
 

 

RO.0002.5.2015 
Protokół nr V/15 

z sesji Rady Gminy Stare Pole 
z dnia 30 stycznia 2015 r.  

 
 
 
Proponowany porządek posiedzenia: 
 
1. Otwarcie sesji i powitanie zebranych. 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Wybór Sekretarza Obrad. 
4. Wystąpienia sołtysów. 
5. Wolne wnioski i zapytania. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz 

zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania  tych napojów na terenie Gminy Stare Pole.  
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.  
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-

2017.  
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy.  
10. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania. 
11. Komunikaty. 
12. Zatwierdzenie protokołu nr IV/14 z sesji Rady Gminy z dnia 29  grudnia  2014 r. 
13. Zamknięcie sesji Rady Gminy. 

 
Ad.1.  O godz.  1520  Przewodniczący  Rady  otworzył  V sesję Rady Gminy. Przywitał wszystkich 

obecnych. 
 

Ad.2. Na podstawie listy obecności stwierdził, iż sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał. 
Ustawowy skład rady – 15 
Obecnych – 14 
Nieobecny  radny: M.Iwaniuk. 

 
Ad.3. Na sekretarza obrad wybrano jednogłośnie Panią Katarzynę Jurkowską.   

Za jej kandydaturą głosowało 14 radnych.  
 
Ad.4. W wystąpieniach sołtysów nikt nie zabrał głosu. 
 
Ad.5. Radny M.Słowik poruszył problem doświetlenia gminy. Powiedział że na ostatniej sesji 

poruszył problem niedoświetlenia w naszej gminie, na dzisiaj każdy miał zastanowić się i 
wskazać miejsca do doświetlenia. Zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Rozwoju 
Gospodarczego i Rolnictwa Pana Wojciecha Richerta  o wspólne komisyjne  przenalizowanie 
miejsc niedoświetlonych. Wskazał  punkty do doświetlenia, w okolicy swojego miejsca 
zamieszkania, mianowicie: Szlagnowo – na słupie koło Pani Tabor, w Kikojtach przy drodze 
gminnej prowadzącej do Państwa Tabor i Franciszka Starczewskiego, w Szaleńcu doświetlić 
zabytkowy cmentarz.  

 
Ad.6. Głos zabrał Zastępca Wójta Pan Jerzy Skonieczny. Zmiany do uchwały  w sprawie liczby 

punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu zakładają zmniejszenie 
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liczby punktów poza miejscem sprzedaży z 15 na 13 natomiast w miejscu sprzedaży z 7 na 4. 
Powyższa zmiana podyktowana jest realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania 
alkoholizmowi, wynikających z art. 2 ust.1 oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.  
Ponadto treść art. 12 ust. 3 stanowi, iż „w miejscowościach, w których rozmieszczone są 
jednostki wojskowe, liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do 
spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz usytuowanie miejsc 
sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych są ustalane przez  radę gminy po 
zasięgnięciu opinii właściwych dowódców garnizonów”. W związku z powyższym projekt 
uchwały został przekazany do zaopiniowania przez Dowódcę 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego 
w Malborku. Uzyskano pozytywną opinię, wobec czego prosi się radnych o podjęcie  uchwały. 
Projekt uchwały został omówiony  na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady.  
Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag ani zapytań.  
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy  Pan Jarosław Szturmowski.  
Uchwała Nr V/17/2015 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych 
oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania  tych napojów na terenie Gminy Stare 
Pole została podjęta  jednogłośnie.  
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych 
Uchwała stanowi załącznik Nr 1 do protokołu. 

 
Ad.7. Głos zabrała Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Gabriela Żurawska. 

Powiedziała, że zgodnie z ustawą z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi prowadzenie działań związanych z profilaktyką i 
rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii  należy do 
zadań własnych gminy. Realizacja zadań w tym zakresie odbywa się na podstawie Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu 
Narkomanii, uchwalanego corocznie przez Radę Gminy.   
Projekt uchwały został omówiony  na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady.  
Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag ani zapytań.  
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy  Pan Jarosław Szturmowski.  
Uchwała Nr V/18/2015 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii została podjęta  
jednogłośnie.  
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 
Uchwała stanowi załącznik Nr 2 do protokołu. 

 
Ad.8. Głos zabrała Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Gabriela Żurawska. 

Poinformowała, że obowiązek przyjęcia uchwały wynika z art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 
czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i stanowi jedno z wielu 
zadań, jakie powierzone zostały samorządom do realizacji. 
Projekt uchwały został omówiony  na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady.  
Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag ani zapytań.  
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy  Pan Jarosław Szturmowski.  
Uchwała Nr V/19/2015 w sprawie  uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na 
lata 2015-2017 została podjęta  jednogłośnie.  
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych 
Uchwała stanowi załącznik Nr 3 do protokołu. 

