
      Protokół Nr XXVI/2013 

z obrad XXVI zwyczajnej sesji  Rady Gminy Przywidz 

w dniu 29 maja 2013 r. 

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

Rady Gminy Przywidz. Przywitał radnych,  sołtysów, Wójta Gminy z pracownikami Urzędu, 

policjantów z Komisariatu Policji w Kolbudach . 

Lista obecności  w załączeniu. 

Na sali znajduje się 13 radnych, radni nieobecni: Jan Kowalik i Józef Kaźmierczak.  

Sesje rozpoczęto o godz. 15.30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Przywidzu a zakończono o godz. 17.30  

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. 

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

międzysesyjnem. 

4. Interpelacje radnych. 

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przywidz za 2012 

rok. 

a) Przedstawienie przez Wójta Gminy Przywidz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy 

Przywidz za rok 2012 oraz informacji o stanie mienia komunalnego. 

b) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku  o sprawozdaniu z 

wykonania budżetu za rok 2012 – referuje Przewodniczący Rady Gminy. 

c) Rozpatrzenie przez Radę Gminy Przywidz sprawozdania z wykonania  budżetu Gminy 

Przywidz za rok 2012. 

– dyskusja  

d)  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy 

Przywidz za rok 2012. 

6. Absolutorium dla Wójta Gminy Przywidz za rok 2012. 

a) Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przywidz w sprawie udzielenia 

Wójtowi Gminy Przywidz absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Przywidz za 

2012 rok- referuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. 

b) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o wniosku Komisji 

Rewizyjnej Rady  Gminy Przywidz -  referuje Przewodniczący Rady Gminy. 

c) Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Przywidz za rok 2012. 

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach: 

a) Zmiany Statutu Gminy Przywidz 

b) Określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Przywidz w 2013 r.  

c) Oddania w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przywidz 

Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Przywidzu. 



d) Przyjęcia „Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przywidz w 2013 r.  

e) Zmiany budżetu Gminy Przywidz na 2013 rok. 

f) Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Przywidz na lata 2013 – 2019. 

g) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego GOK w Przywidzu za 2012 rok. 

h) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przywidzu za 

2012 rok. 

i) Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Przywidz za 2012 rok. 

j) Podpisania porozumienia z Powiatem Gdańskim dotyczącego wspólnej realizacji zadania 

w zakresie kultury pod nazwą „Siedem Stron Powiatu – Przywidz 2013”. 

k) Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Komendą Powiatową Państwowej Straży 

Pożarnej w Pruszczu Gdańskim dotyczącego przekazania środków pieniężnych na 

realizację prac związanych z adaptacją budynku warsztatowo- magazynowego na bazę 

sprzętu specjalistycznego. 

8. Zapytania i wnioski mieszkańców Gminy Przywidz. 

9. Wnioski i oświadczenia radnych. 

10. Zakończenie obrad 

Zapytał, czy są uwagi do porządku obrad. 

Radny Marcin Galikowski – wnioskował  o zdjęcie z porządku obrad punktu   7a-  rozpatrzenie i 

podjęcie uchwały  w sprawie zmiany Statutu Gminy Przywidz. W uzasadnieniu powiedział, że nie 

został spełniony punkt  1 § 4 z Regulaminu Rady Gminy, brak jest wniosku  do Przewodniczącego 

Rady w jakim trybie został skierowany projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Gminy Przywidz 

Nie zostało nam w terminie dostarczone uzasadnienie do uchwały.  

Przewodniczący Rady Gminy -  wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad  projektu 

uchwały w sprawie zmiany składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Przywidz. W związku 

z 2 wnioskami  do porządku obrad, zaproponował  przegłosowanie wniosku radnego M. 

Galikowskiego o  wyłączenie  projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Przywidz.  Kto 

jest „za” tym wnioskiem? 

Za wnioskiem głosowało 5 radnych, 8 głosów było „przeciw”, „wstrzymujących” – 0 , a tym 

samym wniosek radnego M. Galikowskiego upadł. 

