
RO.0002.10.2015
Protokół nr X/15

z sesji Rady Gminy Stare Pole
z dnia 30 września 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. Podjęcie  uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  i  zagospodarowania  tych
odpadów w zamian  za  uiszczoną  przez  właściciela  nieruchomości  opłatę  za  gospodarowanie
odpadami komunalnymi. DRUK NR 1

6. Podjęcie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  przystąpienia  Gminy  Stare  Pole  do
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Spichlerz Żuławski” oraz w sprawie wyboru delegatów
do tego Stowarzyszenia.  DRUK NR 2

7. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare
Pole.  DRUK NR 3

8. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyboru  metody  ustalenia  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi  oraz stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności. DRUK
NR 4

9.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami Gminy Stare Pole na lata
2015-2018. DRUK NR 5 

10. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Żłobka i ustalenia jego statutu. DRUK NR 6
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w Żłobku. DRUK NR 7
12.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia w 2015 r. pomocy finansowej przez

Gminę Stare Pole dla Powiatu Malborskiego. DRUK NR 8
13. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  w  zarządzanie  przystanków  komunikacyjnych

zlokalizowanych  w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Stare Pole. DRUK NR 9
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.Informacja o oświadczeniach majątkowych za 2014 r. 
17. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania.
18. Komunikaty.
19. Zatwierdzenie protokołu nr IX/15 z sesji Rady Gminy z dnia z dnia 19  sierpnia 2015 r.
20. Zamknięcie sesji Rady Gminy.

Ad.1.  O godz.  1530  Przewodniczący  Rady Gminy Pan Jarosław Szturmowski  otworzył X
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 – 15



Ad.3. Na sekretarza obrad wybrano radnego Pana Krzysztofa Winiarskiego. 
Za jego kandydaturą głosowali wszyscy radni. 

Przewodniczący  Rady   poprosił  o  zmianę  porządku  obrad  i  uzupełnienie  o  pkt.  4A  -
Wystąpienia sołtysów, 4B-Wolne wnioski i zapytania, oraz zmianę treści pkt.12 wobec czego
porządek obrad 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,
- Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
- Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa,
- Przewodniczącej Komisji Edukacji i Spraw Społecznych,
- Radnych,
- Wójta Gminy.

4A. Wystąpienia sołtysów.
4B.Wolne wnioski i zapytania.
5. Podjęcie  uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie

odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  i  zagospodarowania  tych
odpadów w zamian za  uiszczoną  przez właściciela  nieruchomości  opłatę  za  gospodarowanie
odpadami komunalnymi. DRUK NR 1

6. Podjęcie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  przystąpienia  Gminy  Stare  Pole  do
Stowarzyszenia  Lokalna  Grupa  Działania  „Spichlerz  Żuławski”  oraz  w  sprawie  wyboru
delegatów do tego Stowarzyszenia.  DRUK NR 2

7. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare
Pole.  DRUK NR 3

8. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyboru  metody  ustalenia  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi   oraz  stawki  tej  opłaty  i  stawki  opłaty za  pojemnik o  określonej  pojemności.
DRUK NR 4

9.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami Gminy Stare Pole na lata
2015-2018. DRUK NR 5 

10. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Żłobka i ustalenia jego statutu. DRUK NR 6
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w Żłobku. DRUK NR 7
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2016 r. pomocy finansowej przez Gminę Stare Pole dla

Powiatu Malborskiego. DRUK NR 8
13. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  w  zarządzanie  przystanków  komunikacyjnych

zlokalizowanych  w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Stare Pole. DRUK NR 9
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. Informacja o oświadczeniach majątkowych za 2014 r. 
17. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania.
18. Komunikaty.
19. Zatwierdzenie protokołu nr IX/15 z sesji Rady Gminy z dnia z dnia 19  sierpnia 2015 r.
20. Zamknięcie sesji Rady Gminy.

Za zmianą porządku obrad głosowali wszyscy 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  Przewodnicząca  Komisji  Edukacji  i  Spraw  Społecznych  Pani  Feliksa
Lucyna Rojewska.



