
Protokół Nr XXIV/2013 

z obrad XXIV zwyczajnej sesji Rady Gminy Przywidz 

w dniu 27 lutego 2013 r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy – p. Feliks Mikulski otworzył obrady XXIV zwyczajnej sesji Rady Gminy 

Przywidz, witając radnych, Wójta Gminy wraz z pracownikami Urzędu, sołtysów oraz przybyłych na 

sesję mieszkańców.  

Na sali znajduje się 14 radnych, co stanowi kworum do podejmowania uchwał. 

Sesję rozpoczęto o godz. 14-tej, a zakończono  14.50 w Gminnym Ośrodku Kultury w Przywidzu.  

Przewodniczący rady Gminy przedstawi porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Sprawy regulaminowe: 

a) Zatwierdzenie porządku obrad, 

b) Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy. 

3. Informacja Wójta Gminy z działalności i realizacji podjętych uchwał w okresie 

międzysesyjnym. 

4. Interpelacje radnych. 

5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach: 

1) Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Przywidz a Morskim 

Oddziałem Straży Granicznej w Gdańsku o przekazanie środków pieniężnych na zakup 

paliwa do pojazdów służbowych. 

2) Zmian w budżecie Gminy Przywidz na 2013 rok. 

3) Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia WPF Gminy Przywidz  na lata 2013 – 2019. 

4) Przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady na 2013 rok. 

5) Programu Ochrony Środowiska  dla Gminy Przywidz na lata 2012 – 2015 z perspektywą 

do roku 2019 wraz z prognozą. 

6) Nadania nazw ulic w miejscowości Miłowo, obręb ewidencyjny Miłowo. 

6. Zapytania i wnioski mieszkańców Gminy Przywidz. 

7. Wnioski i oświadczenia radnych. 

8. Zakończenie obrad. 

Zapytał czy są uwagi do protokołu? 

Wójt Gminy -  wnioskował o zdjęcie z porządku obrad punktu  5.3. – projekt uchwały zmieniający 

uchwałę w sprawie uchwalenia WPF Gminy Przywidz na lata 2013 – 2019. 

Przewodniczący Rady Gminy -  wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad – podjęcie uchwały w 

sprawie składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przywidz. 

Za porządkiem obrad wraz z poprawkami  głosowało 14 radnych.  

Ad.2b. Radni bez uwag, jednogłośnie przyjęli protokół z ostatniej sesji rady Gminy. 



Ad.3. Wójt Gminy – przedstawił informację z działalności  i realizacji podjętych uchwał w okresie 

międzysesyjnym. ( w zał.) 

Radny Eustachy Kalinowski -  prosił o więcej informacji na temat azbestu i biogazowniach. 

Wójt Gminy – chodzi o procedury usuwania azbestu, utylizacji  i jakie są możliwości dofinansowania 

nowych połaci dachowych. Być może będzie możliwość kredytowania przez Bank Ochrony 

Środowiska. Odbyło się spotkanie w Urzędzie Gminy z dyrektorem Wydziału Ochrony Środowiska i 

Rolnictwa z Urzędu Marszałkowskiego z naszymi przedsiębiorcami.   Przedstawiono jakie są 

możliwości budowy biogazowni. Oferta była skierowana do rolników i przedsiębiorców.  

Ad.4. Interpelacje radnych. 

Radna Maria Ścibek -  zgłosiła interpelacje dot. pracy  komisji rewizyjnej. ( w zał.)  

Ad.5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach: 

1) Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Przywidz a Morskim Oddziałem 

Straży Granicznej w Gdańsku o przekazanie środków pieniężnych na zakup paliwa do 

pojazdów służbowych. 

P. Grazyna Kłęk – sekretarz gminy - odczytała uzasadnienie  do w/w projektu uchwały. 

Pytań radni nie wnieśli. 

Opinia komisji gospodarczej i komisji społecznej, oświaty i sportu była pozytywna. 

Przewodniczący Rady Gminy -  odczytał projekt w/w uchwały i zarządził głosowanie 

Głosowanie 

Za – 13 głosów 

Przeciw  - 1 głos 

Wstrzymujące – 0  

Rada Gminy Przywidz podjęła uchwałę Nr  XXIV/156/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia pomiędzy Gminą Przywidz a Morskim Oddziałem Straży Granicznej w Gdańsku o 

przekazaniu środków pieniężnych na zakup paliwa do pojazdów służbowych . ( w zał.) 