 P. Feliks Mikulski – zapytał – kto jest za przyjęciem projektu  uchwały w sprawie zmiany składów 

osobowych komisji stałych Rady Gminy do porządku obrad? 

Jednogłośnie radni przyjęli w/w wniosek.  

Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad. 

Ad.2. b)  Przewodniczący Rady Gminy -  w związku z tym, że do protokołu z ostatniej sesji Rady 

wkradły się błędy, przedstawił  sprostowanie. ( w zał.) Zapytał – kto jest „za” przyjęciem 

sprostowania do protokołu? 

Jednogłośnie radni  przyjęli w/w sprostowanie. 



Przy 1 głosie „przeciw” i 12 głosach „za” , przyjęto protokół z ostatniej sesji Rady Gminy. 

Na obrady sesji przybyli: asp. Jacek Kostuch – Komendant  Posterunku Policji w Kolbudach i 

dzielnicowy p. J. Gajos. 

P. Jacek Kostuch – przedstawił dzielnicowego na teren Przywidza p J. Gajosa.  

Radny Teodor Formela – czy jest kontakt z dzielnicowym? 

P. Jacek Kostuch -  w tej chwili nie ma telefonu kontaktowego. Od 8.00- 14.00 jest na 

komisariacie sekretarka  i przez nią jest kontakt z dzielnicowym.  

Radny Eustachy Kalinowski -  od 40 lat jest mieszkańcem gminy i nie zna dzielnicowego.  Zadał 

pytanie – dlaczego inaczej jest traktowany obywatel gdy zadzwoni na Policję a inaczej kapuś . 

Poszkodowany obywatel ma przyjechać na Komendę, a na telefon kapusia przyjeżdża Policja.  

Wójt Gminy -  postaramy się stworzyć jakiś system, aby był kontakt z dzielnicowym.  

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

międzysesyjnym. ( w zał.) 

Ad.4. Interpelacje radnych. 

Radny Marcin Galikowski – rozdał radnym  opinię radcy prawnego w sprawie dostępu do  

posiedzeń komisji rewizyjnej.  Okazuje się, że mieszkańcy czy radni mają prawo wiedzieć kiedy 

odbędą się posiedzenia komisji i nie ma podziału na komisje stałe czy doraźne. Prosił p. 

Przewodniczącego Rady o podawanie informacji na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń   o 

terminach  i tematyce posiedzeń komisji . Jeśli będą omawiane sprawy  prywatne i nie będą mogli 

uczestniczyć mieszkańcy, to napisać, że komisja jest zamknięta i z jakiego powodu. 

Ad.5. – Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przywidz za 

2012 rok. 

a) P.Barbara Borowska – skarbnik gminy -  przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy 

Przywidz za 2012 rok. ( w zał.) 

b) Przewodniczący Rady Gminy -  odczytał uchwałę Nr 071/g259/R/I/13 Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 26 kwietnia 2013 r. ( w zał.) i zapytał czy są  

pytania do sprawozdania? 

c) Pytań nie zgłoszono. 

d) Pan Feliks Mikulski -  poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie  zatwierdzenia 

sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przywidz za 2012 rok. 

Za podjęciem uchwały głosowało    - 12 radnych, 

Przeciw       - 1 radny, 

Wstrzymało się      - 0 radnych. 



 

Rada Gminy w głosowaniu jawnym 12 głosami „za” , 1 „przeciw” podjęła w/w uchwałę. ( w zał. 

Uchwała Nr XXVI/ 171/2013) 

Ad.6.  – Absolutorium dla Wójta Gminy Przywidz za rok 2012.  

a) P. Eustachy Kalinowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej 

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Przywidz absolutorium z tytułu  wykonania budżetu Gminy 

Przywidz za 2012 rok.  

b) Przewodniczący Rady Gminy -  przedstawił  Uchwałę Nr 073/g259/A/I/13 Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 29 kwietnia 2013 r.  

 Dyskusji nie podjęto. 

c) Przewodniczący Rady Gminy -  poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie absolutorium dla 

Wójta Gminy Przywidz za rok 2012.  

