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

w dniu 11 października 2005r.
Obrady XXVII zwyczajnej sesji Rady Gminy Przywidz otworzył Pan Andrzej Przybycień – 
Przewodniczący Rady Gminy, stwierdzając na podstawie listy obecności prawomocność 
obrad.
Obecnych radnych było 13, nieobecni: Mieczysław Bronk i Jerzy Migas.
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek posiedzenia.
Proponowany 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: 
6. a)uchylenia niektórych uchwał Rady Gminy Przywidz o przystąpieniu do 

opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obrębów 
Gminy Przywidz.
b)zmiany w uchwale nr 68/XI/99 Rady Gminy Przywidz z dnia 27 lipca 1999r. w 
sprawie nadania Statutu Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przywidzu
c)zmiany budżetu Gminy Przywidz na 2005 rok
d)ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Przywidz
e )wygaśnięcia mandatu radnego.

7. Wnioski i oświadczenia radnych.
8. Zakończenie obrad.

Radny Mirosław Olszewski – wnioskował o odrzucenie z porządku obrad punktu 6b i punktu 
6d. W uzasadnieniu powiedział, że projekty uchwał były analizowane na posiedzeniach 
komisji, gdzie zostały odrzucone. Regulamin dot. zasad utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy jest źle przygotowany. Należy go dopracować. Natomiast zmiana w uchwale 
dot. Statutu GZOZ, odłożyć na następną sesję, gdyż jest opracowywany Statut GZOZ-u.
Wójt Gminy – ustosunkowała się do uchwały dot. utrzymania czystości. Regulamin powstał 
na bazie starego regulaminu i w 15% został tylko zmieniony. Ustawa o gospodarce odpadami 
zobligowała nas aby do 29.10.2005r. Rady Gmin uchwaliły zauktualizowane regulaminy. 
Skoro Państwo radni uważają, że jest to stek bzdur, to proszę  przygotować nowy regulamin. 
Poza tym SANEPID pozytywnie zaopiniował przedstawiony projekt nowego regulaminu.
Przewodniczący Rady Gminy – Radni nie twierdzą, że jest to stek bzdur. Na komisjach 
wyszły poprawki i należy je nanieść.
Pan Andrzej Przybycień – poddał pod głosowanie wniosek radnego Olszewskiego.
Głosowanie
Za wnioskiem głosowało 8 radnych, przeciw-3 i 1- wstrzymujący.
Radni zdjęli z porządku obrad punkty 6b i 6d
Wójt Gminy – wnioskowała o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie 
opłat za korzystanie z pomieszczeń stanowiących własność Gminy Przywidz. Na komisjach 
projekt w/w uchwały został przedstawiony. Chodzi tu o to, aby wprowadzić realne i jasne 



zasady odnośnie opłat  za korzystanie z pomieszczeń w placówkach oświatowych. Tę kwestię 
należy uporządkować.
Radny Mirosław Olszewski – dyskutowano o tym projekcie uchwały na komisjach i uważa, 
że jest to wkraczanie w kompetencje dyrektora szkoły, w związku z tym wnioskował o 
odrzucenie uchwały.
Głosowanie nad wnioskiem Pani Wójt Gminy .
Za- 5,  przeciw – 8.
Rada Gminy odrzuciła w/w wniosek.
Przewodniczący rady Gminy – poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad z 
poprawkami.
Głosowanie
Za – 8, przeciw – 5
Ad.1b. Przyjęcie protokółu z ostatniej sesji Rady Gminy.
Radni przy 11 głosach „za i 2 „wstrzymujących się” przyjęli protokół

Ad.2. Pani Wójt Gminy – przedstawiła informację z wykonania podjętych uchwał i 
działalności w okresie międzysesyjnym. / w zał./
Dodała, że 18.09.2005r. odbyły się dożynki gminne i starostą został był Pan Janusz 
Kalinowski z żoną, którzy swoją funkcję pełnili bardzo dobrze. Starali się być 
odpowiedzialnymi gospodarzami. Pani Wójt, dziękując Panu Kalinowskiemu, wręczyła 
kwiaty Ponadto tablicę pamiątkową.
Ponadto poinformowała, że w naszej gminie odbył się latem konkurs „Kamyk do kamyka”. 
W gminie potrzebujemy dużo kamieni, aby wzmocnić brzegi jeziora przy ulicy Szkolnej. W 
konkursie udział wzięły 3 sołectwa: Pomlewo, Kierzkowo i Stara Huta. 
Pani Wójt wręczyła sołtysom upominki i podziękowania. Oprócz tego sołectwa otrzymają po 
300 zł nagrody na zakup sprzętu sportowego oraz jako pierwsze w przyszłym roku dostaną 
pojemniki do segregacji śmieci.
Pan A. Rogowski -  w informacji przedstawionej przez Panią Wójt wynika, że opracowano 
kolejny numer biuletynu. Czy jak do tej pory, radni jako ostatni będą otrzymywać biuletyn z 
pokątnych źródeł ? 
Wójt Gminy – nigdy pokątnie nie rozdajemy biuletynu. Dzisiaj biuletyny się drukują. To co 
było wydrukowane rozdano sołtysom na spotkaniu. Natomiast jutro biuletyny będą oficjalnie 
w dostępnych punktach.

