
Protokół Nr 16 /2004
z obrad XVI  zwyczajnej sesji Rady Gminy Przywidz

w dniu 18 sierpnia 2004r.

Obradom XVI zwyczajnej sesji Rady Gminy Przywidz przewodniczyła Pani Krystyna 

Podgórska – Przewodnicząca Rady Gminy Przywidz.

Na wstępie obrad przewodnicząca przywitała zaproszonych gości, radnych, sołtysów, 

przedstawiciela  Kombatantów,  Panią  Wójt,  pracowników  Urzędu  i  wszystkich 

obecnych na sali.

Przewodnicząca  Rady  Gminy-  na  podstawie  listy  obecności  stwierdziła 

prawomocność obrad.

Obecnych radnych było 13.

Radni: Mirosław Olszewski i Stanisław Stasiak byli nieobecni.

Sesja rozpoczęła się o godzinie 1600, zakończyła o godz.1920.

Następnie Pani Krystyna Podgórska-przedstawiła porządek obrad sesji:

Proponowany porządek obrad:

1.Sprawy regulaminowe:

a)zatwierdzenie porządku obrad,

b)przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy.

2. Informacja Wójta Gminy z wykonania podjętych uchwał i działalności w okresie 

miedzysesyjnym.

3.Interpelacje radnych,

• wolne wnioski.

4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:

• w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Lokalnego Gminy Przywidz;

• w  sprawie  uchwalenia  Założeń  do  planu  zaopatrzenia  w  ciepło,  energię 

elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Przywidz;

• w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Przywidz z organizacjami 

pozarządowymi na 2004r.;

• w sprawie nadania nowych nazw ulic w miejscowości Przywidz;

• w sprawie zaciągnięcia pożyczki w roku 2004;

• w sprawie zmiany budżetu Gminy Przywidz na rok 2004.

5. Zapytania i wnioski mieszkańców Gminy Przywidz.



6. Wnioski i oświadczenia radnych.

7. Zakończenie obrad.

Pani Wójt Gminy poprosiła o zdjęcie z porządku obrad uchwały w sprawie nadania 

nowych nazw ulic.

Pani  Przewodnicząca-  Uchwała  nr  4  w  sprawie   nadanie  nazw  ulicom   będzie 

przedmiotem obrad następnej sesji.

Pan Andrzej  Rogowski-  Przewodniczący Komisji  Rewizyjnej  poprosił  o  dołączenie 

dwóch informacji: pierwszą  informacje o pracy komisji rewizyjnej  i drugą o pracy 

komisji doraźnej.

Przewodnicząca Rady Gminy- w którym miejscu Pan proponuje?

                    Radny Rogowski- proponuje po informacji Wójta Gminy , dołączyć 

pkt  2a  informację  o  pracy  komisji  doraźnej  i  punkt  2b-informację   pracy  komisji 

rewizyjnej.

Przewodnicząca  Rady  Gminy-  Kto  jest  za  przyjęciem  porządku  obrad  po 

wprowadzeniu zmiany w punkcie 4, o zdjęcie z porządku obrad uchwały o nadaniu 

nazwy ulicom

Przy 13 głosach „za”- za zdjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy radni .

 Przewodnicząca  Rady  Gminy –Druga  zmiana,  wprowadzenie  w  punkcie  2a- 

informacji  z pracy komisji doraźnej.

Przy 13 głosach „za” jednogłośnie przyjęto wprowadzenie informacji z pracy komisji 

doraźnej.

Przewodnicząca Rady Gminy-  punkt 2b- wprowadzenie informacji o pracy komisji 

rewizyjnej.

Przy 13 głosach „za” jednogłośnie przyjęto wprowadzenie informacji z pracy komisji 

rewizyjnej.

W/w porządek obrad radni przyjęli jednogłośnie

Ad.1b Przewodnicząca Rady Gminy- poddała pod głosowanie- przyjęcie protokółu z 

ostatniej sesji Rady Gminy Przywidz.

Uwag nie wniesiono.

Przy 12 głosach „za”  1 „ wstrzymującym się”, radni przyjęli protokół z ostatniej sesji 

Rady Gminy.

Ad.2. Pani  Bożena  Mielewczyk-  Zawada- Wójt  Gminy-  przedstawiła  informację  z 

wykonania podjętych uchwał i działalności w okresie międzysesyjnym ( w zał.).
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Pani Wójt Gminy- na koniec swego wystąpienia chciałabym się podzielić z Państwem 

pewną refleksją i troską. Otóż zostałam zaproszona na posiedzenie komisji  budżetu 

i  finansów  w  dniu  16  sierpnia  br.  Ze  zdumieniem  stwierdziłam,  że  obradom 

przewodniczy  p.  Rogowski- przewodniczący komisji  rewizyjnej a nie jej  faktyczny 

przewodniczący p. Andrzej Przybycień, który przewodniczy tej komisji i  uczestniczył 

podczas całych obrad tej komisji. Uważam ,że podczas posiedzenia tej komisji jak 

też w każdej innej sytuacji obowiązują nas wszystkich pewne kanony kultury ogólnie 

przyjęte,  jako  właściwe w stosunkach  międzyludzkich  czego   w  moim odczuciu 

zabrakło podczas ostatniego posiedzenia, Dziękuje. 

Przewodnicząca  Rady  Gminy-  czy  do  informacji  Pani  Wójt  mają  Państwo  jakieś 

pytania?

Radny Andrzej Przybycień- ja chciałem powiedzieć, dlaczego nie przewodniczyłem 

komisji tylko v-ce przewodniczący Andrzej Rogowski, ja nie wiedziałem jak długo ta 

komisja będzie trwała, a byłem umówiony na spotkanie w szkole w Gimnazjum w 

sprawie drzwi.

Pani Przewodnicząca Rady Gminy- to nie zmienia stanu rzeczy, został naruszony art. 

52  statutu.

Radny Zygmunt Stencel- Pani Wójt poinformowała, że przyjęła 655 pism i podań, czy 

na wszystkie podania zostały wysłane odpowiedzi? Niektórzy czekają na odpowiedzi 

ponad  dwa miesiące.