2) Zmian w budżecie Gminy Przywidz na 2013 rok. 

P. Barbara Borowska -  przedstawiła uzasadnienie do w/w projektu uchwały.  

Pytań radni nie wnieśli 

Opinia komisji gospodarczej i komisji społecznej, oświaty i sportu była pozytywna 

P. Feliks Mikulski – przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Przywidz na 2013 

rok i poddał uchwałę pod głosowanie 



Radni jednogłośnie przyjęli  w/w uchwałę. ( w zał. Uchwała Nr XXIV/157/2013).  

3) Przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady na 2013 rok. 

Przewodniczący Rady Gminy -  odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych 

komisji Rady i zapytał: kto jest za takim brzmieniem uchwały.? 

Jednogłośnie przy 14 głosach „za” radni przyjęli w/w uchwałę. ( w zał. Uchwała Nr XXIV/ 158/2013)  

4) Programu Ochrony Środowiska  dla Gminy Przywidz na lata 2012 – 2015 z perspektywą do 

roku 2019 wraz z prognozą 

Pani Grażyna Kłęk -  odczytała uzasadnienie do w/w uchwały.  

Pan Teodor  Formela -  opinia komisji gospodarczej  do  uchwały jest pozytywna. Nadmienił, że źle się 

stało, że nie było na komisji ani na sesji Rady autorów Programu Ochrony Środowiska . Wnioski do 

programu były zgłaszane telefonicznie. Apelował, aby w przyszłości nie było takich sytuacji.  

Przewodniczący Rady Gminy -  odczytał projekt uchwały w sprawie  Programu Ochrony Środowiska 

dla Gminy Przywidz na lata 2012 – 2015 z perspektywą do roku 2019 wraz z prognozą i zarządził 

głosowanie. 

Radni jednogłośnie przyjęli w/w uchwałę. ( w zał. Uchwała Nr XXIV/159/2013). 

5) Nadania nazw ulic w miejscowości Miłowo, obręb ewidencyjny Miłowo. 

P. Dorota Adamska -  przedstawiła uzasadnienie do w/w uchwały. 

Pytań nie było. 

Opinia Komisji Gospodarczej była pozytywna. 

P. Feliks Mikulski -  przedstawił projekt uchwały  w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości 

Miłowo, obręb ewidencyjny Miłowo i zarządził głosowanie 

Radni jednogłośnie przyjęli w/w uchwałę. ( w zał. Uchwała Nr XXIV/160/2013) 

6) W sprawie składu osobowego Komisji rewizyjnej Rady Gminy Przywidz. 

Przewodniczący Rady Gminy  - odczytał wniosek komisji rewizyjnej podpisany przez 

wiceprzewodniczącego komisji p. Labudę w sprawie: - odwołania p. Jana Kowalika z funkcji 

Przewodniczącego Komisji  rewizyjnej oraz o powołanie sekretarza Komisji Rewizyjnej. W związku z 

tym, że jest to pierwsza sesja na którą wpłynął wniosek, punkt dot. odwołania przewodniczącego 

komisji będzie rozpatrywany na następnej sesji. Natomiast na dzisiejszej  sesji możemy powołać 

sekretarza komisji rewizyjnej.  Proszę o padanie kandydatów na sekretarza komisji rewizyjnej. 

Radny Eustachy Kalinowski -  wnioskował  o powołanie p. Marii Ścibek na sekretarza komisji. Jest 

osoba wykwalifikowaną w tym zakresie, kompetentną, z odpowiednim wykształceniem.  

Przewodniczący Rady Gminy -  czy są inne kandydatury? 



W związku z tym, że nie ma innych kandydatur, przystępujemy do głosowania nad kandydaturą p. M. 

Ścibek  na sekretarza komisji rewizyjnej. 

Głosowanie  

Za – 13 głosów, wstrzymujące – 1 przeciw – 0 

P. Feliks Mikulski  -  poddał pod głosowanie uchwałę  w sprawie składu osobowego komisji 

rewizyjnej. 

