
Protokół Nr XXIX/05
z obrad nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Przywidz

w dniu 08 grudnia 2005r.
Nadzwyczajną sesję Rady Gminy zwołano na wniosek Wójta  Gminy – Pani Bożeny 
Mielewczyk- Zawady .
Sesja Rady Gminy rozpoczęła się o godz. 16-tej w Gimnazjum a zakończono o godz. 16.45.
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Andrzej Przybycień dokonał otwarcia XXIX sesji Rady 
Gminy, stwierdzając na podstawie listy obecności prawomocność obrad.
Obecnych radnych – 14.
Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił porządek obrad:

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

2. Interpelacje i zapytania radnych.
3. Zapytania i wnioski mieszkańców Gminy Przywidz
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie:

a) zmiany budżetu Gminy Przywidz na 2005 rok.
5. Wnioski i oświadczenia radnych.
6. Zakończenie obrad.

Radny Wojciech Etmański – wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad projektu 
uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady dot. stawek za pobór wody, z ujęcia 
zmechanizowanego . Przeoczono stawkę przy jej ustalaniu. Ustalono stawkę w wysokości 
1.55 zł a poprzednia była 1.14 zł. Podnosiliśmy  wszystkie stawki o inflację. W imieniu 
radnych: Teodora Formeli, Mirosława Olszewskiego, Andrzeja Rogowskiego, Wojciecha 
Etmańskiego i Zygmunta Stencla wnoszą o zmianę uchwały. 
Radny Jan Sikorski – proponuje, aby dzisiaj nie przyjmować w/w uchwały. Możemy ją 
przyjąć 22 grudnia . Nie mamy w tej chwili żadnego porównania.  Będzie komisja 
gospodarcza i komisja budżetu sprawdzimy jeszcze raz i jak będzie  to pomyłkowo, to 
wprowadzimy ją na sesję w dniu 22.12.
Przewodniczący Rady Gminy – są dwa wnioski i może przegłosujemy wniosek radnego 
Sikorskiego.
Radny Wojciech Etmański – wycofał swój wniosek.
Radny Jan Sikorski – też wycofuję.
Innych wniosków do porządku obrad nie było.
Przystąpiono do przegłosowania porządku obrad.
Jednogłośnie radni przyjęli w/w porządek.

Ad.2. Przyjęcie protokółu z ostatniej sesji Rady Gminy.
Uwag nie wniesiono.
Przy 11 głosach „za”, 2 „wstrzymujących” przyjęto protokół z ostatniej sesji Rady Gminy.
Na sesję przybył radny Dariusz Stasiak – obecnych 14.

Ad.2. Interpelacje radnych, wolne wnioski- nie zgłoszono.

Ad.3. Zapytania i wnioski mieszkańców Gminy Przywidz – nie zgłoszono.



Ad.4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Przywidz na 
2005 rok.
Pani Maria Piotrowiak – Skarbnik Gminy -  przedstawiła zmiany do budżetu na 2005r. 
Omówiła dochody  i wydatki budżetu po zmianach, przedstawiła plan rocznych zadań 
inwestycyjnych w gminie Przywidz.( w zał.) 
Następnie odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Przywidz na 2005 
rok. ( w zał.) 
W uzupełnieniu odpowiedziała radnemu M. Olszewskiemu na zadane pytanie na komisji 
budżetu, że zwiększa się środki  o 1.000 zł w gospodarce mieszkaniowej z przeznaczeniem 
na wykonanie instalacji wodociągowej do  budynku komunalnego w Miłowie Pani 
Kuśmierek.
Przewodniczący Rady Gminy – poprosił o przedstawienie opinii komisji Rady.
Pan Wojciech Etmański – przewodniczący komisji budżetu i finansów powiedział, że opinia 
komisji  była pozytywna. Dodał, że na poprzedniej sesji proponował takie zmiany aby 
wprowadzić do budżetu i dzisiaj nie spotykalibyśmy się.
Przewodniczący Rady  Gminy zapytał, czy ktoś jeszcze chce zabrać głos?
Innych pytań nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Gminy – poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany do 
budżetu gminy Przywidz na 2005 rok.
Przy 14 głosach „za”, radni podjęli uchwałę Nr XXIX/267/05. ( w zał.)

Ad.5. Wnioski i oświadczenia radnych.
Pan Andrzej Przybycień – przedstawił list, który napisano z inicjatywy części radnych, 
skierowany jest do mecenasa Marka Połczyńskiego  a związany ze sprawą karną, jaką Pani 
Wójt wytoczyła członkom komisji rewizyjnej. Takie pismo skieruję do Pana Połczyńskiego    
( w załączeniu)
Głos zabrał radny Mirosław Olszewski , który zwrócił się z pytaniem do Pani Wójt – 
Kancelaria Prawnicza, która obsługuje naszą Gminę, usługi dla Pani są płacone przez gminę, 
czy ta sama Kancelaria otrzymuje wtedy kiedy prywatnie Pani wynajmuje prawników z tej 
kancelarii jakieś gaże osobne ? Po prostu czy gmina płaci za wynajęcie tam prawników?
Pani Wójt Gminy –odpowiedziała, że tak się składa, że Pan, który występuje w mojej 
sprawie, mam z nim umowę  podpisaną cywilną i ja Panu płacę. O to chodziło Panu?
Radny Mirosław Olszewski – tak.
Następnie zgłosił wniosek, po raz kolejny aby ulica Jeziorna była w końcu przejezdna.
Radny Wojciech Etmański – na jakiej podstawie wprowadzono  znak „zakaz ruchu” na ulicy 
Jeziornej.
Radny Mirosław Olszewski – wnioskował o przedstawienie kosztów jakie gmina poniosła z 
bulwarem marzeń. Jakie koszty zostały poniesione przed zepchnięciem tego wszystkiego, z 
błotem zmieszaniem. Moim zdaniem, nie małe koszty poniesiono. Od dwóch lat mówimy 
cały czas  o bulwarze marzeń. Pytają się nas mieszkańcy, dlaczego chcemy to przerwać, 
dlaczego nie chcemy robić tego dalej. Teraz okazuje się, że po dwóch latach pracy różnych 
ludzi, też z Urzędu Pracy ale gmina tak samo ponosiła koszty. Zakup płyt chodnikowych – 
zdaje sobie sprawę, że część płyt wróci na ten plac kiedyś w przyszłości, ale chciałbym mieć 
odpowiedź, jakie koszty gmina poniosła, żeby to później wszystko ładnie pospychać i 
zmieszać z błotem.?
Przewodniczący Rady Gminy -  mam nadzieję, że Pana wniosek będzie wystarczającą 
precyzyjny, żeby można go było przedstawić. Zachęcił do przedstawienia wniosków 
pisemnie, wtedy o wiele łatwiej wnioski kierować do Wójta. Będziemy z Panem w kontakcie, 
jeśli będzie problem.



Ad.6. Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XXIX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy 
Przywidz.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: G. Pożoga 
 