Zastępca Wójta Anna Kubiak- na wszystkie podania i pisma na pewno nie, niektóre 

wymagają dłuższego terminu. Staramy się pilnować terminów i jak powiedziałam na 

ostatniej sesji w  chwili obecnej przeprowadzamy kontrole poszczególnych referatów 

pod kątem terminowości odpowiadania na pisma.

Radny   Wojciech  Etmański- mam  pytanie  odnośnie  remontu  mostu  Częstocin- 

Trzepowo.  Czy ten most  będzie remontowany czy zostaną zrobione tylko podkłady 

geodezyjne  i  drugie  pytanie  odnośnie  wodociągu  Trzepowo-  Piekło  Górne-  kiedy 

będzie ta inwestycja.

Wójt  Gminy-  Proszę  Państwa  tak  się  składa,  że  w  poniedziałek   miała  miejsce 

komisja budżetu i  finansów, i  skoro pan z-ca przewodniczącego komisji  budżetu i 

finansów  pytał wszystkich radnych  czy ktoś z Państwa ma pytanie do Pani Wójt  nie 

padło żadne z pytań. Po prostu pan radny nie pyta, dopiero w czasie sesji. Czy pan 

chce pokazać na sesji, że pan się troszczy o mieszkańców?
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Most  będzie  remontowany  robimy  mapki,  podkłady  geodezyjne,  jest  zgłoszony 

wniosek  do  starostwa,  że  będziemy  remontować,  Jeżeli  chodzi  o  dokumentacje 

techniczną Trzepowo- Piekło Górne, została ona faktycznie zakończona. Teraz są 

tylko  kwestie  odpłatności  z  wykonawcą,  bo  troszeczkę   przedłużyła  się  sprawa. 

Będziemy  występowali  do  Zintegrowanego  Programu  Operacyjnego  z  tym 

wodociągiem  jak  i  z  Górnym  Ząbrskiem,   Górnym  Marszewem  ,chcemy  zrobić 

wspólną inwestycję. Ale to można było powiedzieć Panu w poniedziałek.

 Radny  Andrzej  Rogowski-  chciałem  sprostować  jedną  rzecz  Pani  Wójt-  ja  nie 

pytałem się radnych czy mają pytania do Pani Wójt, tylko pytałem się  Pani Wójt czy 

ma  jakieś  pytania,  czy  chce  coś  przekazać.   Nie  było  takiego  sformułowania 

odnośnie czy ktoś ma jakieś pytania do Pani Wójt.

 Radny Wojciech Etmański- czy pani Wójt przeszkadza, że zadaję pytania odnośnie 

wodociągu i w ogóle, że zadaję pytania? Ja dbam o sprawy , które są związane z 

moim okręgiem wyborczym.

Wójt  Gminy-  myślę,  że  jestem  osoba  otwartą.  Ja  chętnie  przyjmuję  każdą 

podpowiedź a takich od Państwa jest bardzo mało. Spotykam się sołtysami i  jeśli 

mnie pytają a pytają bardzo szczegółowo, to odpowiadam bardzo obszernie i zawsze 

mam dla nich czas. Natomiast na komisjach to bywa różnie.

.Radny Wojciech Etmański- ja chciałem zwrócić uwagę, że informacje z działalności 

p. Wójt otrzymujemy dość późno.

Przewodnicząca  Rady  Gminy-  nie  ma  wymogu  ustawowego  żeby  pani  Wójt  na 

piśmie składała informacje ani co do czasu, a myślę, że jest to i tak grzecznie ,iż 

dostajemy informacje na piśmie dla każdego radnego. 

Radny Andrzej Rogowski- Pani Przewodnicząca , w tym momencie  nie wiem po co 

te  sesje  się  odbywają,  jeżeli  mamy  rozmawiać  pomiędzy  wójtem  i  radnymi  w 

urzędzie gminy to sesje są niepotrzebne. Myślę, że sesje są po to, aby  mieszkańcy i 

wyborcy byli zorientowani  w temacie, żeby wiedzieli jaki temat nas nurtuje ,  jakie są 

problemy jakie są pozytywy , jeżeli Pani  Wójt mówi, że może będziemy  klikać w 

Internecie, to po co w ogóle ta rada jest?

Radny Teodor Formela- ja nie dostałem informacji o stanie  przygotowania szkół, nie 

wiem jak w tych szkołach jest i po drugie o szkole  w Nowej Wsi. Nie wiem ile dzieci 

będzie chodzić do tej szkoły?jak ta szkoła tam wygląda?

Zastępca Wójta Anna Kubiak- We wszystkich szkołach trwają w tej chwili remonty 

i w Zespole Przedszkolno Szkolnym, w Szkole w Pomlewie, na pewno zauważyliście 
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Państwo,  że   Gimnazjum  nie  jest  w  pełni  gotowe  i  taka  sama  sytuacja  jest  w 

Trzepowie.  Wykonawcy  zapewniają,  że  zdążymy  .  Nigdy  nie  było  problemów  z 

pracownikami  oświaty  zawsze  zdążyli  sprzątnąć  szkołę  na  1-go  września.  Jeżeli 

chodzi   o  szkołę  w  Nowej  Wsi  Przywidzkiej  w  chwili  obecnej  przeprowadziliśmy 

inwentaryzację,  został  przekazany sprzęt  przygotowywana jest  umowa użyczenia. 

Dopracowujemy szczegóły. Zresztą przyszły  pan dyrektor obecny jest na  sali  i  z 

pewnością potwierdzi. Przygotowane jest zaświadczenie         o dokonaniu  wpisu do 

rejestru szkół niepublicznych, jest do odbioru.

Radny Teodor Formela- chciałbym wiedzieć ile dzieci tam chce uczęszczać.

Zastępca Wójta  Anna Kubiak-  my jeszcze potwierdzenia nie  mamy. Szczegółowo 

będę mogła Państwu odpowiedzieć 1-2 września. Z tego co jest mi wiadomo dzieci, 

które chodziły do Nowej Wsi będą  dalej tam chodzić  .

Radny Andrzej Rogowski- mam pytanie do Pani Wójt. Widzę, że są nowe zastępy 

gości          z prawej strony, może Pani  przedstawi.

