
Protokół Nr XXXVII/2014 

z obrad XXXVII sesji Rady Gminy Przywidz 

w dniu 20 sierpnia 2014 r.  

Obradom przewodniczył Pan Feliks Mikulski – Przewodniczący Rady Gminy. Przywitał radnych, 

sołtysów, Wójta Gminy wraz z pracownikami Urzędu, radnych powiatowych, księdza proboszcza, 

przedstawiciela Starostwa Powiatowego oraz mieszkańców Gminy Przywidz. 

Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad. Na sali znajduje się 11 radnych, co 

stanowi kworum do podejmowania uchwał.  Radni nieobecni:  Marcin  Galikowski, Barbara Talaśka i 

Maria Ścibek.  

Sesję rozpoczęto o godz. 15-tej w pensjonacie Zielona Brama w Przywidzu, a zakończono o godz. 

15.40.  

Przewodniczący Rady Gminy -  przedstawił porządek obrad 

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

sprawie podziału Gminy Przywidz na okręgi wyborcze.  

b) zmiany w budżecie Gminy Przywidz na 2014 rok 

c) zmiany realizacji zadania w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Miłowo. 

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  punktu - rozpatrzenie projektu 

uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Przywidz  do złożenia wniosku o dofinansowanie w 

ramach Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł 

energii” Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 dla projektu 

pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Przywidz.”  

Przewodniczący Rady Gminy – poddał pod głosowanie w/w porządek obrad wraz z wnioskiem Wójta. 

Radni przy 11 głosach „za” przyjęli w/w porządek obrad. 

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



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

międzysesyjnym  ( w zał.) 

 Głos zabrał Pan Jerzy Świs – Naczelnik Wydziału Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Pruszczu 

Gdańskim, który poinformował, że  schetynówkę na terenie gminy Przywidz zakończono. W tej chwili 

trwa przebudowa mostu w Przywidzu, który będzie miał nośność 40 ton .  Termin zakończenia prac – 

koniec września, ale pojawiły się problemy z Energą i ten termin może się trochę przesunąć.  W 

ramach prac uzupełniających będziemy wykonywać drogę Borowina – Guzy, poszerzenie drogi oraz  

naprawa drogi na odcinku 350 m Jodłowno -Roztoka.  Na początku października składamy wnioski do 

schetynówki  i  chcemy zaproponować dokończenie drogi Klonowo Dolne – Przywidz lub część drogi 

Jodłowno – Roztoka. 

Pytań nie zgłoszono. 

Ad.4. Interpelacje radnych. 

Pytań nie zgłoszono. 

Ad.5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawach: 

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

sprawie podziału Gminy Przywidz na okręgi wyborcze.  

Przewodniczący Rady Gminy -  wpłynęły 2 projekty uchwał przygotowane przez Wójta Gminy a drugi 

przez radnych.  

P. Grażyna Kłęk – sekretarz gminy -  odczytała uzasadnienie do w/w uchwały. ( w zał.) 

Radny Roman Kosater -   przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały sporządzonej przez radnych. 

Proponuje się,   aby do okręgu nr 3 dopisać część sołectwa Pomlewo, a z granic okręgu nr 7 wykreślić 

część sołectwa Pomlewo.  

Radca prawny -  wnioskodawcą projektu uchwały może być tylko wójt  i bezpiecznie byłoby 

rozpatrywać projekt uchwały Wójta.  

Wójt Gminy -  pojawiają się różne głosy, że zabieram komuś radnego, okręgi tworzymy tak jak nam 

pasuje. Tu jest rola radnych, aby to zaakceptować lub wnieść poprawki do projektu uchwały.  

Radny Teodor Formela -  prosił o przedstawienie opinii do projektu uchwały, którą wnieśli 5 radnych.  

Radca prawny -  projekt tej uchwały niezgodny jest  z Kodeksem  wyborczym.  Wnioskodawcą 

uchwały jest tylko Wójt i nad taką uchwałą powinni radni pracować.  Co do zasady nie powinno się 

tworzyć okręgów wyborczych składających się z jednostki pomocniczej gminy i części innej jednostki 

pomocniczej. Nie można przy okazji zmiany okręgów wynikających z liczby mieszkańców, zmieniać 

okręgów w całej gminie.  Okręgi powinny być względnie stałe i  które wynikają ze zmian normy 

przedstawicielstwa.  Nie wolno dzielić sołectw  i zmieniać sołectw poza wyjątkami wynikającymi z 

ustawy.  

Przewodniczący komisji gospodarczej – Teodor Formela -  w związku z opinią radcy prawnego , 

komisje Rady nie rozpatrywały projektu uchwały przygotowanego przez 5 radnych, tylko 



rozpatrywała projekt uchwały przygotowany przez Wójta i opinia komisji jest pozytywna do tego 

projektu uchwały. 

