
Protokół Nr XXV/2013 

z obrad XXV zwyczajnej sesji Rady Gminy Przywidz 

w dniu 27 marca 2013 r. 

Obrady XXV zwyczajnej sesji rady Gminy Przywidz otworzył P. Feliks Mikulski – Przewodniczący Rady 

Gminy Przywidz. Przywitał radnych, Wójta Gminy, księdza proboszcza, Komendantów Policji  i Straży 

Pożarnej w Pruszczu Gdańskim, sołtysów i mieszkańców przybyłych na sesję.  

Na sali znajduje się 15 radnych, co stanowi kworum do podejmowania uchwał.  

 Sesję rozpoczęto o godzinie 14-tej w pensjonacie Zielona Brama w Przywidzu, a zakończono o 15.10. 

Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie  prawomocności obrad. 

2. Sprawy regulaminowe: 

a) Zatwierdzenie porządku obrad. 

b) Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Przywidz. 

3. Ślubowanie radnego. 

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

międzysesyjnym. 

5. Interpelacje radnych. 

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach: 

a) Wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Przywidz na 2014 r. środków 

stanowiących fundusz sołecki. 

b) Uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na terenie Gminy Przywidz na lata 

2013 – 2015. 

c) Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Piekło Dolne III dla fragmentu obrębu  geodezyjnego Piekło Górne, gmina Przywidz. 

d) Składu osobowego komisji rewizyjnej Rady Gminy Przywidz. 

e) Ogłoszenia tekstów jednolitych niektórych uchwał Rady Gminy. 

f) Powołania komisji statutowej 

g) Zmiany budżetu Gminy Przywidz na 2013 rok. 

h) Zmiany WPF na 2013 rok.  

i) Przyjęcia „Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przywidz w 2013 r.  

7. Zapoznanie się z informacją o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 

Gminie Przywidz – Komendant  Powiatowy Państwowej  Straży Pożarnej w Pruszczu 

Gdańskim. 

8. Zapoznanie się z informacją o stanie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Przywidz – 

Komendant  Powiatowy Policji w Pruszczu Gdańskim. 

9. Zapytania i wnioski mieszkańców Gminy Przywidz. 

10. Wnioski i oświadczenia radnych. 

11. Zakończenie obrad. 

Do porządku obrad nie wniesiono uwag. 



Jednogłośnie radni przyjęli w/w porządek obrad. 

Ad.   2b Radni jednogłośnie przyjęli protokół z ostatniej sesji Rady Gminy Przywidz. 

Ad.3. Ślubowanie  radnego 

Przewodniczący Rady Gminy -  przypomniał, że 10 marca br. odbyły się wybory uzupełniające do Rady 

Gminy Przywidz w okręgu Nr 10 w Suchej Hucie. Było dwóch kandydatów na radnego i mieszkańcy  

wybrali p. Mariusza Lipskiego na radnego.  Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni 

składają ślubowanie. 

Następnie P. Feliks Mikulski -  odczytał rotę ślubowania: „ Wierny Konstytucji i prawu 

Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i 

uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”. „  Ślubowanie może być 

złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg” 

Pan Mariusz Lipski -  wypowiedział słowo „Ślubuję „ 

Ad.4. Informacja Wójta Gminy  z działalności  i realizacji podjętych uchwał w okresie 

międzysesyjnym. 

Pan Marek Zimakowski – Wójt Gminy -  przedstawił informację  z działalności i realizacji podjętych 

uchwał w okresie międzysesyjnym. ( w zał.) 

P.Feliks Mikulski -  prosił o informację na temat śmieci. 

Wójt Gminy – ustawa śmieciowa została znowelizowana. 29.03 odbędzie się spotkanie w 

Starogardzie Gdańskim  na temat stawek, terminowości i płatności za śmieci. W tej chwili stawki za 

śmieci wynoszą 20 zł od gospodarstwa jednoosobowego za śmieci segregowane i 30 zł za śmieci nie 

segregowane . Od gospodarstwa wieloosobowego stawka ta wynosi 41 zł i 60 zł.  

Ad.5. Interpelacje radnych. 

