
Protokół Nr XXX/2013 

z obrad XXX zwyczajnej sesji Rady Gminy Przywidz 

w dniu 27 listopada 2013 r.  

 

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

Rady Gminy Przywidz. Przywitał radnych,  radną powiatową, Wójta Gminy wraz z pracownikami 

Urzędu Gminy, sołtysów i mieszkańców.  

Lista obecności w załączeniu. Wszyscy radni byli obecni. 

Sesję rozpoczęto o godz. 14.00, a zakończono o godz. 15.40 w Gminnym Ośrodku Kultury w 

Przywidzu. 

Przewodniczący Rady Gminy -  przedstawił  porządek posiedzenia: 

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) zmiany budżetu Gminy Przywidz na 2013 rok 

2) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Przywidz na 

lata 2013-2019. 

3) wyrażenia zgody na udzielenie przez Gminę Przywidz pomocy finansowej Powiatowi Gdańskiemu 

na realizację zadania pn: „Przebudowa obiektu mostowego przy drodze powiatowej nr 2205G 

Przywidz – Bliziny w msc. Przywidz”.  

4) zatwierdzenia taryf za pobór wody z wodociągów gminnych oraz odprowadzanie ścieków do 

urządzeń gminnych.  

5) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego w 2014 r. na 

terenie Gminy Przywidz. 

6) obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2014 

rok na terenie Gminy Przywidz. 

7) określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych obowiązujących w 2014 r. na terenie 

Gminy Przywidz.  

6. Zapytania i wnioski mieszkańców Gminy Przywidz.  



7. Wnioski i oświadczenia radnych. 

8. Zakończenie obrad.  

Zapytał, czy są uwagi do porządku obrad? 

Wójt Gminy – wnioskował o wniesienie 2 projektów uchwał: 1) w sprawie  uchwalenia Programu 

współpracy Gminy Przywidz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 

ust.3 ustawy o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie w 2014 roku,  2) w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie 

ewidencyjnym Huta Dolna.  

Przewodniczący Rady Gminy -   wnioskował o wniesienie do porządku  -  Informacji Komisji Rewizyjnej 

o przeprowadzonych czynnościach w szkole w Pomlewie.  

Jeśli chodzi o uchwałę  dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Huty Dolnej, to  

różni  się od  poprzedniej uchwały    wejściem  w życie  tj. uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni 

od jej ogłoszenia, w poprzedniej uchwale było 14 dni.  

Jednogłośnie radni przyjęli w/w porządek obrad wraz z poprawkami.  

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

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

międzysesyjnym. ( w zał.). 

Pytań nie było. 

Ad.4. Interpelacje radnych. 

Radny Marek Plichta -  nie otrzymał odpowiedzi ustnej bądź pisemnej na  odczytane pismo dot. 

zwołania sesji w Pomlewie.  

P. Feliks Mikulski -  najpierw komisja rewizyjna przeprowadzi  kontrolę w Pomlewie. Najpierw chcemy 

wyjaśnić sytuację dyrektora w Pomlewie i potem podejmiemy decyzję o  organizacji sesji w 

Pomlewie.  

Innych pytań nie zgłoszono. 

      5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach: 

1) zmiany budżetu Gminy Przywidz na 2013 rok 

P. Barbara Borowska – Skarbnik Gminy -  przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały.  

Radni nie wnieśli uwag. 

Opinia Komisji Gospodarczej do w/w projektu uchwały była pozytywna.  

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

Przewodniczący Rady Gminy -  odczytał projekt uchwały. 



Przy 15 głosach „za” radni przyjęli  uchwałę. ( w zał. Uchwała Nr XXX/202/2013)  

2) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Przywidz na 

lata 2013-2019. 

P. Barbara Borowska – Skarbnik Gminy -  przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały.  

Radni nie wnieśli uwag. 

Opinia Komisji Gospodarczej do w/w projektu uchwały była pozytywna.  

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

Przewodniczący Rady Gminy -  odczytał projekt uchwały. 