Ad.3.Interpelacje radnych – wolne wnioski.
Nie zgłoszono.

Ad.4. Zapytania i wnioski mieszkańców Gminy Przywidz

1)      Pan Lucjan Kotyński –   pytał o konkurs na dyrektora GZOZ w Przywidzu. W związku 
z tym, że kończy się okres kadencji dyrektora w grudniu 2005 r., chce złożyć 
dokumenty. Jakie dokumenty należy złożyć , do kiedy i do kogo tytułować?

2)      Pan Przybycień –   odpowiemy Panu na piśmie precyzyjnie. Jesteśmy w trakcie 
opracowywania Statutu GZOZ-u.

3)      Pan Koprowicz –   sołtys Olszanki – pytał czy mieszkańcy mogą składać pytania do 
radnych czy do Przewodniczącego Rady Gminy.?
Jeżeli zadawane są pytania na sesji i odpowiedzi na nie są pisemne, czy jest możliwość 
odczytania tych odpowiedzi. Mieszkańcy chcą znać odpowiedzi.

4)      Pan Przybycień -    pytania do radnych, można zgłaszać bezpośrednio w sołectwie, 
sołectwie jego okręgu, na zebraniach sołeckich, bo można zaprosić radnego. Pytania 



można złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy i w miarę możliwości odpowiemy. 
Pytania można zgłaszać do Wójta. Jeśli chodzi o zadawanie pytań do radnych na sesji 
jest to niemożliwe. W sporadycznych przypadkach możemy dopuścić do takiej 
sytuacji, ale takiej zasady nie możemy przyjąć.

5)      Pan Koprowicz -    na ostatniej sesji były pytania do radnych a odpowiedzi miały być 
na pismie. Chciałbym znać te odpowiedzi.

6)      Pan Przybycień –   nie ma możliwości odczytania odpowiedzi na sesji, bo zamienimy 
obrady w zebranie. Na zebranie sołeckie zaprosić radnych i tam zadawać pytania. 
Sesja Rady ma inne funkcje do spełnienia niż odpowiadanie na pytania osobiste 
radnych.

7)      Pani K.   Podgórska – art.61 Konstytucji RP mówi, że obywatel ma prawo do uzyskania 
informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje 
publiczne. Prawo to również obejmuje uzyskanie informacji o działalności organów 
samorządu gospodarczego etc…. 2) Prawo do uzyskania informacji obejmuje dostęp 
do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej, 
pochodzących z powszechnych wyborów z możliwością rejestracji dźwięku lub 
obrazu. 3) Ograniczenie prawa wymienionego w pkt 1 i 2 może nastąpić wyłącznie na 
określone w ustawach ochronę wolności i praw innych osób podmiotów 
gospodarczych.   A zatem na pytanie proste, które padło na sesji należało 
odpowiedzieć tak lub nie. Pan Przewodniczący musiał się naradzić czy odpowiedź  ma 
być tak lub nie. Stąd też pytania na dzisiejszej sesji, bo społeczeństwo jest 
zaciekawione Pana odpowiedzią. Nie ma takiego prawa, by ograniczać wolności 
prawa obywatelskie. Sesja jest jedyną możliwością dla wielu ludzi na zadanie pytań i 
uzyskanie odpowiedzi. Jeśli Pan deklaruje się odpowiedzieć na piśmie, w takim razie 
odpowiedzieć powinna być wywieszona w publicznym miejscu.

8)      Przewodniczący rady Gminy –   jestem odpowiedzialny za prowadzenie sesji zgodnie z 
porządkiem obrad. Nie blokuje odpowiedzi na pytania. Przedstawiłem możliwości 
odpowiedzi na pytania. Tylko ze względów aby nie zakłócać porządku sesji, proszę o 
inne drogi uzyskania informacji. Dostęp do protokółów jest. Moją intencją jest aby nie 
dopuszczać do wiecowania na sesji.

