
Protokół Nr 18/04
z obrad XVIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Przywidz

w dniu 3 grudnia 2004r.

Obradom XVIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Przywidz przewodniczyła Pani Krystyna 
Podgórska – Przewodnicząca Rady Gminy Przywidz.
Przywitała radnych, sołtysów, gości zaproszonych, PaniąWójt Gminy, radnych powiatu, 
przedstawicieli z Biura Planowania oraz pracowników Urzędu Gminy.
Sesję rozpoczęto o godzinie 1530  a zakończono o godz. 1900 .
Przewodnicząca Rady Gminy – na podstawie listy obecności stwierdziła prawomocność 
obrad.
Lista obecności radnych w załączeniu.
Radni nieobecni:

1. Joanna Zdrojewska
2. Andrzej Rogowski

13 radnych było obecnych.
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. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:  

a/ określenia w drodze regulaminu zasad wynagradzania nauczycieli szkół        
    prowadzonych przez Gminę Przywidz,
b/ ustalenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze lub
    specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia
    z opłat, jak również trybu ich pobierania,
c/ przyjęcia „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 
   Gminy Przywidz”,
d/ zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,
e/ ustalenia stawek opłat za zajęcie 1m2  pasa drogowego dróg gminnych na terenie
    gminy Przywidz,
f/ ustalenia taryf za pobór wody z wodociągów gminnych oraz za odprowadzenie 
   ścieków do urządzeń gminnych.
g/ określenia stawek czynszu najmu za lokale użytkowe w gminie Przywidz,
h/ określenia stawek czynszu dzierżawnego za lokale użytkowe – ośrodki
    wypoczynkowe,
i/  określenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące własność gminy,
j/  sprzedaży nieruchomości położonych w Trzepowie, w Borowinie i w Miłowie
    wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości,
k/ sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej, położonej w Marszewskiej 
    Górze, wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości,
l/  określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów,
ł/  określenia stawek podatku od środków transportowych w gminie Przywidz,
m/ ceny skupu żyta,
n/ wysokości podatku leśnego,



o/ opłaty prolongacyjnej,
p/ określenia wysokości stawek opłaty miejscowej, terminu płatności i sposobu
   jej poboru,
r/ określenia wysokości stawek opłaty targowej,
s/ określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
t/ szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostki organizacyjnej jaką
   jest Urząd Gminy w Przywidzu z tytułu należności pieniężnych oraz udzielania 
   innych ulg w spłacie tych należności oraz wskazania do tego upoważnionego organu
u/ zmian w budżecie gminy Przywidz na rok 2004.

       5. Zapytania i wnioski mieszkańców Gminy Przywidz.
       6. Wnioski i oświadczenia radnych.
       7. Zakończenie obrad.
Wójt Gminy – wnioskowała o wycofanie z porządku obrad pkt 4t . Projekt w/w uchwały trafi 
na obrady następnej sesji Rady Gminy.
W/w wniosek radni przyjęli jednogłośnie.
„Za” przyjęciem porządku obrad głosowało 13 radnych.
ad.1b Radni bez uwag, jednogłośnie przyjęli 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./
Przewodnicząca Rady Gminy – przywitała Przewodniczącego Rady Powiatu Gdańskiego 
Pana Cezarego Bieniasza- Krzywiec.
Radni nie zgłosili pytań do informacji Pani Wójt.

