
Protokół Nr XXXIX/2014 

z obrad XXXIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Przywidz 

w dniu 7 listopada 2014 r.  

Obrady XXXIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Przywidz otworzył Pan Feliks Mikulski – 

Przewodniczący Rady Gminy. Przywitał radnych, wójta gminy z pracownikami Urzędu, 

radnych powiatowych, sołtysów i mieszkańców gminy. 

Lista obecności w załączeniu. Wszyscy radni byli obecni.  

Sesję rozpoczęto o godz. 14-tej a zakończono 14.50  w Gminnym Ośrodku Kultury w 

Przywidzu. 

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. Informacja  dot. analizy oświadczeń majątkowych  za 2013 rok – referuje Wójt Gminy                

i Przewodniczący Rady Gminy . 

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawach: 

a) przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Przywidz. 

b) zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy 

Przywidz dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego 

prowadzonych przez podmioty niepubliczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości 

ich wykorzystywania. 

c) zmiany budżetu Gminy Przywidz na 2014 rok. 

d) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Przywidz na lata 2014 – 2020. 

e) zmiany realizacji zadania w ramach funduszu sołeckiego  na rok budżetowy 2014               

w sołectwie  Borowina. 

f) zmiany realizacji zadania w ramach funduszu sołeckiego  na rok budżetowy 2014              

w sołectwie  Olszanka 

g) zmiany realizacji zadania w ramach funduszu sołeckiego  na rok budżetowy 2014              

w sołectwie  Sucha Huta. 

h) zatwierdzenia taryf za pobór wody z wodociągów gminnych oraz za odprowadzanie 

ścieków do urządzeń gminnych. 

i) określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych oraz zasad ustalania, poboru i 

inkasa opłat lokalnych obowiązujących w 2015 r na terenie Gminy Przywidz obniżenia 

średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego w 2015 r. na 

terenie Gminy Przywidz.  

j) obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej  do obliczania podatku leśnego 

na 2015 r. na terenie Gminy Przywidz.  

g)   rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przywidzu. 

h)   rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Przywidz. 

i)    rozpatrzenia skargi na pracę Szkoły Podstawowej w Pomlewie. 



j)    rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pomlewie. 

7. Zapytania i wnioski mieszkańców Gminy Przywidz. 

8. Wnioski i oświadczenia radnych. 

9. Zakończenie obrad. 

Zapytał – czy są uwagi do w/w porządku obrad? 

Wójt Gminy -  wnioskował o wprowadzenie 2 projektów uchwał: tj. 1) uchwała w sprawie 

udzielenia Powiatowi Gdańskiemu pomocy finansowej na utrzymanie portalu mapowego SIP- 

e-mapa w latach 2015-2017, 2) w sprawie sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład 

gminnego zasobu nieruchomości położonych w obrębie Marszewska Góra.  

W wyniku jawnego głosowania radni przyjęli w/w porządek obrad wraz z wniesionymi 

poprawkami.  

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

Ad.3. Wójt Gminy -  przedstawił informację z działalności i realizacji uchwał w okresie 

międzysesyjnym. ( w zał.) 

Ad.4. Informacje dot. analizy oświadczeń majątkowych przedstawiali kolejno: Wójta Gminy i 

Przewodniczący Rady Gminy.  

Ad.5. Interpelacje radnych 

Nie zgłoszono. 

 

Ad.6   - Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach: 
1) przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Przywidz. 

P. D. Adamska -  przedstawiła uzasadnienie do w/w uchwały.  

Uwag radni nie wnieśli. 

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

Przewodniczący Rady  Gminy – odczytał projekt w/w uchwały i poddał pod głosowanie 

Przy 11 głosach „za”, 2 „wstrzymujących i 1 przeciw, radni podjęli w/w uchwałę. ( w zał. 

Uchwała Nr XXXIX/ 274/2014 ) 

 

2) zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu 

Gminy Przywidz dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania 

przedszkolnego pro i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.  

Uwag nie zgłoszono. 

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 14 głosach „za” radni podjęli w/w uchwałę. ( w zał. Uchwała Nr XXXIX/275/2014) . 

 

3) 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 14  głosach „za”, przyjęto w/w uchwałę.( w zał. Uchwała Nr XXXIX/276/2014)  
4) projekt uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie uchwalenia WPF 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 i Komisji Oświaty, Społecznej i Sportu do w/w uchwały była 

pozytywna 

Przewodniczący Rady Gminy -  odczytał projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

uchwalenia WPF Gminy Przywidz na lata 2014-2019 i zarządził głosowanie. 

Przy 14  głosach „za”, przyjęto w/w uchwałę.( w zał. Uchwała Nr XXXIX/277/2014)  

 

5) zmiany realizacji zadania w ramach funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2014 w 

sołectwie Borowina  

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

uchwały.  

Radni uwag nie wnieśli.  

Opinia Komisji Społecznej, Oświaty i Sportu  oraz Komisji Gospodarczej do w/w projektu 

uchwały  była pozytywna. 

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

Przy 14  głosach „za”,  radni przyjęli  uchwałę Nr XXXIX/278/2014.( w zał.) 

6) ) zmiany realizacji zadania w ramach funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2014 w 

sołectwie Olszanka  

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

uchwały.  

Radni uwag nie wnieśli.  

Opinia Komisji Społecznej, Oświaty i Sportu  oraz Komisji Gospodarczej do w/w projektu 

uchwały  była pozytywna. 

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

Przy 14  głosach „za”,  radni przyjęli  uchwałę Nr XXXIX/279/2014.( w zał.) 

5) zmiany realizacji zadania w ramach funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2014 w 

sołectwie Sucha Huta . 

