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

w dniu 01 września 2006 roku

Obrady XXXVIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Przywidz otworzył Pan Andrzej Przybycień 
– Przewodniczący Rady Gminy, stwierdzając na podstawie listy obecności prawomocność 
obrad.
Obecnych radnych – 14
Nieobecni: - Krystyna Podgórska
Sesję rady rozpoczęto o godzinie 10-tej a zakończono o 11.30.
Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił porządek obrad:

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

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

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

a) udzielenia pomocy finansowej Miastu Gdańsk,
b) szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty 

należności pieniężnych przypadających Gminie Przywidz, do których nie 
stosuje się przepisów ustawy- Ordynacja podatkowa oraz wskazania 
upoważnionego do tego organu,

c) zaciągania kredytu z przeznaczeniem na wykonanie zadań inwestycyjnych 
planowanych na 2006 rok,

d) zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy 
Przywidz za pierwsze półrocze oraz o przebiegu wykonania planów 
finansowych jednostek samorządu terytorialnego podsektora 
samorządowego,

e) zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w 
Gdańsku.

f) udzielenia pomocy rzeczowej oraz zawarcia umowy z Samorządem 
Powiatu Gdańskiego.

g) zmiany budżetu Gminy Przywidz na rok 2006.
h) zmiany uchwały Nr 68/XI/99 Rady Gminy Przywidz z dnia 27 lipca 1999r. 

w sprawie nadania Statutu Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Przywidzu

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

Do w/w porządku obrad, radni uwag nie wnieśli.
Przy 13 głosach „za” przyjęto porządek obrad.

ad.1b Radni nie wnieśli uwag do protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Przywidz.
Przy 10 głosach „za” i 3 „wstrzymujących”, przyjęto protokół z ostatniej sesji Rady Gminy.

ad.2. Pani Bożena Mielewczyk _ Zawada – Wójt Gminy – przedstawiła informację z 
wykonania podjętych uchwał i działalności w okresie międzysesyjnym. ( w zał.)



Następnie Pani Wójt  - skierowała słowa do dwóch Pań: Joanny Żabińskiej i Małgorzaty 
Cieszyńskiej  które przystąpiły do egzaminu związanego z awansem zawodowym na 
nauczyciela mianowanego. pani Wójt pogratulowała pomyślnie zdanego egzaminu, życzyła 
sukcesów w dalszej pracy zawodowej i wręczyła nauczycielom  akty mianowania i kwiaty.

Radny Jerzy Migas przybył na sesję.

ad.3. Interpelacje i zapytania radnych.