ad.3. Interpelacje radnych – wolne wnioski.
Radny Mirosław Olszewski – kiedy będzie realizowany plan zimowego odśnieżania dróg?
Wójt Gminy – wszyscy sołtysi otrzymali plan zimowego odśnieżania.
Radni Zygmunt Stencel – złożył interpelacje na piśmie dot. ścieżek rowerowych, braku wody 
w Nowej Wsi, świetlicy w szkole, oświetlenia. / w zał./
Wójt Gminy – otrzyma radny odpowiedź na piśmie. Dodając powiedziała, że tydzień temu w 
Nowej Wsi Przywidzkiej było zebranie wiejskie, na którym wyjaśniano powyższe sprawy.
Ścieżki rowerowe funkcjonują od roku. W planie budżetu na 2005 rok są zarezerwowane 
środki na ścieżki rowerowe.
Pan Adam Maruszak – pracownik zajmujący się turystyką w Urzędzie Gminy – ścieżki 
rowerowe będą realizowane wspólnie z Nadleśnictwem w 2005r.
Radny Stencel – sąsiednia gmina ma oznakowane ścieżki rowerowe w inny sposób. Na 
tabliczkach jest rower a także ciągnik. 
Pani Regina Pacewicz – kierownik gosp. kom. – jakość wody w Nowej Wsi jest dobra,jest 
badana przez SANEPID. Są problemy w dostawie ciągłości wody. Studnia Nr 2 w Starej 
Hucie w tej chwili jest nieczynna. Zrobiono badania geofizyczne wody, dokumentację 
techniczną tego ujęcia i w projekcie budżetu na 2005 rok są środki na pogłębienie tej studni.
Radny Zygmunt Stencel – mi chodzi o Nową Wieś.
Pani Pacewicz – Gmina opracowała koncepcję rozwiązania gospodarki wodnej na terenie 
gminy. W myśl tej koncepcji, część ujęć będzie likwidowana. Będziemy bazować na 3 
ujęciach, aby zmniejszyć koszty eksploatacji. W związku z czym będziemy wyłączali stare, 
nierentowne hydrofornie. Tak się stało z ujęciem w Nowej Wsi i w Blizinach. Aby wykonać 
ujęcie wody w Nowej Wsi. Musielibyśmy zwrócić się do Zakładów Energetycznych o 
wydanie warunków technicznych przyłącza energetycznego, które zostało odłączone na 
radnego wniosek / było tam przebicie/.  Należałoby wymienić odzielażacze. ten problem 
rozważono, gdy w Nowej Wsi była przerwa w dostawie wody. Pani geolog stwierdziła, że 
nakłady na rekonstrukcję studni i uruchomienie ich byłoby znacznie większe niż te 80 tys. zł.



Szczegółowo wyjaśnię na piśmie. 
- odnośnie hydrantów – okazało się, że zostały zgłoszone hydranty przy posesji Państwa 
Brylowskich. Nie wiem czy celowo, został Urząd Gminy wprowadzony w błąd, ponieważ w 
tym rejonie nie ma sieci wodociągowej. Państwo Brylowscy w momencie budowy wodociągu 
przez Pana Stencla Edmunda, który zaproponował P. Brylowskim wspólną budowę 
wodociągu. Państwo Brylowscy nie wyrazili zgody i na dzień dzisiejszy nie mają wody.
Nie możemy montować hydrantu, tam gdzie nie ma sieci.
- oświetlenie – Zakład Energetyczny w Kartuzach pomimo trzykrotnej interwencji nie usunął 
awarii.
Przewodnicząca Rady Gminy – poprosiła o zabranie głosu Przewodniczącego Rady Powiatu .
Pan Cezary Bieniasz- Krzywiec – poprosił o pytania od radnych.
Radny Eustachy Kalinowski – w projekcie budżetu Powiatu na 2005 rok ujęto remont drogi 
Przywidz – Blizny. Na ile to zadanie jest realne.
P  rzewodniczący Rady Powiatu –   jest to realne na 100%. Remont drogi będzie bardzo 
kosztowny i będziemy się starać o pieniądze unijne. W projekcie budżetu ujęto zadanie i jeśli 
Rada Powiatu przyjmie budżet, to zadanie będzie realizowane.

ad.4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:  
a/  dot. określenia w drodze regulaminu zasad wynagradzania nauczycieli szkół 
prowadzonych przez Gminę Przywidz 
Przewodnicząca Rady Gminy - przedstawiła projekt w/w uchwały.
Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Zdrowia – Pan Dariusz Stasiak- wyraził 
pozytywną opinię swej komisji.
Uwag radni nie wnieśli.
Głosowanie
Przy 13 głosach ‘za” podjęto uchwałę Nr XVIII/138/04. / w zał./

b/   dot. ustalenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze lub 
specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak 
również trybu ich pobierania.
Opinie Komisji Gospodarczej, Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Kultury, Oświaty…, 
były pozytywne.
Jednogłośnie radni przyjęli w/w uchwałę. / w zał.  uchwała Nr XVIII/139/04/ 

