
RO.0002.7.2016 

Protokół nr XX/16 

z sesji Rady Gminy Stare Pole 

z dnia 29 grudnia  2016 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. Przyjęcie   Wieloletniej   Prognozy    Finansowej    Gminy   Stare   Pole   na   lata:   2017  –  2023 

i uchwalenie budżetu Gminy na 2017 r.: 

1) wystąpienie Wójta Gminy; 

2) odczytanie uchwały nr 161/g272/F/V/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały 

Rady Gminy Stare Pole w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 

2023;  

3) odczytanie uchwały nr 162/g272/P/V/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały 

budżetowej Gminy Stare Pole na  2017 rok oraz możliwości sfinansowania planowanego 

deficytu budżetu;  

4) wystąpienie przewodniczących komisji stałych Rady Gminy; 

5) dyskusja; 

6) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023, 

7) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2017 rok. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego 2016.  

10. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przedłużenia  obowiązującej  taryfy  za  zbiorowe  zaopatrzenie 

w wodę.  
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Stare Pole do partnerstwa z 

Gminą Lichnowy na rzecz realizacji projektu pn.: „OZE -poprawą gospodarki niskoemisyjnej na 

Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole "w ramach Osi Priorytetowej 10. Energia Poddziałania  

10.3.1. Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne RPO WP 2014-2020.   

12. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody na wydzierżawienie na okres powyżej  3  lat, 

w trybie bezprzetargowym nieruchomości, położonej w miejscowości Stare Pole. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie 

bezprzetargowym nieruchomości, położonej w miejscowości Klecie.   

14.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2017 – 2021.   

15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy.   
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16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.  

17. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania. 

18. Komunikaty. 

19. Zatwierdzenie protokołu nr XIX/16 z sesji Rady Gminy z dnia 23 listopada  2016 r. 

20. Zamknięcie sesji Rady Gminy. 

 

Ad.1.  O godz.  1200  Przewodniczący  Rady Gminy Pan Jarosław Szturmowski otworzył XX 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 – 1(usprawiedliwiony) 
 

Ad.3. Na sekretarza obrad wybrano radnego  Pana  Janusza Mączkowskiego.  

Za jego kandydaturą głosowali wszyscy radni.  

 

Przewodniczący  Rady Gminy poinformował radnych o zmianie w porządku obrad poprzez dodanie 

pkt.16A w brzmieniu: Podjęcie   uchwały w sprawie  określenia wysokości opłaty za korzystanie  z 

wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę.  
Za tak przedstawioną zmianą głosowali wszyscy obecni radni, 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, 

− 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. Przyjęcie   Wieloletniej   Prognozy    Finansowej    Gminy   Stare   Pole   na   lata:   2017  –  2023 

i uchwalenie budżetu Gminy na 2017 r.: 

1) wystąpienie Wójta Gminy; 

2) odczytanie uchwały nr 161/g272/F/V/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały 

Rady Gminy Stare Pole w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 

2023;  

3) odczytanie uchwały nr 162/g272/P/V/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały 

budżetowej Gminy Stare Pole na  2017 rok oraz możliwości sfinansowania planowanego 

deficytu budżetu;  

4) wystąpienie przewodniczących komisji stałych Rady Gminy; 

5) dyskusja; 

6) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023, 

7) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2017 rok. 
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8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego 2016.  

10. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przedłużenia  obowiązującej  taryfy  za  zbiorowe  zaopatrzenie 

w wodę.  
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Stare Pole do partnerstwa 

z Gminą Lichnowy na rzecz realizacji projektu pn.: „OZE -poprawą gospodarki niskoemisyjnej 

na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole "w ramach Osi Priorytetowej 10. Energia 

Poddziałania  10.3.1. Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne RPO WP 2014-2020.  

12. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody na wydzierżawienie na okres powyżej  3  lat, 

w trybie bezprzetargowym nieruchomości, położonej w miejscowości Stare Pole. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie 

bezprzetargowym nieruchomości, położonej w miejscowości Klecie.   

14.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2017 – 2021.   

15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy.   

16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. 

16.A.Podjęcie   uchwały w sprawie  określenia wysokości opłaty za korzystanie   

z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę.  
17. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania. 

18. Komunikaty. 

19. Zatwierdzenie protokołu nr XIX/16 z sesji Rady Gminy z dnia 23 listopada  2016 r. 

20. Zamknięcie sesji Rady Gminy. 

 

Ad.4. Sprawozdanie z pracy międzysesyjnej złożyli: 

Przewodniczący  Rady Gminy Pan Jarosław Szturmowski, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

Janusz Mączkowski, Pan Mączkowski podziękował Kierownikowi Referatu Rozwoju 

Gospodarczego i Rolnictwa Panu Z.Mikulak za szybką interwencję w sprawie naprawy wiaty 

przystankowej w msc Krzyżanowo,  Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa 

Pan Wojciech Richert, Przewodnicząca Komisji Edukacji i Spraw Społecznych Pani Feliksa 

Rojewska.  

Sprawozdanie Wójta Gminy stanowi załącznik Nr 1 do protokołu. 

Ad.5. Nikt z sołtysów nie zabrał głosu.  

 

Ad.6. Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do radnych o zadawanie pytań  obecnemu na sesji 

Kierownikowi  Posterunku Policji w Starym Polu Panu Piotr Szymczyk. 

Radny W.Richert zwrócił uwagę na problem włamań do garaży na osiedlu przy ul.Marynarki 

Wojennej, który nasilił się  od czasu kiedy przestało działać oświetlenie na posesji przy kamienicy  

„Pogodna”. 

Radny D.Drózda zwrócił się o podjęcie kroków w celu ułatwienia wyjazdu z ul.Grunwaldzkiej 

(samochody parkują przy sklepie, blokując wyjazd użytkownikom dróg). 

W sprawie włamań do garaży Pan P.Szymczyk odpowiedział, że będą prowadzone postępowania 

wyjaśniające,  natomiast w sprawie blokowania przez samochody ulicy Grunwaldzkiej, były 

interwencje ze strony Policji, widocznie  nie poskutkowały,  postara się zwiększyć  kontrole w tym 

rejonie. 

Więcej pytań nie zgłaszano, wobec czego Kierownik Posterunku Policji w Malborku opuścił obrady, 

dziękując raz jeszcze radnym za dofinansowanie  zakupu samochodu dla Policji. 

Przewodniczący Rady Gminy złożył Kierownikowi Posterunku życzenia noworoczne. 
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Ad.7. Głos zabrał Wójt Gminy.  

Budżet gminy na 2017 rok został przedstawiony radnym na posiedzeniach komisji, które odbyły się 
w dniu 15 grudnia 2016 roku.  

Dochody gminy na 2017 rok zaplanowano w wysokości 23.228.808 zł. Wydatki na 2017 rok to 

kwota 26.554.764 zł. Planowany deficyt budżetu w kwocie 3.325.956 zł, zostanie pokryty w całości 

kredytem i wolnymi środkami z lat ubiegłych.  

Wydatki w roku 2017 obejmują wydatki bieżące w kwocie 18.049.114,01 zł, i wydatki majątkowe w 

kwocie 8.505.649,99 zł. W zakresie zadań inwestycyjnych planuje się przede wszystkim: 

- budowa kanalizacji sanitarnej w Ząbrowie wraz z poprawą efektywności gminnej  

  oczyszczalni ścieków,  

- termomodernizacja budynku zespołu szkół i przedszkola, 

- remont dachu na budynku przedszkola, 

- pomoc finansowa dla powiatu na remont dróg na terenie  Gminy, 

- przebudowa drogi w kierunki lotniska w Krasnołęce  

- zabezpieczono udział własny na realizację  kolejnych projektów, które gmina zamierza realizować 
przy udziale środków Unii Europejskiej – modernizacja oświetlenia ulicznego, budowa przystani i 

pola biwakowego w Janówce i Ząbrowie, doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych (PSZOK-u). 

