
Protokół Nr 25/05
z obrad XXV zwyczajnej sesji Rady Gminy Przywidz

w dniu 05 lipca 2005 roku.

Otwarcia XXV zwyczajnej sesji Rady Gminy dokonał Pan Andrzej Przybycień –
Przewodniczący Rady Gminy, stwierdzając na podstawie listy obecności prawomocność
obrad.
Radni obecni – 14
Radny Jerzy Migas – nieobecny.
Sesję rozpoczęto o godz. 16-tej a zakończono o godz. 18.30.
Przewodniczący Rady powitał gości: Państwa Krystynę i Zbigniewa Kuklińskich,
przedstawicieli z Wojskowej Komendy Uzupełnień: majora Marka Bławata i Panią
Kamieńską.
Pan Andrzej Przybycień – przedstawił porządź obrad:
 

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

      2.   Uroczyste wręczenie złotych medali „za zasługi dla obronności kraju”.
3. Informacja Wójta Gminy z wykonania podjętych uchwał i działalności w okresie

międzysesyjnym.
4. Interpelacje radnych

- wolne wnioski.
      5.  Zapytania i wnioski mieszkańców Gminy Przywidz.
      6.  Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

a) wyodrębnienia z sołectwa Marszewo, sołectwa Marszewska Kolonia.
b) ustalenia uprawnień dla Przewodniczącego Rady Gminy Przywidz do czynności w
sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Przywidz.
c) zmiany budżetu Gminy Przywidz na 2005 rok.

     7.   Wnioski i oświadczenia radnych
     8.  Zakończenie obrad.

Czy są uwagi do porządku obrad?
Wójt Gminy – wnioskowała o przyjęcie do porządku obrad projekt uchwały w sprawie
zmiany „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym  uczniom
zamieszkałym na terenie Gminy Przywidz”.
Za w/w wnioskiem głosowało 14 radnych.
Radny Andrzej Rogowski -  na posiedzeniach komisji Pani Wójt przedstawiła temat
„Realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2005. Proponował, aby ten temat Pani Wójt
przedstawiła na dzisiejszej sesji.  
Przewodniczący Rady Gminy – powyższa informacja może być  przedstawiona w punkcie
wolne wnioski.
Przystąpiono do głosowania porządku obrad.
Przy 14 głosach „za” przyjęto w/w porządek.

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

Uwag nie wniesiono.
Przy 1 głosie „wstrzymującym” i 13 głosach „za” przyjęto protokół z ostatniej sesji Rady
Gminy.
Ad.2. Uroczyste wręczenie złotych medali  „za zasługi dla obronności kraju”.



Głos zabrał major Marek Bławat
Odczytał decyzję nadaną przez ministra Jerzego Szmajdzińskiego -przyznanie złotych medali
dla Państwa Krystyny i Zbigniewa Kuklińskich za zasługi dla obronności kraju. Złożył
gratulacje w imieniu swoim oraz WKU w Gdańsku.
Kwiaty, dyplom i gratulacje Państwu Kuklińskim złożyli Pani Wójt Gminy i Przewodniczący
Rady Gminy.

