
Protokół Nr XXVI/05
z obrad XXVI zwyczajnej sesji Rady Gminy Przywidz 

 w dniu 06 września 2005r. 

Obrady sesji rozpoczęto o godzinie  16-tej,  a zakończono o godz. 17.30
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Andrzej Przybycień – otworzył obrady XXVI sesji rady
Gminy, stwierdzając na podstawie listy obecności prawomocność obrad.
Obecnych było 12 radnych, nieobecni: Mieczysław Bronk, Mirosław Olszewski, Kazimierz
Mazerewicz.
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:

a) nabycia przez gminę Przywidz nieruchomości położonej w Koziej Górze,
oznaczonej nr 64/6
b) zmiany w uchwale nr 68/XI/99 Rady Gminy Przywidz z dnia 27 lipca 1999r. w
sprawie nadania Statutu GZOZ w Przywidzu.
c) powołania Sekretarza Gminy.
d) przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części obrębu Przywidz.
e) zmiany budżetu Gminy Przywidz na 2005 rok.
f) umowy o współpracy partnerskiej z gminą Aksy.
g) zaciągnięcia kredytu z przeznaczeniem na wykonanie zadań inwestycyjnych
planowanych na 2005 rok.

           h) uchylenia uchwały Nr XXIV/224 z dnia 31 maja 2005r.
      6. Wnioski i oświadczenia radnych.
      7. Zakończenie obrad.

Wójt Gminy – Pani Bożena Mielewczyk – Zawada – wnioskowała o zdjęcie z porządku obrad
pkt 5c – projektu uchwały w sprawie powołania Sekretarza Gminy.
Głosowanie nad w/w wnioskiem.
Przy 7 głosach ‘za”, 3 „przeciw”, i 2 „wstrzymujących w/w wniosek przyjęto.
Przewodniczący Rady Gminy – poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad z w/w
poprawką.
Przy 11 głosach „za” i 1 „wstrzymującym” , radni przyjęli porządek obrad.

Ad1b. Pan Andrzej Przybycień – poddał pod głosowanie punkt dot. przyjęcia protokółu z
ostatniej sesji Rady Gminy.
Głosowanie 8 „za”, 4 „wstrzymujące”.

Ad.2 Pani Wójt Gminy – przedstawiła informację z wykonania podjętych uchwał i swej
działalności w okresie międzysesyjnym. ( w zał.).
Na salę obrad przybyli Radni: Mirosław Olszewski  i Kazimierz Mazerewicz.
Stan radnych – 14 obecnych.



Pytania
Radny Teodor Formela – pytał o termin rozpoczęcia remontu chodnika na ul. Gdańskiej i na
jakim odcinku chodnika będzie remont?
Wójt Gminy – po moim dwukrotnym spotkaniu z Panem marszałkiem  Biernackim i
dyrektorem Kubiakiem otrzymałam informację, że remont chodnika nastąpi prawdopodobnie
w trzecim tygodnia września. Wyłoniono w przetargu wykonawcę i czekają na podpisanie
umowy. Pan Biernacki obiecał nam, że druga część chodnika będzie remontowana w I
połowie 2006 roku.

Ad.3.Interpelacje radnych, wolne wnioski.
1)Radna Joanna Zdrojewska – 1) na 01.09.Pani Wójt obiecywała nam szkołę w Pomlewie.
Prace rozpoczęły się 16.08, kiedy się skończą trudno przewidzieć. Czy zamierza Pani Wójt
przeprosić rodziców, że nie dotrzymała Pani  słowa? 2) w uchwale budżetowej mamy
zapisane 10 nowych punktów oświetleniowych w Pomlewie przy ul. Szkolnej. Mieszkańcy się
pytają, kiedy te punkty świetlne zostaną zainstalowane?
Wójt Gminy – Pani radna, to samo pytanie zadała mi Pani na ostatniej sesji. Również miałam
taką nadzieję, że 1 września  będą dobudowane 2 sale. Gro specyfikacji zostało sprzedanych,
ale okazało się, że ani pierwszy przetarg, który był 22.06  i następny w lipcu, nie wyszły.
Udzieliliśmy zamówienia z wolnej ręki. Wykonawca  wykonuje prace i robi to sprawnie.
Planujemy zakończenie prac w połowie października. Myślę, że opóźnienie nie wystąpiło  z
mojej winy, gdyż jest taka procedura postępowania. 
Jeśli chodzi o oświetlenie, to dzisiaj miałam spotkanie po raz trzeci z Energią.  Zależy nam,
aby część oświetlenia wykonać bezpłatnie, dlatego nie śpieszę się z tą decyzją. Na jesieni na
pewno będą podwieszone zaplanowane lampy.