9)      Pan Andrzej Steege-   mieszkaniec Klonowo Dolnego – jest ustawa o dostępie 
informacji publicznej i art.3 tej ustawy mówi, że prawo do informacji publicznej 
obejmuje uprawnienia do niezwłocznego uzyskania informacji zawierającej aktualną 
wiedzę o sprawach publicznych. Takie mamy prawo.

10)      Przewodniczący Rady Gminy –   to też jeśli przyjdzie Pan do mnie w godzinach 
urzędowania, uzyska Pan odpowiedź. Dopuszczamy w wyjątkowych sytuacjach 
odpowiedzi ne sesji, ale ponieważ pytania były osobiste, zaczęły zakłócać porządek 
sesji, dlatego odsyłam do innych dróg uzyskania odpowiedzi.

11)      Pan A.   Steege – nie odsyłałem do prywatnych osób, czy do Pana rodziny. Pytałem się 
o szkołę, konkretne sprawy. Do dnia dzisiejszego nie otrzymałem odpowiedzi.

12)      Pan A.   Przybycień – w sprawie szkoły może Pan uzyskać odpowiedzi z Urzędu 
Gminy.

13)      Pan Steege –   zadawałem pytanie do Pana.
14)      Pan Zbigniew Elwart –   mieszkaniec Trzepowa- na poprzedniej sesji zadałem 3 pytania 

i do dnia dzisiejszego nie otrzymałem odpowiedzi. Pytanie skierowałem do radnych: 
Pani Zdrojewskiego, Pana Olszewskiego i Pana Etmańskiego.

15)      Przewodniczący Rady Gminy –   na pytanie osobiste nie otrzyma Pan odpowiedzi na 
sesji. Niech Pan tego nie oczekuje

16)      Pan Elwart-   otrzymana odpowiedź, nie jest odpowiedzią.
17)      Radny M.   Olszewski – moją odpowiedzią jest: Przywidz com.



18)      Pan Elwart –   pytał Przewodniczącego Rady – czy to jest odpowiedź?
19)      Przewodniczący Rady Gminy –   nie wiem czy to jest odpowiedź. Sesja nie jest biurem 

odpowiedzi na pytania.
20)      Radny W.   Etmański – zostałem rozliczony przez komisję, przez sołtysów albo ludzi, 

którzy są reprezentantem sołtysa z Trzepowa.
21)      Pan Kazimierz Krefft –   sołtys Trzepowa – jeszcze protokółu nie dostarczono.
22)      Pan Etmański –   otrzyma Pan protokół. Było spotkanie z sołtysami z Piekła Górnego, 

Borowiny a sołtysa z Trzepowa nie było.
23)      Pan Olszewski –   odpowiedzi na pytania do mnie można znaleźć w Internecie –

przywidz com. Dostęp jest szeroki, moje strony są drukowane i krążą po Przywidzu. 
Odwiedzin jest ok. 2 tys., czyli kontakt ze społeczeństwem jest bardzo dobry. Tam jest 
odpowiedź. O rozliczenia najwięcej pytają osoby, które nie biorą udziału w tworzeniu 
albo w organizowaniu czegokolwiek. Rozliczenie jest zrobione, podpisane przez 
komitet organizacyjny.

24)      Pan Zygmunt Żurr –   mieszkaniec Przywidza – nie chce odpowiedzi. Poruszył problem 
spalania śmieci i plastików w Przywidzu. Palą się ogniska w których palą się plastiki i 
dym po Przywidzu się roznosi. Wyznaczyć jakieś miejsce na spalanie śmieci, czy 
składowanie gruzu. Dużo mówi się o turystyce. Turystyką w Przywidzu powinni zająć 
się właściciele ośrodków wypoczynkowych i sklepów a nie urzędnicy gminni.  Ile 
osób nasi posterunkowi ukarali za bezpańskie psy? Wydaje mi się, że przez Przywidz 
nie powinny jeździć auta powyżej 20 ton ładowności. Ile posterunkowi złapali ludzi za 
wandalizm w Przywidzu przez ostatnie 15 lat.

25)      Wójt Gminy –   podziękowała przedmówcy za niektóre spostrzeżenia, które Jej 
zdaniem są słuszne. Ponadto poinformowała, że już dwukrotnie były spotkania z 
właścicielami ośrodków i temat wspólnego działania nie został podjęty.  Spróbuję 
jeszcze raz spotkać się z nimi.  Problem z bezpańskimi psami pojawia się szczególnie 
jesienią i zimą.. Zawiezienie psa do schroniska kosztuje gminę 400 zł. W regulaminie 
chcemy to uregulować. Psy powinny mieć chippy lub inne oznaczenia. Jeśli chodzi o 
Policję, postaram się przekazać taką informację.