Przy 15 głosach „za” radni przyjęli  uchwałę. ( w zał. Uchwała Nr XXX/203/2013)  

3) wyrażenia zgody na udzielenie przez Gminę Przywidz pomocy finansowej Powiatowi Gdańskiemu 

na realizację zadania pn: „Przebudowa obiektu mostowego przy drodze powiatowej nr 2205G 

Przywidz – Bliziny w msc. Przywidz”.  

P. Grażyna Kłęk  - Sekretarz  Gminy -  przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały.  

Radni nie wnieśli uwag. 

Opinia Komisji Gospodarczej do w/w projektu uchwały była pozytywna.  

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

Przewodniczący Rady Gminy -  odczytał projekt uchwały. 

Przy 15 głosach „za” radni przyjęli  uchwałę. ( w zał. Uchwała Nr XXX/204/2013)  

4) zatwierdzenia taryf za pobór wody z wodociągów gminnych oraz odprowadzanie ścieków do 

urządzeń gminnych.  

P. Jerzy Jusiak -  powiedział, że  proponuje się cenę za  1m3  wody pobieranej z wodociągów gminnych 

w wysokości – 3 zł,  za odprowadzenie ścieków do urządzeń gminnych – 4 zł,  za ścieki dowożone -  

3,70 zł.  Następnie odczytał uzasadnienie do w/w projektu uchwały. 

Pytań nie wniesiono. 

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

Pan Robert Deja – przewodniczący komisji  społecznej, oświaty i sportu przedstawił negatywne 

stanowisko  komisji do w/w projektu uchwały.  Komisja jednogłośnie wnioskowała  o pozostawienie 

cen za wodę i ścieki  na poziomie roku 2013. Zaległości za wodę wynoszą 100 tys. zł. Ściągalność na 

poziomie 40%. Komisja wnioskowała o przygotowanie  umów  na pobór wody i zrzut ścieków oraz o 

sporządzenie nowego Regulaminu dostarczania wody.  Taką umowę i regulamin ma przygotować 

kierownik referatu p. J. Jusiak  w terminie do końca roku. Następnie komisja wnioskowała do Wójta, 

aby sprawdzić możliwość czy gmina może odsprzedać długi, firmie windykacyjnej, aby ściągnąć 

należności od dłużników.  



Wójt Gminy -  padła kwota 100 tys. zł., ale nie wiemy jak została wyliczona.   

P. Rober t Deja – na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2012. Na wczorajszej 

komisji P. Jusiak powiedział, że jest to kwota ok. 100 tys. zł.  

P. J.Jusiak -  nie powiedziałem, że zadłużenie wynosi 100 tys. zł tylko w granicach  ok. 82 tys. zł.  

P. R. Deja -  na komisji było powiedziane, że zbliżamy się do kwoty 100 tys. zł.  

Przewodniczący Rady Gminy -  w związku z wnioskiem komisji społecznej, oświaty i sportu 

przystępujemy do głosowania nad wprowadzeniem poprawek do projektu uchwały.  

P. Robert Deja – przypomniał stawki za wodę i ścieki z roku 2013. Za pobór 1m3  wody – 2.80 zł,  za 

zrzut ścieków – 3,80 zł, za ścieki dowożone – 3.50 zł.  

Głosowanie nad poprawkami do uchwały. 

 Za wprowadzeniem poprawek było 10 radnych, 2 wstrzymało się i 3 było „przeciw”.  

P. Feliks  Mikulski  - poddał pod głosowanie w/w uchwałę z przyjętymi poprawkami 

Za uchwałą głosowało 12 radnych, 2 przeciw i 1 osoba się wstrzymała. ( w zał. Uchwała Nr XXX/  

205/2013) 

5) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego w 2014 r. na 

terenie Gminy Przywidz. 

P. Barbara Borowska – Skarbnik Gminy -  przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały.  

Radni nie wnieśli uwag. 

Opinia Komisji Gospodarczej do w/w projektu uchwały była pozytywna.  

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

Przewodniczący Rady Gminy -  odczytał projekt uchwały. 

Przy 15 głosach „za” radni przyjęli  uchwałę. ( w zał. Uchwała Nr XXX/206/2013)  

6) obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2014 

rok na terenie Gminy Przywidz. 