Za podjęciem uchwały głosowało   -12 radnych, 

Przeciw      - 0 radnych 

Wstrzymujących    - 1 radny 

Rada Gminy w głosowaniu jawnym 12 głosami „za”, przy 1 „wstrzymującym „   udzieliła absolutorium 

Wójtowi Gminy Przywidz. ( w zał. Uchwała Nr XXVI/172/2013). 

Ad.7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zmiany statutu Gminy Przywidz 

Przewodniczący Rady Gminy -   na poprzedniej sesji została powołana komisja statutowa, która  

spotkała się w dniu 26 kwietnia br. . Przeanalizowano statut Gminy Przywidz  oraz przepisy, które się 

ukazały po uchwaleniu tego statutu i zostały wprowadzone doprecyzowania . Mianowicie w § 22  

wykreślono ust.3,4,5 i 6, co było związane zmianą przepisów, które weszły od ostatniego uchwalenia 

statutu. Zmienia się również zapis § 55, który otrzymał brzmienie : jednostki, o których mowa w § 54 

mogą być tworzone, dzielone, łączone lub znoszone , chodzi tu o sołectwa: 

1) z inicjatywy wójta – po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami z terenu danych 

jednostek, które mogą być przeprowadzone w następujących formach : 

a) zebrań mieszkańców obejmujących daną jednostkę,  

b) przyjmowania zgłoszeń, uwag, wniosków i opinii do projektu uchwały wyłożonej przez 

okres  14 dni w siedzibie urzędu, 

2) z inicjatywy komisji, klubu lub pięciu radnych, 

3) z inicjatywy mieszkańców – na wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców danej jednostki 

pomocniczej, posiadających prawo wyborcze do rady. 

Przypomniał dotychczasowe brzmienie § 55, które brzmi: „jednostki, o których mowa w § 54, mogą 

być tworzone, dzielone, łączone lub znoszone :  



1) z inicjatywy Rady – po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami   z terenu danych jednostek, 

które mogą być przeprowadzone w następujących formach:   zebrań mieszkańców obejmujących 

daną jednostkę  i przyjmowania zgłoszeń, uwag, wniosków i opinii do projektu uchwały wyłożonej 

przez okres 14 dni w siedzibie Urzędu.  

2) z inicjatywy mieszkańców – na wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców danej jednostki 

pomocniczej, posiadających prawo wyborcze do Rady. 

Dopisano w nowym statucie inicjatywę wójta , po przeprowadzeniu konsultacji, natomiast w zakresie 

rady, wnioskuje komisja, klub lub pięciu radnych, tak jak jest podobnie z każdym projektem uchwały, 

która jest wprowadzona na sesję Rady.  

Następnie wprowadzono również do statutu w załączniku Nr 3 zmiany w zakresie funkcjonowania 

komisji rewizyjnej.  Dotychczasowe brzmienie było, że komisja  składa się z pięciu radnych, a w 

związku z ostatnimi doświadczeniami , gdzie został odwołany członek komisji rewizyjnej  i komisja nie 

była w pełnym składzie,  były wątpliwości co do działania komisji rewizyjnej w  składzie cztero- 

osobowym. W związku z tym wprowadzono zapis, że komisja składa się z co najmniej czterech 

radnych, w tym przewodniczący, zastępca, sekretarz komisji i pozostali członkowie wybierani przez 

Radę.  Doprecyzowano również  czynności, które prowadzi komisja, mianowicie:  w celu 

przeprowadzenia czynności kontrolnych, przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyznacza zespół 

kontrolny, składający się z co najmniej trzech członków Komisji Rewizyjnej. Taki był dotychczasowy 

zapis. Proponuje się dodatkowy zapis w brzmieniu: „ Przewodniczący komisji udziela członkom 

pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia  kontroli, określając w nim jej zakres oraz 

przewodniczącego i sekretarza zespołu kontrolnego. „ 

Zapytał, czy są pytania do w/w projektu uchwały 

Radny Marcin Galikowski -  w projekcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Przywidz 

zmieniamy  7 rzeczy, a Pan wspomniał o trzech.  Na posiedzeniu komisji powiedziano nam, że zmiany 

są podyktowaną zmianą przepisów.  Okazuje się , że np. punkt 6 nie jest podyktowany zmianą 

przepisów, podobnie  zał. Nr 3. Wyjaśnienie ustne jest wątpliwe, dlatego proponuje, żeby 

wprowadzić taką zmianę, że wykreśla się wszystkie punkty oprócz punktu 3, gdyż ten punkt  nie budzi 

