
Protokół Nr XXVII/2013 

z obrad XXVII zwyczajnej sesji Rady Gminy Przywidz 

w dniu 27 czerwca 2013 roku 

 

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

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

Lista obecności w załączeniu. 

Na sali znajduje się 15 radnych, co stanowi kworum niezbędne do podejmowania prawomocnych 

uchwał.  

Sesje rozpoczęto o godzinie 14-tej w Gminnym Ośrodku Kultury w Przywidzu, a zakończono o 14.50  

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad, kierując zapytanie czy są uwagi do 

porządku 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 podjęcia uchwał w sprawach: 

a) Zatwierdzenia projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 

„Kompetentny Przywidz”  

b) Zamiany nieruchomości położonej w obrębie  Przywidz wchodzącej w skład gminnego 

zasobu nieruchomości. 

c) Wydzierżawienia na rzecz osoby fizycznej gruntu stanowiącego własność Gminy 

Przywidz. 

6. Zapytania i wnioski mieszkańców Gminy Przywidz. 

7. Wnioski i oświadczenia radnych. 

8. Zakończenie obrad.  

W sprawie porządku obrad głos zabierali: 

P. Marek Zimakowski – Wójt Gminy -  wnioskował  o wprowadzenie do porządku obrad  2 projektów 

uchwał tj. 1) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Gminę Przywidz pomocy finansowej 

Powiatowi Gdańskiemu na realizację zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu 

Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie  Powiatu Gdańskiego.” 2) w sprawie 

zmiany budżetu Gminy Przywidz na 2013 rok.  Ponadto wnosił autopoprawkę  tj. zmiana tytułu 

projektu uchwały   punkt  5c  z porządku obrad  na tytuł, który brzmi:  w sprawie wydzierżawienia 

gruntu stanowiącego własność Gminy Przywidz.  



P. Eustachy Kalinowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej -  wnioskował o wprowadzenie do 

porządku obrad projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji rewizyjnej na II półrocze 

2013 .  

 Przewodniczący Rady Gminy  poddał  pod głosowanie  w/w wnioski. 

Radni jednogłośnie przyjęli w/w wnioski do porządku obrad. 

Ad.2a Radni jednogłośnie przyjęli  w/w porządek obrad wraz z wnioskami . 

 

Ad.2b Protokół z ostatniej sesji Rady Gminy przyjęto jednogłośnie.  

 

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

międzysesyjnym. ( w załączeniu) 

P. Feliks Mikulski -  jaka jest realna wysokość dofinansowania budowy hali sportowej? 

Wójt Gminy -    jest szansa na dofinansowanie  z 30% na 50%, ale musimy się zgrać z planami Urzędu 

Marszałkowskiego, żeby  nie wyjść za szybko z naszymi planami i aby środki dla nas zabezpieczone  

nie były inaczej ulokowane jak  sobie Urząd Marszałkowski zaplanował.  

P. Feliks Mikulski -  czym możemy się pochwalić w zawodach samorządowych? 

Wójt Gminy – zajęliśmy III miejsce w powiecie, a  w przeciąganiu liny nasz zespół zajął I miejsce. 

Ad.4.  Nie zgłoszono interpelacji. 

Ad.5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach: 

a) Zatwierdzenia projektu  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 

„Kompetentny Przywidz”  

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

Opinia Komisji Społecznej, Oświaty i Sportu do w/w projektu uchwały była pozytywna.  

Pytań nie wniesiono. 

Przewodniczący Rady Gminy -  odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu w ramach 

programu Operacyjnego kapitał Ludzki 2007-2013 „Kompetentny Przywidz” i zarządził głosowanie. 

Przy 15 głosach „za”, radni przyjęli w/w uchwałę. ( w zał. Uchwała Nr XXVII/185/2013).  

b) Zamiany nieruchomości położonej  w obrębie Przywidz  wchodzącej w skład  gminnego 

zasobu nieruchomości.  

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

Radny Sławomir Plichta -  czy komisja gospodarcza była na wizji lokalnej? 