W tym punkcie Wójt Gminy Pan Marek Szczypior  podziękował sołectwom, Dyrektorowi
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz  wszystkim osobom zaangażowanym w organizację
Dożynek Gminnych.  
Sprawozdanie  z  pracy  międzysesyjnej  Wójta  Gminy  stanowi  załącznik  Nr  1  do
protokółu.
Ad.4.A. Nikt nie zabrał głosu.
Ad.4B. Nie zgłoszono żadnych wniosków ani zapytań. 
Ad.5. Głos  zabrała  Pani  Bożena  Falkowska  pracownik  Urzędu  Gminy  ds.  pozyskiwania
środków pozabudżetowych i  ochrony środowiska. Poinformowała,  że  zmiany w ustawie o
utrzymaniu  czystości  i  porządku  w  gminach,  nakładają   na  radę  gminy  obowiązek
dostosowania do  obowiązujących przepisów w sprawie   szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości
opłatę  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi.  Proponowana  zmiana  wprowadza
umieszczanie w pojemnikach i workach  odpadów biodegradowalnych i zielonych oraz ich
odbiór bezpośrednio z nieruchomości w zamian za uiszczoną opłatę z terenu miejscowości
Stare Pole i Krzyżanowo, gdzie zamieszkują mieszkańcy budynku w którym znajduje się nie
więcej niż 7 lokali oraz 8 i więcej lokali. Natomiast z  pozostałych nieruchomości położonych
w Gminie Stare Pole  dostarczenia tych odpadów we własnym zakresie do gminnego PSZOK-
u w Starym Polu. Ponadto podjęcie uchwały określa tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli
nieruchomości  przypadków  niewłaściwego  świadczenia  usług  przez  przedsiębiorcę
odbierającego  odpady  komunalne  od  właścicieli  nieruchomości  lub  przez  prowadzącego
punkt  selektywnego  zbierania  odpadów  komunalnych.  Projekt  zmiany  regulaminu  został
przedstawiony  na  wszystkich  komisjach  Rady  Gminy.  W związku  z  tym  proponuje  się
podjęcie przedmiotowej uchwały.
Do przedstawionego projektu uchwały uwag i zapytań nie zgłoszono.
Pan Przewodniczący Rady przedstawił radnym i przywitał  nowego pracownika Panią Bożenę
Falkowską,  która  została  zatrudniona  na  stanowisku  ds.  pozyskiwania  środków
pozabudżetowych i ochrony środowiska, w miejsce Pani Lucyny Szymańskiej. 
Projekt uchwały  odczytał Przewodniczący Rady Pan Jarosław Szturmowski.
Uchwała Nr X/53/2015 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w
zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  i
zagospodarowania  tych  odpadów  w  zamian  za  uiszczoną  przez  właściciela
nieruchomości  opłatę  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi   została  podjęta
jednogłośnie – 15 za.
Stanowi załącznik Nr 2 do protokółu.

Ad.6. Głos zabrał  Pan Jerzy Skonieczny Zastępca Wójta.  Poinformował,  że w roku 2007
Rada  Gminy  Stare  Pole  podjęła  uchwałę  w  sprawie  przystąpienia  do  Lokalnej  Grupy
Działania  „Spichlerz  Żuławski”  oraz  delegowaniu  do  tego  Stowarzyszenia  dwóch
przedstawicieli. W roku 2015 zachodzi konieczność delegowania nowego przedstawiciela do
Stowarzyszenia w związku ze zmianą osoby na stanowisku pracy ds. pozyskiwania środków
pozabudżetowych i ochrony środowiska w Urzędzie Gminy w Starym Polu.
Do przedstawionego projektu uchwały uwag i zapytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały  odczytał Wiceprzewodniczący Rady Pan Ireneusz Dziura.
Uchwała Nr X/54/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Stare Pole
do  Stowarzyszenia  Lokalna  Grupa  Działania  „Spichlerz  Żuławski”  oraz  w  sprawie
wyboru delegatów do tego Stowarzyszenia  została podjęta jednogłośnie – 15 za.
Stanowi załącznik Nr 3 do protokółu.



