
Protokół Nr 24/05
z obrad XXIV zwyczajnej sesji Rady Gminy Przywidz

w dniu 31 maja 2005r.

Obrady sesji rozpoczęto o godz. 16-tej a zakończono o godz. 19-tej.
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Andrzej Przybycień dokonał otwarcia XXIV sesji Rady
Gminy stwierdzając na podstawie listy obecności prawomocność obrad.
15 radnych było obecnych
Listy obecności w załączeniu.
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad:    

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

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

3. Interpelacje radnych
- wolne wnioski.

      4.  Zapytania i wnioski mieszkańców Gminy Przywidz.
      5.  Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

1) zmian w Statutach Sołectw,
2) udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Pomorskiego na 
    remont nawierzchni chodnika ul. Gdańska w Przywidzu, Gm. Przywidz.
3) zmiany budżetu Gminy Przywidz na 2005 rok,
4) zmiany uchwały Nr XIX/172/2004 Rady Gminy Przywidz z dnia 22.12.2004r.
   o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu obrębu wsi Przywidz,
5) uchwalenia „Regulaminu kąpieliska gminnego w Przywidzu”
6) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
    w Przywidzu za 2004 rok.
7) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Przywidzu
    za 2004 rok.
8) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej 
    w Przywidzu za 2004 rok.

       6. Uzupełnienie składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
       7. Wnioski i oświadczenia radnych.
       8. Zakończenie obrad.  

Czy są uwagi do porządku obrad- pytał Pan Andrzej Przybycień.
Radni uwag nie zgłosili, wobec tego Przewodniczący Rady poinformował, że radna Kazimiera
Mallek wycofała swoją rezygnację z prac komisji rewizyjnej i zaproponował wykreślenie pkt
6 z porządku obrad.
Głosowanie nad w/w zmianą
Jednogłośnie radni przyjęli w/w zmianę.
Przewodniczący Rady Gminy – wnioskował o wprowadzenie  do porządku obrad projektu
uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy, która dot. zaspokojenia potrzeb lokalowych
Rady Gminy. Proponuje projekt uchwały wprowadzić do pkt5 ppkt 2 a ppkt 3 będzie ppkt 4
itd.
Kto jest za wprowadzeniem w/w projektu uchwały?
Głosowanie:
Za – 9
Przeciw- 2
Wstrzymujące - 4 



  Głosowanie nad porządkiem obrad z poprawkami.
Za – 15

Ad.1b Przyjęcie protokółu z ostatniej sesji Rady Gminy Przywidz.

Czy są uwagi do protokółu? – pytał Pan Andrzej Przybycień
Nie zgłoszono.
Głosowanie nad przyjęciem protokółu z ostatniej sesji Rady
Za – 15

Ad. 2 Informacja Wójta z wykonania podjętych uchwał i działalności w okresie
międzysesyjnym. 
Wójt Gminy – przedstawiła informację z wykonania podjętych uchwał i działalności w
okresie międzysesyjnym / międzysesyjnym zał./
Pytania i uwagi

1) Radny Mirosław Olszewski –   na którym odcinku wyremontowano drogę Polewo –
Kozia Góra?

2) Wójt Gminy -    Panie Radny, nieuważnie Pan słuchał, mówiłam, że przygotowano
postępowanie przetargowe.

3) Radny Teodor Formela –   nie słyszałem w informacji o spotkaniu z wykonawcą
kanalizy, a dzisiaj mija termin zakończenia prac. Są 4 studzienki do wjazdu na
ośrodek wypoczynkowy i jadąc samochodem, nie można ich ominąć . Wystają ponad
pół metra nad drogą. Ulica Spacerowa i Jeziorna – co z tym będzie? Kiedy wykonawca
to zrobi?

4) Wójt Gminy -    mamy jutro spotkanie z prezesem EKOMEL-u Spotkanie miało odbyć
się w piątek, ale ze względu na tragiczny wypadek w firmie, termin przesunięto na
jutro.

5) Radny Andrzej Rogowski –   na jaką sumę umorzono 1 podatek rolny?
6) Wójt Gminy –   nie pamiętam dokładnie, ale chyba ok. 300 zł.
7) Radny Andrzej Rogowski –   nie usłyszałem z Pani relacji nic na temat wykonania

tablicy informacyjnej o różnych ciekawostkach, jakie w Przywidzu będą się odbywać.
Przed sesją miałem telefon od wykonawcy, czy mogę przystąpić do tego
przedsięwzięcia. Zaoferował mi opłatę za to przedsięwzięcie. Ponoć zlecenie zostało
już wydane. 

8) Pani Katarzyna Elwart –    z ofertą zwróciła się firma „Wiktoria”. Urząd ma wskazać
miejsce na postawienie takiej tablicy , na której ma być plan miejscowości Przywidz.
My partycypować w kosztach jako gmina nie będziemy, tylko przedsiębiorcy, których
będzie reklama. W zamian firma oferowała wykonanie tablic na kąpielisku gminnym
bezpłatnie.

9) Radny Andrzej Rogowski –   czy podpisaliście z nimi umowę . Co będzie jak nie będzie
tych zleceniodawców?

10) Pani Katarzyna Elwart –   w tej chwili nie jest podpisana umowa. Oni się orientują, czy
będzie taka ilość chętnych, aby im się to opłacało.

11) Radny Andrzej Rogowski –   ja mam informacje inną od pracownika, który mówi, że
zlecenie jest.     

12) Pani K.   Elwart – nie ma zlecenia. Oni dzisiaj dopiero przyjechali do nas.

 Ad.3.Interpelacje radnych- wolne wnioski.
1)      Radny Andrzej Rogowski –   składam wniosek o poparcie złożonego odwołania od

opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. opinii komisji rewizyjnej  w sprawie
absolutorium dla Wójta Gminy za 2004 rok złożonego do Kolegium RIO. Komisja



rewizyjna po sesji absolutoryjnej debatowała nad złożonym wyjaśnieniami Wójta i nad
naszymi spostrzeżeniami zawartymi w opinii, która została przekazana do RIO. Po
debacie, komisja rewizyjna 3 głosami „za” i 1 przeciw podjęła uchwałę, że
odwołujemy się od opinii RIO.
Przewodniczący Rady Gminy – poddał pod głosowanie w/w wniosek.
Za- 8 
Przeciw – 6
Wstrzymujące – 1

2)      Radny Wojciech Etmański –   z jakich działów Rada Gminy zdjęła środki w budżecie?
Uczestnicząc w zebraniach wiejskich w Borowinie i w Trzepowie usłyszałem, że nie
mogą być budowane wiaty, bo Rada zdjęła środki, gdzieś tam chodnik nie będzie
budowany, bo Rada zdjęła środki . W Borowinie tak samo, chodnik nie może być
robiony, bo Rada zdjęła środki. W takim razie proszę o odpowiedź ustną a potem
pisemną.