26)      Pan Eustachy Kalinowski –   radny Powiatu- na zebraniu przedwyborczym, 
wspomniała Pani, że trochę z naszych dróg zostało pieniędzy  i będzie  wykonany 
przepust na drodze do pana Dunajskiego i jeszcze starczy na wywrotkę żwiru. Kiedy 
to będzie zrealizowane?

27)      Wójt Gminy –   jesteśmy w trakcie rozliczeń remontów za drogi. Jeśli zostaną 
oszczędności to wówczas wykonamy przepust.

Ad.5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
a) uchylenia  niektórych uchwał Rady Gminy Przywidz o przystąpieniu do 

opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obrębów 
Gminy Przywidz.

Przewodniczący Rady Gminy – do tej uchwały komisja gospodarcza wnosiła poprawki.
Pan Teodor Formela – V-ce Przewodniczący Rady Gminy-  przedstawił opinię komisji 
gospodarczej. Komisja gospodarcza zaproponowała, aby z uchwały wykreślić z § 1 pkt 3 
_ „ uchwała Nr XIX/178/2004 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Miłowo”. Chodzi tu o obręb Miłowo, 
teren za jeziorem. W studium jest jako tereny pod zabudowę niską. Gdybyśmy uchylili tę 
uchwałę to jednocześnie pozwolilibyśmy na wydanie decyzji o warunkach zabudowy, 
dlatego komisja proponuje jak na wstępie.
Przewodniczący Rady Gminy – poddał pod głosowanie w/w wniosek komisji 
gospodarczej.



Radni jednogłośnie przyjęli w/w wniosek.
Przewodniczący Rady Gminy – odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 
Radny Mirosław Olszewski – my jako gmina przystępujemy do opracowania planów a 
ludzie prywatni mogą się budować.
Głosowanie nad uchwałą.
Przy 13 głosach „za”, przyjęto uchwałę Nr XXVII/241/05 w sprawie uchylenia niektórych 
uchwał Rady Gminy Przywidz o przystąpieniu do opracowywania miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego dla obrębów gminy Przywidz. ( w zał.)
b) w sprawie zmiany budżetu Gminy Przywidz na 2005 rok.  
Pani Maria Piotrowiak – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
zmian w budżecie. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Przywidz- po stronie 
dochodów, zwiększenie planu dochodów o kwotę – 54.674 zł . Na tę kwotę składa się: 
przyjęcie dotacji z Powiatowego Funduszu ochrony Środowiska – 50 tys. zł, wcześniej 
otrzymano 25 tys. zł + 75 tys. zł. Z przeznaczeniem na zagospodarowanie brzegu jeziora, 
przyjęcie kwoty 2.674 zł w dz. Oświata w związku z wykonaniem wpływów z wynajęcia 
sali gimnastycznej. W pomocy społecznej – 2 tys. zł, z przeznaczeniem na wyjazd 
niepełnosprawnych na wycieczkę. Po dokonanych zmianach dochody budżetowe wynoszą 
9.268.544 zł.
Po stronie wydatków- zwiększenie o kwotę 64.674 zł oraz zmniejszenie planu wydatków 
budżetu gminy o kwotę 10.000 zł.. Zmiana planu wydatków obsługi długu publicznego – 
odsetki od kredytów –zmniejszono o 10 tys. zł i zwiększa się w dziale turystyka.
Po dokonanych zmianach wydatki budżetowe wynoszą 10.591.721 zł.
Radny Powiatowy – Eustachy Kalinowski – na sesji Rady Powiatu było skonkretyzowane 
na dotacje na bulwar nadjeziorny, a tutaj na zagospodarowanie nadbrzeża jeziora.
Pani M. Piotrowiak – w planie wieloletnim jest zadanie budowa bulwaru nadjeziornego. 
nadjeziornego tym zadaniu mieści się zadanie na zagospodarowanie tego terenu poprzez 
niwelację terenu oraz inne prace towarzyszące.
Radny Andrzej Rogowski – jaki odcinek będzie obejmowała ta dotacja?
Wójt Gminy – ten odcinek ma 660 m i cały będzie zniwelowany.
Pan Teodor Formela – Formela § 2 uchwały w dochodach jest różnica między kwotą 
podaną na komisji a dzisiaj.
Pani Skarbnik – uchwała jest dużo wcześniej przygotowywana i w międzyczasie są 
zarządzenia Wójta, które wprowadzają dotacje celowe np. na świadczenia rodzinne , na 
wybory , na dożywianie.
Radny Andrzej Rogowski – na wczorajszym posiedzeniu komisji budżetu i finansów 
poprosiłem Panią Skarbnik  o wykaz planowanych prac przy realizacji tego zadania, na 
które przyszła dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 50 tys. zł. 
Pogratulował rzetelnej, przygotowanej odpowiedzi. Odczytał odpowiedź\
„ 1. roboty ziemne wykonane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku kategorii 
III  KNNR 0001-0202-02    1 586,770 m3 X 39,60 zł /m3 = 62.836,09 zł
2. wykopy z ręcznym załadunkiem urobku na środek transportu
KNNR 0001-0301-02a        145,004 m3 X 55,75 zł/m3  = 8.083,97 zł 
3. planowane jest także częściowe wykonanie murków oporowych  oraz częściowe 
umocnienie linii brzegowej   70.920.06 + 22% = 86.5224,76
W/w wartości i pozycje zawarte są w kosztorysie inwestorskim zadania Budowy Bulwaru 
Nadjeziornego w Przywidzu.
 Wczoraj nie było mowy na ten temat. Pytałem się czy oprócz tych prac zaplanowanych, 
czy jest coś jeszcze. Odpowiedź była, nie. Prosiłem, aby wykaz był szczegółowy np. 
plantowanie ziemi, nawiezienie ilości ziemi, czy inne prace. To jest stosunek Urzędu 
Gminy do Rady. Gmina chce aby Rada pewne rzeczy zaopiniowała pozytywnie, a takie 