Ad.7. Głos zabrała Pani Bożena Falkowska pracownik Urzędu Gminy  Poinformowała,  że
zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nakładają  na Radę Gminy
obowiązek  dostosowania  się  do   obowiązujących  przepisów  w  sprawie   regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy, m.in. w obszarze odpadów zielonych i
biodegradowalnych,  które  powinny  być  selektywnie  zbierane,  lub  kompostowane.  W
regulaminie  wprowadzono  umieszczanie  w  pojemnikach  i  workach   odpadów
biodegradowalnych  i  zielonych  z  terenu  miejscowości  Stare  Pole  i  Krzyżanowo,  gdzie
zamieszkują mieszkańcy w budynkach w których znajduje się nie więcej niż 7 lokali oraz 8 i
więcej  lokali.  Natomiast  z   pozostałych  nieruchomości  położonych  w Gminie  Stare  Pole
dowożenia  tych  odpadów  we  własnym  zakresie  do  PSZOK-u  w  Starym  Polu.  Projekt
regulaminu został  przedstawiony na wszystkich komisjach Rady Gminy.  Zgodnie z art.  4
ustawy   Rada  Gminy,  po  zasięgnięciu  opinii  Państwowego  Powiatowego  Inspektora
Sanitarnego,  uchwala  regulamin  utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  Gminy.
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku postanowieniem nr  SE.NS.30.4423.51.2015.MS
z dnia 28.09.2015 r. pozytywnie zaopiniował przedłożony projekt Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Stare Pole. W związku z tym proponuje się podjęcie
przedmiotowej uchwały.
Do przedstawionego projektu uchwały uwag i zapytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały  odczytał Wiceprzewodniczący Rady Pan Ireneusz Dziura.
Uchwała Nr X/55/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Stare Pole  została podjęta jednogłośnie – 15 za.
Stanowi załącznik Nr 4 do protokółu.

Ad.8. Głos zabrała Pani Katarzyna Zalewska pracownik Urzędu Gminy. Poinformowała, że w
związku z nowelizacją  ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podstawową
stawką za odbiór i zagospodarowanie odpadów  jest stawka za segregację. Poprzednio stawką
podstawową była stawka za niesegregowanie odpadów. Projekt uchwały został omówiony na
wspólnym  posiedzeniu  Komisji  Rady  Gminy.  W związku z  tym  proponuje  się  podjęcie
przedmiotowej uchwały.

Do przedstawionego projektu uchwały uwag i zapytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały  odczytał Wiceprzewodniczący Rady Pan Ireneusz Dziura.
Uchwała Nr X/56/2015 w sprawie  wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi  oraz stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej
pojemności  została podjęta jednogłośnie – 15 za.
Stanowi załącznik Nr 5 do protokółu.

Ad.9.  Głos  zabrała  Pani  Wanda  Łapacz  pracownik  Urzędu  Gminy.  Poinformowała,  że
Program  opieki  nad  zabytkami  Gminy  Stare  Pole  został  opracowany  przez  Pana  Dariusza
Bartona i  przesłany do zaopiniowania do Wojewódzkiego Konserwatora Ochrony Zabytków.
Konserwator  w  dniu  21.08.2015  r.  przesłał  informację  że  Program  został  zaopiniowany
pozytywnie  z  niewielkimi  uwagami,  które  zostały  uwzględnione.  Projekt  uchwały  został
przedstawiony  na  posiedzeniu  komisji  Rady  Gminy,  uwag  nie  wniesiono,  wnosi  się  o
podjęcie uchwały. 
Do przedstawionego projektu uchwały uwag i zapytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały  odczytał Wiceprzewodniczący Rady Pan Ireneusz Dziura.
Uchwała Nr X/57/2015 w sprawie przyjęcia  Programu  opieki  nad zabytkami  Gminy
Stare Pole na lata 2015-2018 została podjęta jednogłośnie – 15 za.
Stanowi załącznik Nr 6 do protokółu.