Opracowany projekt budżetu na 2017 rok,  jak również Wieloletnia prognoza finansowa na lata 

2017-2023 uzyskały pozytywne opinie Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Gdańsku . 

Budżet pozwoli na realizację zaplanowanych zadań, w związku z tym proszę Wysoką Radę o jego 

uchwalenie. 
 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Janusz Mączkowski odczytał uchwałę nr 161/g272/F/V/16 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 21 listopada 2016 r. w 

sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Gminy Stare Pole w sprawie przyjęcia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2023; (uchwała stanowi załącznik Nr 2 do protokółu). 
 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Ireneusz Dziura  odczytał uchwałę nr 162/g272/P/V/16 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 21 listopada 2016 r. w 

sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Stare Pole na  2017 rok oraz możliwości 

sfinansowania planowanego deficytu budżetu; (uchwała stanowi załącznik Nr 3 do protokółu). 
 

Przewodnicząca Komisji Edukacji i Spraw Społecznych Pani Feliksa Rojewska poinformowała, że 

komisja jednogłośnie przyjęła budżet na 2017 r. i Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2017-

2023. 

Przewodniczący  Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Pan Wojciech Richert 

poinformował, że komisja jednogłośnie przyjęła budżet na 2017 r. i Wieloletnią Prognozę Finansową 
na lata 2017-2023. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Janusz Mączkowski  poinformował, że komisja 

jednogłośnie przyjęła budżet na 2017 r. i Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2017-2023. 
 

W dyskusji, głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Pan Jarosław Szturmowski. Powiedział, że jest 

to już 2 budżet, który został opracowany i przedstawiony Radzie Gminy przez obecnego Wójta. 

Budżet uchwalony na rok 2017, po raz pierwszy w historii Gminy Stare Pole  przekroczył kwotę 26 

mln zł. Jest to spowodowane inwestycjami, jak również programami, realizowanymi  miedzy innymi 

przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.  

Przewodniczący Rady Gminy, wyraził nadzieję, że zadania obciążające  budżet nie zagrożą 
płynności finansowej Gminy. Powiedział, że potrzeby  podległych jednostek  oraz mieszkańców 

zawsze są większe niż  możliwości Gminy. Na pewno budżet ten nie satysfakcjonuje wszystkich.   
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W dyskusji nikt więcej nie zabrał głosu. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Jarosław Szturmowski odczytał projekt uchwały w sprawie 

przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023. 

Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag ani zapytań.  
Uchwała Nr XX/143/2016 Rady Gminy Stare Pole z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie 

przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023 została podjęta jednogłośnie. 

Za podjęciem uchwały głosowali wszyscy radni. (14 za)  

Uchwała stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Jarosław Szturmowski odczytał uchwałę w sprawie uchwalenia 

budżetu Gminy na 2017 rok. 

Uchwała Nr XX/144/2016 Rady Gminy Stare Pole z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu Gminy na 2017 rok została podjęta jednogłośnie. 

Za podjęciem uchwały głosowali wszyscy radni. (14 za)  

Uchwała stanowi załącznik Nr 5 do protokołu. 
 

Wójt Gminy podziękował radnym za prace przy tworzeniu budżetu oraz jego przyjęcie. Wyraził 

nadzieję, że mieszkańcy gminy będą zadowoleni z  inwestycji, które będą realizowane. 

 

Ad.8. Przewodniczący    Rady  Gminy  powiedział,   że   projekt    uchwały    został   omówiony i 

zatwierdzony na posiedzeniu Komisji stałych Rady Gminy, w związku z powyższym prosi się Radę 
o  podjęcie  niniejszej uchwały. Odczytał projekt uchwały.   