Radni nie zgłosili interpelacji. 

Ad.6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach: 

a) Wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Przywidz na 2014 r. środków 

stanowiących fundusz sołecki. 

P. Grażyna Kłęk – sekretarz gminy – przedstawiła uzasadnienie do w/w projektu uchwały. 

Pytań nie było. 

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

Przewodniczący Rady Gminy  - odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

wyodrębnienie w budżecie Gminy Przywidz na 2014 rok środków stanowiących fundusz sołecki i 

zarządził głosowanie 

Za uchwałą głosowało 14 radnych,    1- przeciw.  



Rada Gminy przyjęła uchwałę w/w uchwałę. ( w zał. Uchwała Nr XXV/162/2013) 

b) Uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na terenie Gminy Przywidz na 

lata 2013 – 2015. 

p. Teresa Baski – kierownik GOPS- przedstawiła uzasadnienie do uchwały.  

Radny Eustachy Kalinowski -  pytał o pracę asystenta w rodzinie patologicznej. Jak GOPS rozlicza 

asystenta z jego pracy? 

P. Teresa Baski – asystent rodziny sporządza plan pracy z rodziną Oprócz tego współpracuje z 

pracownikiem socjalnym, Policją, z kuratorem sądowym i pedagogiem szkolnym.  

Radny E. Kalinowski -  a jeśli będzie brak efektów w pracy asystenta, to co się wówczas stanie? 

P. Teresa Baski – wówczas dzieci zostaną zabrane i o tym decyduje sąd.  

P. Robert Deja -  przewodniczący komisji społecznej, oświaty i sportu – przedstawił pozytywna opinie 

komisji do w/w projektu uchwały.  

Przewodniczący Rady Gminy -  odczytał uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Wspierania Rodziny na terenie Gminy Przywidz na lata 2013 -2015 i zarządził głosowanie. 

Przy 15 głosach „za”, radni przyjęli uchwałę. ( w zał. Uchwała Nr XXV/ 163/2013). 

c) Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Piekło Dolne III dla fragmentu obrębu  geodezyjnego Piekło Górne, gmina Przywidz. 

P. Dorota Adamska – kierownik w U.G. -  w uzasadnieniu powiedziała, że celowym jest wykonanie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, ze względu na potencjalną 

możliwość lokalizacji nowej oczyszczalni ścieków z uwagi na proces rozbudowy sieci kanalizacji 

aglomeracji Przywidz.  Obecnie działająca oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest na niekorzystnych 

warunkach terenowych, na wzniesieniu, co powoduje wysokie koszty transportu ścieków. 

Pytań nie zgłoszono. 

P. Teodor Formela – przewodniczący komisji gospodarczej -  przedstawił pozytywna opinię komisji do 

w/w uchwały. 

W związku z tym przystępujemy do głosowania uchwały – powiedział Przewodniczący Rady Gminy – i 

odczytał w/w uchwałę.  

Radni jednogłośnie w/w uchwałę przyjęli. ( 15 – „za”) . ( w zał. Uchwała Nr XXV/164/2013). 

d) Składu osobowego komisji rewizyjnej Rady Gminy Przywidz. 

P. Feliks Mikulski – przedstawił uzasadnienie do uchwały. Na poprzedniej sesji powołano sekretarza 

komisji rewizyjnej. Tydzień po tym sekretarz komisji zgłosił pisemną informację o rezygnacji.  W 

związku z tym powstał projekt uchwały, w której odwołuje się  skład osobowy całej komisji rewizyjnej 

i następnie powołuje się nowy skład komisji. Wobec tego przystępujemy do głosowania nad 



odwołaniem dotychczasowego składu osobowego komisji rewizyjnej. Kto jest „za” odwołaniem 

składu osobowego komisji rewizyjnej? 

Jednogłośnie radni odwołali skład osobowy komisji. 

Przewodniczący Rady Gminy -  przystępujemy do zgłaszania kandydatów do nowego składu komisji 

rewizyjnej.  

Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Robert Deja -  zaproponował kandydatury: 

- na przewodniczącego komisji  - radnego Eustachego Kalinowskiego, 

-na zastępcę – radnego Jana Kowalika, 

- na sekretarza komisji – radnego Józefa Kulaszewicza, 

- na członka komisji – radnego Józefa Kaźmierczaka. 

Radny Marcin Galikowski -  jako przewodniczący Klubu Radnych zgłosił 2 kandydatury: radnego 

Romana Kosater i  na przewodniczącego komisji – radnego Marka Plichtę.  

Przewodniczący Rady Gminy -  w związku z tym, że komisja liczy 5 radnych, a zgłoszonych zostało 6 

kandydatów, przystępujemy do głosowania na przewodniczącego komisji . Jest dwóch kandydatów: 

p. Eustachy Kalinowski i p. Marek Plichta. Kto jest „za”, aby przewodniczącym komisji był p. E. 

Kalinowski? 

Głosowanie:  Radni przy 9 głosach „za” wybrali p. Eustachego Kalinowskiego na przewodniczącego 

komisji. W związku z tym drugi kandydat nie będzie głosowany, gdyż nie uzyska większości głosów. 

Kto jest za tym aby zastępcą był radny Kowalik? 

Głosowanie : radni przy 9 głosach „za” wybrali p. Jana Kowalika na zastępcę przewodniczącego. 

Kto jest za, aby radny Józef Kulaszewicz był sekretarzem komisji? 

Głosowanie : radni przy 9 głosach „za” wybrali p. Józefa Kulaszewicza na sekretarza komisji. 

Kto jest „za” aby radny Józef Kaźmierczak był członkiem komisji rewizyjnej 

Głosowanie: radni przy 9 głosach „za”  wybrali p. Józefa Kaźmierczaka na członka komisji rewizyjnej. 

Kto jest „za”, aby radny Roman Kosater był członkiem komisji rewizyjnej? 

Głosowanie: radni przy 11 głosach „za” wybrali p. Romana Kosater na członka komisji.  

Następnie Przewodniczący Rady Gminy – poddał pod głosowanie całą uchwałę w sprawie składu 

osobowego komisji rewizyjnej  Rady Gminy Przywidz pod głosowanie . 

Radni jednogłośnie przyjęli w/w uchwałę. ( w zał. Uchwała Nr XXV/165/2013)  

e) Ogłoszenia tekstów jednolitych niektórych uchwał Rady Gminy. 

Radny Marcin Galikowski -  pytał, gdzie można znaleźć te uchwały? 



Uzyskał informację, że uchwały są w BIP-ie, a uchwalanie tekstów jednolitych jest porządkowaniem. 

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

Radni przy 15 głosach „za” podjęli w/w uchwałę. ( w zał. Uchwała Nr XXV/166/2013)  

f) Powołania komisji statutowej 

P. Feliks Mikulski -  prosił radnych, aby do piątku  tj. 5.04. zgłaszać swoje uwagi  i wnioski do statutu . 

Ma być to praca wszystkich radnych, a nie tylko komisji.  

Radny Eustachy Kalinowski -  zgłosił kandydaturę p. Feliksa Mikulskiego na przewodniczącego komisji 

statutowej, na członków: radnego Teodora Formelę i Jana Kowalika. 

Radny Marcin Galikowski -  w imieniu klubu radnych zgłosił swoją kandydaturę do komisji statutowej. 

Zwrócił się z pytaniem do radcy prawnego, czy  Rada wybiera przewodniczącego komisji, czy może to 

dokonać  sama komisja spośród siebie.  

Radca prawny -  rada wybiera przewodniczącego komisji. 

Przewodniczący Rady Gminy -  poddał pod głosowanie swoją kandydaturę na przewodniczącego 

komisji. 

Przy 12 głosach „za” radni wybrali  P. Feliksa Mikulskiego na przewodniczącego komisji statutowej. 

Na pozostałych członków komisji statutowej głosowało 15 radnych. 

g) Zmiany budżetu Gminy Przywidz na 2013 rok. 

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

Uwag radni nie wnieśli. 

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

Przewodniczący Rady Gminy -  odczytał uchwałę w sprawie zmian w budżecie Gminy Przywidz na 

2013 rok. I zarządził głosowanie. 

