
Protokół Nr XXXVIII/2014 

z obrad XXXVIII sesji Rady Gminy Przywidz 

w dniu 24.09.2014 r. 

 

Obradom przewodniczył Pan Feliks Mikulski – Przewodniczący Rady Gminy. Przywitał radnych, 

sołtysów, Wójta Gminy wraz z pracownikami Urzędu, radnych powiatowych, księdza proboszcza, 

przedstawiciela Starostwa Powiatowego oraz mieszkańców Gminy Przywidz.  

Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad. Na Sali znajduje się 13 radnych, co 

stanowi kworum do podejmowania uchwał. Radni nieobecni: Marcin Galikowski. 

Sesję rozpoczęto o godz. 15-tej w Gminnym Ośrodku Kultury w Przywidzu, a zakończono o godz. 

16.25. 

Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił porządek obrad 

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 uchwały w sprawach: 

a) w sprawie zmiany opisu okręgów wyborczych utworzonych na terenie gminy Przywidz 

b) 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 

c) zmiany budżetu Gminy Przywidz na 2014 rok 

d) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Przywidz na lata 2014 – 2019 

e) zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Gdańsku 

f) udzielenia dotacji Rzymskokatolickiej Parafii pw. Św. Franciszka Ksawerego w Przywidzu. 

g) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Przywidz dla 

niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych 

przez podmioty niepubliczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 

wykorzystania. 

h) sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości  

i) wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Przywidz 



j) ustalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 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 wprowadzenie do porządku obrad punktu – rozpatrzenie projektów 
uchwał:  
- w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej budżetu z budżetu gminy w zakresie 
dofinansowania budowy studni wierconych na potrzeby własnego gospodarstwa na terenie Gminy 
Przywidz;  
- w sprawie przystąpienia wraz z Powiatem Gdańskim do wspólnej realizacji zadania pn.: „Poprawa 
bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie 
Powiatu Gdańskiego w 2015 r.” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych etap II 
Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój 2012 – 2015. 
 
Przewodniczący Rady Gminy – poddała pod głosowanie w/w porządek obrad wraz z wnioskiem 
Wójta. 
 
Radni przy 13 głosach „za” przyjęli w/w porządek obrad. 
 
Ad.2b Jednogłośnie przyjęto protokół z ostatniej sesji Rady Gminy Przywidz. 
Ad.3 Wójt Gminy – przedstawił informację z działalności i realizacji podjętych uchwał w okresie 
międzysesyjnym (zał.) 
Pytań nie zgłoszono. 
 
Ad.4 Interpelacje radnych. 
E. Kalinowski – zgłosił interpelację na piśmie z prośbą o wyjaśnienie ile dzieci powinno uczęszczać do 
Szkoły w Pomlewie w roku 2014/2015 a ile uczęszcza. Ile uczęszcza do gimnazjum a ile powinno 
uczęszczać oraz prośba o podanie przyczyny licznego przejścia dzieci do innej gminy. 
 
Pytań nie zgłoszono. 
 
Ad.5 Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawach: 

a) w sprawie zmiany opisu okręgów wyborczych utworzonych na terenie gminy Przywidz 

Wójt Gminy – odczytał uzasadnienie do w/w projektu uchwały. 

Pytań nie zgłoszono. 

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

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

Przy 13 głosach „za”, radni podjęli w/w uchwałę. (w zał. Uchwała XXXVIII/262/2014) 

 

 



b) 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 

Wójt Gminy – odczytał uzasadnienie do w/w projektu uchwały. 

Pytań nie zgłoszono. 

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

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

Przy 13 głosach „za”, radni podjęli w/w uchwałę. (w zał. Uchwała XXXVIII/263/2014) 

c) zmiany budżetu Gminy Przywidz na 2014 rok 

P. Barbara Borowska – Skarbnik Gminy  – przedstawiła uzasadnienie zmian w planie budżetu (zał.). 

Pytań nie zgłoszono. 

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

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

Przy 13 głosach „za”, radni podjęli w/w uchwałę. (w zał. Uchwała XXXVIII/264/2014) 

d) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Przywidz na lata 2014 – 2019 

P. Barbara Borowska – Skarbnik Gminy  – przedstawiła uzasadnienie zmian w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej (zał.). 

Pytań nie zgłoszono. 

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

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

Przy 13 głosach „za”, radni podjęli w/w uchwałę. (w zał. Uchwała XXXVIII/265/2014) 

e) zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Gdańsku 

P. Barbara Borowska – Skarbnik Gminy  – przedstawiła uzasadnienie w sprawie zaciągnięcia pożyczki 

(zał.) 

Pytań nie zgłoszono. 