P. Barbara Borowska – Skarbnik Gminy -  przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały.  

Radni nie wnieśli uwag. 

Opinia Komisji Gospodarczej do w/w projektu uchwały była pozytywna.  

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

Przewodniczący Rady Gminy -  odczytał projekt uchwały. 

Przy 15 głosach „za” radni przyjęli  uchwałę. ( w zał. Uchwała Nr XXX/207/2013)  



 

7) określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych obowiązujących w 2014 r. na terenie 

Gminy Przywidz.  

P. Barbara Borowska – Skarbnik Gminy -  przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały.  

Radni nie wnieśli uwag. 

Opinia Komisji Gospodarczej do w/w projektu uchwały była pozytywna.  

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

Przewodniczący Rady Gminy -  odczytał projekt uchwały. 

Przy 14 głosach „za” i 1 wstrzymującym  radni przyjęli  uchwałę. ( w zał. Uchwała Nr XXX/208/2013)  

8) w sprawie  uchwalenia Programu współpracy Gminy Przywidz z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie 

w 2014 roku,  

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

Pytań nie wniesiono. 

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

Przy 13 głosach „za” i 2 „wstrzymujących się” , radni podjęli w/w uchwałę. ( w zał. Uchwała Nr XXX/ 

209/2013 )  

 9) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 

położonego w obrębie ewidencyjnym Huta Dolna.  

Przewodniczący Rady Gminy -  najpierw radni przegłosują całość uwag, które zostały odrzucone   do 

planu. 

Glosowanie 

Przy 15 głosach „za”  odrzucono  uwagi do planu  zagospodarowania przestrzennego  dla obszaru 

położonego w obrębie Huta Dolna.  

Następnie przystąpiono do głosowania nad w/w uchwałą. 

Za przyjęciem w/w uchwały głosowało 15 radnych.  

Ad. 6 Informacja  Komisji Rewizyjnej o przeprowadzonych czynnościach w szkole w Pomlewie.  

P.Eustachy Kalinowski – Przewodniczący Komisji rewizyjnej – odczytał protokół z posiedzenia komisji 

w dniach 13. 20 .11.2013 r. ( w zał.) 

Pytań nie było. 

Ad.7.  Zapytania i wnioski mieszkańców Gminy Przywidz.  



P. Bożena Mielewczyk – radna powiatu gdańskiego -  podziękowała za podjęcie uchwały dot. 

wspólnej  modernizacji obiektu mostowego . Będziemy składać wniosek w 2014 roku i dzięki Państwu 

uzyska dodatkowe punkty i jest większa szansa na uzyskanie dofinansowania.  Inwestycja będzie 

kosztowała 1.500.000 zł , starostwo daje 700 tys. zł, Państwo dajecie 20 tys. zł , ponad 700 tys. mamy 

otrzymać  z zewnątrz.  

Apelowała do radnych, sołtysów, rad sołeckich do współpracy , gdyż jest szansa pomocy osobom 

niepełnosprawnym.  

Wójt Gminy -  jeśli chodzi o inwestycję mostową , to jest inwestycja powiatową.  Natomiast to co 

powiedziała radna powiatowa, tam gdzie jest udział środków powiatowych  i gminnych  ( pół na pół)  

to jest „schetynówka”. Także jest to temat inny. Podziękował powiatowi za podjęciem takiej 

inwestycji .  

P. Bożena Mielewczyk -  powiedziała, że powiat będzie składał wniosek do rządu . 

Mieszkanka Pomlewa – odczytała pismo, które jest odpowiedzią na zarzuty niektórych radnych i jak 

oceniają pracę Dyrektora  rodzice uczniów Szkoły Podstawowej w Pomlewie. ( w zał.)  

Radny Marek Plichta -  zauważył, że rozpoczęła się „prywatna wojna” między sobą dyrektora a osoba 

z tego środowiska.  Dyrektor szkoły bardzo dużo się udziela i jest wybitną postacią na tym terenie.  

Szkoda by było, aby to wszystko zostało zmarnowane.  