Radni jednogłośnie przyjęli w/w uchwałę. ( w zał. Uchwała Nr XXV/ 168/2013)  

h) Zmiany WPF na 2013 rok.  

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

Uwag radni nie wnieśli. 

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

Przewodniczący Rady Gminy -  odczytał uchwałę w  sprawie WPF na 2013 rok  

Radni jednogłośnie przyjęli w/w uchwałę. ( w zał. Uchwała Nr XXV/ 169/2013)  



 

 

 

i) Przyjęcia „Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przywidz w 2013 r.  

P. Jerzy Jusiak – odczytał uzasadnienie do w/w uchwały. 

Uwag radni nie wnieśli. 

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

Przewodniczący Rady Gminy -  przedstawił uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad 

bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przywidz w 

2013 roku i zarządził głosowanie. 

Radni przy 15 głosach „za” podjęli w/w uchwałę. ( w zał. Uchwała Nr XXV/170/2013). 

12. Zapoznanie się z informacją o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 

Gminie Przywidz – Komendant  Powiatowy Państwowej  Straży Pożarnej w Pruszczu 

Gdańskim. 

Pan mł. bryg. Adam Jastrzębski – zastępca Komendanta  Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w 

Pruszczu Gdańskim – przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej na terenie Gminy Przywidz. Powiedział min., że do Powiatowej Straży Pożarnej w 

Pruszczu Gdańskim należy 13  jednostki OSP z terenu powiatu, min. jednostka OSP w Przywidzu, 

która należy do krajowego systemu ratowniczego.   Omówił kierunku działania Straży Pożarnej. Nie 

tylko jeżdżą do zdarzeń, ale również współpracują z jednostkami OSP i przeprowadzają dla nich 

szereg szkoleń. Ponadto co roku przeprowadzają konkursy na temat  wiedzy pożarniczej oraz 

powiatowe zawody sportowo – pożarnicze. Poza tym strażacy odbywają szereg ćwiczeń. Następnie 

przedstawił  ilość zdarzeń w poszczególnych latach i tak: w 2010 r. – 1332, 2011 -  1635, w 2012 -  

1522 zdarzeń. Pożary stanowią 38% zdarzeń, pozostałe to miejscowe zagrożenia.  Średnio jednostki 

wyjeżdżają do pożaru co 19 godzin, do miejscowych zagrożeń co 8 godzin. W gminie Przywidz było w 

2010 roku – 78 zdarzeń, w 2011 r. – 87  i w 2012 – 86 zdarzeń.  

Radny Eustachy Kalinowski -  dlaczego nie może wyjechać straż do pożaru bez uprzedniego zgłoszenia 

w KPP Straży Pożarnej. ? 

P. Adam Jastrzębski – rzeczywiście tak jest, ale nikt nikomu nic nie zrobi, gdy straż wyjedzie do pożaru 

i dopiero wówczas zawiadomi Komendę. 

Radny Eustachy Kalinowski -  pytał o ocenę współpracy z 3 jednostkami OSP tj. Jodłowno, Nowa Wieś 

i Przywidz? 

P. Adam Jastrzębski -  Państwowa Straż ma nadzór nad jednostkami, które są w krajowym systemie 

ratowniczym tj. tylko nad jednostką z Przywidza w zakresie interwencji. 



Innych pytań nie zgłoszono. 

  

13. Zapoznanie się z informacją o stanie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Przywidz – 

Komendant  Powiatowy Policji w Pruszczu Gdańskim. 

Komendant Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim -  p. mł. insp. Radosław Pietrzak – 

przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Przywidz. Powiedział min., 

że w 2009 roku zostały połączone 2 jednostki i powstał Komisariat Policji w Kolbudach. Do tej 

pory udało się zwiększyć etaty i obecnie jest ich 22, z czego 3 etaty są na Przywidz. Na terenie 

gminy Przywidz w 2012 roku zanotowano 81 zdarzeń. Nie ma takiej możliwości, aby całkowicie 

wyeliminować przestępczość.  Na wniosek Wójta  skierowano więcej patroli Policji  w okresie 

letnim.  Na terenie gminy nie było ciężkich kolizji. Plagą są nietrzeźwi kierowcy.   

