
Protokół Nr XXXI/2013 

z obrad XXXI zwyczajnej sesji Rady Gminy Przywidz  

w dniu 30 grudnia 2013 r.  

 

Przewodniczący Rady Gminy – p. Feliks Mikulski -  otworzył XXXI obrady zwyczajnej sesji Rady Gminy 

Przywidz, stwierdzając  na podstawie listy obecności prawomocność obrad. 

Powitał radnych, Wójta Gminy wraz z pracownikami Urzędu, księży proboszczy, starostów dożynek,  

p. Krystynę Rucińską z Fundacji „ Podaruj Mi Życie” oraz p. Władysława Orłowskiego z Fundacji „Pan 

Władek”.  

Minutą ciszy uczczono śmierć sołtysa z Olszanki  śp. Kazimierza Koprowicza.  

Na sali znajduje się 15 radnych, co stanowi kworum  do podejmowania uchwał.  

Sesję rozpoczęto o godzinie 14-tej w Ośrodku Wypoczynkowym OMEGA w Przywidzu, a zakończono o 

godz. 14.45.  

Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił porządek  obrad: 

Porządek posiedzenia: 

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 uchwał w sprawach: 

1) Budżet Gminy Przywidz na 2014 rok – referuje Skarbnik Gminy. 

a) opinia  Składu Orzekającego  RIO w Gdańsku o projekcie uchwały budżetowej Gminy Przywidz na 

2014 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu  budżetu – przedstawia Przewodniczący Rady Gminy 

b) opinie stałych Komisji Rady Gminy .  

c) dyskusja. 

d) Głosowanie nad uchwałą budżetową. 

2)  uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przywidz na lata 2014-2019. 



a) opinia Składu Orzekającego RIO w Gdańsku w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Gminy 

Przywidz o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 – 2019 – przedstawia Przewodniczący 

Rady Gminy. 

b) opinie stałych komisji Rady Gminy – przedstawiają Przewodniczący Komisji. 

c) Dyskusja. 

d) głosowanie nad uchwałą. 

3) zmiany budżetu Gminy Przywidz na 2013 rok 

4)  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Przywidz na 

lata 2013-2019. 

5) uchwalenia  wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Przywidz na 

lata 2014 – 2018. 

6) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miłowo i dla 

fragmentów obrębów geodezyjnych Miłowo i Przywidz, gmina Przywidz. 

7) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Piekło Dolne III dla fragmentu 

obrębu geodezyjnego Piekło Górne, gmina 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  2 projektów uchwał tj; 1) w sprawie 

zatwierdzenia projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,   

2) w sprawie zmiany uchwały  Nr XX/129/2012 Rady Gminy Przywidz z dnia 26 września 2012 r. w 

sprawie podziału Gminy Przywidz na okręgi wyborcze.  

Radny Eustachy Kalinowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej -  wnioskował o wprowadzenie do 

porządku obrad projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady  Gminy 

Przywidz na 2014 rok. 

P. Feliks Mikulski -  poddał pod głosowanie w/w porządek obrad wraz z wniesionymi  wnioskami. 

Radni jednogłośnie w/w porządek posiedzenia przyjęli . 

Ad.2.b Jednogłośnie bez uwag przyjęto protokół z ostatniej sesji Rady Gminy. 

Ad.3.  Wójt Gminy – przedstawił  Informację  z działalności i realizacji podjętych uchwał w okresie 

międzysesyjnym. ( w zał.) 

Ad.4. Interpelacje radnych. 



Nie zgłoszono. 

      5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach: 

1) Budżet Gminy Przywidz na 2014 rok – referuje Skarbnik Gminy. 

