
Protokół Nr 29/2013 

z obrad XXIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Przywidz 

w dniu 30 października 2013 r.  

Obrady XXIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Przywidz otworzył  Pan  Feliks Mikulski – Przewodniczący 

Rady Gminy. Przywitał radnych, Wójta Gminy z pracownikami, księży, sołtysów  oraz mieszkańców. 

Lista obecności w załączeniu. 

Na stan 15 radnych, obecnych było 14. Radny nieobecny: Józef Kaźmierczak. Sesję rozpoczęto o godz. 

14-tej w Gminnym Ośrodku Kultury w Przywidzu a zakończono o godz. 14.40. 

Przewodniczący Rady -  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 międzysesyjnym. 

       4. Interpelacje radnych. 

      5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach: 

a)   uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w 

obrębie ewidencyjnym Huta Dolna.  

     6. Informacja dot. analizy oświadczeń majątkowych  za 2012 rok – referują: Wójt Gminy                      

i Przewodniczący Rady Gminy.  

   7. Zapytania i wnioski mieszkańców Gminy Przywidz 

  8. Wnioski i oświadczenia radnych. 

  9. Zakończenie obrad.  

Zapytał, czy są uwagi do w/w porządku obrad? 

Wójt Gminy -  wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad dwóch projektów uchwał:  1) w 

sprawie udzielenia dotacji Rzymskokatolickiej Parafii pw. Św. Franciszka Ksawerego w Przywidzu.  

2) w sprawie  wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki 

niskoemisyjnej.  

Radni jednogłośnie przyjęli w/w wnioski . 

Za porządkiem obrad, głosowało 14 radnych. 



Ad.2b. Jednogłośnie radni przyjęli protokół z ostatniej sesji  Rady Gminy Przywidz.  

Ad.3. Wójt Gminy – p. Marek Zimakowski – przedstawił Informację z działalności i realizacji podjętych 

uchwał w okresie międzysesyjnym ( w zał.) 

Pytań nie zgłoszono. 

Ad.4.  Interpelacje radnych 

Radny  Sławomir Plichta – odczytał pismo Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Pomlewie 

skierowane do Przewodniczącego Rady Gminy . 

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z odwołaniem ze stanowiska dyrektora szkoły p. Michała 

Olejnika, rodzice uczniów naszej szkoły, proszą o rozważenie możliwości zwołania następnej sesji 

Rady Gminy na terenie szkoły w Pomlewie i wyjaśnienie kwestii związanych z ewentualnymi 

negatywnymi działaniami prowadzonymi na rzecz szkoły przez P. Michała Olejnika, a także kwestii 

związanych z ogólną pracą i rozwojem szkoły oraz pracujących w niej nauczycieli.  

Ad.5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach: 

a) Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego dla obszaru położonego 

w obrębie ewidencyjnym Huta Dolna. 

P. Dorota Adamska – przedstawiła uzasadnienie do w/w uchwały. Uzgadnianie planu trwa od 2008 

roku. Zgodnie z procedurą plan uzyskał  opinie i uzgodnienia organów przewidzianych w ustawie o 

planowaniu. Został wyłożony do publicznego wglądu, zgodnie z procedurą wpłynęły uwagi. Wójt 

przez cały okres sporządzania planu, a było tych wyłożeń 5, starał się maksymalnie wykorzystać   np. 

jak była możliwość zmniejszenia szerokości –zmniejszał, odwoływał się do wyższych organów. Ponad 

rok leżał plan w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w warszawie, gdzie staraliśmy się uzyskać 

możliwość  odstępstwa od 100 metrowego zakazu  zabudowy dla rzeki Reknicy, która przepływa 

przez obszar Huty Dolnej. Uwagi, które zostały przedstawione w załączniku nr 2  są uwagami, które 

nie uzyskały pozytywnych uzgodnień z organami, czy konserwatora. Procedura wykładania planu była 

5- krotnie powtarzana. Uwagi, które pozytywnie załatwiono, nie są uwzględnione w załączniku, tylko 

uwagi, które nie zostały uwzględnione. Plan przewiduje przeznaczenie terenu pod funkcję 

mieszkaniową, mieszkaniowo- usługową, rolniczą, letniskową, zgodnie z kartami terenu.  

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady  Gminy -  radni otrzymali projekt uchwały  w sprawie uchwalenia planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Huta Dolna 

wraz z załącznikami i aby przejść do głosowania nad uchwałą, najpierw musimy przegłosować  

wszystkie uwagi, które są wymienione w załączniku Nr 2 do uchwały. Nie będziemy czytać wszystkich 

uwag, ale gdy ktoś będzie miał jakieś pytania, to będziemy wyjaśniać .  

