty
może doprowadzić do tego, że zwiększy się odsetek niepłacących i tym samym wzrosną
straty.
Komisja zauważyła, że składane przez mieszkańców deklaracje nie są weryfikowane,
a nie zawsze są one wypełniane ze stanem faktycznym.
Komisja nie głosowała nad przyjęciem projektu.
Pkt 2. Sprawy różne.
Wójt poinformował, że podjął decyzję i w najbliższym czasie chciałby rozpocząć
procedurę likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz przejęcie pracowników i zadań
pod Referat Gospodarki w Urzędzie Gminy.
Odczytano pismo wystosowane wspólnie z gminą Żary do Staroty Żarskiego
w sprawie pomocy przy przywróceniu kursu autobusowego Żary – Sobolice. W odpowiedzi
Starosta zasugerował, aby zwrócić się z wnioskiem o pomoc do Wojewody Lubuskiego, który
mógłby zaproponować pomoc w formie dofinansowania z programów rządowych.
Przewodniczący zakończył posiedzenie o godzinie 9.38.
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