Powiedziała, że ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 19.863.152 zł, w tym dochody bieżące 

17.952.884 zł, dochody majątkowe – 1.910.268 zł. Wydatki budżetu gminy  - 22.320.989 zł, w tym 

wydatki bieżące 17.557.295 zł , wydatki majątkowe – 4.763.694 zł. Wprowadzono korekty do budżetu 

zgodnie z opinią RIO w Gdańsku .  

a)Przewodniczący Rady Gminy Przywidz -  odczytał  uchwałę Nr 235/g259/P/I/1Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 9 grudnia 2013 r. w 

sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Przywidz na 2014 rok oraz 

możliwości sfinansowania deficytu budżetu. ( w zał.)  

b)Przewodniczący komisji gospodarczej -  przedstawił pozytywną opinię komisji do w/w 

projektu uchwały. 

Przewodniczący  Komisji Społecznej, Oświaty i Sportu przedstawił pozytywną opinię komisji 

do w/w projektu uchwały.  

c)Pytań radni nie wnieśli. 

d)Przewodniczący Rady Gminy – odczytał projekt w/w uchwały i zarządził głosowanie. 

Przy 15 głosach „za” radni przyjęli uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przywidz 

na 2014 rok ( w zał. Uchwała Nr XXXI/211/2013  

 

2)  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przywidz na lata 

2014-2019 

P. Barbara Borowska – przedstawiła uzasadnienie do w/w uchwały. ( w zał.)  

a) Przewodniczący Rady Gminy -  odczytał uchwałę Nr 234/g259/F/I/13 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Gdańsku z dnia 9 grudnia 2013 r. w 

sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Gminy Przywidz o Wieloletniej prognozie 

Finansowej na lata 2014 – 2019. ( w zał.)  

b)Przewodniczący komisji gospodarczej i komisji społecznej, oświaty i sportu -  przedstawili 

pozytywne opinię  komisji do w/w projektu uchwały.  

c)Dyskusji nie podjęto. 

Przewodniczący Rady Gminy – odczytał projekt w/w uchwały.  

Głosowanie 

Przy 15 głosach podjęto uchwałę Nr XXXI/212/2013( w zał.)  

 

3) zmiany budżetu gminy Przywidz na 2013 rok.  

P. Skarbnik Gminy – odczytała uzasadnienie do w/w uchwały.  

Radni uwag nie wnieśli. 

Opinia komisji gospodarczej i komisji społecznej, oświaty i sportu do w/w projektu uchwały 

była pozytywna. 

Przewodniczący Rady Gminy  - odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 

Głosowanie 

Za uchwałą głosowało 15 radnych . 

( w zał. Uchwała Nr XXXI/213/2013 R.G. Przywidz )  

 

4) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia WPF Gminy Przywidz na lata 2013-2019 

P. Skarbnik Gminy – odczytała uzasadnienie do w/w uchwały.  

Radni uwag nie wnieśli. 



Opinia komisji gospodarczej i komisji społecznej, oświaty i sportu do w/w projektu uchwały 

była pozytywna. 

Przewodniczący Rady Gminy  - odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 

Głosowanie 

Za uchwałą głosowało 15 radnych . 
 

5) uchwalenia  wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Przywidz 

na lata 2014 – 2018. 

P. Dorota Adamska – przedstawiła uzasadnienie do w/w projektu uchwały. ( w zał.) 

Pytań nie zgłoszono. 

Opinia komisji gospodarczej do w/w projektu uchwały była pozytywna.  

Przewodniczący Rady Gminy -  odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 

Radni przy 15 głosach „za” , podjęli w/w uchwałę. ( w zał. Uchwała Nr XXXI/215/2013) 

6) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miłowo i 

dla fragmentów obrębów geodezyjnych Miłowo i Przywidz, gmina Przywidz. 

P. Dorota Adamska – przedstawiła uzasadnienie do w/w projektu uchwały. ( w zał.) 

Pytań nie zgłoszono. 

Opinia komisji gospodarczej do w/w projektu uchwały była pozytywna.  

