
Protokół Nr 17/04
z obrad XVII zwyczajnej sesji Rady Gminy Przywidz 

z dnia 19 października 2004r. 

Obrady sesji Rady Gminy rozpoczęto o godzinie 15.30 a zakończono o godz. 18.45.
Obradom sesji przewodniczyła Pani Krystyna Podgórska – Przewodnicząca Rady Gminy.
Na podstawie listy obecności stwierdziła prawomocność obrad.
Na stan 15 radnych, obecnych było 13. 
Radni nieobecni:

1. Mieczysław Bronk
2. Kazimierz Mazerewicz

Pani Krystyna Podgórska – przedstawiła porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe:
a/ zatwierdzenie porządku obrad,
b/ przyjęcie protokółu z ostatniej sesji Rady Gminy.

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

3. Interpelacje radnych,
- wolne wnioski.

      4.  Informacja z wykonania budżetu Gminy Przywidz za I półrocze 2004.
      5.  Informacja dot. analizy oświadczeń majątkowych za 2003 rok.
      6.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

a/ sieci prowadzonych przez Gminę Przywidz publicznych przedszkoli i oddziałów 
   przedszkolnych,
b/ nadania nazw ulic we wsi Przywidz,
c/ zawarcia porozumienia z Zarządem Powiatu Gdańskiego na przejęcie zadań 
   z zakresu zarządzania drogami powiatowymi,
d/ sprzedaży nieruchomości lokalowych położonych w Pomlewie, wchodzących 
    w skład gminnego zasobu nieruchomości,
e/ użyczenia nieruchomości zabudowanej, położonej w Nowej Wsi Przywidzkiej,
f/ zamiany nieruchomości położonych w Pomlewie,
g/ przyjęcia Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Przywidz,
h/ przyjęcia Programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla 
    Gminy Przywidz na lata 2004 – 2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 
    2008 – 2011.
i/ szczegółowych zasad udzielania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych 
   działających na terenie Gminy Przywidz,
j/ trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone
   w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dla podmiotów
   nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w  celu 
   osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego
   zadania.

           k/ w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/123/2004
       7. Zapytania i wnioski mieszkańców Gminy Przywidz.
       8. Wnioski i oświadczenia radnych.
       9. Zakończenie obrad.
Pani Bożena Mielewczyk-Zawada – Wójt Gminy – wnioskowała o przyjęcie do porządku 
obrad projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Przywidz na 2004 rok. Projekt 
uchwały opiniowany był na posiedzeniach komisji Rady.
W/w wniosek radni przyjęli jednogłośnie.



Następnie Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie w/w porządek obrad z 
uwzględnieniem wniosku Pani Wójt Gminy.
Radni bez uwag , jednogłośnie przyjęli porządek obrad.

ad.1bJednogłośnie przyjęto bez uwag protokół z ostatniej sesji Rady Gminy Przywidz.

ad.2. Wójt Gminy –Bożena Mielewczyk-Zawada – przedstawiła informację z wykonania 
podjętych uchwał i działalności w okresie międzysesyjnym. /w zał./