3)      Wójt Gminy –   Pan radny był na spotkaniu i dlaczego tego pytania nie zadał. Na
propozycje radnych musieliśmy budżet ograniczyć min. jedna z propozycji była taka,
że bierzemy środki z postawienia nowych wiat, bo trzeba było szukać oszczędności w
budżecie. Jeśli chodzi o chodnik, to z czego można było zabrać pieniądze, jak to jest
droga powiatowa?

4)      Radny Wojciech Etmański-   dlatego się pytam, bo wypowiedź na zebraniu była
nieprecyzyjna. W błąd zostało wprowadzone społeczeństwo.

5)      Radny Jan Sikorski –   nie przypominam sobie takich inwestycji, aby miały być
budowane  w Trzepowie czy Borowinie. Nie rozumiem o co tutaj chodzi.

6)      Radny Wojciech Etmański –   na zebraniu usłyszałem z ust p. Podgórskiej, że Rada
zdjęła środki. Również nici takiego sobie nie przypominam  ii dlatego byłem
zaskoczony, gdyż Rada takich decyzji nie podejmowała. Społeczeństwo zostało
wprowadzone w błąd.

7)      Radna Krystyna Podgórska –   Nie mogłam wypowiadać czegoś, czego nie było. Tak
jak powiedziała Pani Wójt, nie było mowy o chodniku, bo to jest droga powiatowa. 
To z sali padła propozycja aby w Borowinie i Trzepowie wykonać chodnik, na co Pani
Wójt odpowiedziała, że to nie jest w dyspozycji Wójta, bo jest to droga powiatowa.

8)      Radny Wojciech Etmański –   są tu sołtysi z Borowiny i Trzepowa i słyszą, że to jest
nieprawda.

9)      Radny Mirosław Olszewski –   Urząd Gminy złożył laborat jako odpowiedź na wnioski
radnych. Moim zdaniem są to chęci , wizja dofinansowania gminy. Proszę o
rozdzielenie informacji na działy , że dofinansowano zadania. Z tego wynika, że
otrzymaliśmy bardzo dużo środków z Urzędu Marszałkowskiego i z funduszy
unijnych . A wiem, że niektóre sumy jeszcze nie dotarły. Proszę o rozdzielenie tego na
to co już otrzymaliśmy i na to co chcemy otrzymać i czego nie otrzymaliśmy.

10)      Radny Andrzej Rogowski –   radni prosili o informację na jakie zadania otrzymano
dotacje, a nie plany, bo my znamy plany. Nas interesuje zestawienie ile  funduszy
pozyskano na dane zadania i zrealizowano z tych funduszy.

11)      Wójt Gminy –   możemy państwu zrobić jeszcze dokładniej. Mamy napisane jaka jest
wartość szacunkowa zadania, na co to jest, jakie jest dofinansowanie drugiej strony.W
każdym moimi sprawozdaniu była informacja o pozyskanych środkach. Przedstawiona
przez nas informacja, wydaję mi się, że jest komunikatywna.

12)      Przewodniczący Rady –   chodziło o wnioski z funduszy unijnych na inwestycje. Jest
tam SAPARD w Kierzkowie – 150 tys. zł , jest droga w Starej Hucie i do Koziej Góry
i jest dach. Poza tym żadnych innych inwestycji nie ma. Jest ujęta kwota prawie 1 mln
zł, której prawie wcale nie otrzymaliśmy. Jest kwota na Pomlewo ok. 20 tys. zł, której



tez nie otrzymaliśmy. Chodziło o rozdzielenie tego co faktycznie otrzymaliśmy, a tego
co nie otrzymaliśmy, możemy tylko wiedzieć dla informacji.

13)      Radny Zygmunt Stencel –   otrzymałem pismo od Pani Wójt dot. czyszczenia działki Nr
68, bardzo dobrze i po 4 dniach otrzymał pismo również mój syn o czyszczenie działki
nr 68.Chcę wiedzieć, gdzie taka działka jest o takim numerze. Bardzo chętnie będę ją
czyścił. Na końcu obydwu pism straszy się Policją. Dzisiaj byłem w Urzędzie,
czekałem 1,5 godziny aby tę sprawę wyjaśnić i nie wyjaśniłem, bo kierownik był
zajęty.

14)      Przewodniczący Rady Gminy –   byłem świadkiem tej sytuacji i faktycznie tak było.
Również starałem się dostać do Pana Grzegorza Stanglewicza, który miał przyjść za
pół godziny, potem za godzinę . Jedną sprawę z trudem załatwiliśmy. Pan Stencel nie
został załatwiony.

15)      Wójt Gminy –   jak nie ma Pana kierownika to zawsze jest osoba zastępująca. Niestety
dzisiaj Pan Kierownik był umówiony z kilkoma wykonawcami  miał wizje
lokalne.Mogli Państwo iść do mojego zastępcy i sprawa by była załatwiona. Nie
można przyjść do Urzędu i wykrzykiwać, wymuszać pierwszeństwo, że jesteście
państwo radnymi i macie być załatwieni od ręki.

16)      Radny Zygmunt Stencel –   ja nie wykrzykiwałem, stałem grzecznie w kolejce i
czekałem.

17)      Radny Teodor Formela –   ile jest projektów i na jakie miejscowości – chodzi o
dokumentację na wodociągi? Czy radni mogą się zapoznać z dokumentacjami.

18)      Wójt Gminy -    na komisji gospodarczej Pan takiego pytania nie zadał. Pan jest często
w Urzędzie i może się Pan zapoznać z dokumentacją.Był Pan na zebraniu w
Marszewie i tam dokładnie była omawiana dokumentacja.

19)      Radny Teodor Formela –   czy jest projekt techniczny na wodociąg Marszewo, na
Zabrsko Górne. Te pytania zadałem, do dzisiaj nie mam odpowiedzi. Wiem, że jest na
Marszewską Kolonię i Piekło Górne.

20)      Wójt Gminy –   projekt dotyczy 4 miejscowości tj. Ząbrsko Górne, Marszewska
Kolonia ok. 4 km i Piekło Górne i Trzepowo. Zapraszamy Państwa na godzinę 13-tą ii
pokażemy Państwu cały projekt. Został on złożony w dniu 28 kwietnia do SPOR-u
Okres oczekiwania jest do 3 miesięcy i wówczas dowiemy się czy przejdzie przez
ekspertów.           

       21 Radny Mirosław Olszewski – komisja gospodarcza wnioskowała o zaciągnięciu
kredytu na opracowanie planów przestrzennych niektórych miejscowości. Jak ta sprawa
wygląda?
       22) Wójt Gminy – dzisiaj Rada podejmie uchwałę o zmianach w budżecie.Na komisji
gospodarczej zostały wytypowane miejscowości, dla których w pierwszej kolejności
będziemy robić plany zagospodarowania przestrzennego. Są to miejscowości: Pomlewo,
Jodłowno, Marszewo, Michalin, Trzepowo, Borowina i część Przywidza. Procedura
przetargowa jest przygotowywana. Przetarg będzie ogłoszony po podjęciu uchwały, wówczas
będziemy mogli zaciągnąć kredyt.