żadnych wątpliwości, bo  powstała jakaś pomyłka przy przepisywaniu. Uważa, że należy jeszcze o 

zmianach dyskutować 

Przewodniczący Rady Gminy -  czy radny zapoznał się z przepisami, które regulują te zakresy? Czy są 

inne pytania do projektu uchwały? 

Nie było. 

Przewodniczący komisji społecznej, oświaty i sportu p. Robert Deja -  przedstawił negatywną opinię 

komisji do w/w projektu uchwały. Komisja wnioskowała o  odrzucenie  w/w projektu uchwały. 

Przewodniczący komisji gospodarczej – p. Teodor Formela -  opinia komisji gospodarczej była 

pozytywna. 

Przewodniczący Rady Gminy -  poddał pod głosowanie wniosek komisji  społecznej, oświaty i sportu  - 

kto jest za tym, aby projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Przywidz  został odrzucony? 



Za odrzuceniem głosowało 4 radnych, 8 było „przeciw”  1 osoba się wstrzymała.  

Wniosek komisji społecznej, oświaty i sportu upadł. 

Przewodniczący Rady Gminy -  po odczytaniu projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy 

Przywidz poddał pod głosowanie . 

Za uchwałą głosowało 8 radnych, 3 było przeciw i 2 się wstrzymało, a zatem Rada Gminy Przywidz 

przyjęła uchwałę Nr  XXVI/173/2013. ( w zał.)  

b) Pani Grazyna Kłęk -  sekretarz gminy odczytała uzasadnienie do projektu uchwały  w sprawie  

określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Przywidz w 2013 roku.  

Opinia komisji społecznej, oświaty i sportu do w/w projektu uchwały była pozytywna.  

Przewodniczący Rady Gminy -  odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie 

Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę  w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy 

Przywidz w 2013 roku. ( w zał. Uchwała Nr XXVI/ 174/2013).  

c) P. Dorota Adamska – kierownik referatu w U.G.  przedstawiła uzasadnienie do projektu 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty Gminnemu Ośrodkowi 

Pomocy Społecznej w Przywidzu od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu na 

nieruchomości stanowiącej własność gminy Przywidz.  

Radny Eustachy Kalinowski -  obecne warunki lokalowe GOPS-u są niekomfortowe, a oddanie części 

budynku przy ul. Uhlenberga 10 w Przywidzu pozwoli zlikwidować te niedogodności. Czy to wpłynie  

na kulturę obsługi petenta ? 

Przewodniczący komisji społecznej, oświaty i sportu-  na posiedzeniu komisji  mieliśmy  w innym 

brzmieniu  tytuł uchwały . Komisja nie wydała opinii do tego projektu.  

Radny Jarosław Labuda - -  w jakim terminie będzie GOPS przeniesiony na Uhlenberga? 

Wójt Gminy -  to zależy od środków jakimi dysponuje GOPS na remont tych pomieszczeń. Mają 

złożony projekt na remont, powinni w tym roku przejść. 

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

Za podjęciem uchwały głosowało   -12 radnych 

Przeciw      - 0 radnych 

Wstrzymujących     - 1 radny 

Rada Gminy w glosowaniu jawnym 12 głosami „za”, przy 1 „wstrzymującym się” przyjęła w/w 

uchwałę. ( w zał. Uchwała Nr XXVI/175/2013). 

d) Pan Jerzy Jusiak – przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie  przyjęcia 

„Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Przywidz w 2013 roku.  



Pytań nie zgłoszono.  

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

Przewodniczący Rady Gminy -  przedstawił projekt  i poddał  w/w uchwałę pod głosowanie . 