ad.3 Interpelacje radnych, wolne wnioski.
1.Radny Teodor Formela – pytał o koszt drogi Stara Huta – Klonowo Górne i z jakich 
środków?
Pan Józef Siedlewicz –podinspektor ds. dróg w Urzedzie Gminy – Koszt drogi wyniósł 
29.500 zł z czego 20 tys. zł otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego, wykonaliśmy więcej 
o 200 m.
2. Radny Andrz  ej Przybycień –   złożył oświadczenie, informujące że Gimnazjum złożyło 
wniosek do PFRON-u o dotację na wykonanie wejścia dla osób niepełnosprawnych. 
Otrzymaliśmy gwarancję dotacji pod warunkiem, że szkoła wyłoży takie same środki. 10 tyś. 
zł otrzymaliśmy z budżetu gminy. Wejście zostało wykonane. W tym miejscu złożył 
podziękowanie Panu Byczkowskiemu z Przywidza , który sponsorował kostkę brukową i 
drzwi wejściowe do szkoły za sumę 13 tyś. zł. 
Wójt Gminy również złożyła podziękowanie za pomoc dla Gimnazjum Panu 
Byczkowskiemu. 
Przewodnicząca Rady Gminy – przywitała Pana Byczkowskiego. Jest to efekt widoczny Pana 
nakładu i serca. Skorzystała młodzież i dzieci szkolne. 
Radny Etmański – dokumentacja techniczna remontu mostu w Trzepowie jest wykonana? 
Czy będzie remont tego mostu na jesień? Dalej pytał o wodociąg Piekło Górne – Trzepowo? 
Wójt Gminy – Jutro jest przetarg na remont tego mostu i mamy na wykonanie remontu 30 
dni. Do połowy listopada powinien być most wyremontowany. 
 - W styczniu zamierzamy wystąpić do ZPOWP, o wszystkie miejscowości, na które są 
dokumentacje techniczne, między innymi wodociąg Piekło Górne – Trzepowo, tj. 16 km nitki 
wodociągowej. 
Pan Radny Zygmunt Stencel – Ile kosztował agregat w Starej Hucie i sprężarka w hydroforni?
Pani Regina Pacewicz – Kierownik Gospodarki Komunalnej i Inwestycji – Agregat kosztował 
5.800 zł i 40 tyś. zł sprężarka w Jodłownie. 
Radny Andrzej Przybycień – Czy będzie równoległa przebudowa rur wodociągowych w 
Przywidzu z budową kanalizy? Dokumentacja jest już. Odpowiedź na piśmie. 
Radna Joanna Zdrojewska – złożyła interpelację na piśmie (sierpień 2004) 
Pani Anna Kubiak – Zastępca Wójta – W chwili obecnej przeprowadzane z Ministerstwem 
Edukacji Narodowej i zastanawiamy się nad dwoma projektami, tzn. czy remontować szkoły i 
rozbudowywać takie  jak w Pomlewie? Czy np. gdyby była taka możliwość zawarcia tej 
inwestycji w kontrakcie wojewódzkim z Ministerstwem Edukacji Narodowej uzgodnione o 
budowę szkoły w Przywidzu. Dopóki taka informacja z Ministerstwa do nas nie wpłynie to 
trudno mówić o jakichkolwiek krokach. Budowa szkoły w Przywidzu  wiąże się ze zmianą 
sieci szkolnej. Także to nie jest inwestycja jednoroczna i nie jest to także inwestycja, którą 
można od tak sobie wykonać. W momencie, gdy będziemy mieli jakieś konkretne 
uzgodnienia z Ministerstwem, będą radni powiadomieni i do was Radni będzie należała 
decyzja - jakie kroki przedsięwzięć! W chwilo obecnej sądzę, że szkoła w Pomlewie wygląda 
znacznie lepiej, są zapewnione lepsze warunki niż było dotychczas. 
Druga sprawa dotyczyła Marszewa. Była powołana, Zarządzeniem Wójta, komisja do wyboru 
najkorzystniejszej oferty. Oferty złożyły różne instytucje, stowarzyszenia. W dwóch etapach 
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przeprowadzono wybór tej oferty. Do drugiej tury wybrano: OSP w Przywidzu i 
Stowarzyszenie Absolwentów X Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku. W konsekwencji 
wybrano Stowarzyszenie Absolwentów X LO w Gdańsku. W tej chwili jest przygotowywana 
umowa dzierżawy. Oferta tego Stowarzyszenia jest bardzo bogata, m.in. programy 
edukacyjne realizowane dla dzieci i młodzieży, a także programy szczególnie skierowane dla 
młodzieży z Gimnazjum i społeczności lokalnej. Są różnego rodzaju szkolenia i spotkania. 
Jeśli Państwo pozwolicie to ofertę, która jest załącznikiem do podpisanej umowy, skieruję i 
prześlę radnym. Są to różnego rodzaju szkolenia edukacyjne, ekologiczne, zajęcia 
komputerowe. Oferta zawiera udostępnienie przez cały czas jednej z sal dla społeczności 
lokalnej. Oprócz tego proponują wymianę młodzieży, realizację różnych programów. 
Wójt Gminy – Odnośnie przystanku – teren koło szkoły jest prywatny, albo go wykupimy, 
albo go przesuniemy – o tym myślimy cały czas. 
Radny Zygmunt Stencel – złożył na piśmie interpelację odnośnie częstych awarii wody w 
Nowej Wsi Przywidzkiej (w załączeniu). 
Wójt Gminy - odpowie na w/w interpelację na piśmie. 
Radny Dariusz Stasiak – kiedy mieszkańcy ulicy Topolowej doczekają się naprawy 
nawierzchni? 
Wójt Gminy – Jak będziemy remontować drogi w Przywidzu to również ta ulica będzie 
włączona. 
Radna Joanna Zdrojewska – Jest planowana budowa szkoły w Przywidzu – to kwestia lat, 
natomiast w Pomlewie problem będzie już w przyszłym roku, kiedy dojdzie klasa VI łączona 
z V i już będzie 6 oddziałów na 5 sal lekcyjnych. 
Wójt Gminy – To radni zdecydują, czy ma być rozbudowana szkoła w Pomlewie, czy budowa 
szkoły w Przywidzu. 
Zaapelowała do radnych o zastanowienie się jakie mają być inwestycje, co chcemy robić. 
Radny Andrzej Rogowski – Czuje się oszukany. W lutym dowiedzieliśmy się o likwidacji 
szkół w Marszewie i W Nowej Wsi Przywidzkiej. Były wyliczenia, zapewnienia. Były 
pytania odnośnie środków, które przejdą z tych szkół. Część środków miała iść do Przywidza, 
a część na przebudowę Pomlewa. Dzisiaj radni dowiadują się o innych propozycjach. 
Ustalono z radnymi wcześniej, likwiduje się szkołę w Marszewie i rozbudowuje się Pomlewo. 
Pani Anna Kubiak – Nie ma problemu, jeśli radni zdecydują o dobudowaniu dwóch 
pomieszczeń w Pomlewie to tak na pewno będzie. Kwestia jest tego rodzaju aby wybrać 
optymalne rozwiązanie, a zarysowały się pewne możliwości uzyskania trochę większych 
środków i stąd jest nasze rozważanie; a może uda się zdobyć większe środki. 
Pan Dariusz Stasiak – W momencie wykonania ogrzewania w Pomlewie na komisjach były 
rozmowy, aby wykonać projekt tych dwóch klas, które mają być dobudowane, abyśmy znali 
już koszty tej dobudowy. Odkładaliśmy tę decyzję na realizację na wakacje tego roku. 
Budowa szkoły w Przywidzu jest sprawą odległą. W przyszłym roku znajdziemy się w 
sytuacji, gdzie będzie brak klas w Pomlewie, a rodzicom obiecano, że dzieci będą uczyć się w 
lepszych warunkach. Na pewno nie będą to wyrzucone pieniądze. 
Pani Anna Kubiak – W tym kierunku była prowadzona modernizacja szkoły w Pomlewie. Jak 
Pan radny zauważył korytarz przeprowadzony pomiędzy klasami, był tak robiony, aby dalej 
go pociągnąć i następne powierzchnie dobudować. Jeśli wolą jest Państwa wykonanie 
dokumentacji, to zrobimy to w ciągu miesiąca. 
Przewodnicząca Rady Gminy – Zgłaszane dzisiaj wypowiedzi przez Państwa powinny być 
poruszane na posiedzeniach komisji. 
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ad.4 Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2004 roku. 