Przewodniczący Rady Gminy -  jak wygląda rozkład komisariatów w powiecie?  

Pan R. Pietrzak -  w powiecie są 3 komisariaty: w Trąbkach Wielkich, Kolbudach i w Cedrach 

Wielkich.  

Radny Eustachy Kalinowski – sugerował, aby wprowadzić inne godziny kontroli, przede wszystkim 

godziny ranne. Następnie pytał o działania, jakie podjęła Policja działania w stosunku do dzieci i 

młodzieży  wałęsających się w godzinach wieczornych i nocnych w Jodłownie. Doszło do tego, że 

niektórzy mieszkańcy są zastraszani. Chodzi o narkotyki, pijaństwo .  

P.R. Pietrzak – musimy działać w granicach prawa. To rodzic jest odpowiedzialny za dziecko. 

Radny Robert Deja -  czy występują problemy narkotykowe w szkołach na terenie  gminy 

Przywidz? Czy były interwencje? Jak wygląda współpraca w tym zakresie z dyrektorami szkół? 

P. R. Pietrzak – ogólnie jak wszyscy wiemy jest problem narkotyków w szkołach.   Na terenie 

gminy była likwidacja plantacji.  

P. Danuta Flis -  czy Policja prowadzi działania prewencyjne przed zdarzeniami? 

P. R. Pietrzak -  organizujemy spotkania z dziećmi w szkołach. 

Wójt Gminy – sama Policja  nie wiele zrobi, jeśli nie ma tej odwagi powiadomienia Policji o 

przestępstwie. Jeśli chodzi o działania na rzecz pewnych rodzin , to działa komisja 

interdyscyplinarna. W każdej społeczności jest grupa osób, której nie da się zmienić.  

14. Zapytania i wnioski mieszkańców Gminy Przywidz. 

Glos zabrał ksiądz proboszcz z Przywidza Czesław Hybel – podziękował za zaproszenie na sesję.  Z 

okazji Świąt Wielkanocnych złożył życzenia.  

P. Bożena Mielewczyk -  radna powiatu gdańskiego – prosiła, aby zapraszano ją na zebrania wiejskie, 

czy spotkania rady sołeckiej. Jest radną powiatową i działa w komisji polityki społecznej. W imieniu 

starostwa złożyła życzenia świąteczne.  



P. Danuta Flis – czy będą przeprowadzane konsultacje społeczne w sprawie zmian w statutach 

sołectw.  

Wójt Gminy -  sołtysi muszą przeanalizować projekt statutu ze swoimi mieszkańcami i uwagi składać 

do Wójta.  

P. Danuta Flis -  prosiła o odpowiedź w sprawie budowy wodociągu w kierunku Górek Trzepowskich.  

Wójt Gminy -  odpowiedź jest przygotowywana.  

15. Wnioski i oświadczenia radnych. 

Radny Marcin Galikowski -   czy obrady komisji rewizyjnej są tajne? Czy na posiedzenie komisji mogą 

przychodzić mieszkańcy? 

Radca prawny - jeśli chodzi o komisję rewizyjną to chyba nie ma tajności. Posiedzenia są jawne, ale 

sprawdzę to.   

Radny Marcin Galikowski -  prosił o przygotowanie informacji na temat dostępności do internetu w 

gminie. Ile osób w gminie ma dostęp do informacji internetowej.? 

- prosił, aby informacje o posiedzeniach komisji  pojawiały się na tablicy ogłoszeń  oraz  również, aby 

na stronie internetowej Urzędu Gminy były  informacje o posiedzeniach komisji łącznie z porządkiem 

posiedzenia.  Zwrócił się do przewodniczącego komisji rewizyjnej, aby informacje o posiedzeniu 

komisji były w internecie.  

Przewodniczący Rady Gminy i Wójt  złożyli życzenia świąteczne. 

16. Przewodniczący Rady Gminy – zakończył obrady XXV zwyczajnej sesji Rady Gminy. 

 

 

Protokołowała:  

G. Pożoga   

 

 

 


