
 

 

RO.0002.8.2015 
Protokół nr VIII/15 

z sesji Rady Gminy Stare Pole 
z dnia 3 czerwca  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, 
− Przewodniczącej 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. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2014 r.  i udzielenie absolutorium. 

- wystąpienie Wójta Gminy, 
- stanowisko Komisji Rewizyjnej, 
- odczytanie uchwały nr 077/g272/R/I/15  Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 10 kwietnia 2015 r.  w sprawie opinii o 
sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Stare Pole za 2014 r. wraz z informacją o 
stanie mienia komunalnego i objaśnieniami. (druk nr 1) 

- odczytanie uchwały nr 085/g272/A/III/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 13 maja 2015 r.  w sprawie opinii o wniosku Komisji 
Rewizyjnej Rady Gminy Stare Pole, (druk nr 2) 

- wystąpienie przewodniczących komisji stałych Rady Gminy, 
- dyskusja, 
- podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok, 
(druk nr 3), 
- podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy (druk nr 4). 

8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w 
Starym Polu. (druk Nr 5) 

9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniodawczego kandydatów na ławników. 
(druk Nr 6) 

10.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy 
Stare Pole na dofinansowanie kosztów inwestycji usuwania wyrobów zawierających 
azbest. (druk Nr 7) 

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy 
Stare Pole na dofinansowanie kosztów modernizacji źródeł ciepła w budynkach 
mieszkalnych.(druk Nr 8) 

12. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuowania członkostwa Gminy Stare Pole w 
Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Spichlerz Żuławski” w okresie programowania 
Unii Europejskiej na lata 2014-2020. (druk Nr 9) 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej dotyczącej 
współpracy jednostek samorządu terytorialnego w ramach Żuławskiego Obszaru 
Funkcjonalnego. (druk Nr 10) 
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14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 r. 
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-

2022. 
16. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania. 
17. Komunikaty. 
18. Zatwierdzenie protokołu nr VII/15 z sesji Rady Gminy z dnia z dnia 26 marca  2015 r. 
19. Zamknięcie sesji Rady Gminy.  
 
Ad.1.  O godz.  1500  Przewodniczący  Rady Gminy Pan Jarosław Szturmowski  otworzył  
VIII 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 – 13 

Nieobecni radni to: Feliksa Rojewska i Marek Iwaniuk 
W tym miejscu poinformował o wprowadzeniu do porządku obrad pkt 15.A. w brzmieniu: 
„Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia obowiązywania dotychczasowej taryfy za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę”, wobec czego porządek przedstawia się następująco: 
1. Otwarcie sesji i powitanie zebranych. 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Wybór Sekretarza Obrad. 
4. Sprawozdanie z pracy międzysesyjnej: 

− Przewodniczącego Rady Gminy, 
− Przewodniczącej 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. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2014 r.  i udzielenie absolutorium. 

- wystąpienie Wójta Gminy, 
- stanowisko Komisji Rewizyjnej, 
- odczytanie uchwały nr 077/g272/R/I/15  Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 10 kwietnia 2015 r.  w sprawie opinii o 
sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Stare Pole za 2014 r. wraz z informacją o 
stanie mienia komunalnego i objaśnieniami. (druk nr 1) 

- odczytanie uchwały nr 085/g272/A/III/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 13 maja 2015 r.  w sprawie opinii o wniosku Komisji 
Rewizyjnej Rady Gminy Stare Pole, (druk nr 2) 

- wystąpienie przewodniczących komisji stałych Rady Gminy, 
- dyskusja, 
- podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok, 
(druk nr 3), 
- podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy (druk nr 4). 

8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w 
Starym Polu. (druk Nr 5) 

9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniodawczego kandydatów na ławników. 
(druk Nr 6) 
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10.Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy 
Stare Pole na dofinansowanie kosztów inwestycji usuwania wyrobów zawierających 
azbest. (druk Nr 7) 

11. Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy 
Stare Pole na dofinansowanie kosztów modernizacji źródeł ciepła w budynkach 
mieszkalnych.(druk Nr 8) 

12. Projekt uchwały w sprawie kontynuowania członkostwa Gminy Stare Pole w 
Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Spichlerz Żuławski” w okresie programowania 
Unii Europejskiej na lata 2014-2020. (druk Nr 9) 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej dotyczącej 
współpracy jednostek samorządu terytorialnego w ramach Żuławskiego Obszaru 
Funkcjonalnego. (druk Nr 10) 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 r. 
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-

2022. 
15.A. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia obowiązywania dotychczasowej taryfy za 

zbiorowe zaopatrzenie w wodę. 
16. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania. 
17. Komunikaty. 
18. Zatwierdzenie protokołu nr VII/15 z sesji Rady Gminy z dnia z dnia 26 marca  2015 r. 
19. Zamknięcie sesji Rady Gminy.  