Ad.4. Zapytania i wnioski mieszkańców gminy Przywidz.

1) Pan Spisak Wiesław   – przedstawił oświadczenie grupy inicjatywnej, która była
inicjatorem referendum gminnego. ( w zał.).

2) Przewodniczący Rady Gminy   – nie chcę komentować oświadczenia, mam nadzieję, że
na tym kończymy dyskusję na temat referendum, na temat  aluzji do radnych i ich
rodzin, dlatego apeluję, aby wolne wnioski dotyczyły zasadniczych spraw gminy, aby
nie dotyczyły spraw które podgrzewają atmosferę na sesji, zamieniają ją w wiec, co
utrudnia pracę gminy.

3) Pan Zbigniew Elwart   – mieszkaniec Trzepowa – mam  pytanie do radnej Joanny
Zdrojewskiej

4) Przewodniczący rady Gminy   – przepraszam, Pan nie może teraz zadawać pytań.
Zaczyna się kolejny wiec, który organizujecie Państwo. Następnie oddał głos Panu
Zbigniewowi Elwart.

5) Zbigniewowi Elwart   – czy prawdą jest, że w nocy w dniu 02 września o godzinie 11-
tej zrywała Pani plakaty i obwieszczenie Komisarza Wyborczego na słupie
informacyjnym w miejscowości Przywidz, obok przystanku autobusowego i  drugie
pytanie do Pani Zdrojewskiej – czy prawdą jest , że w dniu 3 września ok. godz. 4-tej
rano zrywała  Pani plakaty  i ulotki informujące o referendum również w tym samym
miejscu i na tym samym słupie? Chciałbym uzyskać odpowiedź.

6) Pan Andrzej Przybycień   – przepraszam, ale seja nie jest miejscem na takie
odpowiedzi. To są pytania dot. referendum, które odbyło się w naszej gminie.
Odpowiedź Pan Elwart otrzyma pisemną.

7) Pan Zbigniew Elwart   – proszę o odpowiedź dla wszystkich mieszkańców, bo to
interesuje wszystkich.



8) Przewodniczący rady gminy   – na razie słyszę, że Pana to interesuje, a Pan nie jest
wszystkimi mieszkańcami .

9) Pan Zbigniew Elwart   – mam jeszcze jedno pytanie do Pana radnego  Olszewskiego i
do Pana Etmańskiego,  związane jest z festynem, który odbył się w Borowinie.
Chciałbym się spytać, czy Pan radny Olszewski i Pan Etmański jako organizatorzy
tego festynu ponoć nie rozliczyli się z mieszkańcami sołectw Piekło Górne, Borowina
i Trzepowo z pieniędzy, które mieszkańcy włożyli na zorganizowanie tego festynu.

10) Pani Ścibek   – mieszkanka Marszewskiej Kolonii – chce skorygować wypowiedź Pani
Wójt dot. remontu dróg, która mylnie poinformowała, że w Marszewskiej Kolonii na
drogę wysypano kamień czy tłuczeń, może źle Panią Wójt  ktoś poinformował. Otóż,
nie wysypywano. 2) Czy spotykając się z Energą wzięła Pani pod uwagę oświetlenie
Marszewskiej Kolonii- 4 lampy, gdzie postulowaliśmy na zebraniach i mamy
obiecane, że te lampy będą. 3) Podobno jest informacja, że Pani Wójt umorzyła
podatek firmie MARBI. Czy to jest prawdą.?  Pani na jednym z zebrań zarzucała, że
mieszkańcy ponad 30 tys. zł zalegają w podatkach, co zresztą chyba nie było prawdą,
bo nie są aż tak duże opłaty podatkowe.

11) Wójt Gminy   – na zebraniach informuję mieszkańców o zaległościach podatkowych. Z
mojej strony to nie złośliwa taktyka działania, to jest tylko informacja. Jeśli
komukolwiek umarza się zaległość powyżej 100 zł, ta informacja wisi na tablicy
ogłoszeń. Nie przypominam sobie, aby firma MARBI miała umorzone zaległości. Jeśli
chodzi o kamień na drogi, taką informację uzyskałam od Pana, który zajmuje się
drogami,  dlatego odczytałam to sprawozdanie o drogach.

