
Protokół Nr XXXIV/ 2006
z obrad XXXIV zwyczajnej sesji Rady Gminy Przywidz

z dnia 22 maja 2006 roku

Sesję Rady Gminy Przywidz zwołano na wniosek Wójta Gminy.
Obrady sesji odbyły się w remizie OSP w Przywidzu  i trwały od godz. 16-tej do 17-tej.
Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy – Pan Andrzej Przybycień, stwierdzając 
na podstawie listy obecności prawomocność obrad.
Radni nieobecni:

1) Mirosław Olszewski
2) Stanisława Holza
3) Mieczysław Czachorowski

Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił porządek obrad:

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

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

3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany budżetu Gminy Przywidz na 2006 rok.
b) wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Gdańskiego w sprawie 

okręgów wyborczych.
5. Zapytania  i wnioski mieszkańców Gminy.
6. Wnioski i oświadczenia radnych
7. Zakończenie obrad.

Uwagi do porządku.
Pani Bożena Mielewczyk – Zawada – Wójt Gminy – wnioskowała o wprowadzenie do 
porządku obrad  projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej oraz zawarcia 
umowy z Samorządem Województwa Pomorskiego. W uzasadnieniu Pani Wójt powiedziała, 
że dzisiaj była w Urzędzie Marszałkowskim i dowiedziała się, że w poniedziałek zbiera się 
zarząd i potrzebują od nas stosownej  uchwały, by móc podjąć dalsze działania odnośnie 
remontu II etapu chodnika. Przypomniała jednocześnie, iż w obecnym budżecie są na ten cel 
zarezerwowane pieniądze .   Jeśli Państwo radni chcą bliżej zapoznać się z projektem 
uchwały, to proponuje przerwę w obradach, a jeśli Państwo nie podejmą dzisiaj uchwały, będę 
wnioskować o sesję nadzwyczajną do piątku.
Przewodniczący Rady Gminy -  50 tys. zł jest zabezpieczone w budżecie, a ta uchwała 
potwierdza przekazanie środków.
Wójt Gminy – podobną uchwałę radni podejmowali w ubr. Obecnie  kosztorys inwestorski na 
dalszą część  wynosi 280 tys. zł. łącznie z zatoczką autobusową.
Przewodniczący Rady Gminy – zaproponował umieścić w/w punkt w porządku obrad jako 
punkt 4 podpunkt c. 
Kto jest za wprowadzeniem do porządku obrad projektu  w/w uchwały?
Głosowanie
za – 8
wstrzymujące – 4
Kto jest za przyjęciem porządku obrad wraz z poprawką zaproponowaną przez Panią Wójt – 
pytał Pan Andrzej Przybycień
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Głosowanie
Przy 12 głosach „za” radni przyjęli w/w porządek obrad.

ad.1b Do protokołu z ostatniej sesji rady, radni uwag nie wnieśli.
 Przy 10 głosach „za” i 2 „wstrzymujących” , radni przyjęli protokół z ostatniej sesji Rady 
Gminy.

ad.2. Wójt Gminy -  przedstawiła Informację z wykonania podjętych uchwał i działalności w 
okresie międzysesyjnym . ( w zał.)

ad.3. Interpelacje i zapytania radnych.