 - Przestawiła Pani Skarbnik Gminy (w załączeniu)
1) Radny Andrzej Rogowski – Szanowny Urzędzie Gminy Przywidz, powtarza się sytuacja z 
2003 r. Dział 600 – Transport i Łączność – drogi publiczne i gminne. wykonanie na 
30.06.2004r. – „0”. Planowana roczna suma 222.000 zł. To są inwestycje. Jesień się zbliża i 
jest to „najlepszy okres na inwestycje drogowe”.  

ad. 5 Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych za 2  003 r.   
Pani Krystyna Podgórska – Przewodnicząca Rady Gminy – przedstawiła informację 
dotyczącą analizy oświadczeń majątkowych radnych z 2003 r. (w załączeniu) 
Pani Bożena Mielewczyk – Zawada – przedstawiła informację dotyczącą analizy oświadczeń 
majątkowych: kierowników jednostek budżetowych, zastępcy Wójta, Skarbnika Gminy (w 
załączeniu). 

ad. 6 Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:     
a) sieci prowadzonych przez Gminę Przywidz publicznych przedszkoli i 

oddziałów przedszkolnych. 
Pan Dariusz Stasiak – Pr  zewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Zdrowia –   
powiedział, że w/w projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji. 
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała w/w projekt uchwały. 
Przy 12 głosach „za” i 1 „wstrzymującym” podjęto uchwałę Nr XVII/127/04 w zał./

b) Przewodnicząca Rady Gminy   – przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
nadania nazw ulic we wsi Przywidz. 

 Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarczej – Pan Mirosław   Olszewski   wyraził 
pozytywną opinię komisji do w/w projektu. 
Radny Teodor Formela – Wszystkie ulice ujęte są w jednej uchwale. Na komisji miałem 
uwagę do ulicy Szkolnej. Zadzwoniłem do mieszkańca tej ulicy – Pana Wencewicza i 
dowiedziałem się, że dwie rodziny mieszkają przy ulicy Jeziornej 6. My to teraz chcemy 
zmienić na Szkolną. Wnioskuję aby § 2 wykreślić z uchwały. 
Wójt Gminy – Chcemy uporządkować nazwy ulic, dodając powiedziała, że mieszkańcy przy 
zmianie ulic zmieniając dowód osobisty nic nie płacą. 
Radny Teodor Formela – ma wątpliwość, gdyż w poprzedniej kadencji radni ustalili nazwy 
ulic i np. na Osiedlu 700-lecia przy nadawaniu nazwy ulicy, brak było opinii Rady Sołeckiej i 
uchwała została uchylona. 
Przewodnicząca Rady Gminy – Statut Sołectwa nie zawiera takiego zapisu, gdzie wymagana 
jest opinia Rady Sołeckiej. 
Radny Andrzej Rogowski – Skąd się wzięła nazwa ulicy Bukowa, Cicha itd.? Czy był 
ogłoszony konkurs na nazwę ulicy? 
Wójt Gminy – Nazwy ulic są nadane, np. tam gdzie są buki to jest ul. Bukowa, tam gdzie 
ośrodki wczasowe – ul. Wczasowa. Takim kryterium posługiwała się geodetka. 
Radny Andrzej Rogowski – A co na to mieszkańcy tych ulic? 
Wójt Gminy – Są zadowoleni z nadanych nazw ulic. 
Radny Andrzej Rogowski – Ale Rada Sołecka nic o tym nie wie. 
Przewodnicząca Rady Gminy – Radny Formela zgłosił wniosek o uchylenie § 2 a zatem 
proszę radnych o podjęcie decyzji. kto jest „za” przyjęciem wniosku? 
Głosowanie: 3 głosy „za”, 5 „przeciw”, 5 „wstrzymujących się”. 
Głosowanie nad uchwałą. 
Przy 8 głosach „za”, 2 „wstrzymującymi się”, 3 „przeciw” radni przyjęli uchwałę Nr 
VII/128/04 / w zał./. 

