
Sprawozdanie Wójta Gminy Przywidz za okres 

10.11.-06.12.2010r.

I. TEMATY INWESTYCYJNE 

1.Rozpoczęto  budowę  hydroforni  w  Ząbrsku  Górnym  wraz  z  siecią  wodociągową
oraz wykonanie studni wraz z urządzeniami do poboru wody (dofinansowanie w wysokości do 75
% PROW) , całkowity koszt  zadania – 1 701 220 zł, planowane wydatki w roku 2010 to kwota
315 000 zł , zakończenie prac w roku 2011 oraz budowa  kanalizacji sanitarnej                   w
miejscowości  Piekło Dolne o długości 3,8 km (dofinansowanie do 75 % wydatków PROW na lata
2007-2013), planowany koszt realizacji zadania -  940 919 zł, zakończenie prac w roku 2011,
2. Zakończono remont ulicy Jesionowej w miejscowości Przywidz, zadanie dofinansowane przez
Agencję Nieruchomości Rolnych, w wysokości 159 258 zł, tj   67 % kosztów przedsięwzięcia z
ARN, całkowity koszt zadania 231 199 zł,
3. Zakończono  kolejny  etap budowy  chodnika  w  ciągu  drogi  powiatowej  1933G  Przywidz-
Egiertowo,  etap  III,  realizacja  zadania  wspólnie  z  Powiatem  Gdańskim,  planowana  kwota
inwestycji  - 146 292 zł
4.Rozbudowa  wodociągu  w  Borowinie  ok.1,5  km  oraz  8  przyłączy
wraz z dokumentacją – zadanie w trakcie realizacji, planowany koszt zadania 150 000 zł,
5.Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przywidz – Etap I miejscowość Pomlewo wraz z
rozbudową gospodarki osadowej oczyszczalni, całkowity koszt zadania planowany        jest na
kwotę 3 333 010 zł, planowane  wydatki na rok  2010 to kwota 106 818 zł, rozpoczęcie prac w roku
2011,

II. PRZETARGI 

Rozstrzygnięte
1.Utrzymanie zimowe dróg gminnych                                                                                             2.
Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Borowina,
3.Dostawa gruzu kruszonego i tłucznia łamanego dla Gminy Przywidz 

III. TEMATY RÓ ŻNE

10.11.- Przywidz – ZS - gminne obchody Dnia Niepodległości 

11.10. - Pruszcz Gd. - udział w obchodach Dnia Niepodległości wspólnie z kombatantem
p.Władysławem Lejk

13.11. – Gdańsk, Bazylika Mariacka, udział w uroczystościach odsłonięcia pomnika pamięci ofiar
katastrofy smoleńskiej



14.11. – Czapielsk - udział w Mszy Św. na zaproszenie ks.pr.Janusza Rekowskiego

17.11. – Gdańsk - konferencja samorządowa  (UM)- polityka spójności

20.11. – Przywidz, OSP – udział w Walnym Zebraniu OSP

23.11. – Przywidz, UG – wręczenie Gminie Przywidz, certyfikatu „Gmina Przyszłości 2010”, przez
przedstawicieli firmy Gaspol

23.11. – Przywidz, GOK – zebranie organizacyjne, z udziałem przedstawiciela ZKR, pań
z Koła Gospodyń Wiejskich w Nowym Wiecu oraz osobami zainteresowanymi, naszej gminy
ws.reaktywacji KGW w Gminie Przywidz

24.11. – Przywidz – odbiór robót na inwestycjach: chodnik przy  drodze powiatowej               i
Osiedlu 700-lecia oraz ulica Jesionowa. Udział wzięli – Starosta Cezary Bieniasz-Krzywiec oraz
przedstawiciele ANR, przedstawiciel Zarządu Spółdzielni Wiosna,  radny gminy Teodor Formela 

29.11. – Pruszcz Gd. - podpisanie dokumentów w biurze notarialnym

29.11. – Gdańsk Urząd Marszałkowski – spotkanie w sprawie projektu kanalizacji sanitarnej w
Aglomeracji Przywidz – Etap I 

Pan Marek Zimakowski -  dodał, że przekaże radnym informację o realizacji budżetu gminy
Przywidz na dzień 30.11.2010r. 

ad. 5. Interpelacje radnych.
1) Radny Eustachy Kalinowski -     1) czy Urząd Gminy prowadzi rozmowy z Nadleśnictwem

Kolbudy na temat przekazania gruntów za remizą strażacką pod boisko sołeckie? Jeśli tak,
to w jakim stopniu zaawansowania są rozmowy?

2) Czy prowadzono rozmowy z TP SA w sprawie przystosowania linii telefonicznych do
przesyłu internetu? Proszę o udzielenie pisemnej odpowiedzi.

Wójt Gminy -   zamiana gruntów nastąpi z Nadleśnictwem. Trwają prace proceduralne ze strony
Nadleśnictwa i Urzędu. Przekażemy lasy, których gmina jest właścicielem, a Nadleśnictwo
przekaże nam tereny koło remizy OSP w Jodłownie. 
TP SA były próby nawiązania kontaktu. TP SA nie jest zainteresowana, aby jakieś koszty ponosić.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Robert Deja  -   prosił Wójta o wyjaśnienie sprawy budowy
kanalizy w Pomlewie, gdyż różne zdania na ten temat w Pomlewie się słyszy, co powoduje zbędny
zamęt wśród mieszkańców.  
Wójt Gminy -    budowa kanalizy jest zadaniem własnym gminy i od tego tematu nie uciekniemy.
W dniu 29.11.  w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się spotkanie, gdzie omawiano harmonogram
prac budowy kanalizy. Do końca stycznia i  w maju są to terminy składania wniosków. Zadanie-
budowa kanalizy chcemy rozpocząć w roku przyszłym a zakończyć w 2013. Były problemy
ponieważ poprzednia ekipa a konkretnie były kierownik pozwolił na rozbudowanie podstawowego
projektu. Zaczęły się pojawiać protesty. Pierwotny projekt opiewał na koszt ok. 3 mln zł a później
wzrosło do 8 mln zł. W przyszłym roku ogłosimy przetarg i zadanie będzie realizowane. 