 
Ad.3. Na sekretarza obrad wybrano Panią Danutę Grad.   
Za jej kandydaturą głosowali wszyscy obecni radni.  
 
Ad.4. Sprawozdania z pracy międzysesyjnej złożyli: 
Przewodniczący Rady Pan  Jarosław Szturmowski, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan 
Janusz Mączkowski, Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Pan 
Wojciech Richert oraz radna L.Bulik w imieniu nieobecnej Przewodniczącej Komisji 
Edukacji i Spraw Społecznych.  
Sprawozdanie z pracy międzysesyjnej Wójta Gminy stanowi załącznik Nr 1 do 
protokółu.    
 

Ad.5. Głos zabrał sołtys wsi Ząbrowo Z.Boćko. Zapytał o doświetlenie gminy. 
 
Ad.6. Głos zabrał Przedstawiciel Zakładu Opieki Zdrowotnej „Mederi” w Malborku  Z-ca 
Dyrektora Pan Krzysztof  Lutomirski. Odpowiadał na pytania radnych odnośnie 
funkcjonowania Ośrodka Zdrowia w Starym Polu.   
Po zakończeniu dyskusji  Przewodniczący Rady  ogłosił 10minut przerwy. 
Po przerwie kontynuowano porządek posiedzenia. 
 
Ad.7. Wójt Gminy  omówił  realizację budżetu w 2014 r. Poinformował, że w 2014 r.  
dochody budżetowe osiągnięto w wysokości 17.319.995,78, co stanowi 99,93 % planu. 
Wydatki budżetowe zrealizowano na kwotę 17.800.834,32 zł, co stanowi 96,61 % planu.  
Zadłużenie gminy na koniec 2014 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło 
3.209.400 zł, co stanowi 18,54 % zrealizowanych dochodów ogółem. 
Główne zadania realizowane w 2014 r. to: 
- dokumentacja na wykonanie kanalizacji sanitarnej w Ząbrowie – 115.620,00 zł; 
- modernizacja drogi transportu rolnego – droga w Królewie w kierunku P. Chołodego – 

374.274,67 zł  ( na realizacje tego zadania pozyskano dofinansowanie 120.000,00 zł  z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych); 
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- dokumentacja na sieć wodociągową Królewo-Krasnołęka – 13.653,00 zł; 
- pomoc dla powiatu na remont dróg powiatowych – 343.006,19 zł; 
- budowa dróg na osiedlu Słoneczne – II etap – wartość robót 683.438,01 zł; 
- budowa dróg osiedlowych – ul. Prusa w Starym Polu – I etap – 1.378.076,00 zł; 
- przebudowa drogi w Starym Polu -ul. Marynarki Wojennej 11,13,15 za kwotę  171.341,41 

zł;  
- opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu przy budynku wielofunkcyjnym – 

18.450,00 zł; 
- dokończenie projektu „Remont świetlic wiejskich Królewo i Janówka” w 2014 r. 

wydatkowano kwotę 163.268,00 zł. Na zadanie to otrzymano dofinansowanie ze środków 
Unii Europejskiej; 

- w ramach dofinansowania ze środków Unii Europejskiej zrealizowano zadania: 
„Zabezpieczenie i oznakowanie XVIII wiecznego cmentarza menonickiego w Szaleńcu” i  
„Remont i konserwację XV wiecznej kapliczki przydrożnej w Królewie”.  

Wójt poprosił o zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2014 r. i podjęcie uchwały 
absolutoryjnej. 
 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Janusz Mączkowski  odczytał uchwałę nr 1/2015 
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Starym Polu z dnia 06 maja 2015 r w sprawie wniosku o 
udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Stare Pole z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 
2014. 
Uchwała ta stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
W tym czasie na posiedzenie przybył radny M.Iwaniuk - stan radnych – 14. 
 

