
Sprawozdanie Wójta Gminy Przywidz za okres   
15.12.2009r.-17.03.2010r. 

I. TEMATY INWESTYCYJNE 

1. Trwają prace budowlane przy rozbudowie Zespołu Szkół w Przywidzu na ogólną wartość 
zadania 2.024.156,23 zł obecnie stan zaawansowania prac kształtuje się na poziomie 
661.270,46 zł. Dofinansowanie – projekt nie otrzymał dofinansowania i został umieszczony 
na liście rezerwowej. 

2. W  grudniu 2009 r. została podpisana umowa, z Urzędem Marszałkowskim na projekt „ 
Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Przywidz w miejscowościach: Piekło Dolne 
poprzez budowę sieci kanalizacyjnej oraz Ząbrsko Górne wraz z obrębami geodezyjnymi 
Jodłowno i Marszewska Góra poprzez budowę hydroforni z siecią wodociągową oraz 
wykonaniem studni z urządzeniami do poboru wody” 

Wartość inwestycji – 3.715.979,38 zł 

Dofinansowanie    -  2.146.744,00 zł 

3. Zakończono prace przy budowie traktu pieszego przy bulwarze nad jeziorem w Przywidzu. 

Wartość robót 67.860,47zł 

 

II. PRZETARGI 

1. Ogłoszono konkurs ofert na obsługę projektu „ Słońce dla Przywidza” 
2. Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na dostawę paliwa dla taboru Urzędu Gminy 

Przywidz 
3. Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na dowóz uczniów do szkół 
4. Ogłoszono przetarg na dostawę gruzu i tłucznia łamanego wraz z transportem  dla 

Gminy Przywidz. 
5. Za porozumieniem stron rozwiązano umowę z firmą MAROL odpowiedzialną za 

zimowe utrzymanie dróg gminnych i podpisano umowę z firmą JAN-TER Teresa 
Labuda z Przywidza. 

 

III. WNIOSKI INFRASTRUKTURALNE ZŁO ŻONE DO DOFINANSOWANIA 

ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ. (Starania Gminy o pozyskanie dodatkowych 
środków finansowych z funduszy unijnych oraz krajowych w 2010.) 

1. Wniosek,” Wyznaczenie i oznakowanie  ścieżki rowerowej przebiegającej    przez    
Gminę Przywidz od granic miejscowości Czapelsko do Jeziora Łąkie o długości 32 
km będącej częścią trasy pieszo rowerowej Gdańsk-Kościerzyna” 



o dofinansowanie realizacji zadania ze środków Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2007-2013 Leader –Małe wnioski   
Wartość inwestycji: 17.200,00 zł 
Dofinansowanie:  11787,54zł  Urząd Marszałkowski woj. pomorskiego 
 

2.Wniosek: „Zagospodarowanie drogi gruntowej okalającej Jezioro Przywidzkie   
poprzez utworzenie ścieżki edukacyjnej” o dofinansowanie realizacji zadania ze 
środków Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Leader –Małe wnioski 
Wartość inwestycji: 23.200,00zł  
Dofinansowanie: 13.311,48zł   Urząd Marszałkowski woj. pomorskiego. 
 

3.Wniosek: „Droga gruntowa do miejscowości Częstocin” 
Wartość inwestycji:60.000,00zł 
Dofinansowanie : 30.000,00zł Fundusz ochrony gruntów rolnych 

IV. TEMATY RÓ ŻNE 

05.01.2010r. – spotkanie z Nadleśniczym Nadleśnictwa Kolbudy – omówienie współpracy 
dotyczące m.in.zamiany działek 

08.01.2010r. – udział w spotkaniu opłatkowym, zorganizowanym przez Zrzeszenie 
Kaszubsko Pomorskie Gminy Przywidz 

13.01.2010 – spotkanie w Urzędzie Gminy z panią Łucją Ptaszyńska,  dotyczące 
wykorzystania źródeł energii odnawialnej 

16.01.2010 – udział w Spotkaniu opłatkowym samorządowców Pomorza, organizowanym 
przez Arcybiskupa Leszka Sławoja Glodzia. 

20.01.2010 – udział w odprawie rocznej w Komendzie Powiatowej Policji w Pruszczu 
Gdańskim 

21.01.2010 – udział w obchodach Dnia Babci i Dziadka, zorganizowanymi przez GOK w 
Przywidzu 

22.01.2010 – spotkanie z panem Leszkiem Grombalą - Wójtem Gminy Kolbudy.                         
Spotkanie dotyczyło współpracy pomiędzy naszymi gminnej 

23.01.2010 – udział w Mszy Świętej oraz spotkanie opłatkowym, zorganizowanym                   
przez Kombatantów 

27.01.2010 – udział w przesłuchaniu, w charakterze świadka, w Komendzie Powiatowej 
Policji w Tczewie 

28.01.2010 – Spotkanie Wójtów Powiatu Gdańskiego ze Starostą.  

28.01.2010 – udział w szkoleniu organizowanym przez Pomorskie Stowarzyszenie Gmin 
Wiejskich. Temat szkolenia  - finanse publiczne zmiany w roku 2010. 



