
Protokół  Nr XXXIV/2014 

z obrad XXXIV zwyczajnej sesji Rady Gminy Przywidz 

w dniu 7 kwietnia 2014 r. 

 

Obrady XXXIV zwyczajnej sesji Rady Gminy Przywidz otworzył Pan Feliks Mikulski – Przewodniczący 

Rady Gminy , stwierdzając na podstawie listy obecności prawomocność  obrad.  

Na sali znajduje się 12 radnych, co stanowi kworum do podejmowania uchwal.  

Radni nieobecni: Marcin Galikowski i Józef Kaźmierczak  

Sesje rozpoczęto o godz. 14-tej w remizie OSP Przywidz a zakończono o godz. 14.35.   

Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił porządek obrad: 

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 uchwały w sprawie: zmiany budżetu  Gminy Przywidz na 2014 rok. 

6. Zapytania i wnioski mieszkańców Gminy Przywidz. 

7. Wnioski i oświadczenia radnych. 

8. Zakończenie obrad. 

Zapytał, czy są uwagi do w/w porządku obrad. 

Wójt Gminy -  wnioskował o wniesienie do porządku obrad projektu  uchwały w sprawie wyrażenia 

opinii o zamiarze połączenia Gminy Przywidz oraz Gminy Trąbki Wielkie w celu  utworzenia okręgu 

wyborczego dla przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatu Gdańskiego. 

Pan Feliks Mikulski -  - poddał pod głosowanie  w/w porządek obrad wraz z zgłoszoną poprawką. 

Jednogłośnie  przyjęto w/w porządek obrad. 

Ad.3. Pan Marek Zimakowski – Wójt Gminy -  przedstawił informację z działalności i realizacji 

podjętych uchwał w okresie międzysesyjnym. ( w zał.) 

Pytań nie zgłoszono. 

Ad.4. Interpelacje radnych. 

Radny Eustachy Kalinowski -  -  solary w szkole na ul. Cisowej nie grzeją. Czy podjęto już jakieś 

działania  w kierunku wyeliminowania niedogodności. ? Kto jest odpowiedzialny za ten stan rzeczy? 

Podobno zakupiono bojler elektryczny, aby podgrzewać wodę. Nie wykorzystuje się nawet pieca do 



podgrzewania wody. Pieniądze są marnotrawione  na energię elektryczną. Prosi o pisemne 

wyjaśnienie tej sprawy. 

Wójt Gminy -  jeśli chodzi o solary, to powinny działać i podgrzewać wodę.  Szkoły są przekazane w 

zarząd dyrektorom szkół.  Dyrekcja szkoły ponosi konsekwencje za sprawność tych urządzeń.   

Pierwszym sygnałem było to, że solary podgrzewały tylko wodę w umywalce w kotłowni.  Wszelkie 

działania  w budynkach szkoły należą do dyrektora.  Zgłosiliśmy informację do p. dyrektor i będziemy 

kontrolować realizację tego działania.  

Radny E. Kalinowski -  nie małe pieniądze poszły na solary z budżetu gminy i dyrektor podlega 

Wójtowi, który kontroluje jego działania.  

Innych pytań  nie było. 

Ad.5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach: 

a) Zmiany budżetu Gminy Przywidz na 2014 rok. 

P. Barbara Borowska – zmiany budżetu polegają na zwiększeniu wydatków o kwotę 437.000 zł  z 

przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Przywidzu. Środki z budżetu będą przekazane w formie dotacji  celowej dla OSP Przywidz.  W związku 

ze zmianą wydatków zwiększamy deficyt budżetu o kwotę 437.000 zł  

Radny Sławomir Plichta -  pytał o opinię komisji gospodarczej w tej sprawie. 

Przewodniczący komisji gospodarczej -  projekt zmian w budżecie był analizowany na posiedzeniu 

komisji i otrzymał opinie pozytywną.  