Ad.10.  Głos zabrał Pan Jerzy Skonieczny Zastępca Wójta.  Poinformował, że wychodząc z
pomocą  rodzinom,  tworzy  się  żłobek  którego  przedmiotem  działalności  będzie  opieka,



wychowanie  oraz  edukacja  dzieci  od  ukończenia  20  tygodnia  życia  do  ukończenia  roku
szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok, a rodzice będą mieli możliwość podjęcia pracy
zawodowej. Na terenie gminy nie funkcjonują  inne formy opieki nad dzieckiem do lat 3.
Projekt został omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji. Wobec powyższego wnioskuje
się o podjęcie uchwały.
Do przedstawionego projektu uchwały uwag i zapytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały  odczytał Przewodniczący Rady Pan Jarosław Szturmowski.
Uchwała Nr  X/58/2015 w sprawie utworzenia  Żłobka  i  ustalenia  jego  statutu została
podjęta jednogłośnie – 15 za.
Stanowi załącznik Nr 7 do protokółu.

Ad.11.  Głos  zabrał  Pan  Jerzy  Skonieczny  Zastępca  Wójta.   Poinformował,  że  uchwała
zakłada wprowadzenie godzinowej opłaty za pobyt dziecka w żłobku w związku z opieką
wykonywaną  w wymiarze do 10 godzin dziennie, opłatę  dodatkową  za opiekę  przez czas
dłuższy niż 10 godzin dziennie oraz ustalenie maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.
Zaproponowane w uchwale stawki godzinowe są  minimalne.  Projekt został  omówiony na
wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy. Wobec powyższego wnioskuje się o podjęcie
uchwały.
Do przedstawionego projektu uchwały uwag i zapytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały  odczytał Wiceprzewodniczący Rady Pan Ireneusz Dziura.
Uchwała Nr X/59/2015 w sprawie ustalenia opłat  za pobyt dziecka w Żłobku została
podjęta jednogłośnie – 15 za.
Stanowi załącznik Nr 8 do protokółu.

W tym czasie Przewodniczący Rady ogłosił 5 minut przerwy.
Po przerwie kontynuowano porządek posiedzenia.

Ad.12. Głos zabrała Skarbnik Gminy Pani Agnieszka Michalska Rojek. Projekt uchwały
dotyczy pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Malborku w 2016 r. na pokrycie
kosztów opracowania ekspertyzy w zakresie poziomu hałasu wokół lotniska zlokalizowanego
na terenie Gminy Stare Pole. Projekt uchwały został omówiony na posiedzeniach Komisji
Rady Gminy. Wobec powyższego prosi się radnych o podjęcie uchwały.  
Do przedstawionego projektu uchwały uwag i zapytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały  odczytał Przewodniczący Rady Pan Jarosław Szturmowski.
Uchwała Nr X/60/2015 w sprawie udzielenia w 2016 r. pomocy finansowej przez Gminę Stare
Pole dla Powiatu Malborskiego została podjęta jednogłośnie – 15 za.
Stanowi załącznik Nr 9 do protokółu.

Ad.13.  Głos zabrał Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Pan Zdzisław
Mikulak.  Uchwała  dotyczy  przejęcia  w  zarządzanie  przystanków  komunikacyjnych
zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych  Gminy Stare
Pole.  Projekt  uchwały  został  omówiony  na  posiedzeniach  Komisji  Rady  Gminy.  Wobec
powyższego prosi się radnych o podjęcie uchwały.  
Do przedstawionego projektu uchwały uwag i zapytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały  odczytał Wiceprzewodniczący Rady Pan Ireneusz Dziura.
Uchwała  Nr  X/61/2015  w  sprawie przyjęcia  w  zarządzanie  przystanków
komunikacyjnych zlokalizowanych  w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Stare
Pole została podjęta jednogłośnie – 15 za.
Stanowi załącznik Nr 10 do protokółu.



