
Protokół Nr XXXIII/33/2014 

z obrad XXXIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Przywidz 

w dniu 28 marca 2014 r.  

Przewodniczący Rady Gminy Przywidz – Pan Feliks Mikulski – otworzył obrady XXXIII sesji Rady 

Gminy, stwierdzając na podstawie listy obecności prawomocność obrad. 

Powitał radnych, Wójta Gminy wraz z pracownikami, sołtysów oraz mieszkańców przybyłych na 

obrady sesji.  

Sesję rozpoczęto o godz. 14-tej w remizie OSP Przywidz, a zakończono o godz. 15.30.  

Na Sali znajduje się 13 radnych, co stanowi kworum do podejmowania uchwał. 

Radny nieobecny: Marcin Galikowski . 

Minutą ciszy uczczono śmierć radnego Jana Kowalika.  

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 

międzysesyjnym . 

4. Interpelacje radnych. 

5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach : 

a) zmiany w budżecie Gminy Przywidz na 2014 rok. 

b)  przyjęcia „Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przywidz w 2014 r. „ 

c)  wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Przywidz środków stanowiących 

fundusz sołecki.  

d)  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Trzepowo i w obszarze ulic Mestwina i Subisława dla fragmentu obrębu geodezyjnego 

Trzepowo, gmina Przywidz.  

e)  określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Przywidz w 2014 r.  

6. Zapytania i wnioski mieszkańców Gminy Przywidz. 

7. Wnioski i oświadczenia radnych. 

8. Zakończenie obrad.  

Wójt Gminy – wnioskował o przyjęcie do porządku obrad projektu uchwały  w sprawie udzielenia 

Powiatowi Gdańskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania „Poprawa 

bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie 

Powiatu Gdańskiego” w ramach Narodowego programu Przebudowy Dróg Lokalnych etap II 

Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój 2012 – 2015.  



Przewodniczący Rady Gminy -  wnosił  do porządku obrad – rozpatrzenie skargi na Wójta Gminy. 

Zaproponował, aby wniosek Wójta był w punkcie 5a porządku obrad, natomiast – rozpatrzenie skargi 

na Wójta jako punkt ostatni. 

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

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

Na sesję przybył Naczelnik Wydziału Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim- 

Pan Jerzy Świs.  Powiedział min., że  Wojewoda Pomorski otrzymał 39 mln zł na „schetynówki” w 

województwie. Powiat Gdański otrzyma dotacje na tzw. schetynówki. Powiat ogłosił przetarg na 

wykonanie dróg powiatowych w ilości 25 km.  Gmina Przywidz wstępnie zadeklarowała się, że 

dofinansuje remont drogi Klonowo Dolne – Roztoka.  Wyremontowane zostanie 4200 m drogi do 

granicy gminy. Zostaną wykonane porządnie pobocza,  W ramach zadań uzupełniających, jak przetarg 

pójdzie dobrze, wyremontujemy drogę Guzy – Borowina. Frezy będą zdejmowane z drogi Klonowo 

Dolne – Roztoka i będą wykorzystane przy remoncie drogi Borowina – Guzy.  Oprócz tego w ramach 

zadań uzupełniających, jeśli będzie taka wola  na odcinku drogi Jodłowno – Roztoka są 2 odcinki  ok. 

300 m  drogi w lesie, które są ciągle łatane, ale to nic nie daje. Również chcemy ten odcinek 

wyremontować.  

Drugą inwestycją jest przebudowa mostu między jeziorami w Przywidzu.  Powiat będzie po raz 

pierwszy wykonywał przebudowę, a nie remont mostu. Będą mogły jeździć samochody 40 – tonowe.  

Przebudowa mostu będzie kosztowała ok. 1,5 mln zł.  Przejazd drogą  będzie zamknięty na  ok.             