c) Przewodnicząca Rady Gminy   –   odczytała projekt uchwały w sprawie zawarcia 
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porozumienia z Zarządem Powiatu Gdańskiego na przejęcie zadań z zakresu 
zarządzania drogami powiatowymi.  

Opinia Komisji Gospodarczej – pozytywna – powiedział Pan Mirosław Olszewski – Zastępca 
Przewodniczącego Komisji Gospodarczej.
Głosowanie: 12 głosów „za”. 1 „wstrzymujący”
Radni przyjęli uchwałę Nr XVII/129/04 / w zał./
                   d) w sprawie  sprzedaży  nieruchomości lokalowych położonych w Pomlewie, 
wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości – odczytała Przewodnicząca Rady 
Gminy.
Opinia Komisji Gospodarczej – pozytywna. 
Głosowanie: 11 głosów „za”, 2 „wstrzymujące się”. 
Radni przyjęli uchwałę Nr XVII/130/04 / w zał./

e) w sprawie użyczenia nieruchomości zabudowanej, położonej w Nowej Wsi 
Przywidzkiej – przedstawiła Przewodnicząca Rady Gminy. 

Opinia trzech komisji: Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Gospodarczej oraz Komisji 
Kultury, Zdrowia i Sportu – pozytywna. 
Głosowanie: 11 głosów „za”, 2 głosy „wstrzymujące”. 
Radni przyjęli uchwałę Nr XVII/131/04 / w zał./ 

f) w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Pomlewie – odczytała 
Przewodnicząc  a Rady Gminy – Krystyna Podgórska.   

Komisja Gospodarcza pozytywnie rozpatrzyła projekt w/w uchwały. 
Przy 12 głosach „za” i 1 „wstrzymującym się” przyjęto uchwałę Nr XVII/132/04 / w zał./ 

g) Przewodnicząca Rady Gminy   odczytała projekt uchwały w sprawie przyjęcia 
Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Przywidz. 

W obradach sesji uczestniczyli autorzy Strategii z Biura Planowania Przestrzennego w 
Gdańsku: Pan Jaromar Łukowicz, inż. Jan Mrozewski, który jest również projektantem 
Studium i inż. Piotr Gajewski. Strategia ogólnie przedstawia cele rozwojowe Gminy, a także 
działania aby te cele osiągnąć. Jest to Strategia rozwoju samorządowego. Jest to misja gminy, 
jakie realizuje zadania gmina. Celem jest zapewnienie wszechstronnego rozwoju społeczno – 
gospodarczego (potrzeby ekonomiczne i aspiracje mieszkańców). Gmina jest to wspólnota 
samorządowa, tworzona z mocy prawa przez mieszkańców, wraz z wyznaczonymi granicami 
administracyjnymi. 
Strategia lokalizuje w strukturze społeczno – gospodarczej politykę przestrzenną gminy i 
prezentuje rekomendacje do konkretnych rozwiązań programowych oraz zasad ich 
finansowania. W niej zostały zawarte wskazówki – jakie korzyści może przynieść rozwój 
gospodarki przestrzennej, czy to w sferze podatków i opłat (renta planistyczna, opłaty 
adiacenckie). Rozwój również pociąga za sobą koszty, np. budowa dróg, wodociągów. 
Drugim elementem jest potencjał ludzki. Jest parę zadań, które Gmina musi realizować – np. 
opieka społeczna, oświata itd. W zakresie oświaty najważniejszy element – zapewnienie 
infrastruktury edukacyjnej, budowa szkoły w Przywidzu. Są to dwa elementy, które gmina 
musi zrealizować w pierwszym rzędzie. 
Dużą grupą na terenie Gminy są rolnicy, którzy musza dostosować się do nowych warunków. 
Celem Strategii jest szeroko rozumiany rozwój gminy. Same środki finansowe pochodzące z 
budżetu gminy i które obywatele posiadają, są niewystarczające. Należy sięgnąć do środków 
strukturalnych. Strategia porządkuje pewne cele rozwojowe, tworzy tzw. Lokalne Programy 
Rozwoju, które są ukierunkowane na pozyskiwanie środków pomocowych, są dopasowane do 
Narodowego Programu Rozwoju. Gmina korzystać będzie z Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 

Przewodnicząca Rady Gminy – pytała, czy radni mają pytania. 
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Radny Andrzej Rogowski – podziękował za ciekawe opracowanie. Przeanalizował Strategię 
dokładnie. Cieszy się, że w Przywidzu jest bardzo małe bezrobocie – 8%. 
Pan Jaromir Łukowicz – podziękował za współpracę urzędnikom Urzędu Gminy i członkom 
Komisji Rady. 
Przystąpiono do głosowania. 
Przy 13 głosach „za” przyjęto Strategię Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy 
Przywidz (w załączeniu uchwała Nr XVII/133/04). 

h) Pani Krystyna Podgórska   odczytała projekt uchwały w sprawie przyjęcia 
Programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla Gminy 
Przywidz na lata 2004 -2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008 – 
2011.