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

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



Przy 13 głosach „za”, radni podjęli w/w uchwałę. (w zał. Uchwała XXXVIII/266/2014) 

f) udzielenia dotacji Rzymskokatolickiej Parafii pw. Św. Franciszka Ksawerego w Przywidzu. 

Wójt Gminy – odczytał uzasadnienie do w/w projektu uchwały. 

Pytań nie zgłoszono. 

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

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

Przy 13 głosach „za”, radni podjęli w/w uchwałę. (w zał. Uchwała XXXVIII/267/2014) 

g) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Przywidz dla niepublicznych 

przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty 

niepubliczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. 

Wójt Gminy – odczytał uzasadnienie do w/w projektu uchwały. 

Pytań nie zgłoszono. 

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

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

Przy 13 głosach „za”, radni podjęli w/w uchwałę. (w zał. Uchwała XXXVIII/268/2014) 

h)  sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości 

P. Dorota Adamska – odczytała uzasadnienie do w/w projektu uchwały. 

Radny Teodor Formela – wniósł o dopisanie poprawki w par.1 pkt. 1 „zabudowanych nr” oraz 

dopisanie w par.1 pkt.3 „Wyraża zgodę na rozłożenie ceny nieruchomości na czas do 10 lat”  

Pytań nie zgłoszono. 

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

Przewodniczący Rady Gminy – odczytał projekt w/w uchwały z poprawkami i poddał ją pod 

głosowanie. 

Głosowanie: za -  12 , wstrzymujący - 1 głos  

W wyniku głosowania Rada Gminy Przywidz przyjęła w/w uchwałę.(w zał. Uchwała XXXVIII/269/2014) 

i) wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Przywidz 

P. Dorota Adamska – odczytała uzasadnienie do w/w projektu uchwały. 

Pytań nie zgłoszono. 

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



Przewodniczący Rady Gminy – odczytał projekt w/w uchwały z poprawkami i poddał ją pod 

głosowanie. 

Przy 13 głosach „za”, radni podjęli w/w uchwałę. (w zał. Uchwała XXXVIII/270/2014) 

j) ustalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy 

Przywidz. 

P. Jerzy Jusiak – odczytał uzasadnienie do w/w projektu uchwały. 

Pytań nie zgłoszono. 

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

Przewodniczący Rady Gminy – odczytał projekt w/w uchwały z poprawkami i poddał ją pod 

głosowanie. 

Przy 13 głosach „za”, radni podjęli w/w uchwałę. (w zał. Uchwała XXXVIII/271/2014) 

k) w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej budżetu z budżetu gminy w zakresie 

dofinansowania budowy studni wierconych na potrzeby własnego gospodarstwa na terenie 

Gminy Przywidz 

Wójt Gminy – odczytał uzasadnienie do w/w projektu uchwały. 

Pytań nie zgłoszono. 

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

Przewodniczący Rady Gminy – odczytał projekt w/w uchwały z poprawkami i poddał ją pod 

głosowanie. 

Przy 13 głosach „za”, radni podjęli w/w uchwałę. (w zał. Uchwała XXXVIII/272/2014) 

l) w sprawie przystąpienia wraz z Powiatem Gdańskim do wspólnej realizacji zadania pn.: 

„Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg 

położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2015 r.” w ramach Narodowego Programu 

Przebudowy Dróg Lokalnych etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój 2012 – 2015 

Wójt Gminy – odczytał uzasadnienie do w/w projektu uchwały. 

Pytań nie zgłoszono. 

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

Przewodniczący Rady Gminy – odczytał projekt w/w uchwały z poprawkami i poddał ją pod 

głosowanie. 

Głosowanie: za -  12 , wstrzymujący - 1 głos  

W wyniku głosowania Rada Gminy Przywidz przyjęła w/w uchwałę.(w zał. Uchwała XXXVIII/273/2014) 



Wpłynęła skarga do Rady Gminy 

Przewodniczący Rady Gminy przeczytał złożoną  przez nauczyciela skargę na Dyrektor Zespołu Szkół 

w Przywidzu Panią Katarzynę Sprusik-Olszewską. Skarga dotyczy nie wydania świadectwa pracy oraz 

nie wypłacenia odpraw do 12.09.2014r.; poprzez zaniedbanie oraz niepoprawne wykonanie zadań, 

osoba pozostaje bez środków do życia, jak również nie może otrzymać emerytury. W związku z tym 

Przewodniczący zadał pytanie: czy przyjmujemy skargę i kierujemy do komisji rewizyjnej? Skarga 

wpłynęła do Rady i my musimy jako Rada skargę rozpatrzeć. Czy jesteśmy władni ją rozpatrzeć?  

Radny Józef Kazimierczak – Czy ta skarga nie powinna wpłynąć do Sądu Pracy a nie do nas? 