Zmiana budżetu  

1.Dochody 

- dochody Zespołu Szkół – 922 zł. 

- dochody Przedszkola - 13.200 zł. 

- dochody GOPS - 423 zł. 

- dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Gdańsku na 

modernizację drogi transportu rolnego  - remont drogi dz.nr  54 i 66  obręb Ząbrowo ( przedłużenie 

ul. Grunwaldzkiej w kierunku Ząbrowa) - kwota 62.000 zł. 

- wpłaty  mieszkańców tytułem udziału w realizacji projektu OZE – poprawą gospodarki 

niskoemisyjnej na Żuławach” w ramach osi  10. Energia  poddziałanie 10.3.1. Odnawialne źródła 

energii – wsparcie dotacyjne RPO WP 2014-2020 -  opłaty za przeprowadzenie wizji w budynkach - 

13.700 zł 

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 6.000 zł. 

- sprzedaż mienia - 5.500 zł. 

- podatek od środków transportowych -osoby fizyczne - 10.000 zł. 

- odsetki bankowe - 10.000 zł.  

-  zwroty za uczęszczanie do przedszkola w Starym Polu dzieci nie będących  mieszkańcami gminy 

Stare Pole – 16.000 zł. 

Razem zwiększenia-  137.745 zł.  

Razem zmniejszenia –   0 zł.  

Dochody po zmianach  -  21.378.572,79  zł.   

2.Wydatki 

- opracowanie dokumentacji „OZE – poprawą gospodarki niskoemisyjnej na  

Żuławach” w ramach osi  10. Energia  poddziałanie 10.3.1. Odnawialne źródła  

energii – wsparcie dotacyjne RPO WP 2014-2020 - program funkcjonalno- użytkowy 9.840 zł. 

- zwiększenie wydatków o kwotę 401 zł. dotyczy zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych 

świadczeń rodzinnych w 2015 roku  
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- zwiększenie wydatków w Zespole Szkół w Starym Polu o kwotę 922 zł. - zakup materiałów  

- zwiększenie wydatków w Przedszkolu o kwotę 13.200 zł.- zakup żywności 

- zwiększenie wydatków o kwotę 62.000 zł. w zakresie dróg transportu rolnego  - remont drogi dz.nr  

54 i 66  obręb Ząbrowo ( przedłużenie ul. Grunwaldzkiej w kierunku Ząbrowa)  

- zwiększenie wydatków na wywóz odpadów komunalnych  - 40.000 zł.  

- zwiększenie wydatków Urzędu Gminy – zakup materiałów – 11.382 zł.  

- przeniesienia między paragrafami wydatków w Zespole Szkół - kwota 4.927 zł.  

Razem zwiększenia –  4.927 zł.  

Razem zmniejszenia –  142.672 zł.  

Wydatki po zmianach –  20.881.072,79 zł.  

3. Przychody – bez zmian – 11.400 zł.   

4. Rozchody – bez zmian – 508.900 zł.  

Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag ani zapytań.  
Uchwała Nr XX/145/2016 Rady Gminy Stare Pole z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany 

budżetu Gminy na 2016 rok  została podjęta jednogłośnie. 

Za podjęciem uchwały głosowali wszyscy radni. (14 za)  

Uchwała stanowi załącznik Nr 6 do protokołu. 
 

W tym czasie Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 10 minut przerwy. Po przerwie kontynuowano 

porządek posiedzenia.  
 

Ad.9. Przewodniczący    Rady  Gminy  powiedział,   że   projekt    uchwały    został   omówiony i 

zatwierdzony na posiedzeniu Komisji stałych Rady Gminy, w związku z powyższym prosi się Radę 
o  podjęcie  niniejszej uchwały. Odczytał projekt uchwały.   

Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag ani zapytań.  
Uchwała Nr XX/146/2016 Rady Gminy Stare Pole z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie 

ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 została 

podjęta jednogłośnie. 