Ad.3.Pani Bożena Mielewczyk – Zawada – złożyła informację z działalności w okresie
międzysesyjnym i z wykonania podjętych uchwał. / w zał./
Radny Andrzej Rogowski remont drogi Pomlewo – Kozia Góra. Czy inwestorem  był Urząd
Gminy?
Wójt Gminy –   w związku  z obchodami 60-lecia Dziennika Bałtyckiego, poprosiliśmy
wykonawcę aby w  ramach prac gwarancyjnych wykonał naprawę drogi, do której był
zobowiązany.
Radny Andrzej Rogowski- czy gwarancja została przedłużona jeszcze o 12 miesięcy?
Pan Siedlewicz -  tak.
Radny Andrzej Rogowski – w dziale kadry – prowadzono sprawy personalne pracowników
Urzędu, proszę o bliższą informację na ten temat oraz do punktu  powołania p.o. sekretarza
gminy.
Pani Anna Kubiak – Zastępca Wójta – są to takie sprawy jak nagrody jubileuszowe,
przedłużanie umów itd.
Wójt Gminy – mamy kontrolę z RIO i zwrócono nam uwagę, że nie mamy sekretarza.
Zarządzeniem powołałam p.o. sekretarza Panią Annę Kubiak.
Radny A. Rogowski – czy jest szansa abyśmy mieli sekretarza w Urzędzie?
Wójt Gminy – myślę, że tak. We wrześniu przedstawię kandydaturę.
Radny A. Rogowski – 21-23.06 Pani Wójt uczestniczyła w wyjeździe do Massing w Bawarii.
Myślę, że jako przedstawiciel firmy HGD – Bawaria.
Wójt Gminy – zostałam wytypowana do wyjazdu przez Urząd Marszałkowski. Mamy
problemy z ogrzewaniem, min. osiedla, szkół.  Wcześniej zrobiono w Urzędzie
Marszałkowskim analizę grzewczą w gminach i w związku z tym zaproponowano mi, abym
zapoznała się z kotłami do spalania biomasy drzewnej, które funkcjonują w Bawarii.
Radny A. Rogowski – czy mamy szanse zapoznania się z tymi materiałami?
Wójt Gminy – tak, ale są w języku niemieckim.
Radny Mirosław Olszewski – czytając informację z działalności Wójta, myślę, że Urząd jest
niepotrzebny, bo wszystko robi Wójt. Czy w ramach  utrzymania porządku i czystości,
zwrócono się do Wójta Gminy o uporządkowanie terenu będącego w zarządzaniu Gminy.?
Zwrócono się do 11 właścicieli działek o uporządkowanie terenu.
Wójt Gminy – w centrum Przywidza wykupiono działki. My je kosimy na koszt gminy.
Wysłaliśmy pisma do właścicieli działek, aby je uporządkowali. Podobnie było w ubr. Na
interwencję pojechaliśmy do Nowej Wsi i skontrolowaliśmy 1 posesję. Wykaz kontroli jest i
państwo mogą się z nimi zapoznać.
Radny Mirosław Olszewski – zatrudniono ratowników w okresie letnim. Z tego co wiem,
zdarzały się przypadki rozcięcia stóp. Obowiązkiem ratownika jest codzienne sprawdzanie
dna .
Pani Anna Kubiak – przypadki rozcięcia stóp zgłaszano przed 1 lipca, a ratownicy zatrudnieni
są od 1 lipca i od tej pory uwag nie było.
Radny M. Olszewski -  przeprowadzono remont GOK-u, z tyłu budynku „szamba” brakuje
tynku.

Radny A. Rogowski – do kogo można dzwonić odnośnie pracy ratowników?



Pani Anna Kubiak – proszę dzwonić do Urzędu Gminy. Informacje przekażemy do Internetu i
tablicy ogłoszeń.
Innych pytań nie zgłoszono.

Ad.4 Interpelacje radnych, wolne wnioski.

Radny Andrzej Rogowski – na dzisiejszym posiedzeniu komisji rewizyjnej, komisja podjęła
uchwałę o następującej treści. / w zał./
Celem wykonania tej uchwały, proszę o jej przegłosowanie.

Przewodniczący Rady Gminy -  poprosił o komentarz radcę prawnego. Zgodnie z § 43 pkt 4
Statutu Gminy, komisja rewizyjna za zgodą Rady może powołać rzeczoznawców, biegłych.
Czyli rozumiem, że Przewodniczący Komisji rewizyjnej, prosi o zgodę Rady.
Kto jest „za”udzieleniem zgody na powołanie osób, wymienionych   w uchwale komisji
rewizyjnej i dostarczenie ekspertyz.
Za – 8
Przeciw- 3
Wstrzymujące – 3

Wójt Gminy –z jakich środków będziemy płacić ekspertom, biegłym, Politechnice Gdańskiej,
badania stopnia zagęszczenia gruntu, jak to wszystko ma się do zamówień publicznych. Tu
będzie problem.
Radny A. Rogowski -  myślę, że ze środków Rady Gminy. Jeśli chodzi o zagęszczanie,
występowaliśmy do wykonawcy o przedstawienie  badań stopnia zagęszczania gruntu.
Innych wniosków nie zgłoszono.