Wójt Gminy- przedstawiła radców prawnych Urzędu Gminy

Przewodniczaca Rady Gminy- dla wiadomości zebranych ,obsługę prawną będzie 

wykonywać  kancelaria prawna, jest to chyba tak oczywiste, że nie dokonywałam 

prezentacji.

Dalszych pytań nie zgłoszono.

Ad. 2a. Radny Andrzej Rogowski - przedstawił  informacje z komisji (zał.), następnie 

przedstawił   wnioski   opinii.  Całą  opinia  ma  8  stron.  W  związku  z  powyższym 

zainteresowani  całą opinią winni udać się  do biura Urzędu Gminy ( w zał).

Opiniodawca  doszukał  się  błędu,  dotyczy  tu  3000  miejsc  zamieszkania.   Gmina 

Przywidz ma  5200 mieszkańców a z zabudowy wynika, że 8000 osób. 

Tak jak p. Witkowska stwierdziła, że informacja jest za obszerna i tego się nie da 

strawić. Myślę, że powinno być jakieś streszczenie do tego opracowania.

Prezes Biura Planowania-  sporządziliśmy 3 dokumenty dla gminy Przywidz Każdy. 

projektant  ma  swój  styl  i  pan  Zając  także.  Faktem  jest,  że  wszystkie  organy 

sprawdzając studium pod względem merytorycznym to studium uzgodniły.  Osoby, 

które nie są urbanistami nie znają języka urbanistycznego. Osoby te nie są w stanie 

rozszyfrować opisu.  Uznaliśmy,  że  dla  gminy   bezpieczniejsze  jest   i  lepsze jest 

rozwiązanie  kiedy  będziemy  kładli  większy  nacisk  na  formalną  poprawność.  To 

spowodowało  pewnego rodzaju utrudnienia, bo ustawa jest skonstruowana w ten 

sposób, że  pewne rzeczy jakby  do pewnych spraw się odwołuje parokrotnie i to 
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wymagało także pewnych wyjaśnień skąd  i dlaczego my pewne elementy musimy 

wyprowadzić czy wprowadzić  w tym punkcie. Szczególnie część uwarunkowań jest 

dość  obszerna,  zaś   część  kierunków,  jest  już  dużo  skromniejsza.  Natomiast  w 

rozdziałach poświęconych kierunkom przekształceń kultury przestrzennej na dobrą 

sprawę określone są wszystkie wymogi, które polityka przestrzenna gmin powinna 

realizować.  Tam  gdzie  się  mówi,  że  nie  są  sformułowane  zasady  sporządzania 

planów przestrzennych jest nieprawdą. Są one bardzo dokładne.  Co więcej, jest to 

pewne narzędzie, które studium daje gminie aby w sposób elastyczny ale przy okazji 

dużej kontroli dokonywać  otwierania  nowych terenów na inwestycje mieszkaniowe. 

Skąd się bierze 3000 domów, nie ma nigdzie w całym opracowaniu takiej liczby. Nie 

rozmawiałem z panem Zającem ale przy okazji zapytam gdzie się pojawia ta cyfra.

Dziś trudno jest rozróżnić co jest domem letniskowym a co domem cało rocznym. 

Będziemy się jeszcze spotykali, będziemy dyskutować na  temat studium.

 Radny Andrzej Rogowski- ja nie jestem obrońcą pana Zająca, ale na stronie 3 w 

punkcie 3 opiniodawca przytacza liczbę mieszkań., dynamikę.  Myślę, że  komisja z 

Urzędu Gminy Przywidz się temu przyjrzy.

 Prezes- ja podejrzewam, że w  poprzedniej wersji był błąd.

 Wójt  Gminy-   Proszę  Państwa  specjalnie  powołana  przeze  mnie  komisja 

urbanistyczna bardzo dokładnie przeanalizowała  wnioski i  swoje  spostrzeżenia i 

uwagi przekazała Państwu  abyście się ustosunkowali i  chciałam powiedzieć taką 

małą dygresję, że my przystąpiliśmy do opracowania studium w tym samym czasie 

co gmina Trąbki Wielkie. Trąbki Wielkie już dawno zakończyły sprawę na wiosnę . 

Zapomniały o tym ,że mają studium bo studium nie jest dokumentem aktu prawa 

miejscowego.  Jest potrzebne do innych dokumentów.  My  pracujemy cały czas nad 

studium. Ma wejść nowa ustawa od roku 2005/2006 i może się okazać , że studium 

nie będzie potrzebne. Żebyśmy tylko zdążyli do tej nowej ustawy.

Ad.2b.Przewodniczący komisji rewizyjnej Andrzej Rogowski-  przedstawił informację 

komisji rewizyjnej ( w zał.).

Radny   Kazimierz  Mazerewicz-  uważam,  że  Pan   Przewodniczący  nierzetelnie 

sporządził protokół. Nie są uwzględnione moje wypowiedzi odnośnie pracy Wójta. W 

oświadczeniu  widzę,  że  jest  to  ujęte  jako  nieudzielenie  absolutorium.  Ja  się 

wypowiedziałem, że  w sprawie udzielenia absolutorium ja już głosowałem. Jeżeli się 

wypowiadałem to ,że mam zastrzeżenie ale to już szczegółowo wyjaśniłem.  Co do 

wykonania  remontów dróg  na  moim  odcinku  jeżeli  chodzi  o  drogi,  to  nie  mam 
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zastrzeżeń.  Co  do  innych  spraw  nie  było  zastrzeżeń.  Nie  tylko  przewodniczący 

nagrywają, ja też mam nagranie ze spotkania.

Radny Andrzej Rogowski- protokół pisała pani Zdrojewska, wszystkie materiały są u 

pani  Zdrojewskiej,  ja  tego  materiału  nie  zmieniałem  możliwe,  że  w  niektórych 

kwestiach, wypowiedzi radnego może umknęły. Ja nie widzę rozbieżności od tego co 

było.

Radna Joanna Zdrojewska- ja nie jestem scenotypistką.  Faktycznie, mogło mi coś 

umknąć w czasie dyskusji. Jeżeli ma Pan uwagi, proszę możemy usiąść  do tego 

protokołu. Ja nie miałam nagrania.