c/  w sprawie przyjęcia „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Przywidz”- odczytała projekt uchwały Pani Krystyna Podgórska .
Opinie stałych komisji rady:
Komisja Gospodarcza – opinia pozytywna / 5 głosy „za” i 2 „wstrzymujące”/
Komisja Doraźna ds. Studium – opinia pozytywna / 4 głosy „za”/
Radny Wojciech Etmański   –   wnioskował o rozwiązanie komisji doraźnej na następnej sesji 
Rady.
Radny Jan Sikorski – czy studium jest podstawą do uchwalenia planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy? Czy wszystko musi być w planie co jest w studium?
Głos zabrał Pan Jaromar Łukowicz – z Biura Planowania Przestrzennego – rola studium, 
który nie jest przepisem gminnym jest inna niż plan. Sposób działania studium w czasie jest 
również różne. Studium opracowane jest na ok. 15 lat. Studium przewiduje pewien proces 
rozwoju przestrzennego. Plan zagospodarowania przestrzennego obowiązuje tak długo aż się 
go nie uchyli. Nie ma potrzeby aby  od razu dla  każdego terenu rozwojowego  sporządzać 
plan. Tereny rozwojowe nie oznaczają, że ma być tam zabudowa mieszkaniowa. Plan 
zagospodarowania przesądza o ostatecznym kształcie.



Podczas wyłożeniu studium, można zgłaszać uwagi. Takich uwag zgłoszono 102. Nie 
uwzględniono 7 uwag, ze względów ekologicznych, bądź  ułożenie względem drogi, 
niezgodne z przepisami. Były to wnioski nie do przyjęcia.
Przewodnicząca Rady Gminy   –   zainteresowani otrzymają odpowiedzi dot. wniosków – czy 
wnioski zostały przyjęte lub nie albo w części.
Pan Jaromar   Łukowicz  –   wyłożenie Studium przez Wójt Gminy jest to ustosunkowanie się do 
wniosków mieszkańców. Po wyłożeniu napłynęły wnioski i rozpatrywaliśmy je. Listę można 
przyjąć jako całość.
Radni rozpatrzyli  Wykaz uwag zgłoszonych  na podstawie art.11 pkt 11 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do wyłożonego  projektu 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przywidz 
zgodnie z załącznikiem i podtrzymano stanowisko Wójta Gminy.
Głosowanie nad uchwałą
Przy 12 głosach „za” i 1 „wstrzymującym się”, radni przyjęli uchwałę Nr XVIII/140/04 . / w 
zał./
  
d / –Przewodnicząca Rady Gminy odczytała uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii 
dróg gminnych.
Wójt Gminy – projekt uchwały został przygotowany , gdyż wynika z ujednolicenia numeracji 
dróg w Województwie Pomorskim.
Opinie Komisji:
Komisja Gospodarcza – opinia pozytywna / 6 głosów „za”
Komisja budżetu i finansów – opinia pozytywna / projekt uchwały został przyjęty 
jednogłośnie/
Komisja Kultury, Oświaty, Sportu i Zdrowia –  opinia pozytywna / jednogłośnie/.
Uwag radni nie wnieśli.
Przy 13 głosach „za” przyjęto uchwałę Nr XVIII/141/04 . / w zał./

e / Pani Krystyna Podgórska – przedstawiła uchwałę  w sprawie ustalenia stawek opłat za 
zajęcie  1m kw. pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Przywidz.
Pan Mirosław Olszewski – wnioskuje o odrzucenie projektu uchwały, gdyż stawki za zajęcie 
pasa drogowego są za małe, śmieszne a będzie to dużym utrudnieniem dla mieszkańców. 
Również  opłata ta będzie kolejnym podatkiem dla mieszkańców. Ile środków straciliśmy w 
ubr. z tego tytułu?
Wójt Gminy – na wprowadzenie uchwały pozwala nam ustawa. Wszystkie gminy 
wprowadzają stawki za zajęcie pasa drogowego. To są jakieś pieniądze dla gminy.
Radny Wojciech Etmański – popiera wniosek Pana Olszewskiego, gmina Przywidz nie należy 
do gmin przedsiębiorczych.
Pa  n Przybycień –   gmina musi dać pozwolenie za zajęcie pasa drogowego, to musi być opłata. 
Należy tę sprawę uporządkować. Uważa, że radni powinni podjąć taką uchwałę.
Wójt Gminy – w przypadkach awarii nie płaci się za zajęcie pasa drogowego. Żadne dochody 
gmin nie są śmieszne pomimo, że są małe.
Radny Olszewski – w ubr. ile straciliśmy z tego tytułu, myślę, że były to śmieszne kwoty. Nie 
patrzmy na inne gminy, bo inne gminy mają np. bankomaty, neostradę itd. 
Pani Pacewicz – w jednym miesiącu w tym roku wydaliśmy 5 zezwoleń- 1 zezwolenie dla 
Energetyki i 4 zezwolenia dla osób prywatnych. My również płacimy dla Zarządu Dróg 
Wojewódzkich za zajęcie pasa drogowego.
Opinie komisji :
Komisja Gospodarcza – opinia pozytywna
Komisja Budżetu i Finansów  - wnioskowała o uchylenie tej uchwały. 



