
Protokół Nr XXXV/2014 

z obrad XXXV zwyczajnej sesji Rady Gminy Przywidz 

w dniu 7 maja 2014 r. 

 

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

Rady Gminy Przywidz, stwierdzając na podstawie listy obecności prawomocność obrad.   

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

Radni nieobecni: Marcin Galikowski i Jarosław Labuda 

Sesję rozpoczęto o godz. 15-tej a zakończono o godz. 15.40 w remizie OSP Przywidz.  

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 sprawach: 

a) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. 

b) zmiany budżetu Gminy Przywidz na 2014 rok. 

c) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Przywidz na lata 2014 – 2019. 

d) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy  Przywidz za 2013 rok. 

e) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Przywidzu za 

2013 rok. 

f) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej  w Przywidzu za 

2013 rok.  

g)  wyrażenia zgody na wydzierżawienie, wynajmowanie, użyczanie i oddawanie w 

użytkowanie gruntu na działce nr 186/2 w Przywidzu oraz pomieszczeń w budynku  

posadowionym na tej działce przy ul. Uhlenberga 10, stanowiących własność Gminy 

Przywidz.  

h) sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości 

położonych w obrębie ewidencyjnym  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: 



1) zdjęcie z porządku obrad  pkt 5g – podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie, wynajmowanie, użyczanie i oddawanie w użytkowanie gruntu na działce nr 

186/2 w Przywidzu oraz pomieszczeń w budynku posadowionym na tej działce przy ul. 

Uhlenberga 10, stanowiących własność gminy Przywidz. 

2) wniesienie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie podpisania porozumienia z 

Powiatem Gdańskim dotyczącego wspólnej realizacji zadania w zakresie kultury pod nazwą 

„Siedem Stron Powiatu – Przywidz 2014 „ 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej -  Eustachy Kalinowski – wnioskował o wprowadzenie do 

porządku obrad – sprawozdanie  Komisji Rewizyjnej  dot. rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy 

Przywidz  

Przewodniczący Rady Gminy -  uchwałę, którą wnosi Wójt proponuje się w pkt 5 i, następnie 

sprawozdanie komisji rewizyjnej rozpatrzymy przed punktem 6 porządku obrad.  W związku z tym 

głosujemy – kto jest za takim porządkiem obrad. 

Jednogłośnie ( 12 głosów „za”) przyjęto w/w porządek obrad z poprawkami. 

Ad.2b Przy  12 głosach „za” przyjęto protokół z ostatniej sesji Rady Gminy. 

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

międzysesyjnym. ( w zał.)  

Pytań nie wniesiono. 

Ad.4. Interpelacje radnych 

Nie wniesiono. 

Ad.5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawach: 

a) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego 

Przewodniczący Rady Gminy -  odczytał projekt uchwały w sprawie  wygaśnięcia mandatu radnego . 

Dodał, że Rada stwierdza wygaśnięcie mandatu radnego Pana Jana Kowalik w okręgu wyborczym Nr 5 

z powodu śmierci.  

Uwag nie wniesiono. 

Jednogłośnie podjęto w/w uchwałę. ( w zał. Uchwała Nr XXXV/241/2014). 

b) zmiany budżetu Gminy Przywidz na 2014 rok. 

P. Barbara Borowska – skarbnik gminy -  przedstawiła uzasadnienie do w/w projektu uchwały.  

Radni uwag nie wnieśli.  

Opinia Komisji gospodarczej do w/w była pozytywna 

Przewodniczący Rady Gminy -  odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Przywidz 

na 2014 rok.  



Przy 12 głosach „za”, przyjęto w/w uchwałę.( w zał. Uchwała Nr XXXV/242/2014) 

c) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Przywidz na lata 2014 – 2019. 

P. Barbara Borowska – skarbnik gminy -  przedstawiła uzasadnienie do w/w projektu uchwały.  

Radni uwag nie wnieśli.  

Opinia Komisji gospodarczej do w/w była pozytywna 

Przewodniczący Rady Gminy -  odczytał w/w projekt uchwały  

Przy 12 głosach „za”, radni przyjęli  uchwałę Nr XXXV/243/2014.( w zał.) 

d) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy  Przywidz za 2013 rok  

P. Barbara Borowska – skarbnik gminy -  przedstawiła uzasadnienie do w/w projektu uchwały.  

Radni uwag nie wnieśli.  

Opinia Komisji gospodarczej do w/w była pozytywna 

Przewodniczący Rady Gminy -  odczytał w/w projekt uchwały  

Przy 12 głosach „za”, radni przyjęli  uchwałę Nr XXXV/244/2014.( w zał.) 

e) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Przywidzu za 

2013 rok. 

