
RO.0002.6.2015 
Protokół nr VI/15 

z sesji Rady Gminy Stare Pole 
z dnia 10 marca  2015 r.  

 
Proponowany porządek posiedzenia: 
 
1. Otwarcie sesji i powitanie zebranych. 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Wybór Sekretarza Obrad. 
4. Sprawozdanie z pracy międzysesyjnej: 

− Przewodniczącego Rady Gminy, 
− Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, 
− Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa, 
− Przewodniczącej Komisji Edukacji i Spraw Społecznych, 
− Radnych, 
− Wójta Gminy. 

5. Wystąpienia sołtysów. 
6. Wolne wnioski i zapytania. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.  (druk Nr 1) 
8. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego od osób 

fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. 
(druk Nr 2) 

9. Zajęcie stanowiska w przedmiocie zamiaru utworzenia żłobka gminnego. 
10. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania. 
11. Komunikaty. 
12. Zatwierdzenie protokołu nr V/15 z sesji Rady Gminy z dnia 30 stycznia 2015 r.  
13. Zamknięcie sesji Rady Gminy. 
 
Ad.1.  O godz.  1500  Przewodniczący  Rady  otworzył  VI sesję Rady Gminy. Przywitał 

wszystkich obecnych, witając nowo wybranych sołtysów wyraził nadzieję na dobrą 
współpracę. 

 
Ad.2. Na podstawie listy obecności stwierdził, iż sesja jest prawomocna do podejmowania 
uchwał. 

Ustawowy skład rady – 15 
Obecnych – 14 
Nieobecny  radny: 1 -  M.Słowik (usprawiedliwiony). 

 
Ad.3. Na sekretarza obrad wybrano jednogłośnie Panią Lill ę Bulik.   

Za jej kandydaturą głosowało 14 radnych.  
 
Ad.4. Przewodniczący Rady Gminy Pan J.Szturmowski  poinformował, że  uczestniczył w 
wielu imprezach integracyjnych organizowanych przez Bibliotekę, Szkołę, Przedszkole  i 
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, oraz w posiedzeniach Komisji Rady Gminy.   
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan J.Mączkowski  poinformował, że w okresie między 
sesjami brał udział we  wspólnych posiedzeniach Komisji Rady, ponadto w halowych  
rozgrywkach piłki nożnej w Zespole Szkół w Starym Polu, w spotkaniu w Gminnym Ośrodku 
Kultury i Sportu z okazji promocji książki – Tropami Zabytków Gminy Stare Pole.  
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Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Pan W.Richert poinformował, 
że uczestniczył w organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu spotkaniach.  
W   celu ustalenia miejsc do doświetlenia na terenie gminy  wspólnie z sołtysem wsi Ząbrowo 
Panem Z.Boćko oraz radnym Panem K.Winiarskim udali się w teren.  Ustalili, że na dzień 
dzisiejszy tj. 10.03.2015 r.  brakuje 28 lamp. Poinformował, że wniosek o doświetlenie gminy 
został złożony do Urzędu Gminy w dniu 10.03.2015 r.   
 
Przewodnicząca Komisji Edukacji i Spraw Społecznych Pani F.Rojewska  poinformowała, że 
brała udział we  wspólnych posiedzeniach Komisji Rady, zabawie organizowanej w 
Ząbrowie,  pokazie prac w przedszkolu, staropolskim kolędowaniu, obchodach 685 lecia 
Urodzin Starego Pola, w rozgrywkach halowych piłki nożnej z okazji 70 lecia szkoły, w 
spotkaniu w Gminnym Ośrodek Kultury i Sportu z okazji Dnia Kobiet, a także w zebraniach 
wiejskich do wyboru sołtysa.  
 
Do sprawozdania Wójta Gminy  nikt nie wniósł żadnych uwag ani zapytań. 
Sprawozdanie z pracy międzysesyjnej Wójta Gminy stanowi załącznik Nr 1 do 
protokółu. 
 
 

Ad.5. Nikt nie zabrał głosu. 
 