Radny Zygmunt Stencel – dlaczego nie skończono objazdu dróg we wszystkich sołectwach? 
Dlaczego nie ma protokołu? Mieszkańcy chcą wiedzieć ile pieniędzy jest na drogi w 
sołectwach. Deklarują pomoc w remoncie dróg.
Dlaczego 4 wioski cierpią z braku wody? A Pani Wójt ostatnio nie chce w tej sprawie pomóc. 
Mówiła Pani, że pod koniec czerwca za to się weźmie.
Wójt Gminy – Panie radny, jest to pytanie, które słyszymy na każdej sesji  z Pana ust. 
Wszyscy tu obecni znają odpowiedź na to zagadnienie. Przypominam, iż w projekcie budżetu 
gminy  na 2005 rok miałam  ujętą  modernizację hydroforni w Nowej Wsi. Zadanie to nie 
zostało zaakceptowane przez radnych. Stwierdzono, iż najpierw należy  zrobić ekspertyzę 
wodociągową,a później koncepcję, która pozwoli wybrać optymalny wariant dla Gminy. 
Starania w tym kierunku są poczynione.
Jeśli chodzi o drogi, to w ub. tygodniu, komisje zakończyły objazdy dróg i przygotowuje się 
protokół. Cieszy mnie, że mieszkańcy chcą pomóc.
Radny Zygmunt Stencel – jestem w tej komisji i nie jeździliśmy po wszystkich sołectwach.
Nie dokończyliśmy 1 sołectwa.
Pan Grzegorz Stanglewicz – p.o. kierownika gospodarki komunalnej i inwestycji -  chodzi o 
sołectwo Przywidz. Wstępnie uzgadniano z mieszkańcami jakie drogi będą robione. Będzie 
protokół, to damy do przeczytania i jeśli Państwo go zaakceptujecie  to go podpiszecie, a jeśli 
będą uwagi to wniesiecie do protokołu.
Radny Zygmunt Stencel – dlaczego Przywidz jest inaczej robiony?
Pan Grzegorz Stanglewicz – finanse są przyznawane na drogi podobnie jak co roku. Wyjazdy 
komisji są bardzo czasochłonne. Mieszkańcy piszą o drogi a również radni zgłaszają potrzeby 
w tym zakresie.
Przewodniczący Rady Gminy -  Pani Wójt dzisiaj przeczytała, że napisała pismo do 
Wojewody w sprawie odwołania mnie z radnego z powodu, że podpisałem umowę na zadanie 
publiczne w zakresie sportu. Byłem prezesem Towarzystwa Sportowego „Przywidz”.
Doprowadziłem do tego, że  Towarzystwo ma jako jedyne tego typu stowarzyszenie w 
gminie, osobowość prawną. Musiałem podpisać umowę czwartego, ponieważ nie mógł nikt 
inny jej podpisać i czwartego kwietnia również złożyłem rezygnację z funkcji prezesa i 
członka  zarządu tego Towarzystwa. Zdziwienie moje wzbudziło tylko to, że Pani Wójt 
czwartego podpisywała ze mną tę umowę i nie uprzedziła mnie o takiej sytuacji, tylko wysłała 
pismo do Wojewody. Świadczy to o  niezrozumiałym działaniu.
Wójt Gminy – Panie Przewodniczący, przypomnę tylko, że Pan te przepisy dobrze zna, 
korzystał Pan z nich w poprzednich kadencjach jeśli chodzi o odwołanie innych radnych. 
Stowarzyszenie wygrało konkurs, w związku z tym nie miałam podstaw nie podpisać z nim 
umowy.
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Przewodniczący Rady Gminy -  nie znam tego przepisu, Pani oparła się na wyroku NSA ze 
stycznia tego roku, także w poprzednich kadencjach tego przepisu nie było. Nie w pełni się 
zgadzam z tym co Pani twierdzi, ale żeby nie było następnej sprawy sądowej, złożyłem 
rezygnację z funkcji prezesa Towarzystwa Sportowego .

ad.4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany budżetu Gminy Przywidz na 2006 rok.