Radny Sławomir Plichta -  mieliśmy taką sytuacje, że przekazaliśmy strażakom auto, które następnie 

zostało przez nich sprzedane. Myślę, że teraz będzie w inny sposób zabezpieczone, aby strażacy nie 

mogli sprzedać bez wiedzy Gminy. Sprawa nie jest do końca wyjaśniona.  

Skarbnik Gminy – auto będzie własnością OSP.  

Radny J. Kulaszewicz -  czy będą jakieś warunki, zobowiązania przy przekazaniu auta? 

Radny E. Kalinowski -  zainteresowanie strażaków  OSP Przywidz jest  niewielkie.  Nikt  nie przyszedł 

ani na komisję ani na sesję Rady. Do pożaru jedzie tylko 1 osoba.  

Przewodniczący Rady Gminy -  samochodu  nie kupujemy tylko dla strażaków,  auto ma służyć całemu 

społeczeństwu.  Następnie odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Przywidz na 

2014 rok i poddał projekt uchwały pod głosowanie 

Przy 10 głosach „za” , 1 „przeciw” i 1 „wstrzymujący”, radni przyjęli w/w uchwałę. ( w zał. Uchwała Nr 

XXXIV/ 239/2014) 

b) W sprawie wyrażenia opinii o zamiarze połączenia Gminy Przywidz oraz Gminy Trąbki Wielkie 

w celu utworzenia  okręgu wyborczego dla przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatu 

Gdańskiego.  

Przewodniczący Rady Gminy -  odczytał w/w projekt uchwały. 



Uwag nie wniesiono. 

Glosowanie 

Jednogłośnie radni przyjęli  w/w uchwałę. ( w zał. Uchwała Nr XXXIV/240/2014 )  

Ad.6. Zapytanie i wnioski mieszkańców Gminy.  

P. Maria Ścibek -  nasz teren obsługuje weterynarz p. Kowalczyk z Kolbud. Często się zdarza, że 

weterynarz z Trąbek Wielkich wchodzi na nasz teren również.  

K. Grzenkowski -  co robi się dla szkoły Podstawowej w Pomlewie ? 

Na lampę w Pomlewie czekamy 3 lata 

P. D. Czaiński -  koszt budowy lampy na ul. Szkolnej jest wysoki. Bardziej opłaca się zainwestować w 

lampę solarną. 

P. K. Grzenkowski -  z funduszu sołeckiego przeznaczono na lampę 2,5 tys. zł. Co z tymi pieniędzmi? 

Wójt Gminy -  jeśli chodzi o szkołę, to przedstawiłem radnemu koncepcję rozbudowy szkoły. Po 

budowie hali sportowej w Przywidzu  będziemy rozbudowywać szkołę w Pomlewie. 

P. K. Grzenkowski -  można przygotowywać już dokumenty w sprawie rozbudowy. To też bardzo 

długo trwa.  

Wójt Gminy -  pod kątem dofinansowań z Unii będziemy przygotowywać  projekty, jak pojawią się 

środki zaraz będziemy  działać. W nowej perspektywie środki unijne będą przeznaczone min. na 

budowę kanalizy. Środki na budowę szkół były dużo wcześniej. Gminy skorzystały z tego i budowały 

szkoły od podstaw. U nas widać jaka jest skala zaniedbań.  

P. K. Grzenkowski -  w tej chwili szkoła w Pomlewie jest za mała.  

P. D. Flis – w szkole w Trzepowie nic też się nie dzieje. Nie ma sali gimnastycznej. Brakuje szatni w 

szkole, dzieci ćwiczą na holu. 

Wójt Gminy -  jeśli ktoś zarządza budżetem to planuje działania wcześniej. Hala sportowa w 

Trzepowie była wcześniej planowana  i  sprawa była omawiana na jednej z wcześniejszych sesji. Jeśli 

chodzi o szkołę, to coś się pojawiło: nowe szatnie, nowe toalety. Także proszę nie mówić, że tam nic 

się nie dzieje. Jest hala komputerowa przebudowana,  plac zabaw jest przy szkole, stołówka 

przywrócona. Z dnia na dzień hali się nie wybuduje. Pilniejszą sprawą jest  budowa obiektu 

sportowego z salami dydaktycznymi w Pomlewie, bo ta szkoła się rozrasta.  