Ad.14. Głos zabrała Skarbnik Gminy Pani Agnieszka Michalska Rojek. Przedstawiła zmiany
budżetu:
1.Dochody
Zwiększenia :
-  dotacja  celowa  otrzymana  z  budżetu  państwa  w  wysokości  51.310  zł.  –  zwrot  części
wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku 
- pomoc finansowa z Powiatu Malborskiego  na remont dachu na kościele w Krzyżanowie –
10.000 zł.
-  dotacja  celowa otrzymana z  budżetu państwa  w wysokości  109.056 zł.  na realizację
resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”
edycja 2015 – ( żłobek ) 
- dochody GOPS  –4.100 zł.
- odszkodowanie za zniszczona wiatę w Szaleńcu   – 2.469  zł.
Razem zwiększenia- 176.935 zł. 
Dochody po zmianach  - 16.373.619 zł. 
2.Wydatki
Zwiększenia:
- zwiększenie dotacji dla Parafii pw. Św. Barbary w Krzyżanowie na prace remontowe przy
zabytkach -10.000 zł.  ( z powiatu na dach  II etap  )
- wykonanie chodnika  przy Zespole Szkół w Starym Polu – 20.020   zł.
-  zwiększenie  wydatków  GOPS  o  kwotę  4.100  zł.  (  aktualizacja  programu  finansowo-
księgowego, zabezpieczenie środków na remont pomieszczeń ) 
- wykonanie chodnika w Starym Polu ul. Mickiewicza ( k. Domu Nauczyciela) – 11.000 zł.
- zwiększenie wydatków na realizację projektu  „Adaptacja wraz z rozbudową części budynku
zlokalizowanego  na  działce  nr  617  w  Starym  Polu  na  potrzeby  utworzenia  żłobka”-
285.000,00 zł. 
-  przeniesienia  wydatków  w  ramach  funduszu  sołeckiego  –  wnioski  sołectw  Ząbrowo,
Krzyżanowo , Królewo, Kaczynos 
Razem zwiększenia –  332.895 zł. 
Zmniejszenia :
- przebudowa układu drogowego ul .Słoneczna w Starym Polu – III etap – oszczędności po
przetargu -
-  przeniesienia  wydatków  w  ramach  funduszu  sołeckiego  –  wnioski  sołectw  Ząbrowo,
Krzyżanowo , Królewo, Kaczynos 
 Razem zmniejszenia – 155.960 zł. 
Wydatki po zmianach – 16.472.725 zł.  
3.Przychody 
Przychody bez zmian -  629.806 zł. 
4.Rozchody
Rozchody bez zmian-  530.700 zł.
Do przedstawionego projektu uchwały uwag i zapytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały  odczytał Przewodniczący Rady Pan Jarosław Szturmowski.
Uchwała  Nr  X/62/2015  w  sprawie zmiany  budżetu  Gminy  na  2015  r. została podjęta
jednogłośnie – 15 za.
Stanowi załącznik Nr 11 do protokółu.

Ad.15. Głos zabrała Skarbnik Gminy Pani Agnieszka Michalska Rojek. 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 został omówiony na posiedzeniach Komisji Rady Gminy, prosi się radnych o
podjęcie uchwały.  
Do przedstawionego projektu uchwały uwag i zapytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały  odczytał Wiceprzewodniczący Rady Pan Ireneusz Dziura.
Uchwała Nr  X/63/2015 w sprawie zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  na  lata
2015-2022 została podjęta jednogłośnie – 15 za.
Stanowi załącznik Nr 12 do protokółu.

Ad.16. Informacja Wójta Gminy: 
Zgodnie  z  art.  24  h  ust.  12  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie  gminnym,
przedstawiam informację o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2014 r.:
- 5 kierowników jednostek złożyło oświadczenia w terminie;
-  1  osoba  wydająca  decyzje  administracyjne  w  imieniu  Wójta  złożyła  oświadczenia  w
terminie;
- Skarbnik Gminy, Sekretarz Gminy, Zastępca Wójta złożyli oświadczenia w terminie;
W analizowanych oświadczeniach nie stwierdziłem nieprawidłowości.
Informacja Przewodniczącego Rady Gminy:
Zgodnie  z  art.  24  h  ust.  12  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie  gminnym,
przedstawiam informację o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2014 r.:
- 14 radnych złożyło oświadczenia majątkowe w terminie;
- w analizowanych oświadczeniach nie stwierdziłem nieprawidłowości.
 Do przedstawionych informacji nie wniesiono żadnych uwag ani zapytań.