Zastępca Przewodniczącego Rady Pan Ireneusz Dziura odczytał uchwałę nr 077/g272/R/I/15  
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 10 kwietnia 2015 r.  
w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Stare Pole za 2014 r. wraz z 
informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.  
Uchwała ta stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Janusz Mączkowski  odczytał uchwałę nr 
085/g272/A/III/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 
13 maja 2015 r.  w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stare Pole. 

Uchwała ta stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 

Radna, Pani Lilla Bulik powiedziała, że komisja Edukacji i Spraw Społecznych  przychyla się 
do wniosku o zatwierdzenie sprawozdania i udzielenia absolutorium Wójtowi. 
 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Pan Wojciech Richert 
powiedział, że wszyscy członkowie Komisji są  za udzieleniem absolutorium Wójtowi. 
 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Janusz Mączkowski powiedział, że Komisja 
Rewizyjna jest za udzieleniem absolutorium Wójtowi. 
 

Dyskusję otworzył Przewodniczący Rady, powiedział, że jest to pierwsze absolutorium, 
którego udziela Rada Gminy  dla nowego Wójta mimo, że na tym stanowisku jest dopiero  od 
8.XII.2014 r.   Podziękował wszystkim pracownikom za wkład pracy, również tym 
nieobecnym, którzy pracowali przez cały rok na to, aby to absolutorium mogło być udzielone.  
 

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok odczytał  
Przewodniczący Rady Pan Jarosław Szturmowski. 
Uchwała nr VIII/35/2015  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 
rok została podjęta jednogłośnie – 14 za. 
Stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
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Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy odczytał 
Przewodniczący Rady Pan Jarosław Szturmowski. 
Uchwała nr VIII/36/2015  w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium została 
podjęta jednogłośnie – 14 za.  
Stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
  

Ad.8. Głos zabrał Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starym Polu Pan Tadeusz 
Burdyński. Poinformował, że projekt statutu był omawiany na wszystkich posiedzeniach 
Komisji Rady Gminy. Do przedstawionego projektu nie wniesiono żadnych uwag wobec 
czego prosi o podjęcie uchwały. 
Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Starym 
Polu odczytał Ireneusz Dziura. 
Uchwała Nr VIII/37/2015 w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury i 
Sportu w Starym Polu została podjęta jednogłośnie – 14 za. 
Stanowi załącznik Nr 7 do protokółu. 
 
Ad.9. Głos zabrał Zastępca Wójta Pan Jerzy Skonieczny. Poinformował, że z  końcem 
bieżącego roku upływa kadencja ławnikom działającym przy sądach. 
Zgodnie z ustawą o sądach powszechnych  ławników do sądu rejonowego wybierze Rada 
Gminy na kolejną 4- letnią kadencję, która rozpocznie się  01.01.2016 r. Rada Gminy 
powołuje zespół, który przedstawia na sesji opinię o zgłoszonych kandydatach. W związku z 
powyższym, zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatów do zespołu opiniodawczego 
kandydatów na ławników i podjęcie uchwały.  
Do zespołu opiniującego zgłoszono:  
1) Lilla Bulik 
2) Ireneusz Dziura 
3) Wojciech Richert 
4) Katarzyna Jurkowska 
5) Dariusz Drózda 
Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę w pracach zespołu. 
Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu opiniodawczego kandydatów na ławników 
odczytał Przewodniczący Rady Pan Jarosław Szturmowski. 
Uchwała Nr VIII/38/2015 w sprawie powołania zespołu opiniodawczego kandydatów na 
ławników została podjęta jednogłośnie – 14 za. 
Stanowi załącznik Nr 8 do protokółu. 
 
Ad.10. Głos zabrała Pani L.Szymańska. Poinformowała, że projekt uchwały był omawiany na 
wszystkich posiedzeniach komisji Rady Gminy, wobec czego prosi o podjęcie przez radnych  
uchwały. Do przedstawionego projektu uchwały uwag i zapytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Stare 
Pole na dofinansowanie kosztów inwestycji usuwania wyrobów zawierających azbest 
odczytał Wiceprzewodniczący Rady Pan Ireneusz Dziura . 
Uchwała Nr VIII/39/2015 w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu 
Gminy Stare Pole na dofinansowanie kosztów inwestycji usuwania wyrobów 
zawierających azbest została podjęta jednogłośnie – 14 za. 
Stanowi załącznik Nr 9 do protokółu. 
 