Pan dr hab. Maciej Przewoźniak – kierownik zespołu z Biura Projektów Projektów Wdrożeń 
Proekologicznych „PROEKO” z Gdańska opracował, wraz z zespołem, Program ochrony 
środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla Gminy Przywidz na lata 2004 – 2007 z 
uwzględnieniem perspektywy na lata 2008 – 2011. Program opracowano przy współudziale 
Urzędu Gminy Przywidz, Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim, Wydział 
Budownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 
Zespół do spraw konsultacji w/w programu powołany został przez Starostę Powiatu 
Gdańskiego. Program ten składa się z 3 części: 
 - I część – Raport o stanie środowiska; 
 - II część – Program Ochrony Środowiska; 
 - III część – Plan Gospodarki odpadami. 
Wymóg opracowania wynika z ustawy, bo bez tego Programu od przyszłego roku gminy nie 
otrzymałyby środków z Unii, czy województwa. 
Program ochrony środowiska zawiera: (w załączeniu). 
Priorytety ekologiczne: 
W każdym z czterech podstawowych zakresów problemowych, w jakich sformułowano cele 
polityki ekologicznej i kierunki działań w ochronie środowiska na obszarze gminy Przywidz, 
zidentyfikowano priorytety ochrony środowiska: (w załączeniu).  
Następnie Pan Przewoźniak przedstawił projekty realizacyjne na lata 2004 – 2007 z 
uwzględnieniem perspektywy na lata 2008 – 2011 (w załączeniu). 
Dodał, że za realizację Programu ochrony środowiska gminy Przywidz odpowiada Wójt 
Gminy. Z wykonania w/w programu Wójt sporządza co 2 lata sprawozdanie, które przedkłada 
Radzie Gminy. Program ten podlega aktualizacji nie rzadziej niż co 4 lata. 
Można założyć następującą strukturę pokrycia kosztów wdrażania Programu ochrony 
środowiska: 
 - Budżet Gminy (w tym GFOŚ i GW) – 20%; 
 - Budżet Starostwa (w tym PROŚ i GW) – 2%; 
 - Budżet Państwa – 7%; 
 - WFOŚ i GW – 20%; 
 - NFOŚ i GW – 1%; 
 - Fundusze pomocowe UE – 40%; 
 - Inne – 10%. 
Część III – Plan Gospodarki Odpadami. 
W punkcie 6 spisu treści są ujęte zadania strategiczne: 
   1) Gromadzenie odpadów  
   2) Odzysk i nieszkodliwość odpadów komunalnych 
   3) Koszty oraz harmonogram realizacji gospodarki odpadami. 
Kolejno przewodniczący komisji Rady przedstawiali opinie swych komisji do Programu 
ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla Gminy Przywidz na lata 2004 – 
2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008 – 2011: 
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1. Komisja Gospodarcza – opinia pozytywna 
2. Komisja Budżetu i Finansów – opinia pozytywna 
3. Komisja Kultury, Oświaty, Sportu i Zdrowia – opinia pozytywna. 
Radny Andrzej Rogowski – Mało jest informacji odnośnie zanieczyszczenia powietrza. 
Pan Maciej Przewoźniak – Bo nie ma pomiaru w gminie. 
Pan Tadeusz Waloch – mieszkaniec Borowiny – odnośnie środków na cele. Nie bierze się 
pod uwagę obszaru i liczby ludności. Koszt wybudowania kanalizy, czy wodociągu w 
przeliczeniu na jednego mieszkańca w gminie Przywidz jest wyższy niż np. w Pruszczu 
Gdańskim. Większe dotacje powinny być z tego tytułu z zewnątrz. 
Innych pytań nie było.  
Opinie komisji Rady do Programu były pozytywne. 
Głosowanie: 
Przy 13 głosach „za” radni uchwalili w/w uchwałę (w załączeniu Nr XVII/134/04). 
Przewodnicząca Rady Gminy – podziękowała wykonawcom za opracowanie: Strategii 
Rozwoju Gminy i Programu ochrony środowiska… .

i) w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji dla niepublicznych szkół 
działających na terenie gminy – projekt uchwały przedstawiła Przewodnicząca 
Rady Gminy 

Pan Dariusz Stasiak – przedstawił pozytywna opinię Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i 
Zdrowia. 
Uwag nie zgłoszono. 
Przystąpiono do głosowania. 
Przy 13 głosach „za” radni przyjęli uchwałę (Nr XVII/135/04 – w załączeniu). 

j) Przewodnicząca Rady Gminy –   przedstawiła projekt uchwały w sprawie trybu 
postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w 
ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dla podmiotów 
nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu 
osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania 
zleconego zadania.  