Ad.5.Zapytania i wnioski mieszkańców Gminy Przywidz.
Pan Eustachy Kalinowski – radny Powiatu Gdańskiego – przekazał informację dot. sprzedaży
gruntów Skarbu Państwa w Rusocinie  przez AWRSP.
Pan Hubert Dey – pytał o rowy melioracyjne . Otrzymał  odpowiedź, z której nie jest
zadowolony . Rolnicy swoje rowy czyszczą, ale są rowy, które niewiadomo do kogo należą.
Kto będzie je czyścił Drugie moje pytanie dotyczyło wytyczenia naszych dróg gminnych.
Chodzi mi o to aby ktoś z Urzędu wytyczył drogi gminne. Gdy są remontowane, abyśmy nie
wchodzili sąsiadom w działkę.
2) W Ząbrsku Górnym jest ponad  8 ha gruntów niczyich. niczyich tej chwili jest to las
świerkowy. Jeśli gmina nie będzie się starała o te grunty, bo kiedyś była to ziemia rolna, to
Lasy Państwowe na pewno to przejmą. Już wcześniej to zgłaszałem. Do tej pory nikt z Gminy
nie zareagował.
Przewodniczący Rady Gminy – w sprawie tej działki rozmawiałem z Panią Podymą i nie
można tego od razu wyjaśnić. Sprawa jest bardziej skomplikowana.
Sprawy zgłoszone przez sołtysa traktujemy jako ponowne wnioski.
Wójt Gminy – jeśli chodzi o wydzielenie dróg, to jest rozpisany przetarg.
Pan Stanglewicz – w tej chwili nie można ustalić, czyje te rowy są.
Pan Stanisław Poniatowski -  1) czy jezioro w Przywidzu jest objęte strefą ciszy?
2) od przyszłego roku w Gimnazjum wchodzi 4-ta godzina wf. Jaką bazę mamy, wszyscy
wiemy.
3) czy Pan Andrzej Przybycień jako nauczyciel informatyki, ma jeszcze dodatkową umowę z
Urzędem Gminy na szefa szkoły?
4) sprzęt żeglarski powinien służyć szkoleniom naszej młodzieży. Czy sprzęt żeglarski został
przekazany dla Gimnazjum? Jeśli do Gimnazjum, to kto osobowo odpowiada za ten sprzęt?
Odpowiedzi udzieliła Pani Wójt Gminy:



1/ nadal obowiązuje strefa ciszy.
2) wszystkie działania gminy zmierzają aby poprawić bazę sportową w naszej gminie. Każda
szkoła ma bardzo słabą bazę sportową. 
3) jeśli chodzi o zatrudnienie Pana Przewodniczącego, to nie jest zatrudniony w Urzędzie. 
4) jeśli chodzi o sprzęt żeglarski, przekazano go Gimnazjum. Dyrektor Gimnazjum
przedstawiła ciekawą propozycję odnośnie zagospodarowania tego sprzętu. Podpisano
protokół przekazania między GOK-iem a Gimnazjum. Pani dyrektor jest odpowiedzialna
materialnie za sprzęt żeglarski.
Pan Andrzej Steege – mówił o wynikach testu kończącego w Gimnazjum. Gimnazjum
uzyskało przedostatni średni wynik w powiecie. Jakie środki zapobiegawcze planuje Pani
Wójt, aby w przyszłości nie było takiej sytuacji. Czy zobligowała Pani , Panią dyrektor szkoły
do konkretnych rozwiązań.
Wójt Gminy – dla mnie również jest to sytuacja niemiła. Jesteśmy w stałym kontakcie z Kura
torium i mam nadzieję, że Pani dyrektor przygotuje program naprawczy, bo musimy podjąć
jakieś działania
Pan Tadeusz Waloch -  tym problemem powinna zająć się komisja oświaty. Trzeba szukać
przyczyn obiektywnych i subiektywnych. Rodzice pomagają dzieciom w nauce jak również
sami nauczyciele biorą korepetycje dla swoich dzieci. Dzieci pójdą do szkół średnich i ciężko
będzie nadrobić zaległości.
Pani Anna Kubiak -  w uzupełnieniu do wypowiedzi Pani Wójt dopowiedziała, że wpłynął do
Urzędu raport wewnętrzny mierzenia jakości Gimnazjum, podobnie zresztą jak i z innych
szkół, gdyż szkoły są zobligowane do przedstawienia takich raportów. W związku z tym, że w
raporcie są ogólne informacje, będziemy prosić Panią dyrektor o wgląd dokumentów i
przejrzymy je i porównamy z raportem z 2003 roku, które przeprowadziło Kuratorium.
Obszary, o których ten raport mówi są ogólne. Z Panią dyrektor poszukamy przyczyn no i
oczywiście ze wszystkimi nauczycielami.
Radna Joanna Zdrojewska – zabrała głos w sprawie wyników badań egzaminacyjnych
zewnętrznych. Ostatnio brała udział w kursie na egzaminatora. Panie, które prowadziły kurs
powiedziały nam, że rankingi, które robi prasa na podstawie wyników egzaminu nie są
rankingiem obiektywnym. Na to jaka szkoła w danym roku lepiej czy gorzej wypada ma
wpływ: jakie dzieci piszą, jaki jest rocznik, jakie jest podejście rodziców.
Pan Andrzej Steege – ile dzieci z Kolbud uczy się w naszych szkołach a ile dzieci naszych
dojeżdża do Kolbud?
Radna Joanna Zdrojewska – to jest wybór rodziców i o niczym nie świadczy.
Przewodniczący Rady Gminy – jestem nauczycielem Gimnazjum i również zależy mi na
dobrych wynikach . Z troską odnoszę się do niewysokich średnich. Mieliśmy najlepszego
ucznia w powiecie. Średnie nie mówią wszystkiego, chociaż pokazują kierunek  nie można
tego lekceważyć. Jest jeszcze jedna sprawa. Uczeń w Gminie chodzi 10 lat do szkoły. 
3 lata ostatnie to jest Gimnazjum. Jak przychodzi z wysoką średnią, to i wychodzi z wysoką
średnią. Trzeba troszczyć się o całą oświatę i szukanie winnych, nie ma sensu. To co
zaproponował Pan Waloch, czyli analiza dokładna, wieloletnia obserwacja tego, poza tym
podejście do kadry i to powinno być zrobione. Postaram się wprowadzić ten temat na komisje
oświaty. Jeśli chodzi o Gimnazjum, średnia w tym roku rzeczywiście nie jest wysoka, ale są
również uczniowie, którzy odnoszą sukcesy w różnych dziedzinach. Ranking może tu wiele
popsuć.
Radny Mirosław Olszewski – na podstawie moich podopiecznych   OSP, muszę powiedzieć,
że w turnieju wojewódzkim wypadają bardzo dobrze. W Mistrzostwach Polski wypadli lepiej
niż straż zawodowa.
Pan Andrzej Steege – córka Pani dyrektor Gimnazjum i przewodniczącego Rady jest
najlepszą uczennicą w powiecie i to mnie cieszy, ale jedna jaskółka wiosny nie czyni.



Radna Krystyna Podgórska – każdy z wypowiadających zamieścił ok. 70% obiektywnej racji.
Sądzę, że, tu powołała się na wypowiedź Monti: „ trudne są zabiegi o dobre plony, jeśli źle
ziarno posiane”.
Pan E. Kalinowski – w doborze kadr trzeba patrzeć na dobrych, rodzimych nauczycieli.
Pan ST. Poniatowski – prasa donosi o wynikach sportowych. Najwyższe wyniki sportowe
uzyskały Pszczółki z Przywidzem ( 13: 0) a w następnym meczu (24:0). Szkoda, że nie
podpisał się nauczyciel wychowana fizycznego, który prowadzi tę grupę.
Pani Anna Kubiak- poprosiliśmy tego nauczyciela o wyjaśnienie. Przedstawimy efekty.

Ad.6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
Pan Andrzej Przybycień – odczytał projekt uchwały w sprawie wyodrębnienia  z sołectwa
Marszewo, sołectwa Marszewska Kolonia.
Uwag nie wniesiono.
Opinie komisji oświaty… i komisji gospodarczej były pozytywne do w/w projektu.
Głosowanie 
Za – 14.
Rada Gminy Przywidz przyjęła uchwałę Nr XXV/232/05 w zał.