Przewodniczący komisji gospodarczej -  nie było wizji lokalnej. Był zgłoszony wniosek na posiedzeniu 

komisji gospodarczej o wyjazd w teren, ale   upadł.  

Opinia komisji gospodarczej do w/w projektu uchwały była pozytywna.  

Przewodniczący Rady Gminy -  odczytał uchwałę  w sprawie zamiany nieruchomości położonej w 

obrębie Przywidz wchodzącej w skład  gminnego zasobu nieruchomości i zarządził głosowanie.  

Przy 13 głosach „za”, 2 „wstrzymujących”, radni przyjęli w/w uchwałę. ( w zał. Uchwała nr 

XXVII/186/2013).  

c) w sprawie wydzierżawienia  gruntu stanowiącego  własność  Gminy Przywidz . 

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

Radny Teodor Formela -   prosił o uzasadnienie § 1 uchwały.  

Radca prawny -  rada zaproponowała wprowadzenie zapisu do uchwały  -„ konkurs ofert”  zamiast 

„pominięcie  trybu bezprzetargowego”. Moja propozycja jest taka, aby tej poprawki nie przyjmować, 

albowiem nie jest taki tryb przewidziany w ustawie. W ustawie mówi się albo przetarg albo bez 

przetargu.  Rada może zwolnić z przetargu lub  obowiązuje tryb ustawowy. Natomiast nie ma trzeciej 

drogi  innej niż w ustawie.  

Radny S. Plichta -  dlaczego nie ma przetargu? 

Radca prawny -  rozumiem, że jest to pytanie do p. wójta. Jest jakiś pomysł na zagospodarowanie tej 

nieruchomości. W celu podjęcia rozmów,   negocjacji  czy   atrakcyjnego zagospodarowanie 

nieruchomości  wskazana jest większa elastyczność  zadysponowania tym gruntem. Stąd jest wniosek 

do Rady, gdyż Rada ma taką kompetencję  zwolnienia Wójta z organizowania przetargu. Oczywiście 

to nie zwalnia wójta z obowiązku dbałości o interes gminy.  

 Wójt Gminy – zgłosili się do nas dwaj oferenci zainteresowani dzierżawą. Możemy na przetarg 

wystawić, ale nie wiemy czy ktoś się zgłosi. Mamy inwestorów, których do tej pory brakowało i nie 

możemy zbyt długo czekać, żeby nam znów  ktoś z inwestorów nie uciekł.  Przetarg – to są długie 

procedury, a te osoby są już zainteresowane  aby już działać. Osoba, która będzie wyłoniona w 

konkursie mogłaby już działać, podpisać umowę dzierżawy a to się wiąże z płatnością za dzierżawę.  

Do zbudowania obiektu dzierżawa będzie niższa a po zbudowaniu  wyższa, ok. 6.500 zł miesięcznie.  

Tylko w trosce o szybsze działanie i sygnał od dzierżawców, wnosimy o przyjęcie tej uchwały. Była by 

to umowa celowa, która nakazywałyby w pewnym czasie realizację tej inwestycji i żeby nie było  tak, 

ze ktoś kupi sobie działkę i nic na tej działce nie pobuduje. 

Radny Eustachy Kalinowski -  jest dwóch oferentów i  będą wyłonieni w konkursie? 

Wójt Gminy -  są to dwa różne podmioty. Już jedna oferta wpłynęła, a druga powinna wpłynąć.  

Powołamy komisję konkursową, wybierzemy najlepszą ofertę .  

Innych  pytań nie zgłoszono. 

P. Feliks Mikulski -  odczytał projekt w/w uchwały i zarządził głosowanie 



Radni przy 14 głosach „za” i  1 „wstrzymującym” podjęli w/w uchwałę. ( w zał. Uchwała Nr XXVII/ 

187/2013)  

d) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Gminę Przywidz pomocy finansowej 

Powiatowi Gdańskiemu na realizację zadania pn.: „Poprawa  bezpieczeństwa  na drogach 

Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie Powiatu Gdańskiego.  