Radny Andrzej Rogowski – pytanie skierował do Pani Zastępcy Wójta – na początku sierpnia 
odbył się festyn plażowy w Przywidzu. Kiedy zostanie sprzątnięta ulica Jeziorna po festynie 
plażowym? Od tamtego czasu ulica jest nie zamieciona.
Radny Mirosław Olszewski -  z informacji przedstawionej przez Panią Wójt wynika, że 
wycina Pani drzewa w Przywidzu, czym to jest podyktowane? Czy była konsultacja z 
sołectwem odnośnie wycinki drzew? Czy jezioro ma być odsłonięte całkowicie od drzew 
i  krzaków?
Wójt Gminy – odnośnie ulicy Jeziornej – zaraz po zakończeniu  festynu  sprzątnięto teren, na 
którym odbywała się impreza. Zrobili to pracownicy zatrudnieni w ramach prac 
interwencyjnych. Ulicę Jeziorną sprzątamy na bieżąco i w ramach posiadanych możliwości. 
Nie jesteśmy w stanie parokrotnie na Pana ulicy dokonywać prac porządkowych.
Radny Andrzej Rogowski – Pani Wójt, to nie jest moja ulica. Rozmawiałem z pracownikami 
z prac interwencyjnych i powiedzieli, że tej ulicy od czasu festynu nie zamiatali. Chodzi o 
zamiecenie niedopałków. Ulicę nie do końca  posprzątano.
Radny Wojciech Etmański -  odbyło się spotkanie wójtów odnośnie klęski suszy. Jakie jest 
stanowisko wójtów i Pani do klęski suszy i sytuacji związanej ze żniwami?
Wójt Gminy – jeśli chodzi o klęskę suszy, to doskonale się Pan orientuje, że działam zgodnie 
z zaleceniami Wojewody. Była powołana specjalna komisja, która wyjeżdżała w teren i 
szacowała straty. później sporządzone zostały protokoły, które przekazano do Wojewody. 
Czekamy na informację, czy teren naszej gminy będzie objęty klęską suszy.
Radny Zygmunt Stencel – dlaczego nie podpisała Pani zgody na remont naszej szkoły?
Wójt Gminy -  Pan Kaźmierczak chciał wykonać poważny remont budynku.  Jest to budynek 
bardzo stary, w związku z powyższym poprosiliśmy Pana o orzeczenie techniczne, którego 
nie dostarczył do dnia dzisiejszego. Drobne remonty może robić za naszą zgodą. Jeśli chodzi 
o poważne sprawy, które związane są z bezpieczeństwem, to wymagane jest orzeczenie tech. 
Radna Stanisława Holza – pytała w imieniu rodziców z Suchej Huty czy autobus szkolny 
może zatrzymywać się w odległości o 1 kilometr za przystankiem?
Radny Mirosław Olszewski -  czemu ma służyć wycinka drzew koło jeziora w Przywidzu?
W Trzepowie nie musiało być ekspertyzy na fundamenty i na inne rzeczy i można było zacząć 
budowę tej szkoły a tu się traktuje inną szkołę całkowicie inaczej.
Wójt Gminy – jeśli chodzi o wycinkę drzew, która ma miejsce na terenie naszej gminy, to 
wszystko jest wykonane  zgodnie z decyzjami, które posiadamy. Przy wytypowaniu drzew 
będących chwastami lub zagrażającymi bezpieczeństwu, brało udział Nadleśnictwo.

ad.4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

a) Przewodniczący Rady Gminy – odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Miastu Gdańsk.

Opinia komisji gospodarczej i komisji budżetu i finansów do w/w uchwały była pozytywna.
Radni uwag nie wnieśli.



Przy 13 głosach „za” przyjęto w/w uchwałę. (Radny Andrzej Rogowski nie głosował – 
wyszedł)
Uchwała Nr XXXVIII/316/2006 w załączeniu. 

ad. 4b Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił projekt uchwały w sprawie szczegółowych 
zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych 
przypadających Gminie Przywidz, do których nie stosuje się przepisów ustawy- Ordynacja 
podatkowa oraz wskazania upoważnionego do tego organu.
Zadał pytanie radcy prawnemu czy może nie czytać treści uchwały.
Pan radca prawny – może nie czytać, gdyż radni otrzymali projekty uchwał w materiałach na 
sesję.
Opinia komisji budżetu i finansów do w/w uchwały była pozytywna.
Głosowanie
Przy 13 głosach „za” przyjęto uchwałę Nr XXXVIII/317/2006 w załączeniu.

ad.4c Pan Andrzej Przybycień – odczytał projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu 
z przeznaczeniem na wykonanie zadań inwestycyjnych planowanych na 2006 rok.
Opinia komisji budżetu i finansów oraz komisji gospodarczej do w/w uchwały była 
pozytywna.
Uwag radni nie wnieśli.
Przy 12 głosach „za” i 1 „wstrzymującym”, radni przyjęli uchwałę Nr XXXVIII/318/2006 
( w zał.).

ad.4.d. projekt uchwały w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu 
Gminy Przywidz za pierwsze półrocze oraz o przebiegu wykonania planów finansowych 
jednostek samorządu terytorialnego podsektora samorządowego.
Pani Skarbnik Gminy – powiedziała, że wkradł się błąd pisarski w § 3 w punkcie 2a, gdzie 
powinien być zapis ..” wydatków na obsługę długu publicznego w Gminie..”, następnie 
powinien być zapis „- wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, 
zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę”.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał prawidłowy zapis § 3.
Uwag radni nie wnieśli. Opinia komisji gospodarczej była pozytywna.
Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę Nr XXXVIII/319/2006. ( w zał.)