Ad.6b Przewodniczący Rady Gminy – odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia
uprawnień dla Przewodniczącego rady Gminy Przywidz do czynności w sprawach z zakresu
prawa pracy wobec Wójta Gminy Przywidz.
Opinia komisji budżetu i finansów – nie wypracowano stanowiska.
Opinia komisji gospodarczej była negatywna.
Głosowanie
Za – 0
Przeciw – 14
Rada Gminy Przywidz nie przyjęła w/w uchwały.

Przewodniczący rady Gminy ogłosił 5-minutową przerwę.
Po przerwie przystąpiono do rozpatrywania dalszych uchwał.

Ad.6c w sprawie zmiany budżetu Gminy Przywidz na 2005 rok.
Pani Maria Piotrowiak – Skarbnik Gminy – omówiła zmiany w budżecie / w zał./ .
Pan Wojciech Etmański – przewodniczący komisji budżetu i finansów – komisja
proponowała wprowadzenie korekt do projektu uchwały. Zwrócił się z pytaniem do radcy
prawnego – czy komisja może proponować korekty do projektu uchwały na sesji rady?
Pan Marek Derlacz – Kancelaria prawna – o tym mówi art.52 ust.1 a ustawy samorządowej,
który brzmi: „bez zgody wójta, rada gminy nie może wprowadzić w projekcie budżetu gminy
zmian powodujących zwiększenie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych
dochodach lub zwiększenie planowanych dochodów bez jednoczesnego ustanowienia źródeł
tych dochodów. Ponadto art.60 ust.2 przewiduje, że wójtowi przysługuje wyłączne prawo
min. do zgłaszania propozycji zmian w budżecie gminy. Jeśli chodzi o poprawki do projektu
uchwały, odniesienie ma art.52 ust.1a.
Przewodniczący Rady Gminy – my teraz wprowadzamy zmiany do budżetu W projekcie
możemy robić zmiany pod warunkiem że nie zwiększamy rozchodów.
Pan M. Derlacz – Pani Wójt złożyła projekt uchwały i macie Państwo prawo ją przyjąć lub ją
odrzucić Komisja ma wskazać swoją opinię.
Radny Wojciech Etmański –wnioski komisji budżetu są aby nie zwiększać zadłużenia
budżetu  Proponowałem aby Pani wójt przedstawiła poprawki nasze i prawdopodobnie
uchwała by przeszła.  Przedstawię poprawki i niech Pani Wójt do nich się ustosunkuje:



1) 32 tys. zł – przełożyć do rozpatrzenia we wrześniu. Środki te
pochodzą z GOPS-u z dożywiania dzieci.

2) 15 tys. zł – na oświetlenie Bulwaru ( 2 głosy „za” i 4 „przeciw”)
3) 200 tys. zł – na opracowanie planów zagospodarowania ,,, ( 5 „za” i 1

„wstrzymujący”)
4) 25 tys. zł – na Polbruk na ul. Jeziorną ( 5 przeciw i 1 wstrzymujący)
gdyż komisja doszła do wniosku że wykonanie Polbruku czy asfaltu, to
są te same środki i nie dokładajmy naszych środków.

Do pozostałych zmian komisja odniosła się pozytywnie.
Skarbnik Gminy – 100 tys. zł radni zdjęli z administracji i trudno z takim budżetem pracować,
kiedy okaże się, że w listopadzie czy grudniu zabraknie środków na płace.
Radny Wojciech Etmański – może będą jakieś oszczędności. Komisja proponuje zająć się tym
tematem we wrześniu. Mamy to na uwadze.
Przewodniczący Rady Gminy – oczekuję opinii komisji budżetu i finansów, bo w tej chwili
dyskusja jest niepotrzebna. Albo uchwałę przyjmujemy albo ją odrzucamy.
Pan Etmański – proponowałem Pani Wójt aby przyjrzała się poprawkom.