Ad.4. Zapytania i wnioski mieszkańców Gminy Przywidz.

1) Pan Andrzej Steege –   mieszkaniec Klonowa Dolnego – w związku z tym, że komisja
rewizyjna odrzuciła wniosek RIO mam parę pytań.

2) Pan Andrzej Przybycień –   myślę, że nie będziemy Panu tutaj odpowiadać. Proszę
złożyć pytania na piśmie. Może Pan zadać jedno pytanie związane ze sprawami
podstawowymi.

3) Pan Andrzej Steege –   zadałem pytanie Panu Rogowskiemu miesiąc temu i Pan obiecał
odpowiedzieć mi na piśmie i nie otrzymałem odpowiedzi do dnia dzisiejszego.



Pytałem się czy Pan Rogowski zapoznał się z raportem z RIO. Pan Rogowski
odpowiedział, że nie. O ile mi wiadomo, Państwo złożyliście wniosek do Prokuratury
na którym złożono 8 podpisów. Jak to się ma do tego? Czy Pan Rogowski wszystko w
ciemno podpisuje? 

4) Przewodniczący Rady Gminy –   radni opinię RIO otrzymali bezpośrednio przed sesją,
bo wpłynęła w ostatniej chwili.

5) Pan Steege –   Pan Rogowski odpowiedział mi na poprzedniej sesji, że nie zna jeszcze
opinii RIO. A panowie złożyli wniosek do Prokuratury, gdyż uważaliście, że jest
niewiarygodna 

6) Radny Andrzej Rogowski –   zapoznałem się z opinią RIO w trakcie sesji, a do
Prokuratury złożyliśmy wniosek nie związany z opinią RIO, tylko z badaniem przez
komisję rewizyjną tematów i orzekliśmy najlepiej będzie jak sprawę zbada
Prokuratura i Nadzór Budowlany. To są dwie różne rzeczy.

7) Pan A.   Steege – jakie instytucje są zwolnione z wynajmu sali w Gimnazjum?
8) Wójt Gminy –   wydaję mi się, że nie powinny być żadne zwolnione, skoro Pani

dyrektor zarządziła, że wszyscy partycypują w kosztach.
9) Pan Steege –   jakie były wpływy w styczniu z wynajmu Sali?
10) Przewodniczący Rady Gminy –   proszę zwrócić się na piśmie. Nie mamy czasu na

Pana prywatne śledztwo. Rozumiem Pana intencję i żeby tego nie ciągnąć, spróbuję
odpowiedzieć. Sala gimnastyczna jest do godziny 18-tej zadarmo dla uczniów z terenu
gminy pod warunkiem , że jest fachowa opieka w tym czasie, bez względu czy to jest
Towarzystwo Sportowe, czy UKS. Taką odpowiedź ma Pan na piśmie. To są dzieci,
które są pod opieką nauczyciela.W/g mojej wiedzy żadnej innej sytuacji nie ma.
Wszystkie grupy formalne czy nieformalne chcąc wynająć lokal muszą podpisać
umowę. Płacą za lokal 21 zł netto, 25 zł brutto za godzinę.

11) Wójt Gminy –   chciałam powiedzieć, że Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie korzystało
tutaj z lokali w Gimnazjum i nie uiściło żadnej opłaty. Bywa często, że nasi radni na
sesjach zamieniają się w mieszkańców. Dlaczego mieszkańcy nie zadają pytań do
radnych, tylko do Urzędu.

12) Radny Wojciech Etmański –   jako Stowarzyszenie Kaszubsko – Pomorskie
skorzystaliśmy zadarmo z sali, ale mieliśmy spotkanie opłatkowe, gdzie zaproszeni
byli radni i sołtysi. Dorzuciliśmy się do Sztandaru w kwocie 250 zł.

13) Pan Andrzej Przybycień –   są sytuacje, że były spotkania emerytów, są sesje Rady
Gminy, takie sporadyczne spotkania nie są odpłatne.

14) Pan Hubert Dey-   przez długie lata melioracje rowów były wykonywane przez
rolników. Są miejsca, gdzie rowy nikt nie czyści i ten obowiązek chyba spada na
gminę. Kto to będzie robił. Chodzi mi o rów główny, który przebiega przez
Marszewską Górę i wpada do Reknicy za Smuczyńskim. Jest to na granicy sołectwa
Marszewo i Jodłowno.  
Jak wygląda sprawa dróg gminnych, wiejskich .Skarpy się obsuwają. W tej chwili
powstają nowe siedliska i właściciele na swój koszt wytyczają drogi gminne. Czy oni
muszą wytyczać na swój koszt? Takie są przypadki. Jeśli Urząd wydaje pozwolenia to
powinien zapewnić dojazd.

15) Pan Andrzej Przybycień  - czy to pytanie było dla Wójta czy do Rady?
Przyjmę pytanie na siebie dot. czyszczenia rowów. Spróbuję tę sprawę wyjaśnić.

16) Wójt Gminy –   na piśmie odpowiemy odnośnie dróg.
17) Pan Tadeusz Wolach-   czy jest to formalno-prawne odwołanie. Przed chwilą Wysoka

Rada uchwaliła, aby odwołać się od opinii RIO. Czy wiadomo na jakie punkty? Na
wszystkie punkty chyba nie, bo część wniosków komisji rewizyjnej, RIO potwierdziła 

18) Przewodniczący Rady Gminy –   to jest słuszna uwaga. Sytuacja była taka, że termin
odwoławczy był krótki. Komisja rewizyjna odwołała się. Każdy punkt po punkcie



analizowała komisja. Odwołanie było dość obszerne. Odwołanie już poszło. To był
wniosek popierający prawo do odwołania komisji rewizyjnej. RIO nie zajęła
stanowiska.

19) Radny Andrzej Rogowski –   komisja rewizyjna zauważyła, że RIO nie ustosunkowała
się do wszystkich tematów jakie poruszyła komisja. Tylko wybiórczo podjęła tematy i
myśmy jeszcze raz punkt po punkcie studiowali wniosek i opinię RIO i na tej
podstawie odwołaliśmy się.

20) Przewodniczący Rady Gminy –   to odwołanie jest do wglądu w biurze Rady.
21) Pani Anna Kubiak –   Zastępca Wójta- kto powinien odwołać się od opinii RIO. Czy na

pewno komisja rewizyjna?
22) Przewodniczący Rady –   ma Pani biuro prawne i może się Pani pytać.
23) Pani Anna Kubiak –   ale ja jako mieszkaniec pytam się i czy mogę prosić o odpowiedź.
24) Przewodniczący Rady Gminy –   Pani tutaj jest jako Zastępca Wójta. Odpowiedź Pani

otrzymała przy głosowaniu. Wniosek podpisał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i
Przewodniczący Rady i Rada dzisiaj ten wniosek poparła. Mieliśmy specjalnie zwołać
sesję, aby debatować nad odwołaniem?