przedstawia informacje. Pani Wójt widziała ten dokument, rozumiem, że Pani akceptuje 
dokumenty, które zostały przekazane radnym. 
Wójt Gminy- zostałam poproszona przez Przewodniczącego Rady aby jak najmniej osób 
z Urzędu było na sesji Rady. Jeśli Państwo macie pytania do pracowników Urzędu, to w 
godzinach urzędowania, pracownicy merytoryczni udzielą Państwu informacji.
Natomiast jeśli chodzi o osobę Pana Rogowskiego, to uchodzi Pan za osobę, która 
wszystko wie. Wczoraj zrozumiałam,  że interesują pana dane z kosztorysu, w związku z 
powyższym, pracownik takie dane Panu przekazał i nie widzę żadnej złośliwości, tylko 
uprzejmość z naszej strony w stosunku do Pana. Z dokumentacją techniczną Pan się 
zapoznał już  kilkakrotnie, a nawet próbował  ją fotografować.
 Radny A. Rogowski – punkt uchwały wchodzi pod obrady a pracownik merytoryczny 
uchodzi z sesji. Do tej pory nie zabierał głosu, w jakim celu tutaj przebywał.
Przewodniczący Rady Gminy – ustalałem z Panią Wójt, że w obradach sesji uczestniczy 
wójt, skarbnik, sekretarz i zastępca wójta, co jest zgodne ze statutem gminy.
Radny A. Rogowski – Pani Wójt, w takim razie dziękuję za materiał dot. wydania 85 tys. 
zł..
Innych pytań nie było.
Pan Wojciech Etmański – Przewodniczący komisji budżetu i finansów- przedstawił 
pozytywną opinię komisji po wniesieniu poprawek przez Panią Wójt dot. zmniejszenia 
dotacji z budżetu do 10 tys. zł.
Komisja gospodarcza – opinia pozytywna.
Głosowanie nad uchwałą.
Za – 11, przeciw – 2 głosy.
Radni przyjęli uchwałę Nr XXVII/240/05 w sprawie zmiany budżetu Gminy Przywidz na 
2005 rok. ( w zał.)

Ad.5c Przewodniczący Rady Gminy – odczytał projekt uchwały  w sprawie wygaśnięcia 
mandatu radnego wraz z uzasadnieniem .
Opinia komisji kultury, oświaty, sportu i zdrowia do w/w uchwały była pozytywna
Głosowanie nad uchwałą.
Przy 10 głosach „za” i 3 „przeciw”, Rada Gminy odwołała radnego Mieczysława Bronk z 
funkcji radnego wskutek zrzeczenia się mandatu. (Uchwała Nr XXVI/242/05 w zał.)
Ad.6. Wnioski i oświadczenia radnych.
1)      Radna Joanna Zdrojewska –   poinformowała, że nauczyciel Gimnazjum Pan Andrzej 

Przybycień otrzymał medal MEN. Jest to najwyższe odznaczenie. Świadczy to nie 
tylko o nauczycielu ale i o Gimnazjum.
Rozległy się oklaski. 