Pan Jerzy Jusiak -  odczytał uzasadnienie do w/w projektu uchwały.  

Opinia komisji gospodarczej do w/w projektu uchwały była pozytywna.  

Radni jednogłośnie przyjęli w/w uchwałę. ( w zał. Uchwała Nr XXVII/ 188/2013). 

e) w sprawie zmiany budżetu Gminy Przywidz na 2013 rok. 

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

Pytań nie zgłoszono. 

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 poddał pod głosowanie 

Radni jednogłośnie w/w uchwałę przyjęli. ( w zał. Uchwała Nr 189/2013). 

f) W sprawie przyjęcia planu pracy  Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przywidz na II półrocze 2013 

rok.  

Przewodniczący Komisji  Rewizyjnej -  przedstawił plan pracy komisji na II półrocze 2013 ( w zał.)  

Radny Marcin Galikowski -  wnioskował o zmianę punktu 3 planu pracy komisji rewizyjnej, gdyż nie 

było intencją kontrola stanu boiska w Miłowie, bo tego boiska nie ma. Chodzi też o ogrodzenie i 

bramki, które są na stanie sołectwa Miłowo. Od początku kadencji sygnalizował, że taki stan widnieje 

w wykazie środków  trwałych . Proponuje zapis w punkcie 3 – Kontrola stanu ogrodzenia boiska w 

Miłowie  i kompletu bramek na boisku w Miłowie  oraz miejsce ich składowania.  

Przewodniczący Rady Gminy -  poddał pod głosowania  zmianę zapisu w punkcie 3 planu pracy 

komisji  rewizyjnej w brzmieniu: Kontrola stanu ogrodzenia  boiska w Miłowie i kompletu bramek w 

Miłowie oraz miejsca ich składowania. Kto jest za wprowadzeniem tej poprawki do planu pracy? 

Przy 15 głosach „za” radni w/w poprawkę przyjęli. 

Przewodniczący Rady Gminy Przywidz – odczytał uchwałę w sprawie   przyjęcia planu pracy Komisji 

Rewizyjnej na II półrocze 2013 i zarządził głosowanie. 

Radni jednogłośnie przyjęli w/w uchwałę. ( w zał. Uchwała Nr XXVII/190/2013 

Ad. 6. Zapytania i wnioski mieszkańców Gminy Przywidz.  

P. Przekop – mieszkanka Pomlewa-   w imieniu rodziców złożyła wniosek o rozbudowę szkoły w 

Pomlewie.  Rozbudowę  szkoły  w celu przyjęcia dzieci ze zlikwidowanej szkoły w Marszewskiej Górze, 



przeprowadzono w sposób szybki i nieadekwatny do zaistniałych potrzeb.  Nie pomyślano o 

rozbudowie szatni – są zbyt małe, dzieci depczą sobie po kurtkach, brakuje pomieszczenia na 

spożywanie obiadów. Brakuje pomieszczenia do schowania sprzętu sportowego, sali gimnastycznej. 

Rozbudowa szkoły w Pomlewie jest sprawą pilną.  

Wójt Gminy -  dziękujemy za sygnały. Powinny  wcześniej być  zgłoszone.  Na spotkaniu sołeckim w 

Pomlewie wspomniałem, że jest podjęta uchwała w 2010 roku  o rozbudowie bazy sportowej  tj. hali 

sportowej w Przywidzu i dwóch obiektów  sportowych przy szkołach w Pomlewie i Trzepowie. 

Działamy na tyle na ile nam środki pozwalają.  Po przetargu na budowę hali sportowej w Przywidzu 

przystępujemy  do prac projektowych  dla mniejszych hal sportowych.  Już poprosiliśmy projektantów 

hali w Przywidzu, aby zrobili wizualizację  dla Pomlewa i Trzepowa.  

Ad.7. Wnioski i oświadczenia radnych.  