25) Radny Dariusz Stasiak –   w sprawozdaniu przedstawionym przez Panią Wójt, wynika,
że rozmawiała Pani w Starostwie w sprawie naprawy szkód na drogach po zimie.
Kiedy są przewidziane naprawy dróg wiejskich i gminnych?

26) Wójt Gminy –   ogłoszony jest przetarg na utrzymanie dróg gminnych , do 15.06. będzie
rozstrzygnięcie przetargu i tydzień na podpisanie umowy i mamy 2 miesiące na
reperowanie dróg. Wcześniejszy jest termin niż w ubr.

27) Pan Stanisław Poniatowski -   mieszkaniec Przywidza – zgłosił wniosek, aby
zawiadomienia o sesji wisiały na słupach ogłoszeniowych.
2) wniosek do komisji kultury, oświaty, sportu i zdrowia i pozostałych radnych. Jeżdżę
jako sędzia na mecze po całym województwie pomorskim i wszystkie szkoły i boiska
wyglądają inaczej niż nasz teren koło szkoły . 3 lata tutaj urzędujecie i omawiacie
sprawy ważne dla gminy.Myślę, że dla młodzieży powinniście poświęcić 1
posiedzenie i coś z tym fantem należy zrobić. Za rok kończy się kadencja i coś na
pamiątkę dla młodzieży pozostawić po sobie.

        28) Przewodniczący Rady Gminy -    wczoraj ogłoszono kontrakt wojewódzki i
podejmujemy kolejną próbę zdobycia pieniędzy . Myślę, że wspólnie z Panią Wójt.
      29) Wójt Gminy – tak się składa, że jutro mam spotkanie z Panem Biernackim na temat
boiska .
Przewodniczący ogłosił 10 minutową przerwę.

Po przerwie przystąpiono do omawiania kolejnych punktów obrad.

Ad.5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmian w Statutach Sołectw
Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w Statutach
Sołectw. / w zał./
Pani Wójt Gminy – w wyjaśnieniu powiedziała, że zgodnie z art.35 ust.3 pkt 5 ustawy o
samorządzie gminnym nadzór nad działalnością jednostki pomocniczej sprawują: Rada
Gminy i Wójt Gminy . W Statutach sołectw był zapis, że nadzór sprawuje tylko Rada,
dlatego należy uzupełnić zapis.
Opinie komisji tj. budżetu i finansów oraz komisji gospodarczej do projektu w/w uchwały
były pozytywne.
Radny Mirosław Olszewski – do tej pory Rada Gminy proponowała sołtysom płace, teraz
może Pani Wójt.



Wójt Gminy – myślę, że znajdą się środki dla sołtysów i na najbliższej sesji przedstawię
propozycję. Organem nadzorującym musi być Wójt i jego pracownicy, chociażby ze
względu na wpływy z podatków jakie wpłacają sołtysi.
Głosowanie nad w/w uchwałą.
Za- 14
Wstrzymujący – 1
Przeciw – 0
Rada Gminy Przywidz przyjęła uchwałę Nr XXIV/223/05 w sprawie zmian w Statutach
Sołectw. / w zał./

2) Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił projekt uchwały  w sprawie zmian w
Statucie Gminy Przywidz.

Autorem uchwały jest Przewodniczący Rady przy współpracy prawników.
W uzasadnieniu Przewodniczący powiedział, że od początku jak został Przewodniczącym
rady, lokal Rady Gminy został  zajęty przez komisję kontrolujące.Nie mamy jak pracować,
gdzie się spotykać, gdzie organizować posiedzenia komisji. Praca w małym
pomieszczeniu jest niemożliwa. Wystosowałem pismo do Pani Wójt i otrzymałem
odpowiedź  podtrzymującą ten stan rzeczy. Potem poszedłem jeszcze na rozmowę do Pani
Wójt i jeszcze raz próbowałem negocjować sprawę tego lokalu, podając propozycję, że
możemy inny lokal otrzymać na II piętrze w pokoju, gdzie urzęduje raz czy dwa razy w
tygodniu Pan od przetargów. Pani Wójt na tę propozycję również nie wyraziła zgody. To
była podstawowa przyczyna złożenia tego wniosku.
Wójt Gminy – moje stanowisko do projektu tej uchwały jest negatywne. Jeśli Państwo
podejmiecie tą uchwałą to zdezorganizuje ona pracę całego Urzędu. Pomieszczenie to jest
największe w budynku . Odbywają się tam śluby, szkolenia, odbywają się komisje i
spotkania radnych, przetargi. W momencie, gdy Państwo podejmiecie taką uchwałę, że
tylko do dyspozycji Rady, to wydaje mi się, że to jest nieporozumienie. Poza tym Rada nie
może w sposób władczy decydować o tym co należy do kompetencji Wójta. Ten rok jest
wyjątkowo urodzajny w kontrolę. Jest to siódma kontrola w naszym Urzędzie. Regionalna
Izba Obrachunkowa przychodzi raz na 4 lata. Zajęła lokal, gdyż kontrolują 3 panie i
sprawdzają masę dokumentów, które rozkładają na stołach ii przez cały czas trwania
kontroli korzystają z nich. Nie ma takiej możliwości aby tym Paniom udostępnić inny
lokal, gdyż się nie zmieszczą. Przewodniczący zwrócił się z pismem do mnie o lokal
zastępczy i odpisałam, że jeśli będą przychodzić petenci, to Pani G.Pożoga opuści na ten
czas biuro. Komisje mogą obradować w GCI oraz w moim gabinecie, gdy będzie wolny.
Jeśli chodzi o pokój, gdzie urzęduje Pan od zamówień publicznych, to również nie ma
możliwości, gdyż wróciła P. Podyma i musieliśmy przenieść P. J.Spychalską. jeśli radnym
nie odpowiada GCI, czy mój gabinet, mogą obradować w GOK-u. Jest to krótki okres
czasu kontroli. Oni są tylko ok. 3 miesięcy. Musimy wszyscy borykać się z tym
problemem. Pracownicy mają ograniczone urlopy, zrozumcie to Państwo. W innych
gminach po ludzku podchodzi się do problemu. Jeśli Państwo podejmiecie taką uchwałę,
nie będzie ona dobra, będzie destruktywna dla pracy Urzędu.
Radna Krystyna Podgórska-  ja mam niepokój  jeśli chodzi o § 1 do zapisu ..”wyłącznej
dyspozycji Rady Gminy..” Jest to o tyle niezręczne, że istotnie zakłóci pracę Urzędu.
Kontrole nie są każdego dnia w Urzędzie, trwają od do, zapowiedziane wcześniej bądź nie
zapowiedziane. Uważam, że można nauczyć się tolerować obecność władz
kontrolujących.
Mam pytanie do  Przewodniczącego Rady – czy projekt uchwały był poddany pod obrady
jakiejkolwiek komisji?
Pan Andrzej Przybycień-  nie był poddany, tylko konsultacjom z radnymi.