12) Pani Ścibek   – wprowadził Panią w błąd, bo tam nic nie było nawiezione.
13) Pani Anna Kubiak   – w informacji przedstawionej przez Panią Wójt było: wyrównano i

utwardzono drogi gminne w miejscowościach: …’
14) Pani Wójt Gminy   – sprawozdanie złożyłam i może się Pani z nim zapoznać. Jeśli

chodzi o oświetlenie. Na dzisiejszym spotkaniu z Energią omawialiśmy dodatkowe
oświetlenia, gdzie możemy podwiesić lampy. O Marszewskiej Kolonii dzisiaj nie
rozmawialiśmy. Mam tematy spotkań i wiem, kiedy mogę ten temat poruszyć. Skoro
Marszewska Kolonia jest ujęta w budżecie to otrzyma oświetlenie. My czekamy do
października aż uda mi się jak najwięcej darmowych lamp wynegocjować.

15) Przewodniczący Rady Gminy   – przypomniał obecnym, żeby nie robić osobistych
wycieczek do radnych. Sesja nie jest miejscem do takich wypowiedzi. Nie zamieniać
sesji w wiec.

16) Pan Tadeusz Kozimor   – mieszkaniec Przywidza- mam pytanie do radnego A.
Rogowskiego – czy to jest prawdą, że Pan Sikora nie jest partnerem dla Pana radnego
do rozmowy? Czy to jest prawdą?

17) Pan Andrzej Przybycień   – otrzyma Pan pisemną odpowiedź.
18) Pan Zbigniew Elwart   – Elwart jakim terminie będą udzielone odpowiedzi?
19) Przewodniczący rady Gminy   – w terminie ustawowym, zgodnie z prawem.
20) Pani Stanisława Holza   – sołtys Suchej Huty – kilkakrotnie zgłaszałam problem

wycięcia krzaków wzdłuż jezdni od miejscowości Guzy do Miedzeszyna.
Otrzymaliśmy odpowiedź, że w ubiegłym roku nie ma środków, że będą krzaki
wycięte w tym roku. Do tej pory nic nie jest zrobione. Są zakręty, gdzie krzaki
zasłaniają widoczność. Ponownie wystąpić do Zarządu Dróg Wojewódzkich o
wycięcie krzaków oraz o wykoszenie poboczy. Droga powiatowa jest wykoszona, a
nasza wojewódzka nie.

21) Pani Wójt Gminy - w Starostwie przetargi odbyły się, natomiast w Województwie
jeszcze nie, dlatego nie ma koszenia poboczy, wycinania krzaków.  Pismo złożyć
można w każdej chwili.



22) Pan Andrzej Steege –   mieszkaniec Klonowa Dolnego – ostatnio na sesji była burzliwa
dyskusja na temat pomieszczenia dla Rady. Czy Wojewoda uchylił tę uchwałę? Czy
jest to prawdą?

23) Przewodniczący Rady Gminy –   jest to nieprawdą, Wojewoda tej uchwały nie uchylił.
24) Pan Steege –   mam jeszcze jedno pytanie.
25) Pan Przewodniczący Rady Gminy –   miało być jedno pytanie. Jeszcze raz przypomniał,

Panowie odchodzą od zasadniczych tematów. Tematy nie mają nic do rzeczy z
punktami naszej pracy. To są tematy, które zdezorganizują pracę Rady. 

26) Pan Steege –   Pan Przewodniczący ogranicza wypowiedzi.
27) Przewodniczący Rady gminy –   nie ograniczam. Proszę mówić.
28) Pan Steege –   zadałem ostatnio pytanie odnośnie poziomu nauczania w Gimnazjum.

Czy Pani Dyrektor przedstawiła program naprawczy w zakresie podniesienia poziomu
nauczania. Jakie są przedsięwzięcia? 

29) Pani Anna Kubiak –   Zastępca Wójta – Pani dyrektor została zobowiązana do
przedstawienia programu naprawczego do dnia 15.09.

30) Pan Wiesław Spisak –   kiedyś przeczytałem w prasie w Dzienniku Bałtyckim o
poziomie nauczania i podano w artykule, że nasza gmina pod względem nauczania ma
2-gie miejsce od końca.Była rozmowa z Panią dyrektor, która powiedziała, że będzie
musiała poruszyć tę sprawę i wyciągnąć konsekwencje od nauczycieli. Może tak by
spróbować od siebie ? To jest jedno pytanie. Drugie pytanie..