Komisja Budżetu i Finansów oraz Komisja Kultury, Oświaty, Sportu i Zdrowia 
zaakceptowały projekt w/w uchwały. 
Wójt Gminy – Innym zadaniem publicznym nie wymienionym w ustawie może być np. 
promocja i reklama gminy oraz ochrona sanitarna zwierząt. 
Głosowanie: 
Przy 6 głosach „za”, 1 „wstrzymującym” i 6 „przeciw”, projekt uchwały upadł. 

k) Przewodnicząca Rady Gminy –   przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
zmiany uchwały Nr XVI/132/2004. 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Zdrowia była 
pozytywna. 
Radny Andrzej Rogowski – prosił o komentarz prawników do w/w uchwały. 
Pan Marcin Derl  acz – Kancelaria Adwokacka w Gdańsku –   W projekcie uchwały chodzi o 
termin wejścia w życie, czy jest ona aktem prawa miejscowego. Tu zawsze mogą być 
niejasności między organem władzy a organem gminy. Dla uchwały nie ma to żadnego 
znaczenia. 
Pan Andrzej Rogowski – jak to się stało, że przeoczono te sprawę? 
Pan Marcin Derlacz – Jest to różnica interpretacyjna. Nie ma przepisu prawa, który mówi co 
jest prawem miejscowym, a co nie jest i w tym wypadku organ nadzoru jest decydującym. 
Radny Andrzej Rogowski – Pewne dokumenty podpisuje się dokładnie ich nie studiując. Ktoś 
z niedokładną starannością podszedł do swoich obowiązków. 
Innych uwag nie było. 
Przystąpiono do głosowania. 
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Przy 13 głosach „za” podjęto uchwałę Nr XVII/136/04 (w załączeniu). 
Pan Marcin Derlacz – poinformował radnych, że projekty uchwał radca opiniuje pod 
wzglądem formalno – prawnym w zakresie podstawy prawnej. 
Pan Andrzej Rogowski – A co do treści uchwały? 
 Pan Marcin Derlacz – Organem uchwałodawczym jest Rada Gminy. 
Pani Anna Kubiak – Podobna sytuacja jest w uchwale dotyczącej sieci publicznych 
przedszkoli. Niektóre gminy publikowały te uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego jako akt prawa miejscowego, ale ostatnia interpretacja Kuratora Oświaty mówi, 
że uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 
Interpretacje prawa miejscowego bywają niekiedy różne. 

l) Przewodnicząca Rady Gminy –   przedstawiła projekt uchwały odnośnie zmian 
w budżecie gminy na 2004 rok. 