Marek Pietrzyk – mieszkaniec Pomlewa -  mówił o naprawie  ulicy Szkolnej w Pomlewie.  Droga 

zniszczona jest na długości 500m. Przywieziono tylko 1 wywrotkę podłoża. 3 dni temu rozplantowano 

połowę wywrotki, a resztę sami mieliśmy rozplantować. 500 m drogi zniszczono  za  zgodą Pana 

Wójta, przez przedsiębiorców, którzy wykonali drogę użytkową w lesie dla Lasów Państwowych.  

Załatano w sumie 2 większe dziury, a reszta pozostała .  

Drugą sprawę jaką poruszył to:- brak informacji na stronie internetowej Urzędu o telefonie, na 

którego numer mieszkańcy mogliby dzwonić. ( brak wody, odśnieżanie).  Na stronie Urzędu telefony 

alarmowe są nieaktualne.  Zauktualizować numery telefonów .  

Wójt Gminy – droga jest nie rewelacyjna .  Zjazd z drogi asfaltowej na Pana posesję nie jest  taki jaki 

powinien być.  Mamy drogę na uwadze i chcemy to zrobić.  Mamy 120 km dróg gminnych i ich 

przybywa.  Odnośnie odśnieżania są różne  sygnały. Do przetargu odnośnie odśnieżania pojawiły się 

tylko 2 firmy. Płacimy za każdy kilometr. Mieszkańcy dzwonią do gminy, ale trzeba mieć trochę 

cierpliwości.  

P. Pietrzyk – Pan Wójt wyraził zgodę na zniszczenie drogi  przez Lasy państwowe. Gmina  wyraziła 

zgodę na przejazdy samochodowe  wielotonowe. My chcemy, aby drogę przywrócono do takiej 

przejezdności jaka była.  Na ubiegłej sesji pan kierownik Jusiak , powiedział, że gmina wydaje zgodę 

na przejazdy samochodowe.  

P. J. Jusiak -  w tym rejonie ludzie się budują i co zabronimy przejazdu „gruszki”? 

P. Pietrzyk -  my nie mówimy o takich samochodach, tylko o firmach.  



P. Wiesław Spisak – sołtys Starej Huty -  co roku robimy przetargi na utrzymanie  dróg. Brakuje nam 

rozwiązań systemowych. Czy nie można  przetargi zorganizować na okres 3-4 lat? Tylko co roku  

musimy ogłaszać przetarg?  

Wyraził żal, że droga  Przywidz – Roztoka nie została zrobiona. 

Przewodniczący Rady Gmin y – Rada podejmowała uchwałę o pomocy finansowej na tę drogę.  W 

przyszłym roku będzie robiona w ramach schetynówki i w takim standardzie jak jest wykonana droga 

w Klonowie Dolnym.  

Wójt Gminy -  mamy dużo różnych zadań, tyle potrzeb finansowych, że zawsze coś robimy.  Kiedyś 

była proponowana do schetynówki droga Kierzkowo – Sucha Huta, po pierwszym rozstrzygnięciu 

konkursu byliśmy na liście beneficjentów.  Potem minister cyfryzacji zmienił parametry tego konkursu 

i ogłosił nowy konkurs. To uważam, że było sprzeczne z logiką. Nie przystąpiliśmy do schetynówki z 

powiatem, gdyż w ramach tego mieliśmy na uwadze inną drogę.  

Pan Piotr Kowalczuk -  nauczyciel wf-u ze szkoły w Pomlewie – Jakie są plany  związane z rozwojem 

sportu?  Czy szkoła w Pomlewie może liczyć na wsparcie finansowe  na działania sportowe? 

Wójt Gminy -  jeśli chodzi o działania sportowe – to odbyło się spotkanie z dawnymi działaczami 

sportu : tj. koszykarz i siatkarz i firmą, które chce sponsorować  np. piłkę nożną plażową, Zespół Szkół 

chce nawiązać współpracę  z  Stowarzyszeniem z Związkiem Lekkiej atletyki z Sopotu. Brakuje u nas 

stadionu do lekkiej atletyki. Myślimy również o tego typu działaniach.  

Na etapie wizualizacji jest projekt Sali  sportowej w Trzepowie i Pomlewie.  