31) Przewodniczący Rady Gminy-   odpowiem na to pytanie.
32) Pan Spisak –   ale ja nie chcę od Pana . Wiem, że 2 lata temu była komisja, która

weryfikowała nauczycieli i już wtedy zaznaczono, że były pewne braki. Czy wśród
tych nauczycieli weryfikowanych byli ci którzy otrzymali najniższą ilość punktów, bo
wiem, że skala była od 2 do 6. Czy takowi zostali rozliczeni?

33) Przewodniczący Rady Gminy –   otrzyma Pan odpowiedź na piśmie. Artykuł nie był
autoryzowany.

34) Radny Mirosław Olszewski –   po rozmowach ze środowiskiem, które jest
zainteresowane nauczaniem dzieci, mam pytanie – jak długo będzie taka sytuacja, że
będzie się pozwalać, że  w szkołach podstawowych uczą nauczyciele bez
przygotowania do nauczania. W tej sytuacji  ze szkół podstawowych trafiają ludzie do
Gimnazjum,  niektórzy nie potrafią pisać, to mamy to, co mamy.

35) Pan Zbigniew Elwart –   mam jeszcze pytanie.
36) Przewodniczący Rady Gminy –   prosiłem Pana o nie zakłócanie porządku sesji. Zadaje

Pan 5-te pytanie.
37) Pan Zbigniew Elwart –   gdzie mieszkańcy mogą wyrażać swoje opinie i kiedy, jeśli nie

na sesji. Nie ma spotkań radnych z mieszkańcami.
38) Przewodniczący Rady Gminy –   odpowiemy na piśmie. Jeśli Państwo będziecie dalej

zakłócać, tak jak w tej chwili Pan Sikora, przerwiemy sesję, zrobimy przerwę i
poczynimy odpowiednie kroki. Nie udzielałem Panu głosu.
W tym momencie  kilka osób mówiło naraz.
Przewodniczący Rady Gminy – ogłosił 10 minutową przerwę na wniosek radnego
Andrzeja Rogowskiego.
Po przerwie kontynuowano punkty porządku obrad.

39) Przewodniczący Rady Gminy –   jeszcze raz wracamy do punktu 4. Jeśli radni chcieliby
odpowiadać na wszystkie Państwa pytania, to jest to czasowo niemożliwe, nie
jesteśmy na to przygotowani i sesja mogłaby trwać bardzo długo. Na pytania Państwo
otrzymują odpowiedzi na piśmie. Prosiłem, aby zachować się w jakiś ramach, ale
niestety nie udało się i proszę bardzo, kto jeszcze chce zabrać głos?

40) Pan Zbigniew Elwart –   odnośnie tych pytań. Są one proste, wystarczy powiedzieć
„tak” lub „nie”. Nie wymagają wielkiego zastanowienia.



41) Pan Hubert Dey –   sołtys Marszowa – pytał o budowę wodociągu w Marszewie i
Marszewskiej Kolonii. Czy będzie ta inwestycja zrealizowana w tym roku?   
Tak nam obiecano a w przyszłym roku projekt już będzie nieważny.

42) Wójt Gminy -    2  września ogłoszono przetarg na Zabrsko Górne i Marszewską
Kolonię. 31.09 będzie otwarcie ofert.

 Więcej pytań nie zgłoszono.

Ad.5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
a) nabycia przez gminę Przywidz nieruchomości położonej w Koziej Górze, oznaczonej

nr 64/6.
Przewodniczący Rady – odczytał projekt w/w uchwały.
Przewodniczący komisji gospodarczej – Pan Jerzy Migas przedstawił pozytywną opinię
do w/w projektu uchwały ( za – 6 osób).
Uwag radni nie wnieśli. 
Przewodniczący Rady Gminy – kto jest za przyjęciem uchwały?
Jednogłośnie przyjęto w/w uchwałę. (14 głosów „za”)
Rada Gminy Przywidz przyjęła uchwałę nr XXVI/234/05 w sprawie nabycia przez gminę
Przywidz nieruchomości położonej w Koziej Górze, oznaczonej nr 64/6. ( w zał.)

b) zmiany w uchwale nr 68/XI/99 Rady Gminy Przywidz z dnia 27 lipca 1999r. w
sprawie nadania Statutu GZOZ w Przywidzu.