Radna Krystyna Podgórska – jako zarzut dla mnie jako  Przewodniczącej Rady Gminy
postawił mi Pan zarzut, bo to Pan to wyartykułował, iż podrzucam Państwu „na strażaka”
projekty uchwał  z którymi radni nie są w stanie się zapoznać. „Na strażaka” nie
podrzucałam projektów uchwał. One  były zawsze poddane pracy komisji, przynajmniej
jednej komisji, mimo, że porządek obrad został wysłany, ale jeszcze przed sesją komisja
się zebrała. Zarzucił Pan, że nie ma uzasadnienia, bo przy Statutach Sołectw, uzasadnienie
zostało skopiowane i przy kopertowaniu Pani, która pomagała nie dopięła uzasadnienia.
Pan to mi postawił jako zarzut. Czy czuje się pan w porządku wobec mnie, rzucając nam
„na strażaka” projekt uchwały, która w gruncie rzeczy jest uchwałą dla uchwały.
Proszę Państwa, wnioskuję o wyjęcie z zapisu treści uchwały słowo ..”wyłącznej..”
Pozostawić do dyspozycji rady gminy.
Radny Jan Sikorski – wszystkie dokumenty dot. projektów uchwał, radni powinni
otrzymać ok. 7 dni wcześniej. Chcę prosić o to, aby Pan Przewodniczący prawa się
trzymał. Przed chwilą Pan powiedział, że zaciągnął Pan opinii radców prawnych, więc
proszę o odczytanie opinii Kancelarii Prawnej z dnia 30.05.2005r.
Przewodniczący Rady Gminy -  odczytał 2 opinie Kancelarii Prawnej. Pierwszą z dnia 25
maja 2005r. i drugą opinię z dnia 30 maja 2005r. / w zał./
Dodał, że obie opinie różnią się tzn. kwestionują to co Pani Krystyna powiedziała. My
uważamy ,że Rada powinna mieć wyłączność przynajmniej do jednego lokalu, żeby mieć
siedzibę, a prawnicy i Pani Krystyna twierdzą, że możliwe to jest w wybranych dniach i
godzinach. Póki co nie ma ani godzin ani wybranych dni.
Radny Jan Sikorski – w związku z powyższym z opinią radców z dnia 30.05.2005r.
składam  wniosek o wycofanie projektu powyższej uchwały z obrad dzisiejszej sesji do
przedyskutowania w komisjach Rady.
Przewodniczący Rady Gminy – Pana wniosek jest daleko idący, a Pani Krystyny mniej
radykalny. Należy przegłosować jako pierwszy wniosek Pana Sikorskiego.
Radna Krystyna Podgórska -  w kolejności zgłoszenia wniosku powinno być
przegłosowane.
Pan Marcin Derkacz – Kancelaria Prawna – daleko idący wniosek, najpierw powinien być
przegłosowany.
Radna Krystyna Podgórska – uważam, że gdyby Rada przyjęła uchwałę bez wyrazu
„wyłącznej”, to w gruncie rzeczy nie ograniczamy kompetencji Pani Wójt co do
dyspozycji jako gospodarza obiektu. Choć jestem przekonana, że ta uchwała jest zbędna.
Radny Teodor Formela – co się stało z książką zajmowania sali? Zawsze można było
zarezerwować salę posiedzeń. W tej chwili nie ma gdzie się spotkać.
Przewodniczący Rady – próbowałem dojść z Panią Wójt do kompromisu, ale nie udało się
tego osiągnąć.
Pani Anna Kubiak – Zastępca Wójta – do tej pory, gdy odbywały się jakieś kontrole, to
kontrolujący wychodzili o godzinie 14-tej czy 15-tej i mogliśmy z tej sali korzystać.W
chwili obecnej, Panie pokój zamykają na klucz i mają do tego pełne prawo. Stąd powstał
problem. Niedawno były 3 kontrole naraz i pracownicy musieli przemieszczać się z
pokoju do pokoju. Możemy zaproponować pomieszczenia GOK-, czy szkoły.
Radny Teodor Formela – jak to się stało, że tyle kontroli w jednym czasie. O terminie
kontroli powiadamia się jednostkę.
Pani Anna Kubiak – niektóre kontrole zawiadamiają na piśmie o terminie kontroli a
Państwowa Inspekcja Pracy, NIK, wchodzą kiedy chcą.
Przewodniczący Rady Gminy – Rada Gminy nie jest pośrednią organizacją w gminie. Jest
jakby najwyższą władzą stanowiącą w gminie.  Jeden lokal dla Rady powinien w gminie
się znaleźć. Te wszystkie tutaj tłumaczenia , dla mnie są niezrozumiałe.



Wójt Gminy – w takim razie Panie Przewodniczący, który lokal Pan widzi. Moi
pracownicy na dzień dzisiejszy też nie mają odpowiednich warunków pracy. Najlepszą
sprawą byłoby dobudowanie jeszcze jednego skrzydła do budynku Urzędu.
Przewodniczący Rady- rozumiem, że jesteśmy tutaj zbędną organizacją i domagamy się
czegoś nadzwyczajnego.
Radny Dariusz Stasiak – Przewodniczący ma godziny pobytu wyznaczone i dni. W tym
czasie mogłoby się jakieś pomieszczenie w Urzędzie  znaleźć. Natomiast komisje zbierają
się po południu i chyba się zmieszczą w pomieszczeniach Urzędu, i wówczas nie
potrzebna by była ta uchwała.
Radny Andrzej Rogowski – otrzymaliśmy pismo z Urzędu, że wszelkie posiedzenia
komisji powinny odbywać się w godzinach pracy Urzędu.
Przewodniczący Rady Gminy – czy są jeszcze jakieś pytania? 
Nie było.
Przewodniczący Rady Gminy – poddał pod głosowanie wniosek radnego Sikorskiego aby
projekt uchwały zdjąć z porządku obrad.
Kto za przyjęciem wniosku.?
Za – 7 głosów
Przeciw – 8 głosów
W/w wniosek upadł.
Następnie przegłosowano wniosek radnej Krystyny Podgórskiej o wyrzucenie z treści
uchwały w § 1  słowo „wyłącznej”
Za – 6 głosów
Przeciw – 7 głosów
Wstrzymujące – 2 głosy.
W/w  wniosek upadł.
Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian w Statucie Gminy.
Za – 8 głosów
Przeciw – 7 głosów.
Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XXIV/224/05 w sprawie zmian w Statucie Gminy. / w
zał./
Radna Krystyna Podgórska – brawo,brawo dla Pana Zaspokoił Pan chciejstwo i
wszystkich Państwa. Składam wniosek formalny, aby Pani Wójt złożyła zapytanie w
formie uchwały  
Ad.5.3 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa
Pomorskiego na remont nawierzchni chodnika ul. Gdańska w Przywidzu, Gm.
Przywidz.
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy.
Uwag do w/w projektu nie zgłoszono.
Opinie komisji budżetu i finansów oraz komisji gospodarczej były pozytywne.
Głosowanie nad w/w uchwałą.
Za -15 radnych.
Rada Gminy Przywidz przyjęła uchwałę Nr XXIV/ 225/05 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Samorządowi Województwa Pomorskiego na remont nawierzchni chodnika ul.
Gdańska w Przywidzu.