Radni jednogłośnie przyjęli  w/w uchwałę. ( w zał. Uchwała Nr XXVI/176/2013). 

 

e) Skarbnik Gminy -  przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu 

Gminy Przywidz na 2013 rok. ( w zał.) 

Pytań nie zgłoszono. 

P. Teodor Formela -  komisja gospodarcza nie wydała opinii, gdyż wprowadzono autopoprawkę.  

Przewodniczący Rady Gminy – odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Przywidz 

na 2013 rok. 

Za podjęciem uchwały głosowało  13 radnych, 

Przeciw      O  radnych, 

Wstrzymujących    0 radnych. 

Rada Gminy w głosowaniu jawnym 13 głosami „za” podjęła w/w uchwałę. ( w zał. Uchwała Nr 

XXVI/177/2013). 

f) P. Barbara Borowska -  przedstawiła uzasadnienie do  projektu uchwały zmieniająca uchwałę w 

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przywidz na lata 2013 – 2019.  

Opinia komisji gospodarczej do w/w projektu była pozytywna. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Gminy – odczytał projekt w/w uchwały i poddał  pod głosowanie. 

Za podjęciem uchwały głosowało  - 13 radnych 

Przeciw      - 0  radnych 

Wstrzymujących     - 0  radnych 

Rada Gminy w glosowaniu jawnym 13 głosami „za” przyjęła  w/w uchwałę. ( w zał. Uchwała Nr 

XXVI/178/2013)  

g) Pani Grażyna Kłęk – sekretarz gminy -  przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Przywidzu za 2012 rok. 

Opinia komisji gospodarczej i komisji społecznej, oświaty i sportu do w/w projektu uchwały była 

pozytywna. 



Uwag radni nie wnieśli. 

Przewodniczący Rady Gminy -  przedstawił w/w projekt uchwały i zarządził głosowanie. 

Radni jednogłośnie podjęli w/w uchwałę. 

Rada Gminy w głosowaniu jawnym 13 głosami „za” przyjęła w/w uchwałę. ( w zał. Uchwała Nr 

XXVI/179/2013). 

h) P. Grażyna Kłęk -  przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały  w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przywidzu za 2012 rok.  

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

Uwag radni nie wnieśli. 

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

Radni jednogłośnie  przy 13 głosach „za”  przyjęli w/w uchwałę. ( w zał. Uchwała Nr XXVI/180/2013)  

i) Sekretarz Gminy -  przedstawiła uzasadnienie  do projektu uchwały w sprawie 

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Przywidz za 2012 rok. 

Opinia komisji gospodarczej i komisji społecznej, oświaty i sportu do w/w projektu uchwały była 

pozytywna. 

Pytań radni nie wnieśli.  

Przewodniczący Rady Gminy -  odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego 

sprawozdania finansowego Gminy Przywidz za 2012 rok i zarządził głosowanie. 

Radni jednogłośnie, przy 13 głosach  ” za” podjęli w/w uchwałę. ( w zał. Uchwała Nr XXVI/181/2013). 

j) Sekretarz Gminy -  przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie podpisania 

porozumienia z Powiatem Gdańskim dotyczącego wspólnej realizacji zadania w zakresie kultury 

pod nazwą „Siedem Stron Powiatu – Przywidz – 2013”  

Uwag nie wniesiono. 

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

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

Radni jednogłośnie przy 13 głosach „za”, podjęli w/w uchwałę. ( w zał. Uchwała Nr XXVI/182/2013). 

k) P. Grażyna Kłęk -  przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie porozumienia z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim 

dotyczącego przekazania środków pieniężnych na realizację prac związanych z adaptacją budynku 

warsztatowo- magazynowego na bazę sprzętu specjalistycznego.  

Uwag 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. 

Radni jednogłośnie przy 13 głosach „za”  podjęli w/w uchwałę. ( w zał. Uchwała Nr XXVI/183/2013). 

l) Przewodniczący Rady Gminy – odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany składów 

osobowych komisji stałych Rady Gminy Przywidz. 

Uwag nie wniesiono 

Radni jednogłośnie przyjęli w/w uchwałę. ( w zał. Uchwała Nr XXVI/184/2013).  