Radna  Kazimiera  Mallek-  to  samo  było  w  moim  przypadku,  tyle  rzeczy   było 

wymuszane,  że  po  prostu-czy  nie  widzicie?  Trzeba  zauważyć  dobre  strony  ale 

widzieć i złe . Drogi są jakie są. Za jeden dzień niewiele zrobimy co do tego nie mam 

żadnych  wątpliwości.  Ale  nie  trudno  zauważyć  ,  że  wiele  rzeczy  jest  zrobionych 

Podczas pracy komisji  drogi były robione, myśmy o tym nie wiedzieli. Mam także 

zastrzeżenia do protokołu jak Pan Mazerewicz.

V-ce Przewodniczący Rady Gminy-  skąd się wzięło Panie Przewodniczący ”za” 5 

głosów przy pełnym  osobowym składzie komisji rewizyjnej.

Radna Kazimiera Mallek- wcześniej myśmy nie głosowali „za” było 3 głosy, dlatego 

mamy sprzeciw.

Radny  Andrzej  Rogowski-   nasza  opinia  została  jeszcze  raz  przebadana 

p.Mazerewicz odczytał  punkt  po  punkcie,  każdy  z  członków  swoją  uwagę 

wypowiadał,  na  koniec  było  głosowanie  czy  potwierdzamy  opinie  sprzed  sesji 

absolutoryjnej i 5 głosów było za przy 5 osobowym składzie komisji rewizyjnej tzn. 

potwierdziliśmy opinie z kwietnia br.

Ad.3. Interpelacje radnych.

Radna  Joanna  Zdrojewska-  przedstawiła  na  piśmie   4  problemy  mieszkańców 

Pomlewa w sprawie:

-rozbudowy szkoły w Pomlewie

-postawienie  wiat  przystankowych  po  drugiej  strony  ulicy  tj.  dla  uczniów 

dojeżdżających do Gimnazjum,

-pobieranie opłat na targowisku w soboty i niedziele, 

-postawienie przystanku autobusowego przy ul, Leśnej.

Radny  Wojciech  Etmański-  czy  jest  przewidywana  budowa  kanalizacji  Piekła 

Dolnego?
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Nie otrzymałem odpowiedzi odnośnie  remontu mostu i  w jakim terminie zostanie 

zakończony, muszę  przekazać mieszkańcowi.

Z-ca  Wójta  Anna  Kubiak-    jeżeli  chodzi  o  szkołę  Pomlewo  my  rozmawiając  z 

rodzicami  ,  na  pewno  Pani  pamięta,  mówiliśmy,  że  zakładamy  pewne  etapy 

przejściowe. Przy likwidacji szkoły w Marszewie utrzymaliśmy taki stan rzeczy na ten 

rok szkolny, że klasa IV i V zostają klasami łączonymi, mówiliśmy o tym też rodzicom. 

Uzgadnialiśmy  też  z  dyrektorem  szkoły,  pytaliśmy  się  też  o  potrzeby  i  pierwsze 

założenie było takie,że dobudowujemy jedna klasę co pozwoli spokojnie rok szkolny 

przetrwać, ponieważ muszą być zaplanowane środki w budżecie, muszą być podjęte 

kroki w celu przygotowania  dokumentacji. Trzecia sprawa: demografia. Musimy się 

przyjrzeć pewnym procesom.  Od tego zależeć będzie stan szkoły tj. liczba uczniów. 

Wtedy będzie  można przygotować konkretne  propozycje.  Było  to  zaakceptowane 

przez  rodziców,  dyrektora  szkoły  i  nauczycieli.  Na  pewno  nie  jest  to  sprawa 

załatwiona do końca, ale na tyle moglibyśmy sobie pozwolić żeby te dzieci mogły 

funkcjonować  w  miarę  w  przyzwoitych   warunkach.  Zwiększamy  wyposażenie 

przejmując cześć sprzętu, występowaliśmy o nową pracownię komputerową, myślę 

że wszystkie te obietnice są powoli realizowane.

Wójt Gminy- pozostałe pytania odpowiemy na piśmie.

Radny Rogowski Rogowski- Pani Przewodniczaca proszę o odpowiedzi na pytania 

dla wszystkich radnych na piśmie.

Wolnych wniosków nie było.

Ad.4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:

a)Przewodnicząca Rady Gminy- przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia 

Programu Rozwoju lokalnego Gminy Przywidz i poprosiła o komentarz merytoryczny 

do tej uchwały.

Radny Andrzej Rogowski- nie wszyscy radni uczestniczyli w komisjach

Przewodnicząca  Rady  Gminy-  ale  wszyscy  otrzymali  stosowane  materiały  z 

wyprzedzeniem   i jeżeli jakiekolwiek wątpliwości nurtowały radnego to informacja o 

pracy  komisji była zawarta w porządku sesji i można było uczestniczyć  w  pracy tej 

komisji, która zajmowała się propozycją uchwały.

Radny  Andrzej  Rogowski- na  str  6  jest  taki  punkt-„  nie  występuje  tu  deficyt 

mieszkań, brak takich zjawisk jak kolejka mieszkaniowa w naszej gminie...”.  Mam 

pytanie do prezesa  spółdzielni mieszkaniowej, który  uczestniczy w dzisiejszej sesji, 

czy jest możliwość aby u pana kupić mieszkanie?
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Radny Teodor  Formela-  Nie ma takiej  możliwości,  bo to  są wszystko mieszkania 

własnościowe.

Radny  Andrzej  Rogowski-Z  drugiej  strony  słabe  strony   gminy  ten  sam  temat, 

niewielka skala budownictwa  nowych mieszkań. I tak samo 3 punkty wyżej: dobre 

strony, dobre wyposażenie gminy w urządzenie energetyki elektrycznej, słabe strony 

gminy: niewielki stopień okablowania w linie energetyczne, głównie występują linie 

napowietrzne. Mija się to z sobą. Istotnie mam pytania do strony 103, będę miał 

pytanie do p. Skarbnik. Plan finansowy na lata 2004- 2006. Mamy tabelkę planowane 

źródła finansowania w ramach WBI. Do końca naszej kadencji i z budżetu planuje się 

1.565.289zł.   Jaki deficyt w naszej gminie jest na ten rok 786.485 zł.Wynika z tego 

,że ten deficyt w 2006r będzie wynosił 2.353.000zł.