Ad.5.4. w sprawie zmiany budżetu Gminy Przywidz na 2005 rok.
Pani Maria Piotrowiak – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie
zmian w budżecie gminy na 2005 rok wraz z uzasadnieniem. Dodała, że w planie rocznym
zadań inwestycji na 2005 rok nastąpiły zmiany. Otrzymaliście Państwo radni  Plan na
początek roku zgodnie z uchwałą budżetową i zmiany do dnia dzisiejszego.
w dziale rolnictwo i łowiectwo – w między czasie dokonano następujących zmian:



- zrezygnowano z zakupu 2 agregatów pompowych w Ząbrsku Górnym i Koziej Górze   
Zmian dokonano na wniosek kierownika referatu inwestycji i gospodarki komunalnej.
- w zadaniu zakup agregatów do przepompowni w Przywidzu ul. Jesionowa zgodnie z
uchwałą było 5 tys. zł dokonano zwiększenia o kwotę 13 tys. zł Plan po zmianie wynosi
18 tys. zł.
- w zadaniu naprawa nawierzchni chodnika po wykonaniu kanalizacji w Przywidzu, na
wniosek kierownika referatu inwestycji i gospodarki komunalnej zwiększono środki na
projekt zamienny i mapy do tego projektu zamiennego w wysokości 4.500 zł. 
- 25 tys. zł na wykonanie dokumentacji technicznej wodociągu Błotnia – Olszanka,
- w turystyce – wykonanie przyłącza energetycznego – 2,5 tys. zł.
- w dz. Administracja publiczna – zwiększenie o 4 tys. zł na zakup programów
komputerowych. Innych zmian nie dokonano.
Radny Teodor Formela – dlaczego na dokończenie tej kanalizy gmina musiała ponieść
koszty projektu zamiennego? Dlaczego nie zakupiono agregatów do Koziej Góry i
Ząbrska Górnego?
Pan Józef Siedlewicz – inspektor ds. dróg – dot. środków na projekt zamienny. Firme
EKOMEL dokładnie wyliczyła, to jest wszystko w dokumentach. Za utrudnienia zrobiła
kawałek chodnika na ul. Uhlenberga. Na projekt zamienny i mapy musieliśmy wyłożyć
pieniądze. To była obu pólna zgoda 
Radny Andrzej Rogowski – badając w komisji rewizyjnej dokumenty na przetarg budowy
kanalizy III i IV etap, natknęliśmy się na zlecenie na wykonanie projektu zamiennego
kanalizy III i IV etapu. Kwota była chyba 1600 zł.
Pan J. Siedlewicz – Projekt zamienny myśleliśmy, że się da radę zrobić na starych
podkładach geodezyjnych . Starostwo odrzuciło nam stare podkłady i zleciło nam
wykonanie aktualnych podkładów.
Radny A. Rogowski – projekt kanalizy III i IV etapu na starych podkładach jest nieważny.
Nie można było go uzgodnić.
Pan J. Siedlewicz – projekt, który jest kontynuacją jest cały czas ważny.
Odpowiem na piśmie. Powiatowe Biuro  

Radny A. Rogowski – Powiatowe  Biuro Geodezji zorientowało się, że jest bałagan i
należy zrobić to dobrze, żeby funkcjonowało na przyszłość.
Wójt Gminy – uzupełniła, że to nie jest wina Urzędu tylko Starostwa.
Radny Teodor Formela – cała ta kanalizacja, przetarg, projekty – nieładnie pachnie.
Przewodniczący Rady Gminy – ta sprawa jest zgłoszona do Nadzoru i czekamy na jej
rozstrzygnięcie.
Radny Joanna Zdrojewska – Pan  Formela pytał o agregaty.
   Pan Stanglewicz   – odpowiem na piśmie.
Radny Andrzej Rogowski – dlaczego nie może Pan odpowiedzieć?
Pan Stanglewicz – wodociągami zajmuje się Pani Latowska i jej nie ma na sesji. Aby
odpowiedź była rzeczowa i pełna, odpowiemy na piśmie.
Przewodniczący rady – myślę, że Radzie powinien odpowiadać Wójt, Zastępca Wójta ,
Skarbnik, chyba, że Pani Wójt sceduje na kogoś.
Wójt Gminy – jak są komisje i pracownicy, to możecie Państwo zadawać im gro pytań.
Zadajecie Państwo pytania tak szczegółowe, że może tylko odpowiadać kompetentny
pracownik. Jeśli chodzi o agregat na ul. Jesionowej- za mała była kwota zaplanowana.
Aby dobrze wykonać agregat na jesionowej musieliśmy zwiększyć środki.
Radny Teodor Formela – proszę nie mieć do mnie pretensji. Na komisji pytałem się o ten
problem i tę kwotę 4.750 zł. Pytałem się o agregaty. Nikt nie udzielił mi odpowiedzi.
Byłem na komisji budżetu i finansów również nikt nie udzielił mi odpowiedzi. Dopiero
odpowiedź uzyskałem na dzisiejszej sesji.



Przewodniczący rady gminy – zabrakło środków na agregat w Przywidzu i środki
przesunięto z zakupu agregatów w Ząbrsku i Koziej Górze. Najlepiej niech odpowiada
gospodarz.
Wójt Gminy – na wszystkie pytania szczegółowo nie jestem w stanie udzielić odpowiedzi.
Przewodniczący rady Gminy – czy są jeszcze uwagi do projektu uchwały?
Radny Andrzej Rogowski – Rogowski jakich urządzeń korzysta domek na plaży, aby był
tam prąd?
Wójt Gminy – na to pytanie już wcześniej odpowiadaliśmy. Jest zrobione prowizoryczne
przyłącze, które nie wystarcza potrzebom w momencie jak odbywa się większa impreza.
Chcemy zrobić to przyłącze prawidłowo z dokumentacją techniczną.
Radna Joanna Zdrojewska – pytała o wodociąg Błotnia – Olszanka .
Wójt Gminy – odbyło się kilka spotkań w miejscowości Olszynka. 14 mieszkańców nie
ma wody wożą ją w pojemnikach. Jest teraz możliwość podłączenia tych mieszkańców do
nowo budowanego wodociągu w Błotni. Mamy wykonać dokumentację techniczną. Mamy
wstępną zgodę Wójta Gminy Trąbki Wielkie, że możemy do tego wodociągu się
podłączyć. Długość tego wodociągu – ok. 3 km i mieszkańcy wyrazili chęć partycypacji w
kosztach budowy tego wodociągu. 
Przewodniczący Komisji budżetu i finansów – wyraził pozytywną opinię komisji do
projektu uchwały , choć przy pewnych wątpliwościach
Przewodniczący komisji gospodarczej – wyraził pozytywną opinię swej komisji do
projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
Przewodniczący Rady Gminy – Kto jest za przyjęciem uchwały?
Za- 15 radnych.
Rada Gminy Przywidz  przyjęła uchwałę Nr XXIV/226/05 w sprawie zmian w budżecie
gminy Przywidz na 2005 rok. / w zał./