Wójt Gminy – te poprawki zobaczyłam tuż przed samą sesją. Było za mało czasu aby głęboko
się zastanowić. Materiały radni otrzymali wcześniej i odbyły się komisje i można było
zgłaszać poprawki . Pani Wójt ponownie omówiła punkty z uchwały w sprawie zmian w
budżecie gminy.
Wcześniej chcieliśmy realizować w Sektorowym Programie Operacyjnym działania związane
z Promenadą i wiadomo jakie stanowisko przyjęła Rada. Nie udało się zwołać sesji rady. Nie
występowaliśmy po środki unijne. Była sugestia rady, że jak uda mi się pozyskać środki z
zewnątrz, to przy niewielkim nakładzie Gminy mamy szanse realizować zadanie. Zrobiliśmy
dokumentacje techniczną oświetlenia na Bulwarze. Koszt inwestycji – ok. 52 tys. zł.
Parokrotnie jeździłam do Energii w Sopocie i udało się wynegocjować taki układ, że my jako
gmina będziemy partycypować w kosztach zadania w kwocie – 15 tys. zł, natomiast Energia
da 37 tys. zł. W ten sposób uda się nam zrealizować  wspólne działanie. Te 15 tys. zł,
chciałam wziąć z wolnych środków, które są niewykorzystane. Jestem głęboko rozczarowana
postawą niektórych radnych.
Po raz drugi mamy środki z zewnątrz i będziemy musieli z nich zrezygnować. Jeśli chodzi o
Polbruk na ul. Jeziornej – to jeżeli  Panom radnym nie zależy na tym, aby była tam inna
nawierzchnia, możemy zostać przy łatanym asfalcie, który wykonawca musi wykonać. W
chwili obecnej  mamy już krawężniki. W razie rezygnacji  pieniądze wezmę z rezerwy i
Firmie zapłacę. Wszystkie roboty w centrum Przywidza, chcę zakończyć do 23.07.  Poza tym
musimy wprowadzić do budżetu środki, które otrzymaliśmy z Powiatu  tj  14.568 zł na
utrzymanie dróg powiatowych.  Cały czas nie płacimy Panu, który odśnieżał drogi i zalegamy
mu z płatnościami.
Mogliście Państwo  podważyć  już  projekt tej uchwały  na komisjach.
Na utrzymanie administracji – na 2005 rok zaproponowaliśmy o 1% mniej niż to było w 2004
roku.  Radni zdjęli 100 tys. zł.  Nie było innej możliwości jak zdjęcie środków z płac. Po
analizie okazuje się, że zabraknie środków na płace w m-cu listopadzie i grudniu. Na pracach
interwencyjnych w ubr. było  zatrudnionych  8 osóba w tym roku 2 i nie mogę wiele robót
wykonać np. remont wiat, malowanie, zakładanie przepustów itd.
Czy w ogóle ma sens zmiana tej uchwały? Państwo robią wszystko aby ta uchwała nie
przeszła i aby nie można było realizować dodatkowych zadań.
Radny Andrzej Rogowski –w piątek na posiedzeniu komisji budżetu i finansów umówiliśmy
się, że będzie spotkanie dzisiaj albo wczoraj z wykonawcą Polbruku. Wczoraj i dzisiaj
czekałem na telefon a Pani Wójt obiecała, że wykona. Mieliśmy się spotkać celem