3 miesiące.  W marcu objechaliśmy wspólnie z p. Dariuszem Czaińskim drogi  powiatowe na terenie 

gminy Przywidz i ustaliliśmy zakres prac, które są niezbędne  z  tzw.funduszu utrzymaniowego.  Dzięki 

pomocy pracowników Urzędu Gminy są wycinane krzaki na odcinku drogi Guzy – Borowina.  Dzisiaj 

zakończono wycinanie krzaków Bliziny – Gromadzin. W przyszłym tygodniu będą czyszczone rowy i 

przepusty na trasie Przywidz – Szpon. 

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

międzysesyjnym .( w zał.) 

Radny Eustachy Kalinowski -  na odcinku drogi Marszewska Góra – Jodlowno woda nie płynie 

rynienkami, tylko przepływa przez jezdnię. Apelował o częstsze czyszczenie rynienek.  

Radny Teodor Formela -  na jakim etapie jest SKATE  PARK ? 

P. Grazyna Kłęk – sekretarz gminy-  będzie ogłoszony przetarg. 

Ad.4. Interpelacje radnych. 

Nie zgłoszono. 

Ad.5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach : 

a) w sprawie udzielenia Powiatowi Gdańskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na 

realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez 

modernizację dróg położonych na terenie Powiatu Gdańskiego” w ramach Narodowego 



programu Przebudowy Dróg Lokalnych etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój 2012 – 

2015.  

Pan Dariusz Czaiński -  przedstawił uzasadnienie do w/w projektu uchwały.  ( w zał.) 

Radny Teodor Formela -  brak jest w uchwale zapisu o którą konkretnie drogę chodzi.  

Pan Dariusz Czaiński -  w uchwale intencyjnej była podana droga tj. Klonowo Dolne – Roztoka, a 

szczegóły określi umowa.  

Radni nie wnieśli uwag do w/w projektu uchwały 

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

Jednogłośnie przyjęto w/w uchwałę. ( w zał. Uchwała Nr XXXIII/233/2014). 

b) zmiany w budżecie Gminy Przywidz na 2014 rok. 

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

Pytań radni nie zgłosili. 

Opinia komisji gospodarczej była pozytywna . 

Przewodniczący Rady Gminy -  przedstawił  projekt w/w uchwały i przystąpiono do głosowania 

Przy 13 głosach „za” ( jednogłośnie) przyjęto w/w uchwałę. ( w zał. Uchwała Nr XXXIII/234/2014)  

c)  przyjęcia „Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Przywidz w 2014 r. „ 

P. Dariusz Czaiński  – przedstawił uzasadnienie do w/w projektu uchwały.  

Pytań radni nie zgłosili. 

Opinia komisji gospodarczej była pozytywna . 

Przewodniczący Rady Gminy -  przedstawił  projekt w/w uchwały i przystąpiono do głosowania 

Przy 13 głosach „za” ( jednogłośnie) przyjęto w/w uchwałę. ( w zał. Uchwała Nr XXXIII/235/2014)  

d)  wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Przywidz środków stanowiących 

fundusz sołecki.  

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

Pytań radni nie zgłosili. 

Opinia komisji gospodarczej była pozytywna . 

Przewodniczący Rady Gminy -  przedstawił  projekt w/w uchwały i przystąpiono do głosowania 

Przy 13 głosach „za” ( jednogłośnie) przyjęto w/w uchwałę. ( w zał. Uchwała Nr XXXIII/236/2014)  



 

e)  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Trzepowo i w obszarze ulic Mestwina i Subisława dla fragmentu obrębu geodezyjnego 

Trzepowo, gmina Przywidz.  

Dorota Adamska – przedstawiła uzasadnienie do w/w projektu uchwały.  

Pytań radni nie zgłosili. 

Opinia komisji gospodarczej była pozytywna . 

Przewodniczący Rady Gminy -  przedstawił  projekt w/w uchwały i przystąpiono do głosowania 

Przy 13 głosach „za” ( jednogłośnie) przyjęto w/w uchwałę. ( w zał. Uchwała Nr XXXIII/237/2014)  

f) określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Przywidz w 2014 r.  