Ad.5.5. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/172/04 Rady Gminy Przywidz z dnia
22.12.2004r. o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu obrębu wsi
Przywidz.
Przewodniczący Rady Gminy – odczytał projekt w/w uchwały.
Uwag radni nie wnieśli.
Opinie komisji budżetu i finansów oraz komisji gospodarczej były pozytywne.
Kto za przyjęciem w/w uchwały
Za – 15 głosów.
Rada Gminy Przywidz przyjęła uchwałę Nr XXIV/227/05 / w zał./

Ad.5.6. w sprawie uchwalenia „Regulaminu kąpieliska gminnego w Przywidzu”  
- odczytał projekt powyższej uchwały Przewodniczący Rady Gminy.
Opinia komisji kultury, oświaty, sportu i zdrowia była pozytywna.
Komisja Gospodarcza wnosiła o poprawki do Regulaminu.
Pan Jerzy Migas – przewodniczący komisji gospodarczej przedstawił poprawki do
regulaminu:
1) w pkt 2 po słowie kąpielisko dopisać „strzeżone”
2) w pkt 11 – wykreślić pierwszy myślnik,
3) w pkt 11  trzeci myślnik otrzymuje brzmienie: wprowadzania psów na teren kąpieliska

Przewodniczący Komisji budżetu i finansów – komisja zapoznała się z poprawkami komisji
gospodarczej i przyjęła je.
Głosowanie nad poprawkami
Za – 15 radnych
Przewodniczący Rady Gminy – kto jest za przyjęciem uchwały z poprawkami?



Za- 14
Wstrzymujący – 1.
Rada Gminy podjęłą uchwałę Nr XXIV/ 228/05 w sprawie Regulaminu kąpieliska gminnego
w Przywidzu. / w zał./

Ad.5.7. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Przywidzu za 2004 rok.
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Wójt Gminy – 16.05 zebrała się  Rada Społeczna GZOZ. I pozytywnie przyjęła sprawozdanie.
Są na plusie, choć niewielkim.
Pan Dariusz Stasiak – komisja kultury, oświaty, sportu i zdrowia przyjęła pozytywnie
sprawozdanie GZOZ za rok ub.
Uwag nie wniesiono.
Głosowanie
Za – 15 
Rada Gminy Przywidz przyjęła uchwałę Nr XXIV/229/05 / w zał./

Ad.5.8. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka
Kultury w Przywidzu za rok 2004.
Przewodniczący Rady Gminy – projekt uchwały nie był opiniowany formalnie na
posiedzeniach komisji, tylko skonsultowany z radnymi. Na podstawie rozmów wprowadzamy
projekt uchwały pod obrady sesji.
Radni uwag nie wnieśli.
Pan Andrzej Przybycień – odczytał projekt w/w uchwały.
Kto za przyjęciem w/w uchwały.
Głosowanie:
Za- 14
Przeciw- 1
Rada Gminy Przywidz przyjęła uchwałę Nr XXIV /230/05 w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego GOK w Przywidzu za 2004 rok. / w zał./
Pan Marcin Derlacz – Kancelaria Prawna – wskazał, że projekt uchwały zgodnie ze Statutem
powinien być zaopiniowany przez komisję. Chcę aby radni mieli tego świadomość.
Przewodniczący Rady – rozważaliśmy taką możliwość, aby przerwać obrady sesji i przejść do
sali obok i wydać opinię do projektu uchwały. Ale co to za różnica czy my wydamy opinię
tutaj na sali, czy obok?
Pan M. Derlacz – i tak rozstrzygnie to organ nadzorczy, ale należy pamiętać o tym, że statut
jest prawem. 
Przewodniczący Rady Gminy – projekty uchwał wpłynęły już w trakcie trwania komisji
budżetu i finansów, po posiedzeniach komisji oświaty i komisji gospodarczej. Wprowadziłem
do porządku sesji, gdyż zakładałem, że przed sesję zbierze się jeszcze komisja. Nieoficjalnie
przedyskutowałem to ze wszystkimi radnymi i nikt nie miał przeciw wskazań. Uznałem to za
opinię. Formalnej opinii nie ma. Możemy w tej chwili przerwać obrady i udać się na
posiedzenie komisji, albo przełożyć możemy na następną sesję. Jeśli coś będzie źle poniosę
odpowiedzialność jako Przewodniczący.

Ad.5.9. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki
Publicznej w Przywidzu za 2004 rok.
Przewodniczący Rady Gminy – odczytał projekt w/w uchwały.
Uwag nie zgłoszono.
Głosowanie
Za – 15



Rada Gminy Przywidz przyjęła uchwałę Nr XXIV/31/05  w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przywidzu. / w zał./
  
Ad.6. Wnioski i oświadczenia radnych.

1)      Radny Jan Sikorski   – stawiam wniosek, aby nie dopuszczać pod obrady sesji uchwał
niezgodnych z prawem. Uchwała w sprawie zmian w Statucie Gminy była opiniowana
przez radców prawnych ale opinia była negatywna. Nie powinno takich uchwał być,
bo są niezgodne z prawem. Takie uchwały powinny być analizowane na komisjach i w
terminie przekazywane radnym. Pan sam niedawno zarzucał, że projekty uchwał
powinny być opiniowane przez komisje i dostarczone radnym w odpowiednim
terminie.

2)      Przewodniczący Rady Gminy   – myślę, że my nie byliśmy przyczyną powstanie tej
uchwały i jeśli będzie niezgodna z prawem, to nadzór z Urzędu Wojewódzkiego ją
uchyli. Analizując uważam, że uchwała była złożona zgodnie z prawem. Uchwały
wpływają w ostatniej chwili, po posiedzeniach komisji. Staram się aby skuteczność
Rady była jak największa. Jeśli coś będzie niezgodne z prawem, to poniosę
konsekwencję.

3)      Pani Anna Kubiak   – przyjęliście dzisiaj Państwo Regulamin kąpieliska gminnego i
wprowadziliście zmiany . W związku z tym, że nie jesteśmy przekonani co do
słuszności tych zmian , chodzi o odpowiedzialność za „strzeżone”, „niestrzeżone”
Złożyła oficjalne oświadczenie, że zwracamy się  do radców prawnych o
zaopiniowanie tych zmian, ponieważ nie chciałabym żeby ta zmiana spowodowała
odpowiedzialność gminy za wypadek poza godzinami kiedy kąpielisko jest strzeżone.
Żebyśmy my nie ponieśli odpowiedzialności, ponieważ uważam, że regulamin został
zmieniony niewłaściwie, niezgodnie z prawem. Tak jak mówiłam poprzednio, zapisy
tego Regulaminu konsultowaliśmy z szefem WOPR-u, który nie miał żadnych
zastrzeżeń. Mówiłam już na komisji o tym .