Ad.8.  Zapytania i wnioski mieszkańców Gminy.  

P.Danuta Flis – sołtys Trzepowa -  jak wygląda sprawa realizacji wodociągu do Górek Trzepowskich? 

Do chwili obecnej nie otrzymałam odpowiedzi.  Jak wygląda sprawa lokalu na potrzeby sołectwa? 

Przewodniczący Rady Gminy -  wydaję mi się, że odpowiedzi były udzielone. Sprawdzę to, jeśli nie 

było, otrzyma Pani odpowiedź.  

P. Danuta Flis – miał być określony przybliżony  termin realizacji budowy wodociągu. 

Przewodniczący Rady Gminy – nie , na pewno nie ma stwierdzenia  terminu  realizacji wodociągu. To 

jest błędne rozumienie. Chodziło o sprawy wodociągu i miała być odpowiedź, bez terminu realizacji. 

P. Danuta Flis -  nie został zrealizowany fundusz sołecki w Trzepowie. 

P. S. Plichta -  mieszkańcy i rodzice, których dzieci uczęszczają do szkoły w Pomlewie  pytali się – kiedy 

będzie realizacja uchwały z 2010 roku, która mówi min. o budowie szkoły w Pomlewie. Była komisja 

w szkole i  badała możliwości rozbudowy budynku. Chciałby poznać  szczegóły wizyty, czy była jakaś 

decyzja podjęta. W tym roku będzie uczęszczać 100 dzieci do szkoły. Liczba z roku na rok rośnie. Od 

nowego roku szkolnego będzie 115-120 uczniów. Tam te dzieci się nie pomieszczą. Czas, aby coś z 

tym zrobić.  

Wójt Gminy -  gdybym na spotkaniu sołeckim tego tematu nie poruszył, to by ten temat się nie 

pojawił. To ja powiedziałem, że była uchwała podjęta w 2010 roku o rozbudowie  bazy sportowej i 

działania, które podejmujemy są oparte o nasz  budżet i Rada Gminy je akceptuje. Wiemy, że są 

potrzeby w każdej ze szkół, staramy się je realizować .  Nikt tak  wyraźnie nie zaakcentował potrzebę 

rozbudowy szkoły w Pomlewie. Były duże środki w latach poprzednich  przed 2009 rokiem na budowę 

szkół  i nikt tego tematu nie ruszył. Informowałem na spotkaniu sołeckim, że po wybudowaniu hali 

sportowej w Przywidzu , pojawiają się możliwości uzyskania dofinansowań  na mniejsze obiekty 

sportowe, takie jak  sale gimnastyczne z RPO.  Być może w 2014 roku takie dofinansowanie uda się 

pozyskać.  Komisja była przy okazji wizyty na pracach kanalizacyjnych i wiemy jakie są potrzeby. 

Dofinansowanie do obiektów sportowych ma być w wysokości  85%. Mamy nadzieję, że w przyszłym 

roku ruszą projekty, z których chcemy skorzystać.  Jest możliwy nawet zakup gotowych obiektów 

sportowych.  

P. S. Plichta -  rodzice mówią o problemie rozbudowy szkoły na okrągło. Jest świadek P. Kalinowski, 

który ma wnuki w szkole. Problem cały czas wraca.  



Wójt Gminy -  temat  mógł się wcześniej pojawić. Nawet gdyby radny złożył wniosek teraz na Radzie  

o tworzenie projektu na halę sportową  to było by działanie właściwe.  

P. S. Plichta – co roku wnioskuję o rozbudowę szkoły w Pomlewie.  Sytuacja w szkole z roku na rok 

pogarsza się. Klasy są liczniejsze i nie ma warunków, aby dzieci pomieścić. Pomlewo rozbudowuje się 

w szybkim tempie i przybywa dzieci.  

Radny Eustachy Kalinowski -  P. radny Plichta jest radnym prawie od „urodzenia” . Za poprzednią 

władzę były możliwości  i mówiłem radnemu i na sesji, że można pozyskać środki na budowę i 

rozbudowę szkół. 