Komisja Kultury, Oświaty … - opinia pozytywna.
Głosowanie  nad wnioskiem radnego Olszewskiego
Kto z radnych jest za odrzuceniem uchwały – pytała Pani Krystyna Podgórska.
Głosowanie
Przy 4 głosach „za”, 1 „wstrzymującym się” i 8 „przeciw” wniosek upadł.
Głosowanie nad przyjęciem uchwały
9 głosów „za” i 4 „przeciw”.
/ w zał. uchwała Nr XVIII/142/04/ 

 f/ Przewodnicząca Rady Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia taryf za 
pobór wody z wodociągów gminnych oraz za odprowadzenie ścieków  do urządzeń 
gminnych.
Komisje Rady wnioskowały o obniżenie stawki za pobór wody i za odprowadzenie ścieków 
do kwoty  : za pobór 1m3  do kwoty 1,65 zł, z ujęcia zmechanizowanego do kwoty 1,14 zł
za odprowadzenie ścieków – 2,29 zł, ścieki dowożone - -1,67 zł.
Wzrost stawek o inflację.
Głosowanie nad stawkami wody i ścieków.
Przy 12 głosach „za” i 1 „przeciw” przyjęto w/w stawki.
Głosowanie nad uchwałą
Przy 12 głosach „za” i 1 „przeciw” przyjęto uchwałę Nr XVIII/143/04 / w zał./
 

g/ Pani Krystyna Podgórska – odczytała projekt uchwały  w sprawie określenia stawek 
czynszu najmu za lokale użytkowe w gminie Przywidz.
Wójt Gminy – czynsz za wynajem lokali użytkowych został przeszacowany w stosunku do 
roku 2004 o 3%.
Komisje Rady bez uwag zaakceptowały w/w projekt uchwały.
Przy 13 głosach „za” radni przyjęli uchwałę Nr XVIII/144/04. / w zał./ 

h/ Przewodnicząca Rady Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia stawek 
czynszu dzierżawnego za lokale użytkowe – ośrodki wypoczynkowe.
Komisje Rady wnioskowały, aby w § 1 pkt 1 opłata za dzierżawę gruntu pod ośrodkami 
wypoczynkowymi wynosiła 0,31 zł, czyli wzrost o inflację.
Radni przyjęli w/w stawkę jednogłośnie.
Głosowanie nad uchwałą
Przy 13 głosach „za” przyjęto uchwałę Nr XVIII/145/04 / w zał./
 
i/Pani Krystyna Podgórska - odczytała  projekt uchwały w sprawie określenia stawek czynszu 
dzierżawnego za grunty stanowiące własność gminy.
Bez uwag komisje Rady zaakceptowały projekt w/w uchwały.
Radni uwag nie wnieśli
Przy 13 głosach „za” przyjęto  uchwałę./ w zał. Nr XVIII/146/04/. 

j/ Przewodnicząca Rady Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie sprzedaży 
nieruchomości  położonych w Trzepowie , w Borowinie i w Miłowie wchodzących w skład 
gminnego zasobu nieruchomości.
Projekt w/w  uchwały uzyskał akceptacje Komisji Gospodarczej.
Radny Wojciech Etmański –  Do działki w Trzepowie nie ma drogi dojazdowej.
Wójt Gminy -  działkę wydzielimy i wyznaczymy drogę dojazdową.
Głosowanie nad uchwałą.



Przy 13 głosach  „za” podjęto uchwałę Nr XVIII/147/04 / w zał./

k/ Przewodnicząca Rady Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie sprzedaży 
nieruchomości w drodze bezprzetargowej, położonej w Marszewskiej Górze, wchodzącej w 
skład gminnego zasobu nieruchomości.
Opinia Komisji Gospodarczej była pozytywna.
Głosowanie
Radni jednogłośnie przyjęli w/w uchwałę. / w zał. uchwała Nr XIII/148/04/

l/ Pani Krystyna Podgórska – odczytała projekt uchwały w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od posiadania psów.
Opinie komisji Rady do w/w uchwały były pozytywne.
Radni jednogłośnie bez uwag przyjęli w/w uchwałę. / w zał. uchwała Nr XVIII/149/04/