Przewodniczący stałych komisji rady przedstawili pozytywne opinie swych komisji co do 
projektu w/w uchwał. 
Radny Andrzej Rogowski – Dlaczego stale rosną koszty projektu Promenady? 
Pani Maria Piotrowiak – Skarbnik Gminy – przedstawiła uzasadnienie do zmian w budżecie 
na 2004 rok (w załączeniu). 
Pani Regina Pacewicz – W planie pierwotnym mieliśmy 29 tyś. zł na Promenadę. 
Wykonaliśmy mapy sytuacyjno – wysokościowe na cały bulwar, które kosztowały 2.664 zł i 
ogłosiliśmy przetarg na cały bulwar i okazało się, że nie mamy tylu środków zabezpieczonych 
w budżecie. Przetarg unieważniono i wykonaliśmy tylko fragment przy ulicy Szkolnej i w 
wyniku przetargu kwota na dokumentację techniczną wynosi 41.336 zł. W związku z tym 
wystąpiliśmy ośrodki na dokumentację techniczną. 
Pan Andrzej Rogowski – Jaki to jest odcinek? 
Pani Regina Pacewicz – Od mostku do mostku. Tą dokumentacją objęte jest również 
oświetlenie, drogi, małe pomosty, małe pola i duże molo. 
Radny Teodor Formela – Wszystkie projekty z pierwotnego planu wieloletniego wieloletniego 
i inwestycyjnego wzrastają o 50.900 zł. Są tam cztery projekty. To tak wygląda jakby radni 
mieli tylko przyklepywać. 
Wójt Gminy – Dokumentacja techniczna na Promenadę będzie dopiero podpisana gdy radni 
uchwalą zmiany w budżecie. Jeśli nie zatwierdzicie, nie realizujemy tego zadania i 
unieważnimy umowę. 
Pan Teodor Formela – Na poprzedniej sesji uchwaliliśmy plan po zmianach i wynosił on 
8.225. 000 zł. Teraz, dzisiaj przed zmianami wynosi on 8.425.000 zł. Skąd ta róznica? 
Skarbnik Gminy – Są jeszcze dotacje celowe na zadania zlecone i zadania bieżące. Te dotacje 
wprowadzane są Zarządzeniem Wójta po stronie dochodów i  wydatków W związku z tym 
budżet się zmienia. Na następną sesję zmiany w budżecie wprowadzane Zarządzeniami Wójta 
będę przedstawiać w okresach międzysesyjnych. 
Radny Andrzej Rogowski – Podnosi się wartość Promenady, a nie było dyskusji na temat 
celowości budowy Promenady. Cały czas słyszymy Promenada i robi się pewne prace tzw. 
porządkowe za 26 tyś zł. Zakup materiałów – teraz tak się to nazywa, wcześniej nas 
informowano na sesji, że są to prace porządkowe. Widzę, że tu się robi tak, jakby fakty były 
już dokonane, a my dalej nie jesteśmy przekonani, czy te pomosty na małym jeziorze będą 
spełniać wymogi, bo to jest mały akwen. Myślę, że radni powinni być zaproszeni do Gminy, 
aby nam to wszystko naświetlić. Wywieszenie dokumentów na II piętrze nie załatwia kwestii. 
Jeśli projekt ma kosztować ok. 44 tyś zł to inwestycja może kosztować ok. 4 milionów 
złotych. Jeśli to zaczniemy a nie skończymy, to będzie to niszczeć. 
Wójt Gminy – Gdy robiliśmy koncepcję Bulwaru, to było spotkanie z wykonawcami i radni 
również byli na to spotkanie zaproszeni. Przyszło czterech radnych i część mieszkańców i 
wtedy była okazja do wyrażenia swojego zdania. Natomiast dzisiaj radni uchwalili Strategię, 
gdzie gmina idzie w kierunku rozwoju turystycznego. 
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Pan Andrzej Rogowski – Być może były takie spotkania, ale czy wszyscy radni o tym 
wiedzieli? Nie wiem czy to Urząd Gminy, czyi Przewodnicząca Rady Gminy nie zaprasza 
radnych. Była debata na temat Studium. Nie było żadnej informacji na tablicy ogłoszeń przed 
Urzędem Gminy. Żaden radny – ani z komisji doraźnej, ani z komisji stałej nie otrzymał 
informacji, że cos takiego się odbywa. Dowiedziałem się o debacie telefonicznie dzień 
wcześniej. Chcemy zwrócić uwagę, że jak są dożynki to radni są zawiadamiani listem 
poleconym. Odnośnie spotkania dotyczącego Studium czy Promenady, nie było informacji. 
Wójt Gminy – Zależy nam bardzo, aby radni aktywnie uczestniczyli w życiu gminy. 
wysyłamy informacje różne. Odnośnie Studium informacje zostały wysłane do wszystkich 
sołectw. 
Pan Andrzej Rogowski – Na tablicy nie wisiało, co potwierdziła  Zastępca Wójta. 
Pani Anna Kubiak – Po rozmowie z radnym sprawdziłam informację, czy ogłoszenie 
dotyczące Studium wisi. Ogłoszenie wisiało, co zostało odnotowane w rejestrze, od kiedy do 
kiedy dana informacja wisi na tablicy. 
Radny Andrzej Rogowski – Pani Wójt, byłem w sobotę po debacie i na tablicy nic nie wisiało. 
 - Wysłałem do Pani wójt pismo z zapytaniem 6 miesięcy temu drogą elektroniczną i do 
dzisiejszego dnia nie otrzymałem odpowiedzi, tzn. że strona BIP-u nie pracuje, e-mail do Pani 
Wójt też jeszcze nie pracuje. 
Pani Anna Kubiak – Sprawdzimy to. Czy to poszło bezpośrednio do Pni Wójt? 
Pan Andrzej Rogowski – Nie, na sekretariat@przywidz.pl. 
Pani Anna Kubiak – To dziwne, odbieramy po kilka informacji dziennie. 
Radny Teodor Formela – Wnioskuję, aby plan wieloletni, który jest zrobiony na lata do 2006 
roku zrobić na lata dalsze. Obecnie jest 7 projektów do wykonania w tym roku. Dwa projekty 
są z 2003 roku (Marszewska Kolonia – woda, Zabrsko Górne – woda). 
Wójt Gminy – Projekty będą zgłaszane w przyszłym roku do ZPORR i wykonujemy Studium 
Wykonalności, ochronę środowiska, dokumentację i czekamy na otwarcie programu. 
Przewodnicząca Rady Gminy   –   przystąpiła do głosowania nad uchwała. 
Przy 7 głosach „za”, 2 „wstrzymujących się” i 4 „przeciw” – radni przyjęli uchwałę Nr 
XVII/137/04 (w załączeniu). 
 