Radna Maria Ścibek – zwróciła się z zapytaniem do Przewodniczącego  Rady, otóż wcześniej zgłosiła 

wniosek-  w sprawie braku  sprawozdania  komisji rewizyjnej, które zgodnie z Regulaminem pracy 

Rady powinno być przedstawione na koniec roku  i do tej pory nie otrzymała odpowiedzi.  Kiedy 

będzie sprawozdania  komisji rewizyjnej?  

Przewodniczący Rady Gminy -   Pani  wystąpiła do Przewodniczącego komisji rewizyjnej, a do mnie 

tylko do wiadomości. Zaprosił radną na spotkanie jutro o godz. 12-tej  celem wyjaśnienia wątpliwości.  

Radny Eustachy Kalinowski -  na ostatniej sesji padł wniosek o zbadanie uchwały  Rady Gminy z 2010 

r.  w sprawie rozbudowy  szkoły w Pomlewie.  Komisja Rewizyjna nie natrafiła na ślad  takiej uchwały.  

O rozbudowie szkoły w Pomlewie żadna uchwała nie była podjęta.  Natomiast komisja rewizyjna 

dotarła do uchwały  Rady Gminy Przywidz – osoby pełniącej funkcję organu gminy z dnia 16 czerwca 

2010 r. w sprawie przyjęcia „Kierunków rozwoju bazy edukacyjnej i sportowej dla placówek 

oświatowych prowadzonych przez Gminę Przywidz na lata 2010- 2014” . O informację na temat  

realizacji tej uchwały zwróciliśmy się  do kierownika p. J. Jusiaka, który wyjaśnił zespołowi 

kontrolnemu, że firma, która opracowała projekt hali sportowej w Przywidzu, zaproponowała 

opracowanie koncepcji  rozwoju bazy  edukacyjnej i sportowej w szkołach: w Pomlewie i Trzepowie. 

Na podstawie przedstawionych propozycji, komisja rewizyjna zobowiązuje Wójta  do 

przeprowadzenia konsultacji społecznych.  Opracowanie koncepcji ma być w terminie – do końca 

lipca . Protokół z posiedzenia Komisji rewizyjnej znajduje się w biurze Rady.  Dodał, że jak była okazja  

rozbudowy szkoły w Pomlewie, to nikt palcem nie kiwnął i były środki z Unii Europejskiej, 

finansowanie było w 100%. Bez środków własnych budowano szkoły, ale było to dużo wcześniej.  

Radna Barbara Talaśka -  poinformowała o wizycie naszej delegacji w Rosji, która odbyła się w dniach 

15-17 maj 2013 r.  Z delegacją do miasta Gurjewska pojechał również Starosta Gdański. Spotkaliśmy 

się z władzami Gurjewska .  Mowa była na temat  projektów interregionalnych, którymi bardzo 

zainteresowani są Rosjanie. Rozmowa również była na temat wymiany młodzieży, wymiany 

turystycznej i kulturalnej. Na miejscu odbyła się wspaniała prezentacja naszej gminy w języku 

rosyjskim. Rosjanie byli zachwyceni tym, co pokazaliśmy. Po wizycie tej przyszedł protokół ze strony 

rosyjskiej, gdzie byli zachwyceni naszą wizytą i są zainteresowani dalszą współpracą.  18.07. 

przyjeżdża delegacja z Gurjewska do nas .  W tym miejscu zaprosiła radnych na spotkanie z 

Rosjanami.  Poinformowała także, że 5.09. przyjeżdża do nas delegacja z Niemiec  



Przewodniczący Rady Gminy -     poinformował, że Wójt i Starosta Gdański z Gminnym Ośrodkiem 

Kultury zapraszają  na festyn Siedem Stron Powiatu, który rozpoczyna się 28.06.2013 na Ośrodku 

Zielona Brama, połączony jest z Bazuną.  

Ad.8. Przewodniczący Rady Gminy  zakończył obrady XXVII zwyczajnej sesji rady Gminy Przywidz.  

 

Protokołowała: G. Pożoga  

 

 

 

 

 

 