2)      Radna Krystyna Podgórska –   zgłosiła wniosek formalny o zredukowanie komisji 
Rady, o komisję kultury, oświaty, sportu i zdrowia. W uzasadnieniu powiedziała, że 
od dłuższego czasu komisja ta nie obraduje samodzielnie. Przyjęła postawę 
potakującą, kwakierską, bezwolną w stosunku do komisji budżetowej. Obraduje na 
zasadzie na doczepkę. Nie wnosi ani własnych propozycji ani nie rozwiązuje 
problemów wynikających z kompetencji komisji. Uważam, a nie jestem odosobniona 
w tym sądzie, że istnienie tej komisji jest bezzasadne. W kompetencji komisji jest 
opracowanie regulaminu i statutu GZOZ. Być może Panie Radny Powiatowy, Panie 
Kotyński nie doczeka się Pan statutu, bo w takim tempie jak komisja będzie 
opracowywać, to w tej 5-latce statutu nie będzie. Na poprzedniej sesji taki wniosek 
padł, że będzie opracowywany statut, poprawki nie zostały naniesione. Podziękowała 
radnemu powiatowemu, za troskę o interes Gminy, min. kiedy toczyła się debata czy 
przyznać pieniądze czy też nie, to reprezentant naszej gminy tak zajadle walczył o 



„interes gminy”, że uchwała przeszła tylko 1 głosem. Bardzo Panu dziękujemy i tu 
rozległy się oklaski.

3)      Radny Dariusz Stasiak –   Przewodniczący k.k.o.s.i z.- w jaki sposób Pani Krystyna 
Podgórska wysuwa sądy o jakiejkolwiek bezzasadności komisji. Nie przypominam 
sobie aby Pani chociaż raz zaszczyciła komisję. Pani zarzuty są niecelowe. Jestem w 
stałym kontakcie z dyrektorem ośrodka. Statut będzie zrobiony na pewno. .Natomiast 
jeśli chodzi o warunki przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika jest 
ustawa nadrzędna i statut tutaj nie ma nic do rzeczy.

4)      Radny Kazimierz Mazerewicz –   jako członek komisji jestem przeciwny 
organizowaniu wspólnych posiedzeń z komisją budżetu i finansów. Czuję się tam 
niepotrzebny, ‘per noga”. Proszę o oddzielne posiedzenia.

5)      Przewodniczący Rady Gminy –   poddał pod głosowanie wniosek Pani K. Podgórskiej, 
który brzmiał; aby zredukować komisję Rady do 3 komisji a kompetencje rozłożyć.
Dodał, że komisja oświaty jest ujęta w statucie, jest stałą komisją, będziemy musieli 
zmienić statut.
Pan Dariusz Stasiak – tak się składa, że 3 członków komisji oświaty jest także w 
komisji budżetowej. 
Głosowanie nad wnioskiem Pani Krystyny Podgórskiej
3 głosy – za, 8 – przeciw i 2 – wstrzymujące.
Wniosek upadł.

6)      Wiceprzewodniczący Rady Gminy –   sprawa zmian w statucie GZOZ-u ciągnie się.
Kto powołuje dyrektora GZOZ-u , ustawa o zakładach opieki zdrowotnej mówi, że 
Rada a ustawa samorządowa że, Wójt. Pan prawnik na to pytanie miał nam 
odpowiedzieć, gdyż na komisji zadał takie pytanie Pan Olszewski.
Wnioskował aby komisja kultury, oświaty, sportu i zdrowia zajęła się opracowaniem 
tych spraw do następnej sesji.
2) Zgłosił drugi wniosek. Pani Wójt mówiła o regulaminie utrzymania czystości w 
gminie. Do projektu zgłoszono dużo poprawek i to zarówno na komisji gospodarczej i 
na komisji budżetu i finansów. Należy projekt uchwały dopracować, uwzględniając 
uwagi komisji.  Komisja gospodarcza pracuje samodzielnie, proponował aby tym 
tematem zajęła się komisja gospodarcza
Wójt Gminy – w uzupełnieniu do wypowiedzi przedmówcy, Pani Wójt 
poinformowała, że 9.08.2005r., radni otrzymali opinię prawną na temat statutu GZOZ-
u. Opinia była podjęta do pierwszej uchwały, gdyż teraz Państwo nie otrzymaliście 
opinii, bo ją macie. Tylko § 13 jest do zmiany, ponieważ zgodnie z ustawą 
samorządową, Wójt powołuje kierowników jednostek organizacyjnych. Natomiast, 
Pan Formela powołuje się na ustawę o zakładach opieki zdrowotnej, to tam wyraźnie 
mówi się, że powołuje jednostka samorządowa. Radcy prawni i wyroki Sądu 
Najwyższego wyraźnie mówią, że osobą kompetentną jest Wójt a nie Rada Gminy.