Przystępujemy do głosowania nad  uwagami:  

- Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych  do miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Huta Dolna 



wniesionych w terminie do dnia 20.01. 2010 r. po pierwszym wyłożeniu projektu planu do 

publicznego  wglądu w dniach 14.12.2009 – 05.01.2010r. – uwaga nr 1 – kto jest za 

nieuwzględnieniem tej uwagi? 

Jednogłośnie radni  nie uwzględnili uwagi nr 1 

-uwaga nr 4 – kto jest za nieuwzględnieniem tej uwagi – pytał Przewodniczący Rady Gminy 

Przy 14 głosach „za” nie uwzględniono uwagi nr 4. 

- uwaga nr 4 – kto jest za nieuwzględnieniem tej uwagi – pytał Przewodniczący Rady Gminy 

Przy 14 głosach „za” nie uwzględniono uwagi nr 4. 

uwaga nr 5 – kto jest za nieuwzględnieniem tej uwagi – pytał Przewodniczący Rady Gminy 

Przy 14 głosach „za” nie uwzględniono uwagi nr 5. 

- uwaga nr 6– kto jest za nieuwzględnieniem przedmiotowej uwagi – pytał Przewodniczący Rady 

Gminy 

Przy 14 głosach „za” nie uwzględniono uwagi nr 6. 

- uwaga nr 8 – kto jest za nieuwzględnieniem przedmiotowej uwagi – pytał Przewodniczący Rady 

Gminy 

Przy 14 głosach „za” nie uwzględniono uwagi nr 8. 

- uwaga nr 9– kto jest za nieuwzględnieniem tej uwagi – pytał Przewodniczący Rady Gminy 

Przy 14 głosach „za” nie uwzględniono uwagi nr 9. 

- uwaga nr 12 – kto jest za nieuwzględnieniem przedmiotowej  uwagi – pytał Przewodniczący Rady 

Gminy 

Przy 14 głosach „za” nie uwzględniono uwagi nr 12. 

- uwaga nr 13 – kto jest za nieuwzględnieniem  przedmiotowej  uwagi – pytał Przewodniczący Rady 

Gminy 

Przy 14 głosach „za” nie uwzględniono uwagi nr 13. 

- uwaga nr 14 – kto jest za nieuwzględnieniem przedmiotowej  uwagi – pytał Przewodniczący Rady 

Gminy 

Przy 14 głosach „za” nie uwzględniono uwagi nr 14. 

Następne – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do miejscowego  planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Huta Dolna 



wniesionych w terminie do dnia 09.04.2010 r. po drugim wyłożeniu projektu planu do publicznego 

wglądu w dniach 02.03,.2010 – 23.03.2010 r.  

Przewodniczący Rady Gminy – pytał- kto jest za nieuwzględnieniem uwagi nr 1 ? 

Jednogłośnie radni  nie uwzględnili uwagi nr 1 

- kto jest za nieuwzględnieniem uwagi nr 2 ? 

Jednogłośnie radni  nie uwzględnili uwagi nr 2 

Kolejne  – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do miejscowego  planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Huta Dolna 

wniesionych w terminie do dnia 30.08.2010 r. i do dnia 06.09.2010  po trzecim wyłożeniu projektu 

planu do publicznego wglądu w dniach 26.07.2010 – 16.08.2010 i 02.08.2010 – 23.08.2010  r.  

Przewodniczący Rady Gminy -  pytał kto jest za nieuwzględnieniem  uwagi nr 1? 

Przy 14 głosach „za”   nie uwzględniono uwagi nr 1 

Przewodniczący Rady Gminy -  pytał kto jest za nieuwzględnieniem  uwagi nr 5? 

Przy 14 głosach „za”   nie uwzględniono uwagi nr 5 

Kolejne  – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do miejscowego  planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Huta Dolna 

wniesionych w terminie do dnia 21.02.2011  r.  po czwartym  wyłożeniu projektu planu do 

publicznego wglądu w dniach 17.01.2011–  07.02.2011   r.  

Przewodniczący Rady Gminy -  Kto jest za nieuwzględnieniem uwagi nr 1 ? 

Jednogłośnie  radni nie uwzględnili  uwagi nr 1. 

Przewodniczący Rady Gminy -  Kto jest za nieuwzględnieniem uwagi nr 2 ? 

Jednogłośnie  radni nie uwzględnili  uwagi nr 2. 

Przewodniczący Rady Gminy -  Kto jest za nieuwzględnieniem uwagi nr 4 ? 

Jednogłośnie  radni nie uwzględnili  uwagi nr 4. 