Mam wrażenie, że plan rozwoju lokalnego gminy Przywidz jest bardzo dobry, ale pod 

kątem historycznym  treści  poznawczej,  jeśli  chodzi  o  finanse  to  włosy  mi  dęba 

stanęły . Będziemy brnąć dalej w przepaść realizując ten program.

Przewodnicząca Rady Gminy-proszę o wyrażenie opinii  komisji,  które debatowały 

nad tym programem.

Przewodniczący  Komisji  Gospodarczej  Jerzy  Migas-  Wiem  ,że  komisja  złożyła 

wnioski   i  są  to  te  zmiany  dodatkowe  na  piśmie,  które  dostaliśmy  i  wiem,  że 

zaakceptowała ten program po zmianach. 

Wice Przewodniczaca  Komisji  Kultury  Oświaty  Sportu   i  Zdrowia Radna Joanna 

Zdrojewska- komisja też przyjęła ten plan.

Radny Andrzej Rogowski- co będzie jak zabraknie  finansów, co z innymi zadaniami 

gminy?

Radny Jerzy Migas- poproszę o odpowiedź na to pytanie p. Skarbnik.

Skarbnik Gminy Maria Piotrowiak-  to jest plan finansowy na lata 2004-2006  żeby 

zdobyć  środki  pozabudżetowe  my  musimy  wnieść  swój  wkład.   Jeżeli   mamy 

realizować zadania,  to musi  być udział  gminy. Naszych środków jest  27%, to nie 

muszą być bezpośrednie środki nasze, to mogą być z kredytów. Jeżeli nie będziemy 

mieli  swojego  udziału,  to  nie  ma  możliwości  realizacji  jakichkolwiek  zadań 

inwestycyjnych. Możliwość zaciągnięcia kredytu jest do 60% budżetu gminy. Nie jest 

powiedziane  ,  że  musimy  zaciągnąć  taki  wysoki  kredyt,  aby  nie  mieć  z  czego 

realizować zadań bieżących, które powinny być realizowane w pierwszej kolejności. 

Jest tutaj 63% udział środków europejskich. 
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Radny Andrzej Przybycień- sądze, że obawy kolegi  wcale nie są uzasadnione, że 

rok ten skończy się niedoborem. Inwestycja to dochód gminy. Ubiegły rok zakończył 

się nadwyżką budżetową. Ja bym się nie obawiał kredytu. Póki co nasza gmina nie 

jest zadłużona i zostają nam niewydane pieniądze. W tym roku  nie wydaje mi się, 

że    zrealizujemy   dużo  inwestycji  Jeżeli  przez  to  gmina  zacznie  się  rozwijać, 

powstaną  nowe miejsca pracy przybędą nowi mieszkańcy , którzy będą powodować 

rozwój usług to będą nowe dochody.

 Wójt Gminy- chciałam powiedzieć, że to Państwo radni naciskają, żebyśmy na to 

pozyskiwali środki unijne i pozabudżetowe. Dlatego nasza propozycja jest taka, że 

chcemy wystąpić do wielu programów.  Żeby wystąpić do takiego  programu, należy 

mieć swoje środki.  Na własne inwestycje mamy 600 tys i  z  tego by wynikało że 

potrzebujemy wziąć ok.  1  mln kredytu.  Nie musimy wziąć  tego kredytu,   bo nie 

wiadomo, czy  uzyskamy te środki.  Wnioski będziemy składać i  myślę, że obawy 

Państwa są zbyt wczesne. Cieszmy się z tego, że Urząd Gminy idzie do przodu.

Regina  Pacewicz  Kierownik  inwestycji w  UG-chciałam wyjaśnić,   sprawę  energii 

elektrycznej.  Dobra strona gminy to ,że jest dobrze zelektryfikowana gmina  Pan 

Andrzej Rogowski chyba nie zrozumiał tego, że jako słabe strony  gminy to głównie 

to,że występują   u nas  linie napowietrzne. 

Prezes Biura Planowania- nie ma sprzeczności żadnej. Skablowanie ma znaczenie 

krajobrazowe.  Linie  napowietrzne  nie  powinny  być  w tej  gminie.  To  nie  powinno 

obciążać gminy. Gminna powinna naciskać zakład energetyczny aby realizować linie 

podziemne.

Radny  Andrzej  Przybycień-   chciałbym  dodać,  że  w  funduszach  strukturalnych 

potrzebny  jest  wkład  15%.Ten program działa  w  latach 2004-2006.  Gminy,  które 

wykorzystają te szanse pójdą do przodu. Gminy, które będą bały się zaryzykować 

pozostaną w tyle.

Radny Andrzej Rogowski- właśnie dlatego podjąłem ten temat.

Głosowanie

Przy 11 głosach „za” i  2 „wstrzymujących się” radni przyjęli w /w uchwałę. W zał. 

Nr XV/122 /2003

Ad. 4b-Pani Krystyna Podgórska- odczytała projekt uchwały w sprawie  uchwalenia 

założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,  energię elektryczną i  paliwa gazowe dla 

gminy Przywidz.
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Radny Jerzy Migas –przewodniczący komisji gospodarczej-  przedstawił pozytywną 

opinię swej komisji do projektu  w/w uchwały.

Radna Joanna Zdrojewska- v-ce przewodnicząca komisja kultury oświaty sportu  i 

zdrowia- przedstawiła pozytywną opinię swej komisji do w/w uchwały.

Radni uwag nie wnieśli.

Głosowanie

Przy 12 głosach” za” i 1 „wstrzymującym się” radni przyjęli w/w uchwałę. W zał. Nr 

XVI/123 /2004.

 Ad.  4c-Przewodniczaca Rady Gminy – przedstawiła   projekt  uchwały  w sprawie 

przyjęcia Programu  współpracy Gminy Przywidz z organizacjami pozarządowymi na 

2004 rok.

Radny  Andrzej  Rogowski- proszę  o  wymienienie  5  organizacji  pozarządowych 

działających na terenie gminy Przywidz.

Zastępca  Wójta  Gminy  Anna  Kubiak-   Stowarzyszenie  „Bliżej  Człowieka”, 

Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, Ochotnicza Straż Pożarna,  Uczniowski Klub 

Sportowy „Jeziorak”, Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie.

