
Sprawozdanie Wójta Gminy Przywidz za okres 

29.09.- 27.10.2011. 

INFORMACJA Z WYKONANIA PODJ ĘTYCH UCHWAŁ 

UCHWAŁY: 

X/58/2011 - 2011.10.03 
w sprawie zgłoszenia kandydata na stanowisko etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Gdańsku. 
  
X/56/2011 - 2011.09.29 
w sprawie zmiany budżetu Gminy Przywidz na 2011 rok 

TEMATY INWESTYCYJNE 

1.Dobiega końca inwestycja - budowa 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.Zaprojektowanie i wykonanie instalacji solarnych w 95 budynkach mieszkalnych                                 
i użyteczności publicznej na terenie Gminy Przywidz w ramach inwestycji pn. Budowa zespołu 
instalacji solarnych w Gminie Przywidz - Słońce w Przywidzu, woj. Pomorskie – realizacja                     
do końca sierpnia 2011, z uwagi na II etap projektu – docelowo 142 budynki będą posiadały 
instalacje solarne. Koniec realizacji projektu – koniec października 2011 
 
 
PRZETARGI 
 
Rozstrzygniete 
1.Przywidz: Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przywidz - Etap I miejscowość Pomlewo 

2.Utworzenie małego placu zabaw w ramach rządowego projektu "Radosna Szkoła" przy Szkole 
Podstawowej w Trzepowie, woj. pomorskie. 

 
Ogłoszone: 
1.Drogi śródpolne – Jodłowno ul.Lipowa- II przetarg 
 
2.Chodnik przy drodze powiatowej Przywidz-Bliziny, ul.Szkolna w Przywidzu. 
Realizacja do końca listopada 
 
 
 
3.Odnowa i Rozwój Wsi program LEADER- „ Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez 
budowę placów zabaw w miejscowościach: Przywidz, Borowina Sucha Huta i Marszewska Góra”- 
wartość projektu 475 479,87, zwrot nakładów w wysokości 80% -podpisana umowa na realizację 



zadania z UM. Realizacja 2012 
Przygotowywane: 
1.Odśnieżanie dróg gminnych 
 

          
 

 WNIOSKI O DOFINANSOWANIE INWESTYCJI GMINNYCH 
Złożone wnioski; 
1.RPO - Projekt wodno-kanalizacyjny – Borowina-Trzepowo-Piekło Dln. – nabór wniosków               
do końca sierpnia 2011 – z uwagi na brak decyzji środowiskowej wniosek odrzucony. Będziemy 
aplikować w innym konkursie (PROW?) 
2."Schetynówka" - 
Wnioski w przygotowaniu; 
1.Hala sportowa w Przywidzu – wykonany  została projekt koncepcji hali sportowej. Obecnie trwa 
opracowywanie wymaganych dokumentów; etap obecny – decyzje o lokalizacji 
      

 
TEMATY RÓ ŻNE 

30.09. - Gdańsk UM – Konferencja – Nowa strategia województwa pomorskiego 
05.10. - Gdańsk RIO – Budżet w roku 2012 
15.10. - Przywidz – Dzień Seniora 
16.10. - Przywidz – Koncert z okazji Dnia Papieskiego w Kościele 
18.10. - Gdańsk, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych – spotkanie ws.organizacji konferencji 
– "Lasy w Europie - Turystyka-gpospodarka-ekologia" 
24.10. - Tczew – wyjazd z młodzieżą gminazjalną na prapremierę PaT 
25.10. - Przywidz – kolejne spotkanie ws.działań na rzecz rozwoju żeglarstwa 
25.10. - Trzepowo – udział w spotkaniu mieszkańców Trzepowo z udziałem Radia 3 
26.10. - Przywidz – spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki 
Gdańskiej ws.organizacji cyklicznych koncertów – Bazuna 
 