Przewodniczący Rady Gminy – odczytał projekt w/w uchwały.
Pan Dariusz Stasiak – Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Zdrowia- na
posiedzeniu komisji, doszliśmy do wniosku, że zmiany w statucie powinny dotyczyć
jeszcze większych rzeczy, ponieważ gdybyśmy przegłosowali tę uchwałę, nastąpi
sprzeczność z prawem. § 11 pkt e mówi, że „ rozwiązanie stosunku pracy lub umowy
cywilnoprawnej o zarządzanie Zakładem z kierownikiem zakładu też należy do Rady
Społecznej GZOZ-u „ . W tym miejscu jest sprzeczność. W całym statucie powinny być
naniesione poprawki. Powinniśmy go dopracować. Opinii komisja nie wyraziła.
Przewodniczący Komisji Gospodarczej- opinia komisji była pozytywna. (5- za i 1 –
przeciw)
Wójt Gminy – statut został przyjęty uchwałą Rady Gminy w 1999r. i  w § 13 był mylnie
przyjęty zapis, winno być - Wójt powołuje kierowników jednostek organizacyjnych, a
Gminny Ośrodek Zdrowia jest jednostka organizacyjną Gminy. Statut GZOZ-u wyraźnie
mówi o tym, że kierownika zakładu powołuje Rada Gminy i ten zapis należy zmienić.
Natomiast § 11 mówi, że Rada Społeczna  przedstawia wnioski i opinie w sprawach:
przyjęcie danego kierownika, rozwiązania z nim umowy o pracę, przyznawania nagród
czy likwidacji i przekształcania zakładu. Także nie trzeba w statucie żadnych poprawek
wprowadzać.
Przewodniczący Rady Gminy – chodzi o uporządkowanie zmian w statucie, głównie o
procedurę przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika. Taka procedura powinna
być ujęta w statucie. Ponieważ takiej procedury nie ma w statucie, to w ramach zmian w
statucie procedurę uchwalimy i wtedy naszą kompetencję wybierania kierownika
scedujemy na komisję a Wójt oczywiście powołuje kierownika. Kierownik czy dyrektor
powoływany jest w drodze konkursu.
Pani Anna Kubiak -  niekoniecznie.
Wójt Gminy - § 11 wyraźnie mówi, że do zadań Rady  Społecznej należy: 1)
przedstawienie Radzie Gminy Przywidz wniosków i opinii w sprawach: min. rozwiązania
stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej o zarządzanie Zakładem z kierownikiem
zakładu. Ustawa samorządowa wyraźnie mówi, że kierowników jednostek
organizacyjnych powołuje Wójt, a Rada powołuje sekretarza i skarbnika. Poza tym



ukazało się rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zasad przeprowadzenia konkursu
na niektóre stanowiska kierownicze w publicznych zakładach opieki zdrowotnej. Jeśli
chodzi o kierowników samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej może być konkurs, ale
nie musi. Ze swej strony ,powołam komisję konkursową, bo nic nie stoi na przeszkodzie.
Przystąpiono do głosowania nad w/w uchwałą.
Za – 6 głosów, 8 – przeciw.
Uchwała  w sprawie   zmiany uchwały Nr 68/XI/99 Rady Gminy Przywidz z dnia
27.07.1999r. w sprawie nadania Statutu Gminnego zakładu Opieki Zdrowotnej w
Przywidzu nie przeszła.

Ad.5.d. Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił projekt uchwały dot. przystąpienia do
opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu
Przywidz.
Opinia komisji gospodarczej do w/w projektu uchwały była pozytywna (6 głosów – za)
Uwag do uchwały radni nie wnieśli.
Głosowanie
Jednogłośnie  radni przyjęli uchwałę Nr XXVI/235/05 . / w zał./

Ad.5e w sprawie zmiany budżetu Gminy Przywidz na 2005 rok.
Wyjaśnień do w/w projektu uchwały udzieliła Pani Maria Piotrowiak – Skarbnik Gminy.
( w zał.) Po dokonanych zmianach budżet gminy Przywidz na 2005 rok wynosi:
- dochody budżetowe - 9.067.926 zł
- wydatki budżetowe - 10.391.103 zł