Przewodniczący Rady Gminy -  Kto jest za nieuwzględnieniem uwagi nr 5 ? 

Jednogłośnie  radni nie uwzględnili  uwagi nr 5. 

Następne   – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do miejscowego  planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Huta Dolna 

wniesionych w terminie do dnia 09.09.2013  r.  po piątym   wyłożeniu projektu planu do publicznego 

wglądu w dniach  05.08.2013 – 26.08.2013    r.  



Przewodniczący Rady Gminy -  Kto jest za nieuwzględnieniem uwagi nr 3 ? 

Jednogłośnie  radni nie uwzględnili  uwagi nr 3 

Przewodniczący Rady Gminy -  Kto jest za  podjęciem uchwały  w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym  Huta 

Dolna.  

Jednogłośnie  radni  przyjęli w/w uchwałę. ( w zał. Uchwała Nr XXIX/ 199/2013) .  

Ad.5.b. P. Grażyna Kłęk – sekretarz gminy -  przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały  w 

sprawie udzielenia dotacji Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Franciszka Ksawerego w Przywidzu. 

Pytań radni nie zgłosili. 

Przewodniczący Rady Gminy -  odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji 

Rzymskokatolickiej Parafii pw. Św. Franciszka Ksawerego w Przywidzu i zarządził głosowanie. 

Radni jednogłośnie „za” – przyjęli w/w uchwałę. ( w zał. Uchwała  Nr XXIX/200/2013) 

 

Ad.5.c P. Grazyna Kłęk – sekretarz gminy -  przedstawiła uzasadnienie do  projektu uchwały w sprawie 

wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej . 

Pytań radni nie zgłosili. 

Przewodniczący Rady Gminy -  odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do 

opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej  i zarządził głosowanie. 

Radni jednogłośnie „za” – przyjęli w/w uchwałę. ( w zał. Uchwała  Nr XXIX/201/2013). 

 

Ad.6. Wójt Gminy -  przedstawił informację  dot. analizy oświadczeń majątkowych za 2012 rok. ( w 

zał.)  

Przewodniczący  Rady Gminy -  przedstawił informację z analizy oświadczeń majątkowych  radnych  

za 2012 rok ( w zał.)  

Ad.7. Zapytania i wnioski mieszkańców.  

P. Pietrzyk – mieszkaniec Pomlewa – wnioskował o przyspieszenie prac  remontowych na ul. Szkolnej 

w Pomlewie.  Pracownicy Urzędu Gminy znają problem. Do posesji nr 51 jest utrudniony wjazd.  

Nadal po tej drodze jadą samochody ciężarowe powyżej 10 ton.  

Wójt Gminy -  interwencja w tej sprawie będzie. Damy sygnał do Policji, aby tam się pojawili. 



P. Jerzy Jusiak -  budowy nadal trwają i samochody z materiałem muszą dojechać. My wydajemy 

zgody na takie przejazdy. Chcemy dosypać  gruzu i wyrównać dziury.  

Ad.8. Wnioski i oświadczenia radnych. 

Radny Sławomir Plichta –  w Pomlewie zniszczono drogę gminną  ( między szkołą a p. Plichta). 

Głownie zniszczyły ją Lasy Państwowe.  

Wójt Gminy -  w sprawie naprawy drogi w Pomlewie porozumiemy się z Nadleśnictwem. 

Przewodniczący Rady Gminy -  w związku z interpelacją o zorganizowanie sesji Rady w Pomlewie , 

zgłosił wniosek, aby skierować sprawę do komisji rewizyjnej, aby komisja rewizyjna jako organ 

kontrolny Rady skontrolowała działalność dyrektora Szkoły Podstawowej w Pomlewie. Będziemy 

mieli materiał z kontroli i wówczas możemy spotkać się z mieszkańcami.  W związku z tym 

przystąpimy do głosowania: - kto jest za tym, aby sprawę skierować do komisji rewizyjnej, celem 

zbadania działalności dyrektora szkoły w Pomlewie.  

Głosowanie 

Za wnioskiem było 8 radnych, 2- przeciw i 4 – wstrzymało się  

Radny Sławomir Plichta -  Radzie Rodziców nie chodziło o takie coś.  Mieszkańcy pytali: dlaczego sesja 

Rady nie może być chociaż raz w roku w Pomlewie?  Dlaczego sesje są tylko w Przywidzu? 

Innych pytań nie zgłoszono. 

Ad.9. Przewodniczący Rady Gminy -  zakończył obrady XXIX zwyczajnej sesji Rady Gminy, dziękując 

obecnym za przybycie. 

 

Protokołowała: G. Pożoga  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