P. Kowalczuk -  czy nie mogą się pojawić jakieś drobne pieniądze, aby wspierać sport w małych 

szkołach? 

Wójt Gminy -  jeśli chodzi o salę w Przywidzu. Tutaj trafi każde dziecko. Jeśli będziemy działali 

sukcesywnie, planowo, to  hale się pojawią w Trzepowie i Pomlewie. 

Pani Lidia Demps – sołtys Marszewa -   czy Urząd Gminy odchodzi od spotkań z sołtysami?  Kto wygrał 

przetarg na odśnieżanie? 

Wójt Gminy -  uwaga Pani sołtys jest zasadna, tylko nie ma czasu i tego czasu coraz bardziej brakuje. 

Zebranie z sołtysami na pewno będzie. Będzie rozstrzygnięty kolejny przetarg na odśnieżanie na 

Trzepowo i spotkamy się jak co roku, celem omówienia  odśnieżania i innych działań. Przy okazji sesji 

wigilijnej pojawia się nagrody za wieńce dożynkowe.  

P. Danuta Flis -  Sołtys Trzepowa -  kiedy będzie rozstrzygnięty przetarg na odśnieżanie w Trzepowie? 

Co w sytuacji, gdy napada śnieg ? 

Wójt Gminy -  można z wolnej ręki kogoś wytypować lub zaprosić do wykonania usługi. 

P. Danuta Flis -   na wjazd z ul. Mestwina w Trzepowie w kierunku Czarnej Huty  (skrzyżowanie)  

trzeba coś nawieźć.  



Mieszkaniec Piekła Górnego– Był wyłożony plan zagospodarowania przestrzennego i według naszych 

obliczeń farma wiatrowa powstanie  pod naszymi oknami.  W sprawie farm wiatrowych  będzie 

jeszcze Rada Gminy  dyskutować?  

P. Dorota Adamska – plan był wyłożony. Odbyła się dyskusja. Uwagi można składać jeszcze do jutra. 

Później Wójt ma 21 dni na rozpatrzenie uwag i ich przedstawienie Radzie Gminy.  

Mieszkaniec  Piekła Górnego -  nikt nie powiedział, gdzie one będą.  

P. Dorota Adamska -  plan wskazuje tylko obszary, a nie konkretne miejsca.  

Mieszkaniec Piekła  Górnego-  protesty mieszkańcy złożyli.  

P… Pietrzyk – czy na stronie internetowej Urzędu Gminy pojawią się telefony  alarmowe ? 

Wójt Gminy -  tak. 

P. Marek Plichta -  czy będą pojemniki na Bio? Worek na BIO nie nadaje się. Psy go rozrywają.  

Wójt Gminy -  jutro będzie spotkanie z SITĄ.  

 

Ad.8. Wnioski i oświadczenia radnych. 

Radny Marcin Galikowski -  skoro mieszkańcy Pomlewa  proszą, aby w szkole  odbyła się sesja Rady, 

to należy ich wysłuchać.  

Przewodniczący Rady Gminy -  w Pomlewie odbędzie się sesja styczniowa 

Radny Eustachy Kalinowski -  wnosił o uruchomienie procedury połączenia Gminnej Biblioteki z 

Gminnym Ośrodkiem Kultury w Przywidzu.  

2) spadł śnieg,w Jodłownie nie odśnieżono ul. Polnej, tylko odśnieżono ul. Lipową.  

Sołtys z Jodłowna- dodała, że żadna ulica w Jodłownie nie była odśnieżona.  

Przewodniczący Rady Gminy -  w związku z wnioskiem radnego Kalinowskiego dot. połączenia 

Gminnej Biblioteki z GOK-iem , proszę o jego przegłosowanie. 

Głosowanie 

Przy 12 głosach „za” i 2 „wstrzymujących” Radni przyjęli wniosek o połączeniu Biblioteki z GOK-iem.  

( radny J. Kaźmierczak nie głosował, wyszedł).  

Ad.9. Przewodniczący Rady Gminy -  zakończył obrady XXX zwyczajnej sesji Rady Gminy Przywidz. 

 

Protokołowała: G. Pożoga 