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

Pytań radni nie zgłosili. 

Opinia komisji gospodarczej była pozytywna . 

Przewodniczący Rady Gminy -  przedstawił  projekt w/w uchwały i przystąpiono do głosowania 

Przy 13 głosach „za” ( jednogłośnie) przyjęto w/w uchwałę. ( w zał. Uchwała Nr XXXIII/238/2014)  

Ad.6. Rozpatrzenie skargi na Wójta Gminy Przywidz. 

Przewodniczący Rady Gminy -  przypomniał, że skarga wpłynęła w dniu 11.02.2014r. od 

Wojewódzkiego  Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku . Skarga została wniesiona 

telefonicznie  dot. kontroli odprowadzenia ścieków z szamba na drogę gruntową z posesji przy ul. 

Ojcowskiej 3A, 83-407 Piekło Dolne.  W związku z tym przystępujemy do głosowania, aby skargę 

skierować do komisji rewizyjnej, celem jej rozpatrzenia.  

Przy 8 głosach „za”, 2 – przeciw i 3 wstrzymujących, radni skierowali w/w skargę do komisji 

rewizyjnej.  

7. Zapytania i wnioski mieszkańców Gminy Przywidz. 

Przewodniczący Rady Gminy -  dotarł do nas p. Dariusz Męczykowski – Wiceprzewodniczący Sejmiku 

Wojewódzkiego , któremu oddaję głos. 

P. Dariusz Męczykowski – powiedział min., że niezmiernie miło jest być na sesji Rady Gminy Przywidz. 

Urząd Marszałkowski przygląda się Gminie Przywidz, która ma niełatwą  sytuację, jeśli chodzi o 

budżet gminy.  Aplikacja środków unijnych będzie dużo większa i łatwiejsza. Strumień środków do 

województwa trafił duży.  W dobrym czasie gmina chce budować salę gimnastyczną. 

Najprawdopodobniej  gmina Przywidz  otrzyma więcej środków niż otrzymały najbiedniejsze gminy.  

Poinformował, że droga wojewódzka do Nowej Karczmy  będzie przebudowana, będą robione 

pobocza, Nie było to łatwe, ale jest zatwierdzone. Do 2015 roku będzie dokumentacja i być może I 



etap przebudowy drogi.  Jako jedyna gmina otrzymuje dotacje przez kolejne lata na drogi śródpolne z 

województwa. Widać, że w waszej gminie panuje zgoda, uchwały przechodzą  fajnie. Potraficie 

dogadać się z Powiatem i Województwem. Przypomniał, że jest zobowiązany gminie Przywidz 

pomagać, gdyż w wyborach otrzymał najwięcej głosów z Gminy Przywidz. 

Wójt Gminy -  podziękował radnemu D. Męczykowskiemu za przybycie na sesję Rady. 

Pani Sylwia Peichert-  jest  autorem skargi na Wójta.  Mieszka przy ul. Ojcowskiej 7 , skarga dotyczy 

firmy KAMIŚ. Od wielu lat wylewa się szambo na drogę. Ten Pan zniszczył drogę, w której naprawie 

uczestniczyła, jeszcze za poprzedniej władzy.  Droga została utwardzona. W tej chwili jest zniszczona , 

jest za wąska,  bo ma 4,80 szerokości na wysokości tego Pana posesji j i sprzęt firmy KAMIŚ niszczy 

drogę. Do takiej działalności, jaką prowadzi firma KAMIŚ, droga powinna być utwardzona. Już 2 lata 

temu p. Peichert pisała do Wójta, aby coś z tym zrobić. Na drodze Pan ten usypuje jakieś muldy, 

drągi, że chcąc przejechać najpierw trzeba przeszkody usunąć.  Zgłaszała problem w Gminie, ale nic w 

tej sprawie się nie działo, dlatego min. była zgłoszenie telefoniczne w WIOŚ w Gdańsku. Chcieliśmy, 

aby Wójt zareagował, gdyż firma KAMIŚ wykonuje liczne zlecenia w gminie.  Cały sprzęt myje, 

nagminnie psuje drogę, mimo, że otrzymał pouczenie z Urzędu Gminy. Co zamierza w tej chwili zrobić 

gmina? Droga jest w strasznym stanie. Materiał gminny Pan Skrzypkowski rozsypał tylko do swojej 

posesji, można to sprawdzić. Bardzo serdecznie zaprasza na drogę.  