7)      Radny Teodor Formela -    wypowiedziałem się do wniosku złożonego przez Pana 
Olszewskiego, że taki wniosek został złożony i radcy prawni mieli się wypowiedzieć 
w tej sprawie.

8)      Wójt Gminy –   ale już była opinia prawników.
9)      Przewodniczący Rady Gminy   – sprawa będzie wyjaśniona na następnej sesji .
10)      Wójt Gminy   – dopowiedziała, że temat był poruszany na Radzie Społecznej, gdzie 

członkiem jest Pani Zdrojewska.. Pan dyrektor wystąpił do Rady z propozycją 
kontynuowania dalej pracy. Przypomniała, iż radcy prawni wypowiedzieli się już na 
temat regulaminu i statutu.



11)      Przewodniczący rady Gminy   – przystępujemy do głosowania wniosku dot. 
zobowiązania komisji kultury, oświaty, sportu i zdrowia do przygotowania zmian 
statutu GZOZ na następną sesję.

Radni jednogłośnie przyjęli w/w wniosek.
Przewodniczący Rady Gminy – poddał pod głosowanie wniosek dot. poprawienia przez 
komisję gospodarczą regulaminu porządku i czystości na terenie gminy Przywidz.
Radni jednogłośnie przyjęli w/w wniosek.
Pan Eustachy Kalinowski – Pani Wójt jako jedyna wystąpiła o dotację na bulwar 
nadjeziorny. Inni Wójtowie występowali na wodę, kanalizację, oczyszczalnię ścieków. 
Mając na uwadze niezrealizowane wodociągi: Marszewska Kolonia, Zabrsko, 
Trzepowskie Góry, Piekło Górne, nie mogłem inaczej postąpić. Poza tym jest decyzja 
SANEPIDU czy Ochrony Środowiska na rekultywację terenu po byłym wysypisku 
śmieci. To leży, robactwo tam się rozmnaża. W sąsiedztwie są działki do sprzedaży, a to 
jest rozwój gminy. Nie neguję bulwaru , ale niech to będzie jakaś kolejność. kolejność 
tym roku zapadła decyzja o bulwarze a woda w Marszewskiej Kolonii 3 lata temu była 
podjęta i jeszcze nie zrealizowana. 
Rozległy się oklaski.
Występuje  w trosce o ludzi starszych , niech mnie teraz wieszają i rozliczają.
Pani Krystyna Podgórska – nikt Pana nie zamierza wieszać, ani w ramki oprawiać, 
jednakże dobrze by było aby Pan zrozumiał co znaczy dotacja celowa. Dotacja celowa 
dot. tylko bulwaru. 
Wójt Gminy – w uzupełnieniu powiedziała, że aby zrobić rekultywację trzeba mieć 
najpierw dokumentację. Na dzień dzisiejszy takiej dokumentacji nie mamy natomiast 
mamy na zagospodarowanie jeziora. Jeśli chodzi o wodociąg, to 28.04 br. złożyliśmy 
wniosek do SPOR-u. Otrzymaliśmy informację, że nasz wniosek przeszedł pod względem 
formalnym i  zakwalifikował się do Panelu Ekspertów. Niemniej jednak ogłosiliśmy 
przetarg i czekamy na wykonawcę.
Pan Mirosław Olszewski – przychylił się do wypowiedzi Pana Żurra dot. turystyki, że 
powinna być finansowana przez ludzi, którzy z niej żyją. Takim przykładem jest gmina 
Ustka. Te 10 tys. zł co Rada dała na bulwar, uważam, że trzeba jak gdyby te marzenia 
Pani Wójt pomóc spełniać w jakiś tam sposób. Poinformował społeczeństwo, że Pani 
Wójt wystąpiła o 108 tys. zł  na swoje marzenia a nie o 10 tys. zł, które dostała. Boję się 
aby te nasze pieniądze i powiatowe nie poszły w błoto. Aby niwelować teren na pewnym 
odcinku i go skończyć, aby nie było to rozgrzebane do wiosny.
Wnioskował , aby przyjrzeć się szkole w Marszewie. Dzierżawa została naliczona w 
styczniu. Dopiero we wrześniu wystąpiono o zerwanie umowy z tym najlepszym 
oferentem wyłonionym przez komisję Pani Wójt. Odnośnie wniosków złożonych do 
SPOR-u, myślę, że jak Pani Wójt złożyła wniosek w kwietniu 2005 roku to nie zdążymy z 
wodociągami, bo wniosek powinien być złożony w 2003 roku.
Wójt Gminy – odnośnie pytania Pana Olszewskiego, każdy sądzi sam po sobie i nie 
chciałabym aby radny osądzał mnie w taki sposób. Będę starała się aby niwelacja terenu 
nam się udała. Jeśli chodzi o szkołę w Marszewie, to radni zadecydowali w ubr. ,że 
robimy konkurs na najlepszą ofertę,  aby tę szkołę przekazać stowarzyszeniu.. Została 
powołana komisja konkursowa, w której nie uczestniczyłam, natomiast uczestniczyli min. 
wytypowani radni. Wygrała najlepsza oferta. Stowarzyszenie, które wygrało okazało się, 
że jest niesolidne, nieuczciwe. Sprawa jest w sądzie, ponieważ nie płacili nam podatku od 
nieruchomości. Jeśli chodzi o wygląd Marszewa, to na pewno ulega degradacji. Natomiast 
remiza , którą Panu użyczyliśmy jest jeszcze  w gorszym stanie i bardzo ubolewam, że tak 
niszczeje.