ad.4e Przewodniczący Rady Gminy -  przedstawił projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia 
pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku.
Wójt Gminy – radni otrzymali wstępny kosztorys inwestorski remontu hydroforni w Nowej 
Wsi. Kwota, którą dajecie Państwo w wysokości 100 tys. zł jest za mała. Zabraknie nam 
środków, aby hydrofornia w Nowej Wsi w tym roku funkcjonowała, a mieszkańcy mieli 
wodę. Zrobimy remont i modernizację, ale zabraknie środków na jej uruchomienie. Pani Wójt 
zwróciła uwagę, że dalsze działania będą realizowane w przyszłym roku, jeśli radni dzisiaj tej 
kwoty nie zwiększą, bo nie zdąży z zadaniem do końca roku.
Radny Andrzej Rogowski – pod kosztorysem podpisał się p.o. kierownik referatu inwestycji i 
gospodarki komunalnej Pan Grzegorz Stanglewicz. Czy Pan Stanglewicz ma uprawnienia 
kosztorysowe?
Wójt Gminy – nie ma, ale konsultował  kosztorys z firmami, które robią kosztorysy.  Do tego 
aby zrobić kosztorys nie trzeba mieć uprawnień.
Radny Andrzej Rogowski – Pani Wójt, proponuję 100 tys. zł dodać jeszcze.
Przewodniczący Rady Gminy – poddał pod głosowanie w/w uchwałę.
Jednogłośnie radni przyjęli uchwałę Nr XXXVIII/320/2006 ( w zał.)



ad.4f Przewodniczący Rady Gminy – odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy 
rzeczowej oraz zawarcia umowy z Samorządem Powiatu Gdańskiego.
Pan Wojciech Etmański – Przewodniczący komisji budżetu i finansów- nie ma zgody komisji, 
byłaby zgoda, gdyby remont drogi był w miejscowości Gromadzin.
Pan Jerzy Migas – Przewodniczący komisji gospodarczej – opinia komisji była pozytywna 
( 5-za i 1 wstrzymujący).
Wójt Gminy – ponownie zaapelowała do radnych, żeby przemyśleli tą sytuację, ponieważ jest 
wyjątkowa okazja ku temu, aby przy remoncie drogi powiatowej dokonać budowy chodnika, 
który jest niezbędny zarówno dla: uczniów, którzy uczęszczają do szkoły, mieszkańców, 
turystów korzystających z kąpieliska oraz osób z Gromadzina. Jeśli chcemy, aby ruch na 
drodze był bezpieczny, to ten chodnik jest niezbędny. Jest okazja i jeśli my tej dotacji nie 
wykorzystamy, zapewne z przyjemnością weźmie ją inna gmina. Los chodnika należy do 
Państwa.
Radny Andrzej Rogowski – Pani Wójt, chyba nie słuchała Pani uważnie Przewodniczącego 
komisji budżetu i finansów. Pan Przewodniczący wspomniał, że komisja jest za .Chodnik ten 
jest potrzebny w Gromadzinie a nie w Przywidzu. Jeśli zamienimy miejscowości z Przywidza 
na Gromadzin, komisja jest przychylna.
Wójt Gminy – myślę, Panie radny, że Pan nie rozumie tego, co Pan mówi. Jest to droga 
powiatowa i nie mamy dokumentacji w danej chwili na chodnik w Gromadzinie. Po drugie 
skoro wydaliśmy już pieniądze na dokumentację chodnika w Przywidzu, dlaczego go nie 
zrealizować przy współudziale Starostwa. Jest to szczególna okazja i warto z niej skorzystać. 
Radny Andrzej Rogowski – zripostował, że nie mamy żadnego chodnika nad jeziorem. 
Zdemontowany chodnik to widzimy.
Radny Mirosław Olszewski – zgłosił uwagę, że nie wie z kim było konsultowane wydawanie 
pieniędzy powiatowych. Może nikt z Powiatu nie był w naszej gminie, bo okazuje się, że 
będzie remont odcinka drogi, gdzie asfalt wygląda najlepiej, natomiast nie planuje się 
remontu drogi powiatowej w Gromadzinie, gdzie nie można już prawie przejechać 
samochodem osobowym. Mówi się o pasie drogi powiatowej, a tak naprawdę chodzi o 
chodnik przy jeziorze o szerokości 4 m dla tych biednych dzieci. Do jakiej szkoły dziecko ma 
trafić idąc chodnikiem nad jeziorem? Jeśli droga powiatowa ma być remontowana to tylko w 
Gromadzinie . Jest to pomyłka totalna. Komisja  przychyla się do dołożenia pieniędzy, ale na 
remont drogi w Gromadzinie.
Wójt Gminy – Panie radny Olszewski, wydaje mi się, że jest tu małe nieporozumienie. W 
Starostwie pracują fachowcy, którzy doskonale wiedzą co robić i znaja się na swojej pracy. 
Już wcześniej Państwa informowałam jak również i Pan Kalinowski –radny powiatowy 
-remont drogi podzielony jest na 3 etapy. I etap ciągnie się do mostu w Przywidzu, II etap od 
mostu do Gromadzina, a III za Gromadzin w stronę Blizin. Starostwo będzie próbowało 
sięgać po środki unijne, ponieważ remont drogi wyniesie ok. 3-6 mln zł.
Radny Andrzej Rogowski -  koszt drogi wynosi nie 3 mln a 7 023 000 zł a w tym roku 
Starostwo Powiatowe ma wydać na te drogę 559046 zł , tak jest w planach . Jest wrzesień i 
mamy jak okazuje się 55 tys. nie na drogę tylko na bulwar marzeń nadjeziorny. My chcemy 
aby uruchomić drogę w Gromadzinie i tam zacząć inwestować.
Radny Jan Sikorski – Panie Przewodniczący, my dostajemy 55 tys. zł ze Starostwa. Jeśli my 
tych pieniędzy nie dołożymy, nie zrobimy tej inwestycji i pieniądze nam przepadną. Wydaję 
mi się, że powinniśmy tę dobrą wolę wykazać i dokończyć tą inwestycję. Ten chodnik jest 
potrzebny i obojętnie jak będzie się to nazywało czy chodnik przy ulicy czy przy bulwarze. 
On jest potrzebny dla pieszych. Wykorzystajmy środki, które nam dawają.  Kto straci na tej 
inwestycji? Stracimy my jako partnerzy, stracimy wiarygodność. 