Pani Maria Piotrowiak – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w 
budżecie Gminy Przywidz. ( w zał.)
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – Pan Wojciech Etmański  - przedstawił opinię
komisji do projektu w/w uchwały.
Na posiedzeniu komisji przedstawiono inny projekt uchwały i komisja zaproponowała 
zmiany.
Podziękował Pani Wójt, że przychyliła się do propozycji komisji. Zmiany polegały na 
zmniejszeniu wydatków na drogi publiczne o 10 tys. zł i tę kwotę komisja  zaproponowała 
przeznaczyć na Gminny Ośrodek Kultury w Przywidzu.
Dodał, że w dziale szkoły podstawowe, zwiększenie dotacji podmiotowej dla Niepublicznej 
Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi  o kwotę 70.995 zł. Jest to dotacja na prowadzenie języka 
kaszubskiego.. Jest to kwota niemała a jeszcze szkoła otrzyma zwiększoną dotację z tego 
tytułu, gdyż szkoły,  których liczba uczniów wynosi do 80, dostaną zwiększoną subwencję o 
150%. Zwrócił się z pytaniem do Pani Skarbnik – ile wpłynęła środków na prowadzenie 
języka kaszubskiego w roku ub. a ile w tym roku?
Pani Skarbnik Gminy – w 2005 roku otrzymaliśmy 121.826 zł, a w tym roku – 281.383 zł.
Pan Wojciech Etmański –Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie   ma nadzieję, że Pani Wójt 
będzie dalej wspierać wprowadzanie języka kaszubskiego i pomoże w uzyskaniu większej 
subwencji.
Przewodniczący Rady Gminy –  czy ktoś jeszcze chce zabrać głos?
Pytań nie zgłoszono.
Przystąpiono do głosowania nad w/w uchwałą.
Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę Nr XXXIV/293/06 w sprawie zmian w budżecie Gminy 
Przywidz. ( w zał.)

b) w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Gdańskiego w 
sprawie okręgów wyborczych.

Przewodniczący Rady Gminy – odczytał projekt w/w uchwały. 
Opinia komisji budżetu i finansów do w/w projektu uchwały była pozytywna.
Przewodniczący Rady Gminy – czy ktoś chce zabrać głos w tej sprawie?
Pytań nie zgłoszono.
Przystąpiono do głosowania.
Przy 12 głosach ”za”, radni przyjęli uchwałę Nr XXXIV/292/06 w sprawie wyrażenia opinii 
do projektu uchwały Rady Powiatu Gdańskiego w sprawie okręgów wyborczych. ( w zał.)