 
Ad.9. Przewodnicząca Komisji Edukacji i Spraw Społecznych Pani Feliksa Rojewska odczytała plan 

pracy Komisji na rok 2015. 



 

3 
 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Pan Wojciech Richert odczytał 
plan pracy Komisji na rok 2015. 
Plany pracy Komisji na rok 2015  były przedstawione na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady 
Gminy. 
Do przedstawionych planów pracy wniesiono następujące uwagi: 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Jarosław Szturmowski  powiedział, że trzeba będzie 
włączyć Komisję Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa do analizy oświetlenia na terenie 
gminy.   
Więcej uwag i zapytań do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono.  
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy  Pan Jarosław Szturmowski.  
Uchwała Nr V/20/2015 w sprawie zatwierdzenia planów pracy została podjęta  jednogłośnie.  
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych 
Uchwała stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. 

 
Ad.10. Nie udzielano odpowiedzi na wnioski i zapytania. 
 
Ad.11. Przewodniczący Rady Gminy Pan Jarosław Szturmowski poinformował o przedłożonym 

przez Pana Wójta sprawozdaniu  o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę 
Stare Pole za 2014 rok. Przewodniczący powiedział, że było pytanie czy są to kwoty netto 
czy brutto. Pani Skarbnik powiedziała, że są to kwoty brutto, minus przy kwotach nauczycieli 
mianowanych oznacza że grupa ta dostała tzw. dodatek uzupełniający, który został 
wypłacony do 31 stycznia.  
Do przedstawionej informacji  nie wniesiono więcej  uwag ani zapytań.  
Sprawozdanie  o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 
awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Stare Pole za 2014 rok stanowi 
załącznik Nr 5 do protokołu. 

 
Następnie Przewodniczący Rady Gminy  odczytał pismo Stowarzyszenia Nasza Gmina Stare 
Pole, adresowane do  Wójta Gminy,  które zwraca się z prośbą o udostępnienie na stronie 
internetowej Urzędu Gminy numerów telefonów, adresów e-mail radnych i sołtysów oraz 
projektów uchwał przed posiedzeniami komisji. Pan Wójt przekazał to pismo wg właściwości 
do załatwienia dla Pana Przewodniczącego Rady Gminy. Przewodniczący Rady powiedział, 
że nie widzi sensu i potrzeby podawania do publicznej wiadomości  prywatnych numerów 
telefonów i adresów poczty elektronicznej. Poinformował, że dyżuruje w Urzędzie Gminy w 
każdy piątek w godz. od 900 do 1000, gdzie można przyjść i zgłaszać wszelkie uwagi i 
problemy.  Powiedział, że dwie lub trzy kadencje wcześniej były dyżury radnych w sołectwie 
lub w Urzędzie Gminy, lecz z uwagi na brak zainteresowania zaniechano dyżurów  po pół 
roku, ale  jeżeli radni widzą potrzebę takiego kontaktu to można wrócić do tych praktyk. 
Powiedział, że powinniśmy wspólnie wypracować stanowisko w tej kwestii.  
Wiceprzewodniczący Rady Pan  Ireneusz Dziura  powiedział, że numery telefonów i adresy 
e-mail to prywatne sprawy każdego. Zaproponował, aby założyć wspólny dla wszystkich 
radnych  adres e-mail.  
Przewodniczący Rady powiedział, że założenie poczty elektronicznej  nie jest problemem i 
porozmawia z informatykiem Urzędu Gminy o założeniu na stronie Urzędu Gminy  skrzynki 
elektronicznej do obsługi Rady Gminy.  
Następnie Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu Pan Tadeusz Burdyński  zaprosił 
obecnych na uroczyste obchody  685 urodzin Starego Pola, które odbędą się w Gminnym 
Ośrodku Kultury i Sportu w dniu 21.02.2015 r. o godz. 1600 w sali widowiskowej Gminnego 
Ośrodka Kultury i Sportu . 
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Następnie Wójt Gminy Pan Marek Szczypior zaprosił  do uczestnictwa w rozpoczynających 
się w dniu 2 lutego zebraniach wiejskich do wyboru sołtysa i rady sołeckiej, które potrwają 
do dnia 17.02.2015 r. 

 
Ad.12. Protokół Nr VI/14 z sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia  2014 r.  został zatwierdzony 

jednogłośnie.  Za przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych. 
 
Ad.11. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady o godz. 1545. 
 
 
 
 
 
       Sekretarz obrad:                  Przewodniczący Rady 
 
    Katarzyna Jurkowska      Jarosław Szturmowski  
                   
 
 
   Protokołowała B.Stosik 
 