Przewodniczący Rady Gminy -  przystępujemy  do  głosowania  nad uchwałą  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.  Kto jest za przyjęciem uchwały, która została przygotowana przez 

Wójta Gminy ? 

Głosowanie 

Za – 7 głosów,    przeciw – 2 głosy ,      wstrzymujące – 2 głosy 

W wyniku głosowania Rada Gminy Przywidz przyjęła  w/w uchwałę. ( uchwała Nr XXXVII/258/2014 ) 

b) zmiany w budżecie Gminy Przywidz na 2014 rok 

P. Barbara Borowska – Skarbnik Gminy -  przedstawiła uzasadnienie zmian w planie budżetu. ( w zał.) 

Pytań nie było.  

Opinia komisji gospodarczej i komisji społecznej, oświaty i sportu była pozytywna. 

Przewodniczący Rady Gminy -  odczytał projekt w/w uchwały i poddał ją pod głosowanie . 

Przy 11 głosach „za”, radni podjęli w/w uchwałę. ( w zał. Uchwała Nr XXXVII/ 259/2014) . 

c) zmiany realizacji zadania w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Miłowo. 

P. Barbara Borowska – Skarbnik Gminy -  przedstawiła uzasadnienie zmian w planie budżetu. ( w zał.) 

Pytań nie było.  

Opinia komisji gospodarczej i komisji społecznej, oświaty i sportu była pozytywna. 

Przewodniczący Rady Gminy -  odczytał projekt w/w uchwały i poddał ją pod głosowanie . 

Przy 11 głosach „za”, radni podjęli w/w uchwałę. ( w zał. Uchwała Nr XXXVII/ 260/2014) . 

d) w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Przywidz  do złożenia wniosku o dofinansowanie 

w ramach Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie 

odnawialnych źródeł energii” Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego 2009-2014 dla projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności 

publicznej w Gminie Przywidz.”  

Wójt Gminy -  odczytał uzasadnienie do w/w projektu uchwały.  

Pytań nie zgłoszono. 

Opinia komisji była pozytywna 

Przewodniczący Rady Gminy -  odczytał projekt w/w uchwały i poddał ją pod głosowanie . 

Przy 11 głosach „za”, radni podjęli w/w uchwałę. ( w zał. Uchwała Nr XXXVII/ 261/2014) . 



 

 

Ad.6.  Zapytania i wnioski mieszkańców Gminy Przywidz. 

P. Kazimierz Grzenkowski -  sołtys Pomlewa – wnioskował aby dzieci z Huty Dolnej były zabierane  

przez autobus szkolny do Przywidza.  

P. Zukowski – mieszkaniec gminy-   na jakim etapie jest   referendum gminne? Czy ewentualnie jest  

jakiś wgląd do pytań? 

Radca prawny-   jesteśmy na etapie wyjaśniania  z Komisarzem Wyborczym . Rada, aby przeprowadzić 

referendum powinna uchwalić uchwałę, przed 50 dni przed przeprowadzeniem  referendum . Gdyby 

taka inicjatywa była, to powinna być podjęta w połowie września, gdyż wybory samorządowe są 16 

listopada .  

Przewodniczący Rady Gminy -  kiedy zostało wysłane zapytanie do Komisarza?  

Radca prawny -  tydzień temu, zostało wysłane zapytanie drogę mail-ową.  

P. Wiesław Spisak – sołtys Starej Huty -  uważa, że podział gminy na okręgi jest niesprawiedliwy dla 

sołectwa Stara Huta i Częstocina.  Sołectwo zostało pozbawione wprowadzenia przedstawicieli do 

władz.  Aby to naprawić należałoby dostosować sołectwa do wielkości okręgów.  Rozwiązanie tego 

problemu będzie dla przyszłej Rady.  Przekazał swoje przemyślenia – przebywał w miejscowości 

Skorzewo, gdzie była piękna hala sportowa i nic się nie działo w tej hali.  Czy nasi radni mają  

świadomość tego, że nasza hala może też stać pusta? Czy nasze pieniądze nie będą rzucone w błoto? 

Stoi pusty obiekt w Starej Hucie po b. sklepie. Czy można ten obiekt przekazać młodzieży.  

Wójt Gminy – budynek ma właściciela  i do niego należy się zwracać.  Być może fundacja wypożyczy 1 

pomieszczenie.  

Ad.7. Wnioski i oświadczenia radnych. 

Nie zgłoszono. 

Ad.8. Zakończenie obrad. 

Przewodniczący Rady  Gminy -  zakończył obrady XXXVII sesji Rady Gminy Przywidz. 

 

Protokołowała: Gabriela Pożoga  

 