Przewodniczący Rady Gminy -  odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 

Radni przy 14 głosach „za” ,  1 „wstrzymującym” podjęli w/w uchwałę. ( w zał. Uchwała Nr 

XXXI/216/2013) 

7) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Piekło Dolne III dla 

fragmentu obrębu geodezyjnego Piekło Górne, gmina Przywidz.  

P. Dorota Adamska – przedstawiła uzasadnienie do w/w projektu uchwały. ( w zał.) 

Pytań nie zgłoszono. 

Opinia komisji gospodarczej do w/w projektu uchwały była pozytywna.  

Przewodniczący Rady Gminy -  odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 

Radni przy 15 głosach „za” , podjęli  w/w uchwałę. ( w zał. Uchwała Nr XXXI/217/2013) 

8) zatwierdzenia projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-

2013. 

P. Grazyna Kłęk  – przedstawiła uzasadnienie do w/w projektu uchwały. ( w zał.) 

Pytań nie zgłoszono. 



Opinia komisji gospodarczej i komisji społecznej, oświaty i sportu do w/w projektu uchwały była 

pozytywna.  

Przewodniczący Rady Gminy -  odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 

Radni przy 15 głosach „za” , podjęli w/w uchwałę. ( w zał. Uchwała Nr XXXI/218/2013) 

9) w sprawie zmiany uchwały Nr XX/129/2012 Rady Gminy Przywidz z dnia 26 września 2012 r. w 

sprawie podziału Gminy Przywidz na okręgi wyborcze.  

P. Grażyna Kłęk  – przedstawiła uzasadnienie do w/w projektu uchwały. ( w zał.) 

Pytań nie zgłoszono. 

Opinia komisji gospodarczej do w/w projektu uchwały była pozytywna.  

Przewodniczący Rady Gminy -  odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 

Radni przy 15 głosach „za” , podjęli w/w uchwałę. ( w zał. Uchwała Nr XXXI/219/2013) 

Ad.10) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przywidz na 2014 rok.  

Pytań nie zgłoszono 

Przewodniczący Rady Gminy -  odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 

Radni przy 15 głosach „za” , podjęli w/w uchwałę. ( w zał. Uchwała Nr XXXI/220/201 

     Ad.6. Zapytania i wnioski mieszkańców Gminy Przywidz 

Nie zgłoszono. 

Ad.7. Wnioski i oświadczenia radnych  

Przewodniczący Rady Gminy –    w imieniu Wójta Gminy  i swoim złożył życzenia  noworoczne 

Powiedział min., „ W Nowym Roku 2014 życzymy Wam  zdrowia, radości, optymizmu, rozsądku, ale 

też nadziei ……. politycznych, gospodarczych,  społecznych, umiejętności oddzielenia populizmu od 

rzeczywistości.  Pragniemy  pomyślności w szczęśliwej realizacji  wspólnie podjętych przedsięwzięć. 

Niech wszystkie zamierzenia będące w zgodzie z prawami i nakazami Bożymi  były przez nas 

wprowadzane i szczęśliwie osiągały zamierzony cel.  Abyśmy realizując swoje plany pamiętali, że nic 

nie powinno wypływać z egoizmu, samolubstwa, chciwości  czy wyrachowania. Życzymy szeroko 

pojętego bezpieczeństwa, sprawnie działającej naszej wspólnoty  bez , której nie jesteśmy w stanie  

spełnić całkowicie naszych ambicji, marzeń, ale zabiegać o przyszłość dla bliskich.  Pragniemy, aby dla 

nas wszystkich 2014 rok  rozwiał wszelkie obawy jakie  czasami się w nas pojawiają.  Wartości tkwiące 

w starej  polskiej maksymie: „Bóg, honor, rodzina „  niech przyświecają wszystkim naszym 

działaniom.  Dużo zdrowia, wszystkiego najlepszego w 2014 roku „  

Ad.8. Przewodniczący Rady Gminy  - zakończył obrady XXXI zwyczajnej sesji Rady Gminy Przywidz.  

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała: G. Pożoga     



 

 