4)      Radny Mirosław Olszewski –   składam wniosek, aby Rada Gminy miała swoje biuro
prawne. Dzisiaj jesteśmy świadkami 2 opinii biura prawnego. Z tego wynika, że opinię
prawną można dostosować w zależności do potrzeb.

5)      Wójt Gminy -    Kancelaria prawna obsługująca Urząd, obsługuje również Radę Gminy.
Możecie korzystać z niej w każdej chwili.

6)      Przewodniczący Rady –   są 2 opinie jedna jest dla nas a druga dla Urzędu.
7)      Radna Krystyna Podgórska –   zwróciła uwagę, że Pan przewodniczący tylko dzisiaj

wprowadził 3 projekty uchwał nie przedyskutowane na komisjach a przynajmniej co
do dwóch miał czas czy zobligować przewodniczących do zwołania posiedzeń
komisji. Albo zapomniał albo myślał aż za dużo. Poza tym na początku sesji Pan
Przewodniczący komisji rewizyjnej poinformował nas aby nie przekroczyć terminu, to
komisja rewizyjna zebrała się i wypłodziła odwołanie od opinii RIO dot. absolutorium
wójta. Pan Przewodniczący złamał prawo, bez zgody Rady ( taką zgodę otrzymał
dopiero dzisiaj) i dopiero dziś miał Pan prawo podpisać to odwołanie. Jest to
samowola. Takich kompetencji Pan Przewodniczący nie ma. Przewodniczący ma
obowiązek organizowania pracy Rady i przewodniczenia obradom sesji.

8)      Radny M.   Olszewski – mam wniosek, aby wystąpienia przedwyborcze pozostawić na
późniejszy czas.

9)      Przewodniczący Rady –   ale pani głosowała za tymi uchwałami.
10)      P.   K. Podgórska – tak, ale ja je znam. Niemniej jest to uchybienie.
11)      Radny Teodor Formela –   proszę o opinię radcy- czy Rada musi każdy projekt uchwały

opiniować na komisjach? Proszę nam to wyjaśnić na przyszłej sesji.
12)      Pan Marcin Derlacz  - mogę to dzisiaj wyjaśnić. W Statucie jest zapis, że projekty

uchwał powinny być zaopiniowane przez właściwe komisje Rady. Nie chcę tu



Państwa pouczać, bo to nie należy do mojej kompetencji i nie jestem do tego
uprawniony. jeżeli zapis mówi „powinien” to jest równoznaczne z „musi”. Możecie
się ze mną państwo nie zgadzać. Jest to moja interpretacja. Tak mówią zapisy Statutu
a statut jest prawem miejscowym, powszechnym. Radni muszą trzymać się prawa od
Konstytucji do Statutu Gminy.

13)      Przewodniczący Rady   – a uchwała o odwołaniu Przewodniczącego rady też musi
przejść przez komisję

14)      Pan Derlacz-   - to jest tylko moja interpretacja. Są jeszcze komisje doraźne, które może
powoływać Rada dla określonej kwestii.

15)      Radny Jan Sikorski –   na ostatniej sesji zadałem pytanie do przewodniczącego komisji
rewizyjnej. Chciałbym uzyskać odpowiedź na ten temat i o działalności komisji
rewizyjnej.

16)      Radny Andrzej Rogowski –   komisja rewizyjna 2 razy się spotkała. W protokółach są
pytania do Urzędu Gminy i radnego Migasa odnośnie wypowiedzi na sesji
absolutoryjnej . na które oczekujemy odpowiedzi.

17)      Wójt Gminy –   na dzień dzisiejszy nie wpłynęło do Urzędu żadne Pana zapytanie.
18)      Radny Sikorski –   ciężko było odpowiedzieć na pytania?
19)      Radny Andrzej Rogowski –   komisja cała podejmuje decyzję a nie ja jako

Przewodniczący. To były zarzuty do całej komisji a nie tylko do Przewodniczącego.
20)      Radny Jan Sikorski –   to jest lekceważenie jawne przez Przewodniczącego Komisji

Rewizyjnej i w najbliższym czasie prawdopodobnie będę składał o odwołanie
Przewodniczącego komisji rewizyjnej

21)      Wójt Gminy –   mam dylemat. W grudniu ubr. została podjęta uchwała o przekazaniu
remizy  na okres 5 lat dla OSP w Przywidzu. Sprawa się opóźnia to ze względu na to,
że na dzień dzisiejszy remiza  jest w stanie  nieciekawym, technicznie niesprawnym.
W związku z tym mam dalej obawy, czy przekazać remizę dla OSP? Były wizje
lokalne, byli zaproszeniu strażacy. Jest źle. Mam prośbę do komisji rewizyjnej tj.
wniosek – zanim przekażemy remizę, aby komisja rewizyjna zajęła się tą sprawą.  Na
komisji gospodarczej i na komisji finansów zapraszałam radnych aby tym tematem się
zajęli. Oczywiście sprawa jakby umknęła gdzieś. Mam świadomość tego, że nie
realizuję uchwały Rady i jestem za to odpowiedzialna.

22)      Radny W.   Etmański – na komisji był wniosek Pana Sikorskiego, aby podpisać umowę
i komisja przyjęła to pozytywnie.

23)      Radny M.   Olszewski –było spotkanie z Komendantem Gminnym OSP i Panią Wójt i
miała dzisiaj rano umowa być podpisana, na takich warunkach o jakich rozmawiano.
Oczywiście przez cały dzień dzisiejszy umowy nie było, nie z mojej winy zresztą.
Remiza, jaka odbieraliśmy była w dużo gorszym stanie .Na własny koszt
wymieniliśmy okna, zrobiliśmy małą salę. Rozpoczęliśmy remont łazienek, chcieliśmy
zrobić małą kuchenkę, nie mając przedłużonej umowy. Remont nie będzie skończony,
jeśli nie będziemy mieli umowy.

24)      Pan Wiesław Spisak –   zostałem upoważniony przez inicjatywę społeczną do
przekazania iż został utworzony komitet i ten komitet zebrał odpowiednią ilość
podpisów, które zostały wysłane do komisji wyborczej w celu rozpisania nowych
wyborów  tj.  referendum w sprawie dalszej pracy Szanownej Rady.

 Ad.8. Zakończenie obrad.
Przewodniczący rady Gminy zakończył obrady XXIV zwyczajnej sesji Rady, dziękując
wszystkim za przybycie.

Na tym protokół zakończono.
Protokółowała: G. Pożoga 



  