c) w sprawie udzielenia pomocy finansowej oraz zawarcia umowy z Samorządem 
Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy – odczytał projekt w/w uchwały.
Pytania i uwagi
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Radny Teodor Formela –  podobnie jak  w ubr. pytał się w szczegółach o  długość budowy 
chodnika, ale nie dowiedział się, więc teraz ponownie  pyta się  o długość tego budowanego 
chodnika, skąd, dokąd,  w jakim terminie i koszt.
Wójt Gminy – myśmy udzielili Państwu dokładnej informacji  na ten temat pod koniec 
grudnia, kiedy to Samorząd Województwa z nami  dokonał rozliczenia. Cała dokumentacja 
przekazana została do Zarządu Dróg Wojewódzkich. Druga część inwestycji ma kosztować 
ok. 280 tys. razem z zatoczką przystankową, która biegnie w kierunku cmentarza. Udział nasz 
wynosi 50 tys. zł., kwotę tę już Państwo przyjęliście w budżecie. Inwestycja ta na początku 
roku została wykreślona z budżetu Urzędu Wojewódzkiego, ponieważ koszt inwestycji w 
Jodłownie jest tak wysoki i  Samorząd Wojewódzki  stwierdził, że nie są w stanie w ciągu 1 
roku zrobić dwóch inwestycji dla Gminy.  
Dzięki moim usilnym staraniom, ponownie zadanie to zostanie wprowadzone do Zarządu jak 
również na najbliższy Sejmik Wojewódzki. Mamy szanse wyremontować ten chodnik w tym 
roku w całości. Jeśli chodzi o szczegóły,  jak będę w najbliższym czasie w ZDW to poproszę 
o konkretne informacje.
Radny Teodor Formela – chce poznać szczegóły, gdyż w ubr również zadawał pytanie dot. 
budowy chodnika i był zawiedziony, gdyż myślał, że chodnik będzie dalej a koszt był 100 tys. 
zł  i otrzymaliśmy tylko małe rozliczenie. Koszt 1m2 – 560 zł.
Wójt Gminy – uzupełniła, że Zarząd Wojewódzki dokonał podziału tej inwestycji na II etapy. 
I etap był  w granicach 200 tys. zł, natomiast II etap jest trochę droższy. W I etapie 
przyjęliśmy jako wkład własny wykonanie dokumentacji + dotacje celową w wysokości 100 
tys. z, natomiast do II etapu dodajemy tylko 50 tys. zł. Województwo nie realizuje wspólnych 
inwestycji typu chodniki gdzie nie ma wkładu drugiej strony.
Radny Andrzej Rogowski – ulica Gdańska jest drogą wojewódzką. Czy jest jakiś odcinek, że 
jest drogą gminną?
Wójt Gminy -  droga jest wojewódzka i chodnik również.
Radny Andrzej Rogowski – w dziale 60016- drogi publiczne  gminne – budowa i remont 
nawierzchni  chodnika ul. Gdańska w Przywidzu – dokumentacja techniczna etap II – 20 tys. 
zł
Pani Skarbnik Gminy -  nie możemy mieć na dokumentację dróg wojewódzkich, tylko na 
drogi gminne. My możemy realizować na drogi wojewódzkie, tylko w formie pomocy 
finansowej. W tym przypadku nie możemy realizować dokumentacji technicznej. 
Dokumentacja techniczna została ujęta w drogach gminnych. W ubr. było tak samo.
Radny Andrzej Rogowski - - ale rzeczywistość jest inna. My dajemy 70 tys. zł.
Wójt Gminy – nie, my dajemy 50 tys. zł.
Skarbnik Gminy – W ubr. ponieśliśmy wydatek na dokumentację.
Więcej pytań nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Gminy – poddał pod głosowanie w/w uchwałę.
Przy 10 głosach „za” i 2 „wstrzymujących”, radni podjęli uchwałę Nr XXXIV/294/2006 w 
sprawie udzielenia pomocy finansowej oraz zawarcia umowy z Samorządem Województwa 
Pomorskiego. ( w zał.)

ad.5. Zapytania i wnioski mieszkańców Gminy Przywidz.
Pan Grzegorz Cwaliński – Dyrektor GOK – podziękował komisji budżetu i finansów, radnym, 
Wójtowi Gminy i Pani Skarbnik za przyznanie 10 tys. zł  dla GOK w Przywidzu. Ma 
nadzieję, że na następnych sesjach radni zatwierdzą 4 razy, 6 razy a może 8 razy więcej . 
Zwrócił się z pytaniem, ponieważ poprzedni dyrektor GOK przygotował kosztorys remontu 
placówki i wymaga ona remontu od zaraz. Koszt wynosi 180.173  zł.. Czy w tym roku gminę 
Przywidz stać na częściowy chociaż remont GOK-u ?
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Wójt Gminy – odpowiem na piśmie. Dobrze by było, aby dyrektor GOK przygotował 
wniosek do Ministra Kultury o udział w partycypacji w kosztach i wtedy będziemy wiedzieli 
jaki będzie wkład własny gminy.
Dyrektor GOK – w tej chwili GOK nie ma wkładu własnego, aby finansować z grantów np. z 
Ministerstwa Kultury
Pan Kazimierz Koprowicz-  sołtys Olszanki - chce uzyskać informację odnośnie wody w 
Olszynce.
Pan Grzegorz Stanglewicz – mieszkańcy zostali poinformowani o wszczęciu postępowania i 
jeśli nie wpłyną uwagi, to w ciągu 21 dni będzie decyzja o pozwoleniu na budowę.
Pani Maria Ścibek – sołtys Marszewskiej Kolonii – Pani Wójt w swojej informacji 
przedstawiała sprawę koncepcji sieci wodociągowej. Prosiła o rozwinięcie tego tematu.
Wójt Gminy- Rada Gminy przyznała pieniądze na opracowanie ekspertyzy i koncepcji 
wodociągowej naszej gminy. Mamy jedną koncepcję, która została opracowana w 2003 roku, 
dla potrzeb  SAPARD-u, w której  były  2 warianty. W żadnym z wariantów nie jest ujęta 
Nowa Wieś Przywidzka. W związku z tym powstała propozycja, abyśmy opracowali nową 
koncepcję. W chwili obecnej jest  zrobiona ekspertyza, która została wykonana 30 kwietnia, 
zgodnie z umową. Rozesłaliśmy oferty do firm, które chciałyby opracować koncepcję 
wodociągową i daliśmy im termin  2 tygodnie na wypowiedzenie się. W chwili obecnej mamy 
już 3 oferty.  
 W tym tygodniu dokonamy wyboru i podpiszemy umowę z firmą, która zaproponuje 
najtańszą cenę. Myślę, że w ciągu 1,5 miesiąca powinna być gotowa koncepcja, która również 
będzie miała dwa warianty Jeden z nich wybiorą Państwo radni.. Koncepcja dotyczyć będzie 
całego obszaru gminy Przywidz.
Pan Spych – przypomina, że jest III stopień zagrożenia pożarowego i środki gaśnicze jakie 
mamy to- dalej jest tylko piasek.
Innych spraw nie zgłoszono.