ad. 7 Zapytania i wnioski mieszkańców Gminy Przywidz. 
Pan Józef Kaź  mierczak –   podziękował za podjętą uchwałę odnośnie użyczenia nieruchomości 
w Nowej Wsi Przywidzkiej. W szkole w ubiegłym roku funkcjonowała świetlica 
środowiskowa. W tym roku we wrześniu byłem w GOPS-ie i pytałem się o dożywianie dzieci 
i świetlicę. Dożywianie jest, dzieci otrzymują herbatę i bułkę, a świetlica miała być. Kazano 
mi, aby w świetlicy pracowała Pani, która miała mieć kwalifikacje i świetlica będzie 
funkcjonować. Gdy przyszło do podpisania umowy, niestety okazało się, że świetlica nie 
może funkcjonować, nie wiem dlaczego? Może dlatego, że w między czasie występowaliśmy 
z pismem do GOPS-u o użyczenie lub udostępnienie sprzętu, który świetlica posiadała. W 
odpowiedzi usłyszałem, że świetlica będzie prowadzona przez Stowarzyszenie. Nikt w gminie 
ani w województwie pomorskim nie może na to udzielić odpowiedzi. Trzeba wysłać 
zapytanie do Warszawy. Czekamy na odpowiedź. Dziwi mnie fakt, że kwestia 100 – 200 zł 
miesięcznie dla nauczyciela świetlicy to taki problem. Trzeba odpowiedzi szukać aż w 
Warszawie. Ze sprzętu korzystać mają dzieci nasze. 
Pani Anna Kubiak – W obecnej chwili sytuacja ze Stowarzyszeniem wygląda w ten sposób: 
czekamy na dokumenty, które Stowarzyszenie ma dostarczyć, wtedy zostanie podpisana 
umowa użyczenia. W chwili obecnej takiej umowy jeszcze nie ma. Projekt umowy użyczenia 
nie pozwala na to, aby użyczający podużyczał pomieszczenia, które do niego należą. Tu 
będzie problem, bo świetlica środowiskowa prowadzona jest przez Komisję do spraw 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Są tu kwestie rozliczeń finansowych (energia , 
woda itp.). Dlatego jest takie stanowisko Pani Pełnomocnik Wójta ds. rozwiązywania 
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problemów alkoholowych. Nie do końca tak to wygląda jak Pan to przedstawił. 
Pan Józef Kaź  mierczak –   Nie chciałem mówić o szczegółach. Gdy pytałem o świetlicę na 
początku to powiedziano mi, że mam zebrać ludzi i zrobić świetlicę. Szkoła jest dla 
środowiska, dla wszystkich.  Myślę, że jest to wybieg. Dla mnie on stał się troszeczkę jasny, 
gdy zapoznałem się ze składem osobowym komisji alkoholowej. 
Pan Zbigniew Zarach – mieszkaniec Przywidza – 1) Czy w budżecie na 2005 rok znajduje się 
wniosek dot. wykonania oświetlenia przy zjeździe ulicy Skarpowej na drogę Przywidz – 
Egiertowo? 
 - 2) 27 sierpnia 2004 r. zostało skierowane do Pani Wójt pismo, a właściwie skarga na pracę 
dyrektora GOK-u Pana Tomasza Karkockiego dotyczące uregulowania wynagrodzenia za 
pracę. Do dnia dzisiejszego nie ma odpowiedzi. 
 - 3) Prosi o odpowiedź pisemną – kiedy będzie zrealizowana umowa, którą zawarł z Gminą 
w dniu 27 czerwca 2001r. na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do działki Nr 285/1 w 
Przywidzu. 
Wójt Gminy – 1) Wniosek odnośnie oświetlenia przeanalizujemy. 
 - 2) Pismo – skarga na dyrektora GOK-u przekazane zostało do Komisji Kultury, Oświaty, 
Sportu i Zdrowia. Wnioskodawcy tego pisma złożyli wniosek o wyciągnięcie konsekwencji. 
Mamy już opinię prawną w tym zakresie i udzielimy odpowiedzi. 
 - 3) Udzielimy również pisemnej odpowiedzi. 
Radny Dariusz Stasiak – Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Zdrowia – 
Otrzymaliśmy to pismo, ale co komisja w tej sprawie może zrobić. To nie jest kompetencja 
Rady. 
 
ad 8 Wnioski i oświadczenia radnych. 
Pan Teodor Formela – Odpowiedzi powinny być udzielane w terminie. 
Radna Joanna Zdrojewska – Związki Zawodowe Pracowników Oświaty złożyły wiosną 
pismo w sprawie ponownego negocjowania układu zbiorowego dla pracowników oświaty. Do 
tej pory nie mamy odpowiedzi. Czekamy. 
Pani Krystyna Podgórska – odczytała pismo od Stowarzyszenia Producentów Producentów i 
Dziennikarzy Radiowych, dotyczące kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” z udziałem 
młodych ludzi z gminy Przywidz. 
Pan Dariusz Stasiak – wnioskował o szerszą informację dotycząca Promenady, bo czuje się 
niedoinformowany. 
Wójt Gminy – Wcześniej było takie spotkanie, na które przyszło tylko kilku radnych, ale 
możemy zorganizować ponownie takie spotkanie. 
 
ad. 9 Przewodnicząca Rady Gminy zakończyła obrady XVII zwyczajnej Sesji Rady Gminy, 
dziękując obecnym za przybycie. 

Na tym protokół zakończono. 
Protokołowała: Gabriela Pożoga Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Podgórska  
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