 Radna Maria Ścibek -  chodzi o stronę internetową Urzędu Gminy. Na tej stronie jest śmietnik.  

Proszę o stworzenie zakładki  dla GOK-u .  

W ubr. pisałam do Pana pismo  dot. zdjęcia lamp i Pan mi odpisał, że spotka się z przedstawicielami 

Energii. Czy było takie spotkanie, jeśli tak, to kiedy i czy jest szansa, aby tych kilka lamp przywrócić.  

Podziękowała p. Wójtowi  za 50 tys. zł, które  zostały przeznaczone na remont drogi w Marszewskiej 

Kolonii. 

Wójt Gminy – strona internetowa na pewno jest zbyt długo dopracowywana. Jest osoba, która będzie 

zajmować się min. stroną internetową. Sugestie Państwa będą zawsze brane pod uwagę. To nie jest 

śmietnik, bo jest tam na pewno wiele informacji dla mieszkańców.  Jeśli chodzi o lampy , odpowiemy. 

Ad.9. Wnioski i oświadczenia radnych  

Radny Marcin Galikowski -  złożył wniosek do komisji rewizyjnej. Skoro jest uchwała z 2010 roku o 

rozbudowie szkoły w Pomlewie,  to niech komisja zbada  kto został wskazany do realizacji uchwały i 

jakie od tamtego czasu zostały poczynione kroki.  

Wójt Gminy -  nie była to uchwała o rozbudowie szkoły, tylko o bazie sportowej przy szkołach.  

Przewodniczący Rady Gminy -  poddał pod głosowanie wniosek radnego M. Galikowskiego o 

przekazanie do kontroli  komisji rewizyjnej  realizację uchwały z 2010 roku dot. rozbudowy szkoły w 

Pomlewie. Kto jest „za” 

Jednogłośnie  radni przyjęli w/w wniosek. 

Radny M. Galikowski -   złożył oświadczenie – podziękował radnym tym, którzy głosowali  za zdjęciem 

z porządku obrad uchwały w sprawie zmiany statutu gminy Przywidz.  Cały czas uważam, że nie 

spełnia ona wymogów formalnych. Na komisji społecznej, oświaty i sportu długo dyskutowaliśmy nad 

tą uchwałą. Bez sensu jest uchwalanie zmian do  statutu kiedy później Rada nie respektuje statutu.  

Projekt uchwały był bez uzasadnienia, brakowało wniosku o skierowanie projektu uchwały. 

Notorycznie jest ograniczany dostęp do informacji publicznej, min. kiedy odbywają się komisje 

rewizyjnej, tematyka posiedzeń komisji. Nie ma tego na stronie internetowej, chociaż nie każdy ma 

dostęp do  internetu. Jeśli chodzi o drogich sołtysów, to polecam sprawdzić regulamin  - 14 dni 

projekty uchwał powinny być wyłożone w siedzibie Urzędu.  

Radny Eustachy Kalinowski -  komisja rewizyjna przeprowadzała kontrolę na budynku  po byłej zlewni 

w Trzepowie oraz pracę w świetlicy środowiskowej w Trzepowie  i zainteresowała się przy okazji  



porządkiem na działce przy wjeździe  na ul. Mestwina. Jest tam totalny bałagan i prosi o wystąpienie 

do właścicieli posesji  o uporządkowanie tego terenu.  Druga sprawa – w imieniu mieszkańców Górek 

Trzepowskich  prosi o punkt czerpalny wody, można go zorganizować przy hydrancie. Trzecia sprawa, 

prosi o pisemną odpowiedź  - jak wygląda sprawa przekazania gruntów  przez Nadleśnictwo  w 

Jodłownie dla gminy? 

Przewodniczący Rady Gminy -  odczytał zaproszenie  skierowane do  radnych od uczniów Zespołu 

Szkół w Przywidzu.  

Ad.10. Przewodniczący Rady Gminy – zakończył obrady XXVI zwyczajnej sesji Rady Gminy Przywidz.  

 

Protokołowała; G. Pożoga  

 

 

 