Przewodniczący  Rady  Gminy -  komisja rewizyjna skargą będzie się zajmowała.  

P. Dariusz Czaiński -  odniósł się do wypowiedzi  p. Peichert i –powiedział, że współpraca jest z p. 

Peichert. Na wnioski  Pani staraliśmy się reagować i materiał na drogę był dostarczany do Pani 

posesji.  Pan Skrzypkowski zakupił sam materiał i wysypał na drodze do swojej posesji. Koparka 

gminna pracowała tylko od tej posesji  do Pani posesji. Rozumiem Pani frustrację odnośnie 

wykładania przeszkód na drogę, co podlega Prawu o ruchu drogowym . Takie interwencje należy 

zgłaszać Policji.  

Pani Peichert -  droga byłaby przejezdna, gdyby Pan Skrzypkowski nie jeździł ciężkim sprzętem,  nie 

mył sprzętu, wylewał szamba. Rowy są pełne wody. 

Pan Rostkowski -  jest właścicielem tejże posesji . Pisał kilka pism do Wójta Gminy, żeby zrobić 

porządek z p. Skrzypkowskim, który na posesji prowadzi nielegalnie działalność. Parkuje samochody, 

myje, składuje najróżniejsze materiały, tworzy się złomowisko. Przygotował dla Przewodniczącego 

Rady komplet dokumentów, które kierował do Wójta . Wójt Gminy nie próbuje się sprawą zająć. 

Obszar, na którym znajdują się posesje należy do Przywidzkiego Krajobrazu Chronionego. Staramy się 

o rozmowę z Wojewodą w tej sprawie. Na razie nie chcemy iść do Wojewody, aby Pan Wójt się tym 

zajął.  

Przewodniczący Rady -  sprawa dotyczy Pana prywatnego terenu? 

Pan Rostkowski -  tak. 

Wójt Gminy -  prawdę  trzeba mówić od początku . Na prośbę Pana Rostkowskiego zorganizowałem 

spotkanie z p. Skrzypkowskim, ale Pan Rostkowski powiedział, że nie będzie na tym spotkaniu i 

wyszedł.  Teren jest prywatny, działania są na prywatnym terenie.  Na wszelkie Pana pisma 



odpowiadam, kolejne pismo  jest w przygotowaniu i Pan odpowiedź otrzyma. Są to sprawy prywatne.  

W sprawy prywatne chce się wikłać samorząd .  

Pan Rostkowski -  to jest przykład spychologii. 

Pan Wojciech Etmański – mieszkaniec Trzepowa -  w ub. tygodniu zgłosił awarię hydrantu. Zamierza 

wnieść skargę na działalność Wójta Gminy.  Działalność Wójta powinna być dobrem dla 

mieszkańców, powinna być współpraca.  Pracownicy Urzędu Gminy weszli na prywatną posesję,  bez 

jego zgody i  zdemontowali  hydrant.  Ten hydrant już 2 razy był wykorzystany przy pożarze.  

8. Wnioski i oświadczenia radnych. 

Radny Robert Deja -  Pan Wójt wspomniał o zakupie nowego samochodu  dla OSP w Przywidzu. Na 

spotkaniu połączonych komisji , głosowano wniosek o zakup tego samochodu. Nie wszyscy radni byli 

obecni.  Jest możliwość zakupu nowego samochodu dla OSP Przywidz. Wartość ponad 600 tys. zł. 