Głosowanie 

Radni jednogłośnie przyjęli w/w uchwałę. ( w zał. Uchwała Nr XIV 161/2013 ) 

9. Zapytania i wnioski mieszkańców Gminy Przywidz. 

Pan Wiesław Spisak -  sołtys Starej Huty -  co się dzieje z komisją ds. sportu? Czy mogłaby się 

reaktywować. Komisja mogłaby zająć się boiskami sołeckimi.  

Wójt Gminy -  tematy były poruszane  na spotkaniu z sołtysami.  Mamy towarzystwo sportowe na 

terenie gminy. Dobrze by było, aby towarzystwo sportowe przejęło rolę koordynatora działań 

sportowych. GOK ma w swojej działalności również sport i na pewno działania sportowe będzie 

wspierał.  

Następnie Wójt przekazał informację radnym w sprawie dożynek gminnych, które odbędą się w tym 

roku w Przywidzu ( a miały być w Nowej Wsi) . W dożynkach uczestniczyć będą goście z Niemiec z 

zaprzyjaźnionej Gminy Burgaslach.  Poinformował również, że sołtysi otrzymali  projekty  nowych  

statutów sołectw do skonsultowania z mieszkańcami oraz zostali zapoznani z odpowiedziami na 

wnioski złożone do budżetu przez sołtysów.  

Radny Robert Deja -  zarządzeniem Nr 27/2008 Wójta powołano społeczną radę  ds. sportu i 

rekreacji. W radzie jest 9 osób, jest regulamin. Wystarczy tylko radę reaktywować.  

Wójt Gminy -  jeśli będą chętni, warto działać i będziemy działania wspierać.  

P. Danuta Flis – sołtys Trzepowa -  co z niezrealizowanym funduszem sołeckim z ubr. ? Prosi o 

odpowiedź pisemną. Kiedy zostaną podjęte działania  odnośnie budowy wodociągu w kierunku Górek 

Trzepowskich?  Miała odbyć się debata w tej sprawie a nadal jej nie ma. Proszę o konkretną pisemną 

odpowiedź.  

Wójt Gminy -  powiedział, że na zebraniu przekazywał informacje, że o problemie nie zapominamy. O 

podjętych działaniach poinformowałem. Wysłaliśmy pismo do sąsiedniej gminy o  rozpatrzenie 

możliwości podłączenia do wody.  Nie mamy takiego budżetu, aby w jednym roku doprowadzić wodę 

do Trzepowskich Gór. Sporządzimy  listę, gdzie mieszkańcy będą deklarować swoje działania, swój 

wkład finansowy.  

P. Danuta Flis -  jeszcze raz prosi o zwołanie debaty z pokazem multimedialnym . Ponadto prosi o 

pismo z konkretnymi rozwiązaniami.  



Wójt Gminy – dodał, że była propozycja budowy placu zabaw w Trzepowie, ale jak nie ma działki, to 

gdzie ten plac budować. Działka jest w trakcie wydzielania dla sołectwa Trzepowo i porządkowana 

przez pracowników naszego Urzędu.  Jeśli środki z funduszu sołeckiego w ubr były niewykorzystane, 

to będziemy się starali, aby zwiększone środki pojawiły się na plac zabaw.  

p. Danuta Flis -  zauważa się marginalizację sołectwa Trzepowo, bo w innych sołectwach dzieje się 

wiele rzeczy.  

Wójt Gminy – doceniam pani  aktywność, ale musi być również aktywność mieszkańców.  

Radny Teodor Formela -  z wypowiedzi Wójta Gminy Nowej Karczmy wynika, że wyrażą zgodę na 

podłączenie do wodociągu części mieszkańców Górek Trzepowskich, tylko muszą przeprowadzić 

badania, czy podłączenie nie spowoduje obniżenia ciśnienia wody.  

10. Wnioski i oświadczenia radnych. 

Radny Eustachy Kalinowski – proponuje, aby na sesję lub połączone komisje  zaprosić Komendanta 

Powiatowego Policji, aby zapoznał nas z sytuacją bezpieczeństwa w naszej gminie. Jak widzimy praca 

Posterunku w Kolbudach jest mizerna. My nie znamy nawet  dzielnicowego. 

Przewodniczący Rady Gminy -   wspólnie z Wójtem postaramy się takie spotkanie zorganizować.  

11. Zakończenie obrad. 

Przewodniczący Rady Gminy zakończył obrady XXIV zwyczajnej sesji Rady Gminy.  

 

Protokołowała: G. Pożoga  