Ad.6. Radny J.Mączkowski w imieniu Komitetu Wyborczego Nasza Gmina pogratulował 
nowo wybranym sołtysom i życzył im owocnej pracy. 
Radny W.Richert  zwrócił się z wnioskiem o postawienie kosza ulicznego  na odpady przy 
ul.Bema obok posesji Pani Górskiej, na przystanku autobusowym „Latocha”.  
 
Ad.7. Przewodniczący Rady J.Szturmowski powiedział, że projekt uchwały był omawiany na 
wspólnym posiedzeniu Komisji Rady. Do przedstawionej uchwały nie wniesiono żadnych 
uwag ani zapytań.  
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 
Uchwała Nr VI/21/2015  Rady Gminy Stare Pole z dnia 10 marca 2015 r, w sprawie 
wydzierżawienia nieruchomości została podjęta. 
Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosowania 
(M.Iwaniuk). 
Uchwała stanowi załącznik Nr 2 do protokółu. 
 
Ad.8. Przewodniczący Rady J.Szturmowski powiedział, że projekt uchwały był omawiany na 
wspólnym posiedzeniu Komisji Rady. Do przedstawionej uchwały nie wniesiono żadnych 
uwag ani zapytań. 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 
Uchwała Nr VI/22/2015  Rady Gminy Stare Pole z dnia 10 marca 2015 r, w sprawie 
poboru podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa 
oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso została podjęta jednogłośnie. 
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 
Uchwała stanowi załącznik Nr 3 do protokółu. 
 
Ad.9. Głos zabrał Pan J.Skonieczny Zastępca Wójta. Poinformował, że jest już kosztorys 
dotyczący utworzenia żłobka gminnego. Poprosił Panią E.Grenda Dyrektor Przedszkola w 
Starym Polu o zabranie głosu. Pani E.Grenda powiedziała, że architekt zrobił już plan, a 
wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia jest już opracowany. Zamiast tarasu będzie sala 
żłobkowa. Koszt ogółem tego zadania to 291.302,00 zł. Dotacja 80 %, a środki własne 20 %. 
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Otwarcie żłobka planowane jest od 1.XI.2015 r. Zastępca Wójta Pan J.Skonieczny 
powiedział, że jak uda się pozyskać pieniądze,   to około  200.000,00 zł,  przeznaczone będzie 
na adaptację, a reszta na wyposażenie. 
 
Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z zapytaniem, jakie jest stanowisko 
radnych w przedmiocie zamiaru utworzenia żłobka gminnego. 
Za utworzeniem żłobka gminnego głosowali wszyscy obecni radni - 14 za. 
 
W tym czasie Przewodniczący Rady ogłosił 10 minut przerwy. 
Po przerwie kontynuowano porządek posiedzenia. 
 
Ad.10. W tym punkcie Sołtys wsi Ząbrowo Z.Boćko przeprosił, że nie zadał pytań  w pkt. 
dotyczącym wolnych wniosków i zapytań  i poprosił o możliwość zabrania głosu. 
Przewodniczący Rady udzielił głosu sołtysowi. Z.Boćko zwrócił się o wykoszenie rowu i  
drogi wzdłuż  wału p.powodziowego, ponieważ nie może dojechać tam straż pożarna, w razie 
pożaru . Przy remizie strażackiej na przystanku  śmieci nie są zabierane. Śmietnik jest za mały 
i śmieci wywożone są za rzadko.  Zwrócił się do Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i 
Sportu  z prośbą o dostarczenie 4 worków nawozu  do wzmocnienia trawy na boisku. 
Następnie zwrócił się z pytaniem Do Pana Dyrektora Zespołu Szkół w Starym Polu czy jest 
taka możliwość, aby autobus, który jedzie po dzieci do szkoły zabierał dzieci już czekające na 
przystanku po drodze, a nie jak wraca z przystanku docelowego. Dzieci niepotrzebnie marzną 
na przystanku. 
Przewodniczący Rady udzielił głosu Kierownikowi Refaratu Rozwoju Gospodarczego i 
Rolnictwa Panu  Z.Mikulak, który odpowiedział, że kosz na śmieci przy remizie strażackiej  
będzie częściej wypróżniany, natomiast wycinka odrostów drzew jest obiecana przez 
przedstawicieli Zarządu Dróg, mieli wycinać wczoraj nie przyjechali, dziś  nie przyjechali, 
jutro będzie  dzwonił z ponagleniem. Obiecał, że jutro jeden pracownik Gminy będzie 
wykonywał prace na terenie Ząbrowa tam, gdzie jest mienie gminne.  
Następnie Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu Dyrektorowi Zespołu Szkół w Starym 
Polu Panu T.Kaczorek, który powiedział, że przenalizuje możliwość zabierania dzieci z 
przystanków autobusem szkolnym „po drodze”. Sprawdzi czy kierowca będzie miał 
możliwość „zmieścić się” w czasie, ponieważ każde jedno zatrzymanie się powoduje stratę  
czasu.  
Przewodniczący Rady udzielił głosu Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu Panu 
T.Burdyńskiemu, który zwrócił się do sołtysa Pan Z.Boćko,  żeby w sprawie nawozów 
kontaktować się bezpośrednio z nim   i nie zabierać czasu na takie błahe sprawy na sesji. 
Powiedział, że dostarczy nawóz do trawy na boisko, a sołectwo zorganizuje sobie, aby go 
rozsypać.  
Zastępca Wójta Pan J. Skonieczny odpowiedział  na zgłoszony wniosek radnego W.Richerta, 
że kosz na odpady będzie postawiony.  
 