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

uchwały.  

Radni uwag nie wnieśli.  

Opinia Komisji Społecznej, Oświaty i Sportu  oraz Komisji Gospodarczej do w/w projektu 

uchwały  była pozytywna. 

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

Przy 14  głosach „za”,   radni przyjęli  uchwałę Nr XXXIX/280/2014.( w zał.) 

6) zatwierdzenia taryf za pobór wody z wodociągów gminnych oraz za odprowadzenie 

ścieków do urządzeń gminnych.  

Pytań nie zgłoszono. 

P. Jerzy Jusiak – przedstawił uzasadnienie do w/w uchwały.  

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 14 głosach „za”, radni podjęli w/w uchwałę. (w zał. Uchwała Nr XXXIX/281/2014) 

 

7) określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych obowiązujących w 2015 r. na 

terenie Gminy Przywidz.  

P. Barbara Borowska  – odczytała  uzasadnienie do w/w projektu uchwały. 

Pytań nie zgłoszono. 

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

Przewodniczący Rady Gminy – odczytał projekt w/w uchwały 



Przy 14 głosach „za”, radni podjęli w/w uchwałę. (w zał. Uchwała Nr XXXIX/282/2014) 

8) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego w 2015 r. 

na terenie Gminy Przywidz.  

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

Pytań nie zgłoszono. 

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

Przewodniczący Rady Gminy – odczytał projekt w/w uchwały  

Głosowanie: jednogłośnie radni przyjęli w/w uchwałę.  

W wyniku głosowania Rada Gminy Przywidz przyjęła w/w uchwałę. (w zał. Uchwała Nr 

XXXIX/283/ 2014) 

9) obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczania podatku leśnego na 

2015 r. na terenie Gminy Przywidz.  

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

Pytań nie zgłoszono. 

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

Przewodniczący Rady Gminy – odczytał projekt w/w uchwały  

Głosowanie: jednogłośnie radni przyjęli w/w uchwałę.  

W wyniku głosowania Rada Gminy Przywidz przyjęła w/w uchwałę. (w zał. Uchwała Nr 

XXXIX/284/ 2014) 

10)  w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika GOPS w Przywidzu. 

P. F. Mikulski -  odczytał uzasadnienie do w/w projektu uchwały  

Pytań nie zgłoszono. 

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

Przewodniczący Rady Gminy -  odczytał uchwałę i zarządził głosowanie 

Przy 14 głosach „za” radni podjęli uchwałę Nr XXXIX/285/2014. ( w zał.)  

11) w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Przywidz. 

P. F. Mikulski -  odczytał uzasadnienie do w/w projektu uchwały  

Pytań nie zgłoszono. 

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

Przewodniczący Rady Gminy -  odczytał uchwałę i zarządził głosowanie 

Przy 12 głosach „za” i 2 głosach „wstrzymujących” , radni podjęli uchwałę Nr 

XXXIX/286/2014. ( w zał.)  

12) w sprawie rozpatrzenia skargi  na pracę szkoły podstawowej w Pomlewie. 

P. F. Mikulski -  odczytał uzasadnienie do w/w projektu uchwały  

Pytań nie zgłoszono. 

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

Przewodniczący Rady Gminy -  odczytał uchwałę i zarządził głosowanie 

Przy 9 głosach „za”, 3 „przeciw” i 2 „wstrzymujących”  radni podjęli uchwałę Nr 

XXXIX/287/2014. ( w zał.)  

13) w sprawie rozpatrzenia skargi  na Dyrektora Szkoły Podstawowej   w Pomlewie. 

P. F. Mikulski -  odczytał uzasadnienie do w/w projektu uchwały  

Pytań nie zgłoszono. 

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

Przewodniczący Rady Gminy -  odczytał uchwałę i zarządził głosowanie 

Przy 10 głosach „za”, 2 „wstrzymujących się” i 2 „przeciw”  radni podjęli uchwałę Nr 

XXXIX/288/2014. ( w zał.)  

 

14) udzielenia Powiatowi Gdańskiemu pomocy finansowej na utrzymanie portalu mapowego 

SIP e-mapa w latach 2015-2017 

P. Dorota Adamska -  odczytała uzasadnienie do w/w projektu uchwały. 



Pytań nie zgłoszono. 

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

Przewodniczący Rady Gminy – odczytał projekt w/w uchwały  

Głosowanie: jednogłośnie radni przyjęli w/w uchwałę.  

W wyniku głosowania Rada Gminy Przywidz przyjęła uchwałę. (w zał. Uchwała Nr 

XXXIX/289/ 2014) 

15) w sprawie sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu 

nieruchomości położonych w obrębie Marszewska Góra.  

Radna Maria Ścibek -  w jakiej cenie są  grunty? 

P.D. Adamska -  nie ma jeszcze wyceny. 

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

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

Radni jednogłośnie przyjęli w/w uchwałę. ( w zał. Uchwała Nr XXXIX/290/2014). 

 

Ad.7. Zapytania i wnioski mieszkańców Gminy. 

P. Bożena Mielewczyk – radna Powiatu Gdańskiego -  podziękowała za dotychczasową 

współpracę. W przyszłej kadencji – życzyła jeszcze bardziej udanej  współpracy i jeszcze 

większych inwestycji.  

 

Ad.8. Wnioski i zapytania radnych.  

Radny Teodor Formela -  podziękował wszystkim za współpracę w minionej kadencji. 

 

Ad.9. Przewodniczący Rady Gminy -  zakończył obrady XXXIX zwyczajnej sesji Rady 

Gminy Przywidz.  

 

Protokołowała: G. Pożoga  