Radny WojciechEtmański – nie przypomina sobie aby rada organizowała konkurs, komu 
przydzielić szkołę w Marszewie. Decyzją Wójta została powołana ta komisja.
2) był błąd, ta szkoła miała zostać społeczną
Radny Andrzej Rogowski – na sesji jest dziwny świat. Pani Wójt mówi, że nie 
uczestniczyła w komisji konkursowej i jej nie powoływała. Kto komisję konkursową 
powołał?
Wójt Gminy – co będzie z Marszewską szkołą? Temat przekazałam komisjom do 
przeanalizowania. Doszliśmy do wniosku, że budynku nie sprzedajemy, tylko 
wydzierżawiamy. W związku z tym zarządzeniem swoim powołałam komisję 
konkursową, w skład której wchodzili radni. Stoimy obecnie przed dylematem, co zrobić 
z tym budynkiem? Czy ją sprzedać czy ponowić konkurs na dzierżawę.?
Pan Hubert Dey – sołtys z Marszowa – czy nikt nie raczy się zapytać mieszkańców? 
Mogę zwołać zebranie wiejskie i zaprosić mieszkańców Marszowa, Huty Dolnej, 
Jodłowna. To społeczeństwo ma prawo decydowania na jaki cel przeznaczyć ten budynek.
Radny Zygmunt Stencel – kiedy będzie skończony remont remizy w Nowej Wsi, czy w 
tym roku?
Wójt Gminy – w tym roku cały dach został wymieniony, przesunęliśmy środki z 
pozostałych remiz na Nową Wieś. Planujemy ocieplić budynek remizy, materiały są 
zakupione. Chcemy spotkać się ze strażakami .Pragniemy,  aby mieszkańcy również nas 
wspierali  swoim działaniem i radny Stencel także.
Radny Andrzej Rogowski – Pani Wójt, czy mogę uzyskać dokument stwierdzający 
historię remontu remizy w Nowej Wsi, rzeczowej i finansowej? Od kiedy zaczęto 
remontować, co zrobiono, ile pieniędzy włożono i w jakim stanie obecnie jest remiza?
Radny Mirosław Olszewski – Pani Wójt wie jak wyglądała remiza w Przywidzu w 
momencie jej przekazania. Umowę Wójt podpisała w czerwcu, a powinna być w styczniu. 
Myślę, że jest to celowe, abyśmy nie mogli się przygotować na zarobek w okresie letnim.
W Przywidzu bardzo ładnie się robi, to się chwali, krzaki są powycinane i widać jezioro. 
Są miejsca jeszcze, że rosną chwasty nad jeziorem, jadąc z kierunku Gromadzina do 
Przywidza.
Pan Tadeusz Waloch – apelował do radnych aby nie sprzedawać obiektów komunalnych, 
po byłych budynkach szkół. Będą przedszkola potrzebne. Wybudować nowy obiekt, to 
jest ciężko.
Pan Przewodniczący rady – oczekuje od Pana Dey wspólnego spotkania z mieszkańcami 
odnośnie budynku w Marszewie.
Pan Wawrzyniec Rozenberg – dziennikarz z Dziennika Bałtyckiego- złożył sprostowanie 
następującej treści „ wprowadziłem w błąd mieszkańców Przywidza.Uzyskałem 
informacje z Sądu i potwierdził tę informację  Przewodniczący Rady- pozew został 
odrzucony. Pani Wójt nie potwierdziła, bo nie odbierała telefonu. Przeprosiłem Panią 
Wójt, proces jeszcze trwa przeciwko dwojga radnym.

Ad.7 Przewodniczący Rady Gminy – zakończył obrady XXVII zwyczajnej sesji Rady 
Gminy, dziękując wszystkim za przybycie.

Na tym protokół zakończono.
Protokółowała: G. Pożoga
 