Pan Robert Deja -  jak pojawią się niepokojące słuchy,  nie będzie problemu  zorganizowania
spotkania z mieszkańcami?
Wójt Gminy -    możemy zorganizować spotkanie.

Przewodniczący Rady Gminy -  podziękował Wójtowi za odpowiedzi. Czy są jeszcze inne pytania?
Nie było.

ad.6. Wybór składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
Pan Feliks Mikulski -  poprosił o zgłaszanie kandydatów do składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
Pan Robert Deja -  zgłosił radnego Jana Kowalika na przewodniczącego komisji rewizyjnej, który
wyraził zgodę.
Przewodniczący Rady- zapytał czy są inne kandydatury?
Innych kandydatur nie zgłoszono.
Przystąpiono do głosowania nad w/w kandydaturę.
Za – 14 głosów.
Przewodniczący Rady Gminy -  poprosił o zgłaszanie kandydatur na zastępcę przewodniczącego
komisji.
Pan Robert Deja – zgłosił kandydaturę p. Marii Ścibek, która nie wyraziła zgody. Może być
członkiem Komisji Rewizyjnej. 
Następnie zgłosił kandydaturę radnego Jarosława Labudy, który wyraził zgodę.
Radny Sławomir Plichta zgłosił kandydaturę p. Eustachego Kalinowskiego, który nie wyraził
zgody.
Głosowanie:
Przy 14 głosach „za” radny Jarosław Labuda został zastępcą przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej. 
Przystąpiono do wyboru sekretarza komisji.
Wiceprzewodniczący Rady  podał kandydaturę radnego Józefa Kaźmierczaka na sekretarza komisji,
który odmówił i stwierdził, że może być tylko członkiem. 
Radny Eustachy Kalinowski -  podał kandydaturę radnej Stanisławy Holzy, która wyraziła zgodę.
Radny Robert Deja -  podał kandydaturę radnego Marcina Galikowskiego, który nie wyraził zgody. 
Pan Feliks Mikulski -  poddał pod głosowanie kandydaturę radnej Stanisławy Holzy na sekretarza
komisji rewizyjnej.
Przy 14 głosach „za” radna Stanisława Holza została wybrana sekretarzem komisji rewizyjnej.
Na członków komisji rewizyjnej zgłoszono następujące osoby:

1) Maria Ścibek
2) Józef Kaźmierczak 
3) Barbara Talaśka
4) Sławomir Plichta

W wyniku głosowania  ( 14 głosów „za”) otrzymali: Maria Ścibek i Józef Kaźmierczak, a tym
samym weszli w skład komisji rewizyjnej jako członkowie. 
Przewodniczący Rady Gminy -    kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie  składu osobowego
komisji rewizyjnej:

1) Jan Kowalik – przewodniczący komisji
2) Jarosław Labuda – zastępca przewodniczącego
3) Stanisława Holza- sekretarza
4) Maria Ścibek – członek
5) Józef Kaźmierczak – członek

Jednogłośnie radni przyjęli w/w uchwałę. ( w zał. Uchwała Nr  II/3/10)

ad.7. Pan Feliks Mikulski -  przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania komisji stałych Rady
Gminy Przywidz do określonych zadań, ustalenia ich przedmiotu działania i określenia liczby
członków. 



Poddał pod głosowanie § 1 uchwały
Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na powołanie 2 komisji tj.: Komisja Społeczna, Oświaty i Sportu
składająca się z 7 członków oraz  Komisja Gospodarcza składająca się z 8 członków.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytał § 2  mówiący o przedmiocie działania komisji.
Radni nie wnieśli uwag do zakresu działania w/w komisji.
Jednogłośnie przyjęli  w/w uchwałę. ( w zał. Uchwała Nr II/4/2010)

ad.8. Ustalenie składów osobowych komisji stałych Rady Gminy:
W skład Komisji Społecznej, Oświaty i Sportu weszli:

1) Barbara Talaśka
2) Sławomir Plichta
3) Marcin Galikowski 
4) Robert Deja
5) Józef Kulaszewicz
6) Jarosław Labuda
7) Jan Kowalik

Komisja Gospodarcza:
1) Maria Ścibek
2) Stanisława Holza
3) Roman Kosater
4) Teodor Formela
5) Eustachy Kalinowskiego
6) Justyna Grzywacz- Olszewska
7) Józef Kaźmierczak
8) Feliks Mikulski

Przewodniczący Rady Gminy – poddał pod głosowanie w/w skład osobowy komisji.
Radni przy 15 głosach „za” przyjęli uchwałę. ( w zał. Uchwała Nr II/5/2010).

ad.9. Zapytania i wnioski mieszkańców.

Pan Tadeusz Waloch -   złożył w imieniu kombatantów gratulacje Wójtowi i nowo wybranym.
Radnym.
Pan Zbigniew Deja – podziękował za sprawną naprawę drogi Gromadzin – Przywidz .

Innych spraw nie zgłoszono.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała: G. Pożoga 