Pani Anna Kubiak – Zastępca Wójta -  w uzupełnieniu powiedziała, że dzisiaj Pan Rogowski 
poprosił o uchwałę  ze Starostwa i nie zdążyłam Panu dokładnie wytłumaczyć, był Pan 
niecierpliwy. Jeden załącznik dotyczy inwestycji drogowych, a drugi załącznik dotyczy 
dotacji na chodnik. Są to dwie różne kwoty i zadania. 
Radny Andrzej Rogowski – zripostował Panią Wójt, tak Pani Wójt, dobrze przestudiowałem
jeden załącznik jest inwestycyjny i koszt 7 023 159 zł i w tym roku na droge ma być wydane 
559046 zł i nie widać aby coś takiego było, a już jest wrzesień a druga uchwała to jest 55 tys. 
zł i nie pisze, że to jest na chodnik w Przywidzu, tylko na chodnik w gminie Przywidz na 
drodze Bliziny- Przywidz. Dlatego my proponujemy aby w uchwale zmienić z Przywidza na 
Gromadzin.
Wójt Gminy – poinformowała, że jeśli chodzi o drogę powiatową , inwestycja rozpocznie się 
w połowie września. Firma wygrała przetarg i Starostwo jest  w trakcie podpisania umowy. 
Nie była realizowana inwestycja wcześniej, gdyż wiadomo, że jesteśmy miejscowością 
turystyczną i aby nie zakłócać wakacji, specjalnie nie rozpoczynano wcześniej działań 
inwestycyjnych. Z góry przeprosiła za utrudnienia, jakie będą miały miejsce w ruchu na tej 
drodze.
Przewodniczący Rady Gminy – czy są jakieś głosy do tej uchwały?
Nie było.
Przystąpiono do głosowania nad w/w uchwałą.
Głosowanie
za – 6, przeciw-7, wstrzymujące – 1
Rada Gminy nie przyjęła uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej oraz zawarcia 
umowy z samorządem Powiatu Gdańskiego.