ł/ Przewodnicząca Rady Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia stawek 
podatku od środków transportowych w gminie Przywidz.
Komisja Gospodarcza zaakceptowała w/w projekt uchwały.
Komisja Budżetu i Finansów wysunęła wniosek aby  dla rolników , którzy nie prowadzą 
działalności gospodarczej i posiadają samochody o ładowności o masie całkowitej powyżej 
3,5 ton do użytku własnego obniżyć stawkę podatku o 50%. 
Wójt Gminy – powyższe zwolnienie nie może być zapisane w uchwale, gdyż jest to 
zwolnienie podmiotowe i dotyczy określonej grupy mieszkańców. Rada może dokonać 
zwolnień przedmiotowych.
Radny Stasiak – czy rolnik może zwrócić się o rozłożenie na raty płatności?
Wójt Gminy – tak
Głosowanie nad uchwałą
Przy 13 głosach „za” przyjęto uchwałę Nr XVIII/150/04 / w zał./

m/ w sprawie ceny skupu żyta.

Radny Mirosław   Olszewski   wyszedł.
Przewodniczący Rady Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie ceny skupu żyta.
Komisja Gospodarcza zaproponowała  obniżenie ceny skupu żyta . z kwoty 37,67 zł do kwoty 
35,70 zł. 
Komisja Budżetu i Finansów wnioskowała o obniżenie ceny skupu żyta  do kwoty 34,57 zł.
Radny Formela – powinniśmy przyjąć stawkę podwyższoną o inflację.
Przewodnicząca Rady Gminy – ponieważ są dwie wersje ceny skupu żyta, przegłosujemy 
wniosek Komisji Budżetu i Finansów
Głosowanie
Przy 6 głosach „za”, 1 „wstrzymującym się” i 5 „przeciw” przyjęto cenę skupu żyta w 
wysokości 34,57 zł.
Głosowanie nad uchwałą
Przy 7 głosach ‘za” i 5 „przeciw” przyjęto uchwałę Nr XVIII/156/04

n/ w sprawie wysokości podatku leśnego.
Projekt uchwały nie był głosowany, gdyż Rada podtrzymała stanowisko z ubr.
o/ Pani Krystyna Podgórska - - przedstawiła projekt uchwały w sprawie opłaty 
prolongacyjnej.
Opinie komisji do w/w projektu były pozytywne.



Głosowanie
Przy 12 głosach „za”, przyjęto uchwałę Nr XVIII/151/04 /w zał./

p/ Przewodnicząca Rady Gminy – odczytała projekt uchwały w sprawie określenia wysokości 
stawek opłaty miejscowej, terminu płatności i sposobu jej poboru.
Komisje Rady jednogłośnie podniosły stawkę w § 1 do kwoty 1,20 zł
Głosowanie
Przy 12 głosach „za” radni przyjęli uchwałę Nr XVIII/152 /04 / w zał./

r/ Przewodnicząca Rady Gminy   –   przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia 
wysokości stawek opłaty targowej.
Komisje wnioskowały o podwyższenie opłaty targowej do kwoty 12 zł.
Komisja Gospodarcza wnioskowała o wprowadzenie zapisu w § 2 w brzmieniu:” ustala się 
wielkość stoiska do 16m2   „ 
Głosowanie nad wnioskami komisji.
Przy 12 głosach „za” przyjęto w/w wnioski.
Głosowanie nad uchwałą.
Przy 12 głosach „za” radni przyjęli uchwałę Nr XVIII/153/04 / w zał./

s/ Pani Krystyna Podgórska – przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od nieruchomości.
Komisje Rady zaakceptowały powyższy projekt uchwały bez uwag.
Głosowanie nad uchwałą.
Jednogłośnie radni podjęli uchwałę Nr XVIII/154/04 / w zał./

t/ Pani Krystyna Podgórska – odczytała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 
2004 rok.
Komisje Rady pozytywnie zaopiniowały projekt w/w uchwały.
Uzasadnienie zmian do budżetu przedstawiła Pani Maria Piotrowiak – Skarbnik Gminy.
Uwag nie wniesiono.
Głosowanie
Przy 12 głosach „za” podjęto w/w uchwałę /w zał. uchwała Nr XVIII/155/04/