Ad.11. W tym punkcie Przewodniczący Rady udzielił głosu Przedstawicielowi Rady Powiatu 
Panu Włodzimierzowi Załuckiemu, który poinformował o zmianach w strukturach Zarządu 
Rady Powiatu. Poinformował o  trwających pracach nad projektem statutu Powiatu, 
jednocześnie zwrócił się do radnych o zwrócenie uwagi i popracowanie nad projektem Statutu 
Powiatu.  
Zastępca Wójta Pan J.Skonieczny   poinformował  radnych, że zakończyły się 3 miesięczne 
prace nad ważnym dokumentem, jakim jest Statut Gminy Stare Pole. Dziś został on 
przekazany   z  prśbą o uchwalenie na następnej sesji.  
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Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu Pan T.Burdyński zaprosił obecnych do udziału 
w Turnieju Halowej Piłki Nożnej dla reprezentacji sołectw Gminy Stare Pole o Puchar Wójta 
Gminy Stare Pole, który odbędzie się 14 marca 2015 r. w sali sportowej Zespołu Szkół w 
Starym Polu. Początek rozgrywek godzina 10:00.  Na 17 marca o godz.16 do GOKiS, gdzie 
odbędą się Warsztaty dekoracji i ozdób wielkanocnych, które poprowadzą trzy 
Stowarzyszenia:  Stowarzyszenie Kobiet Gminy Stare Pole "Tradycja", Stowarzyszenie 
Kobiet Żuławskich "Złotowianki", KGW "Integracja" Celem warsztatów jest integrowanie 
środowiska, zwyczaje świąteczne, wymiana doświadczeń, możliwość wspólnej pracy oraz 
przekazanie i pielęgnowanie tradycji związanych z ozdobami i dekoracjami świątecznymi, 
oraz  na Powitanie Wiosny z Teatrem 21 marca, godzina 18:00, sala widowiskowa GOKiS. 
Przewodniczący Rady J.Szturmowski zwrócił się do radnych, aby dokładnie zapoznali się z 
treścią projektu statutu Gminy, który będzie przedmiotem głosowania na następnej sesji. 
Następnie przypomniał  o terminie składnia oświadczeń majątkowych, który upływa z dniem 
30 kwietnia 2015 r.  
 
Ad.12. Protokół Nr V/15 z sesji Rady Gminy z dnia 30 stycznia 2015 r.  został zatwierdzony 
jednogłośnie.  Za przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych. 
 
Ad.13. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady o godz. 
1600. 
 
 
 
 
 
       Sekretarz obrad:                  Przewodniczący Rady 
 
          Lilla Bulik        Jarosław Szturmowski 
                                                 
                   
 
 
   Protokołowała B.Stosik 
 
. 