ad.6. Wnioski i oświadczenia radnych.

Radna Joanna Zdrojewska – poinformowała, że uczniowie Gimnazjum zajęli III miejsce w 
województwie w konkursie o tematyce Unii Europejskiej. To świadczy o bardzo dobrej pracy 
nauczycieli z Gimnazjum.
Wójt Gminy -  dopowiedziała, że chodzi o pracę w języku angielskim i my o tym doskonale 
wiemy.
Radny Teodor Formela -  otrzymał pismo od Pana Wojewody dot. opłat za przyłącza 
kanalizacyjne. Kwestionował tą uchwałę  już w 1998r. W końcu napisał do Wojewody. Pani 
Wójt projekt uchwały dot. opłat adiacenckich przedstawiła radzie, ale wówczas jeszcze nie 
wiedział o tej uchwale i wystąpił w tej sprawie do Wojewody. Różne opłaty za przyłącze 
kanalizacyjne i wodociągowe w naszej gminie były stosowane. Mieszkańcy osiedla 700-lecia 
mieli wykonane przyłącza do domu, a w III i IV etapie budowy mieszkańcy do nitki 
kanalizacyjnej mieli wykonać sami przyłącza.
Odczytał pismo do Wojewody. ( w zał.)
18.05. wysłał ponaglenie i dzisiaj otrzymał odpowiedź od Wojewody. ( w zał. pismo 
Wojewody).
Dodał, że Pani Wójt ma już 2 projekty uchwał opracowane i już dwukrotnie radni na 
komisjach pracowali nad tymi projektami. Miał do tych projektów wątpliwości. Na 
najbliższych komisjach te uchwały rozpatrzymy. Nie wiadomo, czy mieszkańcy, którzy bez 
umów cywilno-prawnych, wpłacali za przyłącza, nie będą chcieli zwrotu pieniędzy?
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Przewodniczący Rady Gminy -  dopowiedział , że w ubr. komisja rewizyjna w swojej opinii 
do RIO, tę sprawę pokazała i RIO sprawę zignorowała, wręcz odrzuciło. Tak samo i teraz 
konsekwencje mogą być takie, że mieszkańcy będą podawali gminę do Sądu.
Radny Zygmunt Stencel – kiedy będzie robiony chodnik w kierunku Klonowa Dolnego? 
Młodzież wieczorem chodzi po całej jezdni, co zagraża bezpieczeństwu.
Wójt Gminy -  rozumiem, że to jest wniosek Pana radnego.

ad.7. Przewodniczący Rady Gminy – zakończył obrady XXXIV zwyczajnej sesji Rady 
Gminy Przywidz

Protokołowała: G. Pożoga 
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