Dofinansowanie wyniesie ponad 200 tys. zł  Gmina powinna dołożyć ponad 400 tys. zł. To jest dobro 

nasze wspólne dla wszystkich mieszkańców. Bezpieczeństwo jest ważniejsze . W związku z czym 

składam formalny wniosek, aby Wójt Gminy przygotował uchwałę w sprawie przystąpienia do 

zakupu samochodu dla OSP Przywidz.  

Radny Józef Kulaszewicz -  czy ten nowy samochód połączy strażaków? 

P. Robert Deja -  rozmawiałem przedwczoraj z prezesem i jest pełna zgoda co do działań wspólnych i 

nowych członków, także myślę, że sprawa rozwiąże się bardzo szybko. 

Przewodniczący Rady Gminy – w  związku z zgłoszonym wnioskiem , przystępujemy do jego 

przegłosowania. 

Za wnioskiem głosowało 10 radnych, 2 było przeciw i 1 wstrzymujący. 

Radny Sławomir Plichta -  chce się dowiedzieć więcej na temat spotkania z Prezesem ZW OSP RP ws. 

dofinansowania wozu bojowego dla OSP Przywidz. 

Wójt Gminy – spotkanie dotyczyło  umowy, a szczególnie jej zapisów, które nam nie odpowiadały. 

Chodziło np. o własność pojazdu po zakupie, czy własnością będzie gminy czy OSP? Jest konieczność 

zapisania w dowodzie rejestracyjnym, że właścicielem jest OSP, ale  można zawrzeć porozumienie z 

OSP  czy w dowodzie rejestracyjnym z tyłu umieścić zapis, że właścicielem jest gmina. Wszelkie 

działania związane ze sprzedażą pojazdu, czy użyczenie będą musiały być z gminą rozstrzygane. 

Poruszono problem finansowania, dofinansowania z oddziału wojewódzkiego OSP w wysokości -  150 

tys. zł  i będzie stałe, z KSRG i miejscowego OSP – 63 tys. zł. Do przetargu musi pojawić się kwota 

ponad 600 tys. zł. Jeśli po przetargu kwota spadnie, to obniży się wkład gminy.  Jeśli chodzi o podjęcie 

uchwały  w sprawie zakupu samochodu , to musiałaby sesja 7.04. , z uwagi na to, że w kwietniu 

byłaby rozpoczęta procedura przetargowa. Na całe województwo będzie 9 samochodów bojowych 

zakupionych.  Uważam, że zakup jest zasadny, bo tego typu szanse rzadko się zdarzają. Mamy 

nadzieję, że  ten pojazd zjednoczy strażaków. 

Radny Teodor Formela -  skąd środki na zakup wozu? 

Wójt Gminy -  z kredytu 



Przewodniczący Rady Gminy -  poinformował, że następna sesja Rady odbędzie się w dniu 7.04 br. o 

godz. 14-tej.  

Następnie głos zabrał przedstawiciel firmy Biall-Net, która zajmuje się internetem 

szerokopasmowym. Powiedział min. , że otrzymali od Wojewody dofinansowanie do budowy sieci 

szerokopasmowej .  Jest to inwestycja, która zasili region w obrębie Przywidza, Trąbek i Kolbud. Jest 

pewne ograniczenie w dostępie do sieci  szerokopasmowej.  Dostęp  do sieci uwarunkowany jest w 

dużym stopniu kosztami za korzystanie z pasa drogowego. W Przywidzu  koszt umieszczenia 

infrastruktury telekomunikacyjnej  w pasie drogowym wynosi  60 zł/mkw. Prosimy o zrewidowanie 

odpłatności  za umieszczenie  infrastruktury w pasie drogowym na potrzeby budowy  internetu 

szerokopasmowego, gdyż ona niekorzystnie wpływa na odpłatność mieszkańców.  

Ad.9. Przewodniczący Rady Gminy – zakończył obrady XXXIII sesji Rady Gminy.  

 

 

Protokołowała: Gabriela Pożoga  

 

 

 