P. Barbara Borowska – skarbnik gminy -  przedstawiła uzasadnienie do w/w projektu uchwały.  

Radni uwag nie wnieśli.  

Opinia Komisji gospodarczej do w/w była pozytywna 

Przewodniczący Rady Gminy -  odczytał w/w projekt uchwały  

Przy 12 głosach „za”, radni przyjęli  uchwałę Nr XXXV/245/2014.( w zał.) 

f) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej  w Przywidzu za 

2013 rok.  

P. Barbara Borowska – skarbnik gminy -  przedstawiła uzasadnienie do w/w projektu uchwały.  

Radni uwag nie wnieśli.  

Opinia Komisji gospodarczej do w/w była pozytywna 

Przewodniczący Rady Gminy -  odczytał w/w projekt uchwały  

Przy 12 głosach „za”, radni przyjęli  uchwałę Nr XXXV/246/2014.( w zał.) 

 



g) sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości 

położonych w obrębie ewidencyjnym  Przywidz.  

P. Dorota Adamska – Kierownik Referatu U.G. – przedstawiła uzasadnienie do w/w uchwały. 

Radni uwag nie wnieśli. 

Opinia Komisji gospodarczej była pozytywna 

Przewodniczący Rady Gminy – odczytał w/w uchwałę i zarządził głosowanie 

Przy 12 głosach  „za” , radni podjęli uchwałę Nr XXXV/247/2014.  

h) podpisania porozumienia z Powiatem Gdańskim dotyczącego wspólnej realizacji zadania 

w zakresie kultury pod nazwą „Siedem Stron Powiatu – Przywidz 2014”  

Przewodniczący Rady Gminy -  odczytał w/w projekt uchwały i zarządził głosowanie. 

Uwag nie wniesiono 

Jednogłośnie przyjęto w/w uchwałę. ( w zał. Uchwała Nr XXXV/248/2014).  

6.Przewodniczący Komisji Rewizyjnej -   na wniosek Przewodniczącego Rady Gminy, poparty przez 

Radę Gminy,  komisja rewizyjna rozpatrzyła skargę  na Wójta Gminy Przywidz. Odczytał protokół 

komisji rewizyjnej  z dnia 15.04.2014 r. ( w zał.) Dodał, że w dniu 5 lutego 2014 r.  z Urzędu Gminy 

była przeprowadzona kontrola i też nie stwierdzono przeciekania szamba na drogę.  Sprawdzano 

również ilość wywożonych ścieków do oczyszczalni  

Przewodniczący Rady Gminy -  wniosek Komisji rewizyjnej jest o odrzucenie skargi na Wójta Gminy . 

W związku z wnioskiem Komisji Rewizyjnej przystępujemy do głosowania nad odrzuceniem skargi, 

która wpłynęła do Rady Gminy.  

Za odrzuceniem skargi było 12 radnych, przeciw-0, wstrzymujących – 0. 

7. Zapytania i wnioski mieszkańców Gminy Przywidz. 

Pan Dariusz Kowalski -  właściciel działki w Piekle Górnym -  zapytał czy nadal  głosowanie nad 

uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów geodezyjnych: Piekło Górne, 

Borowina i Kierzkowo  odłożone jest do momentu zmiany ustawy o odnawialnych źródłach energii?  

P. Dorota Adamska – Wójt Gminy  skierował pismo  do Rady Gminy w sprawie ujęcia w porządku sesji 

uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

fragmentów obrębów geodezyjnych Piekło Górne, Borowina i Kierzkowo. 

Wójt Gminy -  na dzisiejszą sesję nie. W dniu dzisiejszym pismo skierowane.  

Przewodniczący Rady Gminy -  jeśli wpłynie wniosek to na następnej sesji będzie  rozpatrywany.  

Pan Kowalski -  zmiany do studium były uchwalane w 2010 roku . Czy była wówczas  poprawna forma 

głosowania nad uchwałą? 



Wójt Gminy -  w tym czasie Rada Gminy była jednoosobowa.  Plan był procedowany w 2008 roku i 

plany są opiniowane przez biuro Wojewody, które pozytywnie oceniło zmiany do studium.  

8. Wnioski i oświadczenia radnych. 

Nie zgłoszono. 

9. Zakończenie obrad. 

Przewodniczący Rady Gminy -  zakończył obrady XXXV zwyczajnej sesji Rady Gminy Przywidz. 

 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała: G. Pożoga  

 

 