Ad.11. Głos zabrała Pani L.Szymańska. Poinformowała, że projekt uchwały był omawiany na 
wszystkich posiedzeniach komisji Rady Gminy, wobec czego prosi o podjęcie przez radnych  
uchwały. Do przedstawionego projektu uchwały uwag i zapytań nie zgłoszono. 



 

6 
 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Stare 
Pole na dofinansowanie kosztów modernizacji źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych 
odczytał Wiceprzewodniczący Rady Pan Ireneusz Dziura. 
Uchwała Nr VIII/40/2015 w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu 
Gminy Stare Pole na dofinansowanie kosztów modernizacji źródeł ciepła w budynkach 
mieszkalnych została podjęta jednogłośnie – 14 za. 
Stanowi załącznik Nr 8 do protokółu. 
 
Ad.12. Głos zabrała Pani L.Szymańska. Poinformowała, że projekt uchwały był omawiany na 
wszystkich posiedzeniach komisji Rady Gminy, wobec czego prosi się  radnych o podjęcie   
uchwały. 
Do przedstawionego projektu uchwały uwag i zapytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały w sprawie kontynuowania członkostwa Gminy Stare Pole w Stowarzyszeniu 
Lokalna Grupa Działania „Spichlerz Żuławski” w okresie programowania Unii Europejskiej 
na lata 2014-2020 odczytał Wiceprzewodniczący Rady Pan Ireneusz Dziura . 
Uchwała Nr VIII/41/2015 w sprawie kontynuowania członkostwa Gminy Stare Pole w 
Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Spichlerz Żuławski” w okresie 
programowania Unii Europejskiej na lata 2014-2020  została podjęta jednogłośnie – 14 za. 
Stanowi załącznik Nr 11 do protokółu. 
 
Ad.13. Głos zabrała Pani L.Szymańska. Poinformowała, że w celu współpracy samorządów 
w ramach Żuławskiego Obszaru Funkcjonalnego niezbędne jest wyrażenie woli przez rady 
poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na zawarcie umowy partnerskiej. Zasady 
współpracy w zakresie Żuławskiego Obszaru Funkcjonalnego zostaną określone w umowie 
partnerskiej. W związku z powyższym prosi się Radę o podjęcie uchwały. 
Do przedstawionego projektu uchwały uwag i zapytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej dotyczącej 
współpracy jednostek samorządu terytorialnego w ramach Żuławskiego Obszaru 
Funkcjonalnego odczytał Wiceprzewodniczący Rady Pan Ireneusz Dziura . 
Uchwała Nr VIII/42/2015 w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej 
dotyczącej współpracy jednostek samorządu terytorialnego w ramach Żuławskiego 
Obszaru Funkcjonalnego została podjęta jednogłośnie – 14 za. 
Stanowi załącznik Nr 12 do protokółu. 
 
Ad.14. Zmiany budżetu gminy omówiła Skarbnik Gminy Pani Agnieszka Michalska Rojek.  
1. Otrzymano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację programu „Usuwanie wyrobów zawierających 
azbest z terenu gminy Stare Pole”  
- kwota dofinansowania – do 4.930 zł. 
 2. Otrzymano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku w kwocie 71.000 zł. 
na modernizację drogi transportu rolnego – droga w Królewie działka nr 160 ( koło kościoła 
w kierunku wału – kontynuacja zadania ).  
3. Otrzymano dofinansowanie z Powiatu Malbork na zadanie „Kompostowanie – najlepszy 
sposób na bioodpady. Edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Stare Pole w zakresie 
zagospodarowania odpadów biodegradowalnych” w   wysokości 2.000 zł.  
4. Zwiększenie dochodów w dziale Pomoc społeczna o kwotę 8.015 zł. Część środków – 835 
zł. zostanie zwrócone do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 
rodzinnych wypłaconych w 2013 roku wraz z odsetkami  . 
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5. Realizacja wniosku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Spichlerz Żuławski” w 
sprawie przesunięcia terminu spłaty pożyczki w wysokości 11.400 zł. z roku budżetowego 
2015 na rok budżetowy 2016  ( 29.02.2016 r.) . 
6. Wnioski sołectw Ząbrowo i Kikojty w sprawie zmiany przeznaczenia środków funduszu 
sołeckiego w 2015 roku. 
Do przedstawionego projektu uchwały uwag i zapytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały w sprawie  zmiany budżetu Gminy na 2015 r. odczytał I.Dziura. 
Uchwała Nr VIII/43/2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 r. została podjęta 
jednogłośnie – 14 za. 
Stanowi załącznik Nr 13 do protokółu. 
 