ad.4g. W sprawie zmiany budżetu Gminy Przywidz na 2006 rok.
Uchwałę przedstawiała Pani Skarbnik Gminy.( w zał.)
Pytania
Radny Wojciech Etmański – ile wynosi na dzień dzisiejszy dług publiczny?
Skarbnik Gminy – planowany dług gminy na dzień dzisiejszy wynosi 1.062.446 zł.
Radny Andrzej Rogowski – w dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo, rozdział Infrastruktura 
wodociągowa i sanitacyjna wsi, jest zmniejszenie o 350 zł na zakupie majątkowym i za te 350 
zł planuje się wykonać opracowanie dotyczące warunków meteorologicznych na terenie 
Gminy w wyniku suszy.
Pani Skarbnik Gminy – tak, 350 zł przeznacza się na to opracowanie.
Pani Wójt Gminy – wyjaśniła, ze trzeba było zwrócić się o opinię do instytutu 
meteorologicznego w Gdyni jaka była temperatura w okresie od czerwca do lipca i za tą 
informację zapłaciliśmy 350 zł 
Radny Andrzej Rogowski – państwo otrzymaliście opinie i co dalej z ta opinią?
Wójt Gminy – opinia potrzebna jest do wniosków, które składamy do Wojewody.
Pani Wójt poinformowała zebranych, że proponowała na komisjach inny projekt uchwały w 
sprawie zmian w budżecie Gminy Przywidz, gdzie min. były zmiany na kulturę, chodziło o 
zwiększenie środków na GOK w wysokości 20 tys. zł. Na dzień dzisiejszy dotacja wynosi 5 
tysięcy miesięcznie. GOK nie ma opału, nie ma środków na palacza, na dożynki gminne, nie 
ma środków na zajęcia  kulturalno- oświatowe. Świadomie niszczycie Państwo to, co zaczyna 
w naszej gminie kiełkować i się pozytywnie rozwijać. Chciałam tylko przypomnieć iż radni z 
komisji finansów odrzucili przeze mnie zmiany także w administracji i wyrazili zgodę jedynie 
na niewielkie zmiany, które Państwo wcześniej usłyszeliście.
Przewodniczący Rady Gminy – czy są uwagi jeszcze do projektu uchwały?
Innych uwag nie było.
Opinia komisji budżetu i finansów po dokonanych zmianach jest pozytywna.



Głosowanie
za – 12, przeciw-1,wstrzymujące – 1
Uchwała Nr XXXVIII/321/2006 w załączeniu.

ad.4h Przewodniczący Rady Gminy – odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały 
Nr 68/XI/99 Rady Gminy Przywidz z dnia 27 lipca 1999r. w sprawie nadania Statutu 
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przywidzu.
Pan Dariusz Stasiak – Przewodniczący komisji kultury, oświaty, zdrowia i sportu wyraził 
stanowisko komisji do w/w uchwały. Komisja wnioskuje o usunięcie w § 1 punktu 2 w 
brzmieniu „§ 13 otrzymuje brzmienie: Dyrektora Zakładu zatrudnia Wójt Gminy.”, gdyż to 
jest w ustawy samorządowej. § 13 Statutu ma pozostać w poprzednim brzmieniu
Radny Mirosław Olszewski – wnioskuje o wykreślenie z § 1 punkt 2
Przewodniczący Rady Gminy – kto jest za przyjęciem tego wniosku?
Głosowanie:
za – 8, przeciw-4, wstrzymujące – 2
W/w wniosek został przyjęty.
Pan Wojciech Grochowiecki – Kancelaria Prawna KONEKSJA – poinformował, że w 
związku z tym, że podjęliście uchwałę o wykreślenie z § 1 punktu 2, moja kancelaria musi się 
wstrzymać z opiniowaniem tego aktu prawnego i uznać, że jest niezgodny z prawem.
Radny Dariusz Stasiak -  czy wójt może jednoosobowo zatrudniać, powoływać dyrektora 
GZOZ-u, Czy dyrektor szkoły jest zatrudniany, powoływany przez wójta jednoosbowo?
Pan Wojciech Grochowiecki – odpowiedź jest, że tak..
Pan Dariusz Stasiak – nie ma żadnej komisji konkursowej?
Pan Wojciech Grochowiecki – przypomniał § 1 punkt 2 „§ 13 otrzymuje brzmienie: 
Dyrektora Zakładu zatrudnia Wójt Gminy. Pojęcie „zatrudnia” jest szersze niż pojęcie 
„powołuje”. Mówi o tym art. 2 Kodeksu pracy. Więc nie ma tutaj żadnego błędu. Po drugie 
zgodnie z obowiązującym prawem  dyrektora zakładu zatrudnia, powołuje wójt gminy. W 
związku z powyższym nie rozumiem Państwa wątpliwości. Wątpliwości te były rozstrzygane 
przeze mnie na sesji, na której zatrudniliście i zostały rozstrzygnięte przez Wojewodę i przez 
NSA. Niewiele już zostało do rozstrzygnięcia.
Radny Mirosław Olszewski -  zgłosił wniosek formalny o przegłosowanie zaproponowanej 
uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy – przechodzimy do głosowania uchwały, uwzględniając 
poprawkę, że w § 1 punktu 2 nie ma, jest wykreślony.
Głosowanie
za -8
przeciw – 5
wstrzymujące -1
Uchwała Nr XXXVIII/322/2006 w załączeniu