Ad.17.  Głos  zabrał  Przewodniczący  Rady  Pan  Jarosław  Szturmowski,   podziękował
wszystkim  zaangażowanym  w  organizację  Dożynek  Gminnych.  Następnie  zwrócił  się  z
pytaniem do Wójta Gminy w sprawie  planów i zamierzeń dotyczących Ośrodka Zdrowia
„Mederi”   w  Starym  Polu.  Wójt   Marek  Szczypior  przypomniał  o  tym,  że  umowa  na
wynajem lokalu użytkowego z Ośrodkiem Zdrowia dobiega końca w miesiącu grudniu br.
Będzie  zorganizowany  przetarg  zamknięty   na  prowadzenie  przychodni.  Zostało
zorganizowane  spotkanie  dla  mieszkańców,  gdzie  można  było  zgłaszać  uwagi  to
funkcjonowania ośrodka. Trwa przygotowanie przetargu. 

Ad.18. Głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Pan Jarosław Szturmowski. Odczytał pismo
Ministerstwa  Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego  w  Warszawie  z  dnia  13.08.2015  r.  w
sprawie udzielenia dotacji w wysokości 600.000,00 zł przeznaczonej na pokrycie kosztów
zadania  pn.  Złotowo,  dom  podcieniowy  (XVIIIw.):  remont  dachu  korpusu  głównego
Marcelinie  Makowskiej,  Marii  Sulikowskiej  i  Urszuli Grażynie  Racheckiej.  Kopia  pisma
stanowi  załącznik  Nr13  do  protokółu.  Następnie  odczytał  pismo    Stowarzyszenia
Mieszkańców  „Przyjazna  Gmina”  –  Koncepcja  zagospodarowania  i  wykorzystania
pomieszczeń  w domu podcieniowym w Kleciu.  Kopia pisma stanowi załącznik Nr 14 do
protokółu.  Udzielił głosu obecnej na posiedzeniu Pani Magdalenie Roman, która zwróciła się
do Pana Wójta  z  prośbą,  aby Gmina zajęła  się  sprawą  remontu  domu podcieniowego  w
Kleciu,  którego  jest  współwłaścicielem.   Wójt  powiedział,  że  Gmina  bez   finansowego
współudziału właścicieli tego domu  nie może finansować remontu tego budynku. Podkreślił
zwłaszcza problem w związku z współwłasnością omawianego obiektu. Dodał również, że
jest w posiadaniu kilku podobnych koncepcji zagospodarowania domu w Kleciu.
Zastępca  Wójta  Pan  Jerzy  Skonieczny  przedstawił  uwarunkowania  prawne  związane  z
ratowaniem  obiektu.  Podkreślił  konieczność  współfinansowania  prac  przez  prywatnych
współwłaścicieli  budynku  oraz  przedstawił  szacunkowe  koszty  pierwszego  etapu  prac
wynikających z dokumentacji w wysokości około 800 tys. zł.



Poinformował  również  o  swoich  rozmowach  w  tej  sprawie  z  Ministerstwem  Kultury  i
Dziedzictwa Narodowego  w  Warszawie.
Głos  zabrał  Dyrektor  Gminnego  Ośrodka  Kultury  i  Sportu  Pan  Tadeusz  Burdyński
podziękował  wszystkim  sołectwom  za  organizacje  Dożynek  Gminnych.  Zaprosił  na
Inaugurację Roku Kulturalnego, która odbędzie się 14.X.br. o godz. 14,00.
Głos  zabrał  Przedstawiciel  Pomorskiego  Ośrodka  Doradztwa  Rolniczego  Pan  Wacław
Kasprzykowski, który przypomniał rolnikom o potrzebie wapnowania gleb w celu zmiany ich
odczynu.

Ad.19.  Protokół Nr IX/15 z sesji Rady Gminy z dnia 19 sierpnia  2015 r.  został 
zatwierdzony jednogłośnie.  Za przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych.

Ad.20. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady o godz.
1620.

 Sekretarz obrad:     Przewodniczący  Rady 
Krzysztof Winiarski

    Jarosław Szturmowski
                                          

         

   Protokołowała: B.Stosik