Radni uwag nie wnieśli.

Głosowanie

Przy 12 głosach „za”i 1 „wstrzymującym się” radni przyjęli projekt w/w uchwały. W 

zał. Nr XVI/124 /2004

Ad. 4d-Pani Krystyna Podgórska- odczytała projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia 

pożyczki w roku 2004.

Radny Wojciech Etmański- dlaczego nie otrzymaliśmy środków z Sapardu.

Wójt Gminy – byliśmy na 49 pozycji rankingowej.  W powiecie puszczańskim żadna z 

gmin nie otrzymała środków na  dofinansowanie kanalizacji. Gmina otrzymała jako 

jedyna na założenie wodociągu. Po prostu  zabrało środków, Sapard tłumaczy się 

tym, że środki nie zostały przesunięte z innych działań. Tym razem, to nie jest wina 

Urzędu Gminy. Mamy to na piśmie, że zabrało środków. W związku z tym zrobiliśmy 

przetarg o czym Pan dobrze wie.   Sprzedaliśmy 12 ofert do przetargu zgłosiło się 3-

ch.  Najtańsza  oferta  była  wyższa  od   kwoty  jaka  była  zabezpieczona.  Oferta 

przekraczała kwotę 60 tys. Przetarg został unieważniony.

Radny Andrzej Rogowski- Jeżeli oferent dawał cenę wyższą , aniżeli Urząd Gminy 

był przygotowany. Co się stało,  czy to wina, że kosztorys inwestycyjny został  źle 

zrobiony. W poprzednich przetargach kosztorys został zawyżany, a teraz ?
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Regina  Pacewicz- Wcześniej  ogłaszaliśmy  przetarg  unijny  i  mniej  więcej 

wiedzieliśmy ile na to zadanie potrzeba środków. W budżecie  zarezerwowaliśmy te 

środki.

Radny  Andrzej  Rogowski-  wcześniej  Pani  Wójt  wspomniała,  że  ma  na  piśmie 

zapewnienie, że gmina zrobiła wszystko dobrze. Czy możemy otrzymać takie pismo.

Wójt Gminy- Panie radny, gdyby  Pan  wnosił to  na komisji budżetu i finansów,  to by 

Pan to pismo już otrzymał.

Radny Andrzej Przybycień –przewodniczący komisji budżetu i finansów- przedstawił 

pozytywną opinię swej komisji do projektu w/w uchwały.

Innych uwag Radni  nie wnieśli.

Głosowanie

Przy 13 głosach  radni przyjęli projekt w/w uchwały. W zał. Nr XVI/125 /2004

Ad.  4e-  Przewodnicząca Rady Gminy  -  przedstawiła  projekt  uchwały  w sprawie 

zmiany budżetu Gminy Przywidz na rok 2004.

Radny Andrzej Przybycień –przewodniczący komisji budżetu i finansów- przedstawił 

pozytywną opinię swej komisji do projektu w/w uchwały.

Radny Andrzej Rogowski- nie widzę w planie wieloletnim inwestycji  na lata 2004-

2006,  która  posuwa  się  z  rozmachem  do  przodu,  mówię  o  promenadzie  nad 

jeziorem.

Wójt  Gminy- na  dzień  dzisiejszy,  nie  mamy  dokumentacji  technicznej.  Wszystko 

robimy naszymi pracami publicznymi. Na dzień dzisiejszy nie wiemy jaki będzie koszt 

inwestycji. Odbyło  się  ciekawe   spotkanie   z  osobami.,  które   zaprojektowały 

zagospodarowanie brzegów jeziora.   Zainteresowanych było  niewielu radnych tylko 

4 czy 5 radnych.

Radny  Andrzej  Rogowski-  dlaczego  nie  mamy  tego  w  planie  wieloletnim 

inwestycyjnym.

Wójt  Gminy-  na  razie  robimy  prace  estetyzacyjne,  żeby  na  dzień  dzisiejszy 

wczasowicze mogli częściowo z tego skorzystać. W momencie, kiedy będziemy mieli 

dokumentację techniczną wprowadzimy to w wieloletni plan inwestycyjny, ponieważ 

będziemy znali chodźmy przybliżoną  wartość i czas w jakim możemy to zrealizować.

Radny Andrzej Rogowski- ja się pytam dlatego ,że jeżeli wejdzie tamta inwestycja, to 

inne wypadną.

Radny  Teodor  Formela-  ja  bym  chciał  się  dowiedzieć  jakie  zmiany  nastąpiły  w 

budżecie.
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Radny Andrzej Przybycień- komisja budżetu i finansów zaopiniowała budżet, który 

był  przedstawiony na komisji,  a jak kolega radny zauważył na sesji  otrzymaliśmy 

poprawki i nie wiemy jak się do tego odnieść.

Skarbnik  Gminy-  tam  nie  zostały  wciągnięte  wydatki  70  tys  zł  w  rozdziale 

infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, gdzie jest zwiększenie dalszej części 

wodociągowej   w  Przywidzu,   było  poruszane  na  komisji  budżetu  i  finansów,  w 

związku z tym należało dokonać zmiany wydatków. To są te zmiany.

Radny Andrzej Rogowski- ile wydano na inwestycje do 18 sierpnia br.

Skarbnik Gminy- w granicach 20%

Radny Andrzej  Rogowski-   występujecie Państwo o kredyt.  Jak wygląda płatność 

podatków.

Skarbnik Gminy-W przyszłym tygodniu otrzymacie Państwo informację w wykonania 

za I półrocze.

Radni innych uwag nie wnieśli.

Głosowanie

Przy 12 głosach „za”i 1 „wstrzymującym się” radni przyjęli projekt w/w uchwały. W 

zał. Nr XVI/126 /2004

Ad.5. Zapytania i wnioski mieszkańców.

1.Sołtys  sołectwa  Jodłowno-  Stefan  Chmara-  kiedy  będzie  chodnik  w  Jodłownie. 

