
Sprawozdanie Wójta Gminy Przywidz za okres  

06.12-29.12.2010r. 

I. TEMATY INWESTYCYJNE  

1.Trwa 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 bozbudowę wodociągu w Borowinie ok.1,5 km oraz 8 przyłączy                                                  
wraz z dokumentacją – zadanie w trakcie realizacji, planowany koszt zadania 150 000 zł, 
 

II. PRZETARGI  

Rozstrzygnięte                                                                                                                        

1. Świadczenie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie gminy Przywidz, woj. pomorskie 

2. Wykonanie projektów instalacji solarnych wraz z montażem systemów solarnych dla 95 
budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej na terenie Gminy Przywidz w ramach 
inwestycji pn. Budowa zespołu instalacji solarnych w Gminie Przywidz - Słońce w 
Przywidzu, woj. pomorskie.                                                                                              

III. TEMATY RÓ ŻNE 

08.12. - Przywidz – spotkanie z członkiem Zarządu Urzędu Marszałkowskiego – Wiesławem 
Kamińskim  

12.12. - Przywidz – spotkanie opłatkowe w świetlicy socjoterapeutycznej 

14.12.- Przywidz – UG – spotkanie z Prezesem ATM ws.współpracy w ramach pozyskiwania 
funduszy unijnych 

15.12. - Przywidz – GOK – spotkanie opłatkowe zorganizowane przez GOPS 

17.12. - Gmina Przywidz – akcja Mikołaj – wręczenie upominków dzieciom wskazanym 
przez Dziennik Bałtycki  

18.12. - Szklana Góra – udział w promocji kombatantki pani Mokwa, na stopień oficerski 

20.12. - Gdańsk,  Dwór Artusa – udział w spotkaniu opłatkowym Platformy Obywatelskiej 

22.12. - Marszewska Góra – udział w spotkaniu opłatkowym w Domu Środowiskowym 



22.12. - Przywidz, UG – spotkanie opłatkowe Rady Gminy oraz pracowników Urzędu Gminy 
Przywidz 

23.12.- Przywidz Urząd Gminy - odbyło się spotkanie z przedstawicielami firmy Sprint: 
Maciejem Wiśniewskim oraz Bogdanem Hawrylikiem oraz panem Arkadiuszem Binder, 
który jest zarówno prezesem zarządu Krajowej Izby komunikacji Etherrnetowej jak i firmy 
Biall Net. Tematem spotkania było przedstawienie oferty współpracy w projekcie z działania 
2.2.1 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego RPO WP 2007-2013.   Firma 
Biall Net zamierza włączyć w projekt 5 gmin z 2 powiatów: Żukowo, Kolbudy, Trąbki 
Wielkie, Przywidz oraz Pruszcz Gdański, i zakłada zbudowanie sieci szkieletowej, 
szerokopasmowego internetu. Stworzy to możliwości dla komercyjnego dostawcy internetu 
do samych abonentów działających lokalnie. Pozwoli to na stworzenie dostępu do internetu 
prawie wszystkich mieszkańców gmin. W najbliższych dniach będzie informacja czy gminy 
objęte programem skłaniają się ku współpracy. Rola gminy w projekcie ograniczać się będzie 
do wsparcia inicjatywy listem intencyjnym oraz prowadzeniem spotkań z potencjalnymi 
firmami, zajmującymi się dostawą internetu do samych abonentów.  

 