ad. 5 Zapytania i wnioski mieszkańców Gminy Przywidz.
Pan Grzegorz Cwaliński – dyrektor GOK – podziękował za uczestnictwo mieszkańcom 
gminy, sołtysom, niektórym radnym w Apelu Poległych. 
Pan Tadeusz Waloch – mieszkaniec Borowiny – podziękował  w imieniu społeczeństwo 
Kombatantów Polskich oddziału w Przywidzu dyrektorowi GOK za zorganizowanie 
uroczystości z okazji Powstania Warszawskiego i Apelu Poległych.
Pan Kazimierz Krefft – sołtys z Trzepowa – przekazał apel sołtysów, aby sesje odbywały się 
w godzinach popołudniowych.
Pan Dariusz Stasiak – ponownie zapytał – jakie są plany i kiedy rozpocznie się docieplenie 
budynku GZOZ-u?  Pieniądze są w budżecie gminy na ten cel.



Wójt Gminy – poinformowała, że 5 lub 6 września  nastąpi podpisanie umowy z PEFRON-
em . Jak podpiszemy te dokumenty, będziemy wiedzieli jakie będą dalsze nasze działania.

Pan Wojciech Etmański – w imieniu  Zrzeszenia Kaszubsko- Pomorskiego podziękował Pani 
Hannie Rembak za wprowadzenie języka kaszubskiego do kolejnej szkoły. Oprócz tego, że 
dzieci będą uczyły się języka kaszubskiego, przyjdą środki dodatkowe do szkoły. Tylko 
szkoła w Trzepowie nie ma wprowadzonego języka kaszubskiego. 
Następnie zaprosił wszystkich sołtysów, radnych na poświęcenie Sztandaru . Będzie to 
doniosła chwila z okazji 15-lecia istnienia oddziału Zrzeszenia. Poświęcenie Sztandaru 
odbędzie się w dniu 24 września w Przywidzu
Wójt Gminy – poinformowała obecnych, że 24 września odbędą się dożynki parafialno- 
gminne w Nowej Wsi Przywidzkiej. Informacja o nich wcześniej została przekazana na 
komisji budżetu i finansów oraz na komisji kultury, oświaty , zdrowia i sportu 

ad.6. Wnioski i oświadczenia radnych.
Radna Stanisława Holza -  nie otrzymała odpowiedzi na pytanie w sprawie możliwości 
zatrzymywania się autobusu szkolnego o 1 km przed przystankiem.
Wójt Gminy – odpowiedź Pani otrzyma.
Radny Zygmunt Stencel – wnioskował o odroczenie III i IV raty podatku dla rolników, gdyz 
przedtem była susza, a teraz zboże gnije na polu.
Pani Wójt, nie będzie Pani finansowo dokładała do remontu naszej szkoły. W Trzepowie Pani 
buduje a u nas co?
Innych pytań nie zgłoszono.

ad.7. Przewodniczący zakończył obrady XXXVIII zwyczajnej sesji Rady Gminy.

Na tym protokół zakończono.
Protokołowała: G. Pożoga
 