wynegocjowania najlepszych warunków dokończenia tej inwestycji. Co było powodem, że nie
uzyskałem tego telefonu, ani wczoraj ani dzisiaj.
Wójt Gminy – faktycznie była mowa, aby zaprosić wykonawcę. Byliśmy w stałym kontakcie z
wykonawcą, który miał ważne przetargi i wczoraj nie mógł przyjechać. Jak dzisiaj tylko się
pojawił, poprosiłam zaraz Pana Formelę, żeby przyjechał i negocjował z nami cenę nowej
nawierzchni
Wykonawca jest zainteresowany tym aby  jak najszybciej zakończyć inwestycję. 
Od nas wyszła inicjatywa, że ma być Polbruk, min. od P. Rogowskiego. Pan mówił do
pracowników  placu budowy, że powinna być inna nawierzchnia. Wykonawca chce wykonać
po najmniejszych kosztach, sprawdzaliśmy to. Dzwoniliśmy do kilku wykonawców i nie mieli
uwag do kosztorysu.
Radny A. Rogowski – dlaczego Pani mnie nie poinformowała?
Wójt Gminy – prosiłam panią G. Pożoga, aby do Pana zadzwoniła, ale nie było Pana
samochodu i wyciągnęliśmy wnioski, że Pana na terenie Gminy nie ma. 
Radny A. Rogowski – różnymi samochodami jeżdżę i byłem na terenie gminy, na posesji na
Jeziornej.
 Mam dokumenty stwierdzające, że wykonawca nierzetelnie przedstawił kosztorys. W cenie,
której jest asfalt jest i Polbruk. Mam 2 ekspertyzy z 2 źródeł.  Drożej będzie wynosić
wykonanie asfaltu niż Polbruku, prawidłowo wg sztuki budowlanej.
Wójt Gminy – ekspertyzy Pana chętnie bym wzięła i zachowała w Urzędzie. Powtarzam, że
kosztorys  sprawdzali  budowlańcy i powiedzieli, że ceny nie są zawyżone, a wręcz zaniżone. 
Radny A. Rogowski – wykonanie asfaltu jest zaniżone. Nikt  za 24 zł nie wykona 1m kw.
Asfaltu ( materiał + robocizna + sprzęt) Nie ma takiej firmy.
Wójt Gminy – Firma, która wygrała dała najtańszą ofertę. Pozostałe firmy dawały znacznie
droższe oferty. Mówimy o położeniu asfaltu o grubości – 4  / koszulka asfaltowa/
Radna Krystyna Podgórska – zwróciła uwagę na problem dożywiania dzieci – powstrzymanie
się do września . Otóż projekty organizacyjne, dyrektorzy szkół na przełomie kwietnia/maja
przygotowują i już maja orientacje jakie dzieci z jakich rodzin będą we wrześniu. Kwota
zaproponowana tutaj powinna być przyjęta, bo komuś wiarę należy dać. To są kompetencje
dyrektora. Zmiany we wrześniu nie będą duże.
Radny Wojciech Etmański – kiedy zostały zdjęte stawki na dożywianie, w tym roku?
Komisja budżetu stoi na stanowisku, że jak podwyższą stawkę o 20 gr., to budżetu naszego
nie zrujnuje. Mamy czas aby to zmienić.
Radny Mirosław Olszewski – pytaliśmy się na wcześniejszych sesjach, jakie konsekwencje
poniesie wykonawca za nierzetelne odśnieżanie dróg powiatowych. Czy zostało to
przeanalizowane?
Wójt Gminy – jest to dotacja z Powiatu. Wykonawca będzie miał odciągnięte odsetki od
całości z wykonania zadania.
Przewodniczący Rady Gminy – poprosił o opinię do projektu uchwały komisje Rady Gminy
Komisja budżetu i finansów – nie ma opinii.
Komisja gospodarcza – 4 głosy „za”, 1 „wstrzymujący
Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany budżetu na 2005 rok.
Za – 5 głosów,
Przeciw – 7 głosów
Wstrzymujące – 2 głosy
Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok nie została przyjęta.

Ad.6d Przewodniczący Rady Gminy – odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany
„regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym
na terenie Gminy Przywidz”
Opinie komisji oświaty…, i komisji gospodarczej do w/w projektu uchwały były pozytywne.



Głosowanie nad uchwałą.
Za  - 14 
Rada Gminy Przywidz przyjęła uchwałę Nr XXV/ 233/05 / w zał./

Ad.7. Wnioski i oświadczenia radnych.
Radna Joanna Zdrojewska – 2 miesiące temu Pani Wójt obiecywała, że na 01.09.2005r.
będzie szkoła w Pomlewie gotowa.  Przetarg przełożono na lipiec 2005. Czy na 1.09. dzieci
będą miały gdzie się uczyć?  Może zbyt późno rozpoczęto całą  procedurę i dlatego tak
wyszło.
Radny Andrzej Rogowski – w którym miejscu będziemy omawiać realizację zadań
inwestycyjnych za I półrocze 2005.?
Przewodniczący Rady Gminy – już nie będziemy.
Radny Wojciech Etmański – poinformował o wspólnym festynie trzech sołectw tj. Borowiny,
Trzepowa i Piekła Górnego oraz Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego i OSP w Przywidzu   
Festyn odbędzie się 30.07. na boisku szkolnym w Trzepowie.

Ad.8. Przewodniczący Rady Gminy – zakończył XXV obrady sesji Rady Gminy, dziękując
wszystkim za przybycie.

Na tym protokół zakończono.
Protokółowała: G. Pożoga

 