Prawnik Michał Janowski – Formalnie skarga wpłynęła do rady i rada powinna zająć stanowisko, 

uzasadnieniem może być to,  że rada nie czuje się kompetentna do rozwiązywania tej sprawy u znać 

w zakresie swoich kompetencji sprawę jako niezasadną. Rada może uznać, że jest nie kompetentna 

do rozwiązywania tej sprawy w kwestii wydania świadectwa pracy. 

Przewodniczący Rady Gminy zadał pytanie i poprosił radnych o przystąpienie do głosowania. Pytanie : 

Czy skargę rozpatrujemy jako rada odrzucamy jako organ nie właściwy do jej rozpatrzenia ? 

Radni jednogłośnie zadecydowali o odrzuceniu rozpatrzenia skargi. Nie są władni w tej sprawie 

podjąć decyzji. 

Przy 13 głosach „za”, radni odrzucili skargę. 

Przewodniczący Rady Gminy zadecydował o przesłaniu odpowiedzi pani skarżącej  i tym samym 

zakończył pkt. 5 tj. rozpatrzenie i podjęcie uchwał. 

Ad. 6 Zapytania i wnioski mieszkańców Gminy Przywidz. 

Sołtys Wiesław Spisak – Czy istnieje konkretny plan który regulowałby budowę placów zabaw w 

miejscowościach? Otworzyliśmy niedawno plac zabaw za pieniądze, które otrzymaliśmy z fundacji. 

Wnioskowaliśmy o 10.000,00 zł dofinansowanie z urzędu Gminy na budowę placu zabaw w Starej 

Hucie, ale otrzymaliśmy odmowną odpowiedź. Nie dostaliśmy żadnego wsparcia. A sołectwo 

Olszanka otrzymało. Na jakiej zasadzie to działa, że jedni otrzymują a inni nie? Kolejne pytanie to 

rozwój budowy naszej hali, jakie koszty utrzymania hali, ponieważ to budzi różne emocje i chciałbym 

te rzeczy wiedzieć? Dziękuję. 

Wójt Gminy – Szanowni Państwo jeżeli chodzi o fundacje, to Fundacja Nowej Wsi Przywidzkiej działa 

w oparciu o własne fundusze, można fundacje wspierać przez różne granty, nie można wspierać 

bezpośrednio środkami. Fundacji jest już kilka i mogą się one starać w gminie o tzw. granty. Są pewne 

tematy wskazane przez gminę do realizacji dla organizacji pozarządowych i komisja wybiera 

konkretne projekty poprzez spełnienie pewnych warunków. Również Fundacja IGOR może ubiegać 

się o dofinansowania w ramach wybranych tematów. Jeżeli chodzi o plac zabaw to Stowarzyszenie 

NWP pozyskało potężne pieniądze, musi się sama utrzymać, musi utrzymać obiekt, musi samo dbać o 

swoją dalszą działalność. Nie ważne jest kto wybuduje plac zabaw, ważne aby mieli dostęp do niego 

wszyscy mieszkańcy. W tym wypadku gmina aportem wniosła plac do wykonania tego działania. 

Jeżeli chodzi o halę sportową to temat ciągnący już prawie 3 lata była możliwość realizacji zadania już 

w tamtym roku, ale nie było środków w Urzędzie Marszałkowskim dlatego czekaliśmy do tej pory. 



Hala była dosyć rozbudowana nastąpiły pewne zmiany co do doposażenia. Hala odciąży pewne 

miejsca będzie mieściła się tam biblioteka, GOK, byłby operatorem i od GOK-u zależałoby jak hala jest 

wykorzystywana. Nie możemy pozwolić sobie na budowę zwyczajnego obiektu, to musi być obiekt, 

który jest dobrze wkomponowany w zabudowę Przywidza. Ważne, żeby to była dominanta Przywidza 

coś co się wyróżnia. Mamy sygnały, że jest duże zainteresowanie wynajmem hali przez kluby 

sportowe m.in. z Pruszcza, nasza młodzież przede wszystkim będzie z tego korzystała. Wszystko jest 

kosztem, szkoły są największym kosztem, ale edukacja dzieci jest najważniejsza i najważniejsze jest 

aby dzieci uczyły się i poszły w dobrym kierunku. Jeżeli pozyskaliśmy duże środki to możemy sobie 

pozwolić aby wybudować coś lepszego niż prosta hala. Symulacja kosztów była robiona, my patrzymy 

na to, aby były te koszty jak najniższe, przede wszystkim chodzi o ogrzewanie hali. Dopóki hala nie 

jest jeszcze wybudowana szukamy jak najtańszych źródeł energii, ale tak aby było funkcjonalnie i 

tanio jeżeli chodzi o użytkowanie tej hali oczywiście zgonie z zaleceniami autora projektu. 