Ad.15. Skarbnik Gminy Pani Agnieszka Michalska Rojek powiedziała, że projekt uchwały 
ma na celu dostosowanie zapisów  Wieloletniej Prognozy Finansowej  do zapisów uchwały 
budżetowej. Do przedstawionego projektu uchwały uwag i zapytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022 
odczytał I.Dziura. 
Uchwała Nr VIII/44/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 
2015-2022 została podjęta jednogłośnie – 14 za. 
Stanowi załącznik Nr 14 do protokółu. 
 
Ad.15.A. Projekt uchwały przedstawiła Pani L.Szymańska. Poinformowała, że 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Malborku Sp. z o.o. zwróciło się z wnioskiem 
o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w 
wodę (dotyczy mieszkańców części Królewa i Krasnołęki) na okres od 01.08.2015 do 
31.01.2016 r.  Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków, na wniosek przedsiębiorstwa wodociągowo kanalizacyjnego rada 
gminy w drodze uchwały przedłuża czas obowiązywania dotychczasowych taryf, lecz nie 
dłużej niż o 1 rok. W związku z powyższym prosi się Radę o podjęcie uchwały. 
Do przedstawionego projektu uchwały uwag i zapytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały w sprawie przedłużenia obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę odczytał I.Dziura. 
Uchwała Nr VIII/45/2015 w sprawie przedłużenia obowiązywania dotychczasowej taryfy 
Za zbiorowe zaopatrzenie w wodę została podjęta jednogłośnie – 14 za. 
Stanowi załącznik Nr 15 do protokółu. 
 
Ad.16. Głos zabrał Wójt Gminy Pan Marek Szczypior, podziękował radnym  za udzielone 
absolutorium. Podziękowania za pracę złożył również wszystkim  pracownikom oraz 
poprzedniemu Wójtowi Panu Włodzimierzowi Załuckiemu. 
W odpowiedzi na zapytanie sołtysa Z.Boćko Wójt Gminy odpowiedział, że oświetlenie w 
gminie jest sprawą priorytetową, również ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców  i w 
miarę możliwości finansowych  doświetlenie będzie realizowane.  
Radna L.Bulik zapytała o możliwość utworzenia przejścia dla pieszych  na drodze 
powiatowej przy ul.Bema w Starym Polu (przy budynku z czerwonej cegły). 
Wójt odpowiedział, że jest to droga powiatowa, w związku z czym w tej sprawie  Gmina 
wystąpi z wnioskiem do Zarządu Dróg Powiatowych w Malborku. 
Radna K.Jurkowska zwróciła się o udrożnienie rowu przy ul.Kopernika i Jana Pawła II w 
Starym Polu. 
Odpowiedzi udzielił Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa 
Pan.Z.Mikulak – powiedział, że Ustawa Prawo Wodne nakłada na właścicieli nieruchomości 
obowiązek utrzymywania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych (m.in. rowów, 
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mostki, przepusty, zastawki, wyloty drenarskie). W odniesieniu do rowów i innych urządzeń 
melioracji wodnych szczegółowych, znajdujących się na gruntach prywatnych, nie ma 
możliwości ich utrzymywania ze środków budżetu Gminy, gdyż z tego źródła nie można 
finansować obowiązków spoczywających na właścicielach nieruchomości. 
Więcej wniosków nie zgłaszano. 
 
Ad.17. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu Pan.T.Burdyński zaprosił  wszystkich 
na zakończenie zajęć Kół zainteresowań, które odbędzie się w dniu 14.06.br.  
 
Ad.18.  Protokół Nr VII/15 z sesji Rady Gminy z dnia 26 marca  2015 r.  został zatwierdzony 
jednogłośnie.  Za przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych. 
 
Ad.21. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady o godz. 
1715. 
 
 
 
 
 
       Sekretarz obrad:                  Przewodniczący Rady 
 
         Danuta Grad                  Jarosław Szturmowski 
                                                 
                   
 
 
   Protokołowała: B.Stosik 
 
 