Druga sprawa, radny Rogowski miał zapytanie w imieniu mieszkańców. A ilu tu jest 

mieszkańców. Moim zdaniem radny powinien najpierw zwołać zebranie wiejskie i z 

mieszkańcami  skonsultować  sprawy,  które  potem są poruszane  na  sesji.  Między 

radnym a sołtysem powinna być lepsza współpraca. Radni przed sesją otrzymują 

materiały i powinni je w jakiś sposób przekazać sołtysowi czy nawet mieszkańcom. 

Wójt  Gminy-  jeśli  chodzi  o  chodnik  w  Jodłownie,  to  następne  pismo  zleciłam 

pracownikowi, żeby chociaż częściowo naprawić ten chodnik. Dyrektor Zarządu Dróg 

obiecał, że w budżecie w roku przyszłym spróbują zaplanować te środki. 

2. Pan Józef Kaźmierczak- członek Zarządu Stowarzyszenia  Rozwoju w Nowej Wsi 

Przywidzkiej  i dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi.

Pan  Kaźmierczak  przedstawił  informację  nt.  Stowarzyszenia,   oraz   prośbę   o 

przekazanie dotacji na szkołę. ( w zał.).

3. Sołtys sołectwa Sucha Huta- Stanisława Holza-  padł zarzut, że drogi gminne są 

nie  remontowane.  Proszę  chętnych,  żeby  zobaczyli  co  jest  zrobione  niech  się 

przejadą  po gminie.  Termin  zakończenia  robót  jest  na  październik.  Wiadomo,  że 
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deszcze uniemożliwiają roboty i ten termin  się przedłuża. Na ostatniej sesji zgłosiłam 

wniosek o naprawienie drogi powiatowej od Guzów do Borowiny. To zostało zrobione 

przed terminem. Proszę także o zwrócenie się do powiatu o wykonanie pobocza z 

prawej  strony  od   Guzów  do  Borowiny  ,jest  ono  bardzo  wysokie  i  zagraża 

bezpieczeństwu. Proszę także o wycinkę krzaków od Guzów do Mierzeszyna. 

Odnośnie  budki  telefonicznej.  Walczę  od  lat.  Nie  wszyscy  u  nas  maja  telefony  i 

budka byłaby potrzebna. Na razie nie mam żadnej odpowiedzi. Sołtys z Miłowa także 

by prosiła o budkę telefoniczną dla swojego sołectwa.

Wójt  Gminy-  jeśli  chodzi  o  budki  telefoniczne to  powiem ,że  zwracaliśmy się  do 

Telekomunikacji Polskiej.  Odpowiadają nam, że jest to nieekonomiczne, ale możemy 

zwrócić się po raz wtóry. Jeśli chodzi o wycinanie krzewów na drogach powiatowych 

to wg prawa należy to do powiatu.

4. Pan Robert Deja- Ostatnio mówiłem o placu zabaw. Zabawki zostały naprawione. 

Tylko na tablica. Następnie, tam są  płyty 50  x 50   kto je ułoży? Cos by się przydało 

wysypać  do  piaskownicy  i  na  boisku  do  siatkówki  i  piłki  nożnej.  Prosiłem  o 

nawiezienie gruzu o 5 cm na odcinku 200m na ul. Chabrowej miało być to zrobione 

do  końca  grudnia  2003r.  Do  chwili  obecnej  niestety,  nie  zostało  to  wykonane. 

Dziękujemy za lampę.

Wójt Gminy- tablica jest w trakcie wykonywania. Płyty zostały z promenady. Problem 

w tym, że mieszkańcy są proszeni o pomoc w utrzymaniu ładu i sprawności urządzeń 

zabawowych. Program polega na tym, że musi być inicjatywa mieszkańców. Nie ma 

Pana Zaracha. Pan Zarach odpowie na piśmie.

5.Radny Andrzej Rogowski- jako mieszkaniec Przywidza. Jakie są szanse realne na 

kanalizację ul.Jeziornej, Spacerowej, Uhlenberga.

Wójt  Gminy-  szansa   jest  w  tym  roku.  Moglibyśmy  teraz  podpisać  umowę,  ale 

zrobiliśmy po raz trzeci przetarg. Wiemy jaki ma stosunek do mnie komisja rewizyjna 

, dlatego czekamy na przetarg, planujemy prace na październik. Gdybyście Państwo 

mi nie utrudniali to inwestycja mogłaby się już rozpocząć.

6.Radna  Joanna  Zdrojewska-  mieszkanka  Pomlewa,  kiedy  możemy  liczyć  na 

dodatkowe oświetlenie ulic?

               Wójt Gminy- odpowiedź przedstawimy na piśmie.
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7.Hubert Dey sołtys Marszewa- w sprawie drogi. Kiedyś mieszkańcy gdy zrobili 30% 

jakiegoś zadania  to gmina 70%. , a teraz mieszkańcy zrobili prawie w 100% a gmina 

nic.

Przywieziono 100 ton gruzu, nie ma go kto rozłożyć.

Ludzie  zostali  wprowadzeni  w  błąd  odnośnie  ścieżek  rowerowych.  Wakacje  się 

kończą. Jest wytyczona  ścieżka rowerowa od Gminy  Kolbudy przez Doline Reknicy 

gdzieś na Michalin i ludzi wprowadzono w błąd, ponieważ ta ścieżka jest na mapie, a 

tak naprawdę to nie była jazda na rowerze,  tylko jazda przełajowa i  rower trzeba 

było nieść na plecach. Dlaczego te papierkowe rzeczy trwają tak długo.

Spisak  Wiesław  sołtys  Starej  Huty- mam  pytanie  do  przewodniczącego  komisji 

rewizyjnej,  mam  odczucie  jakby  tu  była  przepaść  lub  wojna.  Czy  pan  widzi 

pozytywne strony pracy Pani Wójt i Urzędu?

Radny Andrzej Przybycień- powtórzył pan, to co ja na sesji absolutoryjnej.

Prawda, że Pan Andrzej Rogowski atakuje, ale jest też prawdą, że Pani Wójt też 

atakuje.

Radny Zygmunt Stencel- kiedy otrzymamy dotacje na to dziecko dla Stowarzyszenia 

to jest szkoła.

6.Wnioski i oświadczenia radnych.

Radny Wojciech Etmański- w czym jest problem, że nie możemy uchwalić studium?