ad. 5 Zapytania i wnioski mieszkańców Gminy Przywidz.
Pan Hubert Dey – sołtys Marszewa   –   na sesji Rady nic się nie mówi o drogach gminnych.
To do sołtysów mieszkańcy mają pretensje o sytuacje na  drogach. 
Radna Kazimiera Mallek – nie jest prawdą co mówi sołtys. Wielokrotnie na komisjach Rady 
sprawy dróg były poruszane.
Wójt Gminy –problem dróg jest bardzo ważny. Kilka dni temu było spotkanie z sołtysami, na 
który omawiane były sprawy dróg. Sołtysi mieli wskazać miejsca składowania piasku do 
posypywania dróg.
Radny Teodor Formela – czuje się obrażony, gdyż 2 dni temu na komisji rozmawiano na 
temat dróg, o planie na przyszły rok, min. o tym, środki przydzielone dla wsi Przywidz nie są 
wykorzystane. Pozostało 11 tys. zł.
Pan Janusz Kalinowski – zwrócił się do Przewodniczącego Powiatu – skrzyżowanie dróg: 
droga wojewódzka z drogą powiatową w Jodłownie. Na rozjeździe drogi brakuje ok.15m2 

asfaltu.
2/ droga powiatowa Roztoka –Jodłowna . Zjazda z Jodłowna do Marszewskiej Góry – są tam 
rury ściekowe, które należy oczyścić bo się zapchały. Stoi woda po deszczu.
3/ budynek po b. szkole w Marszewie- drzwi są powyrywane.



Sołtys Wiesław Spisak – dzieci ze szkoły w Pomlewie nie maja znaków odblasków.
2) Rada Gminy powinna podjąć uchwałę zobowiązującą mieszkańców do założenia 
liczników.
3/ W pobliżu Liceum Ogrodniczego w Pruszczu Gdańskim jest sąd. Młodzieży zabrano 
internat. Czy lokalizacja sądu będzie zmieniona? – pytanie do Przewodniczącego Rady 
Powiatu.
Pan Lucjan Kotyński – radny Powiatu Gdańskiego – na ulicy Łokietka jest słup, ale brakuje 
lampy.
Pani Stanisława Holza – sołtys Suchej Huty   –   czy w planie budżetu powiatu na 2005 rok ujęto 
pobocze drogi Borowina – Guzy?
Pan Tadeusz Waloch – mieszkaniec Borowiny – po drodze Trzepowo – Piekło Górne jeździ 
ciężki sprzęt z drewnem. Pojazdy te powodują, że nasze domy drżą.
Usprawnić organizację planu odśnieżania dróg.
Pan Eustachy Kalinowski – radny Powiatu Gdańskiego – w Jodłownie prostuje się zakręt i 
kierowcy zwiększają prędkość.
2) odnośnie odśnieżania – jak firma odśnieża, za jakie pieniądze i w jaki sposób jest 
rozliczana?
Są drogi gminne – kto ich będzie odśnieżał?
Wójt Gminy – Firma MAROL z Przywidza wygrała przetarg na odśnieżanie dróg.
W I-wszej kolejności odśnieżane są drogi osiedlowe potem wiejskie.
Pan Labuda – mieszkaniec Przywidza -  jak wygląda sprawa sypania dróg? Sołtysi nie znają 
warunków technicznych specyfikacji.
Pani Pacewicz – w przypadku nie wywiązania się z warunków umowy na wykonawcę 
nakłada się kary umowne.
Wójt Gminy – Sporo uwag wpłynęło od mieszkańców odnośnie odśnieżania.
Przeprowadzono z wykonawcą rozmowę. Został pouczony o konsekwencjach z tytułu nie 
wywiązywania się z umowy .
Przewodniczący Rady Powiatu – sprawy zgłaszane odnośnie dróg zostaną zgłoszone.
20) Sąd w Pruszczu Gdańskim będzie przeniesiony do byłego budynku  Cukrowni.
Wójt Gminy – możemy mieszkańców zobligować do założenia liczników.
2) odnośnie drogi w Jodłownie. Przekazano tereny do Nadleśnictwa. Odbyło się spotkanie z 
marszałkiem Biernackim. 100 tys. zł mamy obiecane  na remont chodnika w Przywidzu. 

Pani Anna Kubiak – Zastępca Wójta Gminy -  co roku klasy I-wsze otrzymują światełka 
odblaskowe.
Pani Przewodnicząca Rady Gminy – poinformowała, że najbliższa sesja Rady odbędzie się w 
dniu  21.12 lub 22.12. Będzie to sesja wyjazdowa w Pomlewie Polewie Kozim Grodzie.

ad.7. Pani Krystyna Podgórska – zakończyła obrady XVIII zwyczajnej sesji Rady Gminy, 
dziękując wszystkim za przybycie.

Na tym protokół zakończono.
Protokółowała: G. Pożoga

Przewodnicząca
Rady Gminy Przywidz
Krystyna Podgórska

   