P. D. Flis – od wielu lat zgłasza problem braku wody w kierunku  Trzepowskich  Gór .  

Wójt Gminy -  dziwię się, że ktoś mieszka i nie pobudował studni. Pani wie, że poczyniliśmy pewne 

działania, nawet to, że zbieraliśmy deklarację od mieszkańców – kto chce się podłączyć. Chodzi o 

płatności za podłączenie do wody. Padały takie wypowiedzi:’ jak mi wodę doprowadzicie do domu, to 

może się podłączę”. Rada wcześniej obradowała nad wnioskiem mieszkańców , którzy zadali pytanie 

– czy będzie dofinansowanie do budowy studni? Jeśli Rada wyrazi swoje stanowisko- to będziemy  



mogli dofinansowywać budowę studni.  Będzie to temat otwarty dla każdego, kto będzie chciał mieć 

wodę.  

P. D. Flis -  w takim razie  - czy osoby, które nie maja studni i chcieliby budować to otrzymają takie 

dofinansowanie? 

Wójt Gminy -  wg. naszych rozeznań, nie ma takiego zainteresowania. Temat pojawia się często na 

zebraniach sołeckich.  

Właściciel działki w Piekle Górnym -  jakie są plany przyszłościowe co do lokalizacji siłowni 

wiatrowych? Czy nadal Państwo zamierzacie mimo   naszych protestów lokalizować elektrownie 

wiatrowe w Piekle Górnym?  

Wójt Gminy -  nie było Pana na konsultacjach w Piekle Górnym i na tamten czas nie było żadnych 

protestów. Dlatego Rada podjęła  temat procedowania planu miejscowego  dla lokalizacji elektrowni 

wiatrowych.  Lokalizacja wynikała ze  studium i  badania jakie zostały przeprowadzone na etapie 

przygotowywania planu  dla Piekła Górnego wskazują,  że tam można  zlokalizować  nie więcej jak 5 

wiatraków.  Są dyskusje  na temat lokalizacji siłowni wiatrowych.  Rada zawiesiła procedurę planu 

zagospodarowania przestrzennego dla Piekła Górnego.  Komisja Gospodarcza przeprowadziła wizje 

lokalną w Piekle Górnym. Nie znam wyników. Przygotowywany jest wyjazd na miejsce gdzie są 

siłownie wiatrowe.  

Mieszkaniec  Piekła Górnego  - w tej chwili   odległość  siłowni wiatrowych od domów nie może być 

mniejsza niż 300 m.  

Przewodniczący Rady Gminy -  w tej chwili  wiatraków nie będziemy lokalizować, ale  lokalizacja 

będzie zgodna z prawem .  

Mieszkaniec Piekła Górnego -  czy Państwo będziecie czekali na zmianę ustawy ? 

Przewodniczący Rady Gminy -  obawiam się, że jesteśmy zobowiązani wcześniej zająć  się planem.  

Ad.7. wnioski i oświadczenia radnych. 

Radny E. Kalinowski -  wniosek sołtysa z Pomlewa sprowokował mnie do zajęcia stanowiska . 

Upomina się Pan o pieniądze na szkołę w Pomlewie. Komisja rewizyjna przeprowadzała kontrolę i 

stwierdziła, że należy szkołę rozbudować. Znaleźliśmy w budżecie 80 tys. zł , które można by 

przekazać na poprawienie, chociaż tymczasowe warunki nauczania . Jednak wniosek radnego R. Deji 

nie znalazł poparcia, a min. powiem, że Pan radny wasz był „przeciw”.  

Radny S. Plichta -  nie wracajmy do dawnych tematów.  

Ad.8. Przewodniczący Rady Gminy – zakończył obrady XXXIV zwyczajnej sesji Rady Gminy Przywidz.  

 

Protokołowała : G. Pożoga  

 

 



 

 