Wójt  Gminy-  doskonale  Pan wie,  że  przedłużaliśmy  termin  składania  wniosków. 

Powołaliśmy  komisje,  następnie  powołaliśmy  jeszcze  biegłego.  To  opóźnia  cały 

proces. Jeśli nie będzie uwag, to  30 dni po wglądzie do studium.

Anna  Kubiak  Zastępca  Wójta-  jeśli  chodzi  o  problem  dotacji.  Wielokrotnie 

odpowiadałam Panu radnemu i stowarzyszeniu bezpośrednio i na piśmie,  że nie ma 

podstaw  prawnych  i   możliwości  prawnych  do  przekazania  dotacji  szkole 

niepublicznej. Zwracaliśmy się także z tym pytaniem   do RIO , zwracaliśmy się do 

Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu i zarówno z jednej instytucji jak i z tej, która 

nadzoruje  finanse  i  merytorycznej  czyli  Ministerstwo  Departament  Prawny. 

Otrzymaliśmy odpowiedź, że nie ma takiej możliwości. Od 1 stycznia taka dotacja 

może  być  udzielona  i  taka  informacje  przekazałam  Stowarzyszeniu.  Powołując 

szkołę niepubliczną byliście  Państwo o  tym poinformowani.  Byliście  w tej  szkole, 

wiedzieliście jakie są koszty utrzymania budynku i całego procesu nauczania. Całego 

procesu  dydaktycznego,  w  tym  pensje  nauczycieli  i  obsługi.  Zakładając  szkołę 

niepubliczną wzięliście na siebie ogromną odpowiedzialność żeby te dzieci  mogły 
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kontynuować  naukę  przez  ileś  tam  lat.  Trzeba  brać  pod  uwagę  trudności.  Tym 

bardziej w pozyskiwaniu środków, a zwłaszcza  na płace. Mówiłam, że w tym będzie 

trudność. Podpowiadałam,  gdzie i jakie źródła należy szukać.  Mówiłam, że należy 

się zwrócić o środki z funduszu  dla małych i średnich przedsiębiorców. Mówiłam o 

tych trudnościach na zebraniu z rodzicami.

Radny Teodor Formela- jestem także zainteresowany tą szkołą. My jako rada też 

powinniśmy pomóc.  Czy  od  stycznia  środki  dla  tej  szkoły  zostaną  przekazane  z 

Ministerstwa, czy przez gminę. Jaka jest różnica, jeżeli przez gminę,to co za różnica., 

od stycznia,  czy od września.     A drugie pytanie do tego Pana,  czy złożył  jakiś 

wniosek do Rady czy do Wójta.

 ZastępcaWójta Anna Kubiak– takie wnioski zostały złożone, natomiast jest różnica, 

mówię  o ustawie o systemie oświaty. Ustawa mówi, że do 30 września musi być 

podany wykaz uczniów, którzy od następnego roku będą kontynuować naukę, aby 

dotacje  taką  otrzymać.  Udzielenie  dotacji  dla  Stowarzyszenia  wiąże  się  z  nową 

ustawą o pożytku publicznym            i wolontariacie. Do wszelkich możliwych źródeł 

uderzałam, czy jest cień nadziei  przyznania takiej dotacji. Nie ma możliwości.

Radny Jan Sikorki V-ce Przewodniczący Rady Gminy- gmina Przywidz od września 

do  grudnia  i  tak  otrzyma  dotacje  na  te  dzieci.  Czy  my  możemy  w  innej  formie 

przekazać dotację.

Anna Kubiak Zastepca Wójta- likwidując szkoły braliśmy pod uwagę, że te środki 

będą nam potrzebne  na remont Szkoły Podstawowej w Pomlewie. Na  polepszenie 

bazy pozostałych szkół.  Żeby dzieci  nie trafiły  do gorszych warunków i  to był  cel 

zaoszczędzenia tych środków i ich przeniesienia. Staraliśmy się pomoc Nowej Wsi 

tak jak mówiliśmy, zakupując  węgiel na przyszły rok. Chociaż  powinniśmy  to zrobić 

w  styczniu, czy przeprowadzić co prawda niewielki remont  komina.  Przekazaliśmy 

sprzęt.  Jeżeli  będzie  jakakolwiek   możliwość,  że  wszystkie  szkoły  coś  tam będą 

dostawać, nie zapomnimy o szkole w Nowej Wsi, przecież są to te same dzieci.

Radny Wojciech Etmański- czy w innej formie możemy przekazać dotację?

Skarbnik Gminy- nie ma możliwości nas obliguje ustawa o finansach publicznych nas 

obliguje ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o systemie oświaty.

Radny Andrzej Rogowski- myślę, że gmina użyczając obiekt, może go ogrzewać?

Pani  Wójt   co będzie z  budynkiem po  szkole podstawowej  w Marszewie po 31 

sierpnia?
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Wójt  Gminy-  czekamy na oferty.  Wysłaliśmy oferty  do sądów, fundacji,  urzędów i 

czekamy na odpowiedź. Nasze możliwości wykorzystaliśmy .

Hubert  Dey  sołtys  Marszewa-  przepraszam  Panią  Wójt  za  nieobecność  na 

wczorajszym zebraniu,  ale  musiałem być na drodze gminnej  ,  gdyż przysłano mi 

równiarkę. Dlaczego pani nie przekazała na sesji to, co wczoraj bolało sołtysów? To 

co powiedziała Pani o szkole w Marszewie.  Ja o niczym nie wiem, rada sołecka o 

niczym nie wie. I mieszkańcy sołectwa też o niczym nie wiedzą.

Anna  Kubiak-  Zastępca  Wójta-panie  sołtysie  my  wyszliśmy  z  ofertą  na  sposób 

przekazania  obiektu  i  czekamy.  Zobaczymy  jakie  oferty  spłyną.  Zaznaczam  ,że 

najmilej będą rozpatrywane te oferty, które  wpiszą się programowo w to co realizuje 

gmina , i będą korzystne dla społeczności lokalnej.

Ad.7.  Przewodnicząca Rady Gminy zakończyła  obrady XVI  zwyczajnej  sesji  rady 

Gminy, dziękując wszystkim za przybycie.
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