Radny Wojciech Etmański – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – była
pozytywna. Zwrócił się z pytaniem do Pani Wójt  dot. wynagrodzenia dla sołtysów,
ponieważ sołtysi zwrócili się z wnioskiem o 150 zł miesięcznie za swoją pracę, którą
muszą wykonywać. Czy w ramach tych  środków  Pani Wójt wypłaci dodatkowo 150 zł
miesięcznie dla sołtysów za ich pracę?
Wójt Gminy – diety dla sołtysów nie były przewidziane na kwotę 150 zł, ponieważ na
dzień dzisiejszy brakuje na pensje dla pracowników, o czym Pan doskonale wie. Z taką
propozycją sołtysi wyszli do nas już wcześniej Bardzo zależy mi na tym aby ta kwota była
większa. Do dnia dzisiejszego z Państwa inicjatywy nic nie wyszło. Dopiero po raz
pierwszy dzisiaj na sesji. Może znajdą się pieniądze  do końca roku. Na pewno zaplanuję
je w projekcie budżetu na 2006 rok.
Radny W. Etmański – kilkakrotnie o tej sprawie rozmawialiśmy. Myślałem, że chodzi nie
o diety, tylko o ryczałt.
Wójt Gminy – może być ryczałt. Nie przypominam sobie rozmowy z Panem na ten temat.

      Opinia komisji gospodarczej do w/w projektu uchwały była pozytywna.
     Przystąpiono do głosowania
     Przy 11 głosach „za” i 3 „przeciw” radni przyjęli uchwałę Nr XXVI/236/05 w sprawie
zmiany w budżecie Gminy Przywidz na 2005 rok. / w zał./
Przewodniczący Rady Gminy – dodał, że z zaoszczędzonych w budżecie 100 tys. zł,
oddajemy już 72 tys. zł, rozumiejąc, że tych oszczędności nie dało się zrobić. Naszą intencją
jak proponowaliśmy obcięcie tej kwoty było zwiększenie zdolności kredytowej gminy, bo
myśleliśmy, że ten kredyt z czegoś trzeba będzie spłacić.
Ad.5f  Przewodniczący Rady Gminy – odczytał projekt uchwały w sprawie umowy o
współpracy partnerskiej z rejonem Aksy.

Opinie komisji gospodarczej i komisji budżetu i finansów były pozytywne do w/w projektu
uchwały.



Radny Andrzej Rogowski – otrzymałem kopie umowy podpisaną przez Panią Wójt i osobę
reprezentującą rejon Aksy i w tej umowie jest napisane gmina Aksy.
Przystąpiono do głosowania
Przy 13 głosach ‘za” i 1 „przeciw”, radni przyjęli uchwałę Nr XXVI/237/05 w sprawie
umowy o współpracy partnerskiej z rejonem Aksy.( w zał.)

Ad.5.g Przewodniczący Rady Gminy – odczytał projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia
kredytu z przeznaczeniem na wykonanie zadań inwestycyjnych planowanych na 2005 rok.
Opinie komisji budżetu i finansów oraz komisji gospodarczej były pozytywne do projektu
w/w uchwały.
Głosowanie
Jednogłośnie radni przyjęli uchwałę Nr XXVI/238/05 w sprawie zaciągnięcia kredytu z
przeznaczeniem na wykonanie zadań inwestycyjnych planowanych na 2005 rok. ( w zał.)
 Ad.5h Pan Andrzej Przybycień -  odczytał projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr
XXIV/224/05 z dnia 31.05.2005r. Dodając powiedział, że Wojewoda miał prawo uchyli, ale
nie uchylił i prosi czy zaleca abyśmy sami ją uchylili.
Opinia komisji gospodarczej jest pozytywna.
Wójt Gminy – odczytała informację jaka przyszła od Wojewody Pomorskiego  „… Wobec
powyższego wzywa się radę Gminy w Przywidzu do uchylenia na najbliższej sesji we
własnym zakresie uchwały Nr XXIV/224/05 z dnia 31 maja 2005 r.”
Głosowanie nad w/w uchwałą.
Za 6 – głosów,  5 – przeciw, 3 – wstrzymujące.
Rada Gminy przyjęła uchwałę Nr XXVI/239/05 w sprawie uchylenia uchwały  Nr XXIV/
224/05 z dnia 31 maja 2005 r. ( w zał.)

Ad.6. Wnioski i oświadczenia radnych.

Radny Jan Sikorski – ustosunkował się do ostatniej uchwały mówiąc:” jeśli coś bezprawnie
panowie radni robicie, to miejcie odwagę to odwołać.”

Ad. 7 Przewodniczący Rady Gminy ogłosił o zamknięciu obrad sesji, dziękując wszystkim za
przybycie.

Na tym protokół zakończono.
Protokółowała: G. Pożoga 
  