28.01.2010 - udział w odprawie rocznej w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej                         
w Pruszczu Gdańskim 

03.02.2010 – organizacja I Forum Przywidzkiego. Tematy: promocja regionu – mapa 
interaktywna, BYPAD – certyfikowane przez EU ścieżki rowerowe, Ryba ma głos.  
Partnerstwo publiczno-prywatne - Instalacje solarne 

05.02.2010 – spotkanie z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Pruszczu Gd. – omówienie 
relacji US – Gmina Przywidz. Pobranie druków PIT, CIT oraz instrukcji. 

06.02.2010 – objecie patronatem zawodów narciarskich w Trzepowie, organizowanych             
przez AWF Gdański 

11.02.2010 – spotkanie z V-ce Marszałkiem Urzędu Marszałkowskiego, panem 
Mieczysławem Strukiem. Temat spotkania – dofinansowanie rozbudowy Zespołu Szkół          
w Przywidzu.  

11.02.2010 – spotkanie z Dyrektorem ARMiR panem Grzegorzem Świtała. Temat spotkania 
– finansowanie przez ARMiR, przywidzkiego projektu „Ryba ma głos”. Omówienie 
współpracy w kwestach szkoleń oraz porad dla mieszkańców. 

14.02.2010 – udział w spotkaniu z Kołem Wędkarskim Karaś w Przywidzu. 

16.02.2010 – podpisanie aktów notarialnych w Pruszczu Gdańskim. Sprzedaż działek 

18.02.2010 – spotkanie z dziećmi w Urzędzie Gminy 

20.02.2010 – udział w spotkaniu sprawozdawczo-wyborczym OSP Nowa Wieś Przywidzka 

22.02.2010 – spotkanie z Lokalną Grupą Działania w Pruszczu Gd. Temat spotkania – 
współpraca w ramach realizacji projektów gmin naszego powiatu 

23.02.2010 – wyjazd z pracownikami UG, do sąsiednich Gmin- Kościerzyna oraz Trąbki 
Wielkie, mający na celu zapoznanie się procesem budowy hal sportowych, ich eksploatacją 
oraz zarządzaniem obiektami. 

26.02.2010 – spotkanie z v-ce wojewodą panem Michałem Owczarczakiem. Temat spotkania 
– kanalizacja w miejscowości Pomlewo. 

27.02.2010 – udział w Mszy Św. oraz w uroczystości wręczenia sztandaru Kołu Łowieckiemu 
Sokół w Pruszczu Gd. 

04.03.2010 – spotkanie z panem Leszkiem Grombalą Wójtem Gminy Kolbudy. Spotkanie 
dotyczyło możliwości realizacji inwestycji wodociągowej, kanalizacyjnej oraz usług 
internetowych dla mieszkańców Sołectw Gminy Przywidz sąsiadujących z Gminą Kolbudy. 
Omówiono również możliwość wspólnej realizacji projektu BYPAD praz Gminy Przywidz, 
Kolbudy oraz Trąbki Wielkie. 

05.03.2010 – udział w szkoleniu organizowanym w Gdańsku przez Regionalną Izbę 
Obrachunkową. Temat szkolenia – kontrola zarządcza. 



09.03.2010 – udział w spotkaniu, z mieszkańcami Gminy Przywidz, w sprawie projektu 
solarnego, w partnerstwa publiczno-prywatnym. 

11.03.2010 – podpisanie aneksu do umowy z UM, dotyczącej projektu;” Poprawa jakości 
życia mieszkańców Gminy Przywidz w miejscowościach: Piekło Dolne poprzez budowę sieci 
kanalizacyjnej oraz Ząbrsko Górne wraz z obrębami geodezyjnymi Jodłowno i Marszewska 
Góra poprzez budowę hydroforni z siecią wodociągową oraz wykonaniem studni                     
z urządzeniami do poboru wody” 

11.03.2010 – spotkanie z Dyr. Kazimierzem Wiśniewskim z Powiatowego Urzędu Pracy. 
Temat spotkania – internetowa rejestracja bezrobotnych. 

16.03.2010 – spotkanie z panem Cezarym Bieniasz-Krzywiec - Starosta Powiatu Gdańskiego 
Złożenie pisma dotyczącego współfinansowania budowy chodnika przy drodze powiatowej 
Przywidz-Egiertowo – kontynuacja oraz ciągu pieszego przy ulicy Szkolnej w Przywidzu. 

Inicjatywa Rady Gminy oraz Wójta Gminy Przywidz 

16.03.2010 – spotkanie z z panem Leszkiem Grombalą Wójtem Gminy Kolbudy, dotyczące 
partnerstwa w projekcie „solarnym” 

17.03.2010 – spotkanie z Dyrektorem ANR w Pruszczu Gdańskim. Temat spotkania – 
przejęcie gruntów oraz zasobów komunalnych do przekazania gminie przez ANR oraz 
kwestie finansowania przez agencję remontu dróg osiedlowych aktualnie oraz wstecznie. 

 

 

 

 

 

 

 