Powinnyśmy w przyszłym tygodniu lub na początku października podpisywać umowy dotyczące 

wykonywania prac. 

Sołtys Wiesław Spisak – Kolejne pytanie jak długo będziemy w budynku Urzędu Gminy wchodzić na 

drugie piętro, to jest stary obiekt i czy już nie jest czas, aby pomyśleć o nowym obiekcie? 

Pani Piankowska mieszkanka Suchej Huty – mówicie o nowym budynku a my nie mamy wody ! 

Wójt Gminy Przywidz – „szewc bez butów chodzi”, nie zwracamy takiej uwagi na budynek urzędu. 

Powinna być na parterze sala ślubów, w miejscu dostępnych dla osób niepełnosprawnych, jednak na 

tę chwilę mamy sprawy ważniejsze niż rozbudowa urzędu np. sprawa wody w Suchej Hucie. W tej 

właśnie sprawie pojawiło się pewne pismo i trzeba się spotkać i porozmawiać, spotkanie ustalimy po 

sesji. 

Głos zabrał Pan Jerzy Świs – Naczelnik Wydziału Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Pruszczu 

Gdańskim, który podziękował za wszelkie uchwały podjęte w sprawie dróg powiatowych, naszych 

wspólnych zadań. Kilka słów na temat zadań powiatu na terenie gminy Przywidz: dzisiaj było 

uroczyste zakończenie schetynówek , trasy Jodłowno – Roztoka oraz Borowina-Guzy zostały 

pozytywnie odebrane. Co do budowy mostu - najwięcej problemów było z Energą oraz 

Telekomunikacją i w związku z tym są opóźnienia, również znaleźliśmy niewypał z II wojny światowej, 

zostało to dopiero odkryte przy remoncie, jeździliśmy po zaminowanym moście. Mamy również 

podpisany aneks i max do 10 listopada 2014r. ma być oddany most do odbioru. Teraz wychodzimy na 

powierzchnię do tej pory wszystko było wykonywane w gruncie. Musimy wykonać próby. Niedługo 

będzie widać co tam zostało zrobione. Kolejna sprawa udało się zdobyć środki z rezerwy budżetowej i 

na terenie powiatu wytypowaliśmy 3 przepusty do generalnego remontu i będziemy jeden przepust 

robić na drodze do Szponu. Zaczynamy również prace porządkowe na bieżąco, jesteśmy w kontakcie 

stałym z sołtysami. Dziękuję. 

Pan Stanisław Poniatowski – Wykorzystam sytuację, Pan opowiada o tym moście a my się wraz z 

większością mieszkańców zastanawiamy po co taki most „rozwalano” , co jest celem bo mi się 

wydaje, że jest to przepływ między jednym jeziorem a drugim, gdzie przepływały kajaki, rowerki 

wodne a żaglówki musiały zwijać żagle. Czy ten przepływ będzie szerszy aniżeli był i wyższy? Czy 

mamy za dużo pieniędzy i remontujemy ten most? 



Pan Jerzy Świs -   Most będzie wyższy o 10- 15 cm niż był. To są związane sprawy z kosztami, również 

ogranicza nas Natura2000, na to musimy zwracać uwagę, byłoby bardzo dużo spraw związanych z 

Ochroną Środowiska.  Most jest od nowa robiony, aby również miał większą nośność nie 12 ton a 40 

ton. 

Pytań więcej nie  zgłoszono. 

Ad. 7 Wnioski i oświadczenia radnych. 

Radny Pan E. Kalinowski – Co się stało z 2 –ma skargami z czerwca? Panie, które skargi złożyły miały 

mieć odpowiedź do 15 września ? Wiem, że do rady one wpłynęły. Miały być na najbliższej sesji 

skierowane do komisji rewizyjnej.  

Przewodniczący Rady Gminy – sprawdzę to. 

Radny Pan Robert Deja – składa wniosek o wycofanie wniosku zgłoszonego i przyjętego na sesji Rady 

Gminy w dniu 18.06.2014r. dot. referendum gminnego w sprawie odnawialnych źródeł energii 

przeprowadzonego razem z wyborami samorządowymi. Jednocześnie wnioskuje o wstrzymanie się                  

z podejmowaniem decyzji dot. siłowni wiatrowych do czasu wejścia w życie ustawy o OZE. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał wniosek pod głosowanie.  

Głosowanie: za -  12 , wstrzymujący - 1 głos  

W wyniku głosowania Rada Gminy Przywidz przyjęła w/w wniosek.  

Ad. 8 Zakończenie obrad 

Przewodniczący Rady Gminy – zakończył obrady XXXVIII sesji Rady Gminy Przywidz. 

 

 

Protokołowała: Aleksandra Ciecholewska 

 

 