Za podjęciem uchwały głosowali wszyscy radni. (14 za)  

Uchwała stanowi załącznik Nr 7 do protokołu. 
 

Ad.10. Przewodniczący    Rady  Gminy  powiedział,   że   projekt    uchwały    został   omówiony i 

zatwierdzony na posiedzeniu Komisji stałych Rady Gminy, w związku z powyższym prosi się Radę 
o  podjęcie  niniejszej uchwały. Odczytał projekt uchwały.   

Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag ani zapytań.  
Uchwała Nr XX/147/2016 Rady Gminy Stare Pole z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie 

przedłużenia  obowiązującej  taryfy  za  zbiorowe  zaopatrzenie w wodę została podjęta 

jednogłośnie. 

Za podjęciem uchwały głosowali wszyscy radni. (14 za)  

Uchwała stanowi załącznik Nr 8 do protokołu. 

 

Ad.11. Przewodniczący    Rady  Gminy  powiedział,   że   projekt    uchwały    został   omówiony i 

zatwierdzony na posiedzeniu Komisji stałych Rady Gminy, w związku z powyższym prosi się Radę 
o  podjęcie  niniejszej uchwały. Odczytał projekt uchwały.   

Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag ani zapytań.  
Uchwała Nr XX/148/2016 Rady Gminy Stare Pole z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Stare Pole do partnerstwa z Gminą Lichnowy na 

rzecz realizacji projektu pn.: „OZE -poprawą gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w 

gminie Lichnowy i Stare Pole " w ramach Osi Priorytetowej 10. Energia Poddziałania  10.3.1. 

Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne RPO WP 2014-2020 została podjęta 

jednogłośnie. 
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Za podjęciem uchwały głosowali wszyscy radni. (14 za)  

Uchwała stanowi załącznik Nr 9 do protokołu. 

 

Ad.12. Przewodniczący    Rady  Gminy  powiedział,   że   projekt    uchwały    został   omówiony i 

zatwierdzony na posiedzeniu Komisji stałych Rady Gminy, w związku z powyższym prosi się Radę 
o  podjęcie  niniejszej uchwały. Odczytał projekt uchwały.   

Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag ani zapytań.  
Uchwała Nr XX/149/2016 Rady Gminy Stare Pole z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie 

wyrażenia  zgody na wydzierżawienie na okres powyżej  3  lat, w trybie bezprzetargowym 

nieruchomości, położonej w miejscowości Stare Pole została podjęta jednogłośnie. 

Za podjęciem uchwały głosowali wszyscy radni. (14 za)  

Uchwała stanowi załącznik Nr 10 do protokołu. 

 

 

Ad.13. Przewodniczący    Rady  Gminy  powiedział,   że   projekt    uchwały    został   omówiony i 

zatwierdzony na posiedzeniu Komisji stałych Rady Gminy, w związku z powyższym prosi się Radę 
o  podjęcie  niniejszej uchwały. Odczytał projekt uchwały.   

Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag ani zapytań.  
Uchwała Nr XX/150/2016 Rady Gminy Stare Pole z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości, 

położonej w miejscowości Klecie została podjęta jednogłośnie. 

Za podjęciem uchwały głosowali wszyscy radni. (14 za)  

Uchwała stanowi załącznik Nr 11 do protokołu. 

 

Ad.14. Przewodniczący    Rady  Gminy  powiedział,   że   projekt    uchwały    został   omówiony i 

zatwierdzony na posiedzeniu Komisji stałych Rady Gminy, w związku z powyższym prosi się Radę 
o  podjęcie  niniejszej uchwały. Odczytał projekt uchwały.   

Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag ani zapytań.  
Uchwała Nr XX/151/2016 Rady Gminy Stare Pole z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie 

przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 

2017 – 2021 została podjęta jednogłośnie. 

Za podjęciem uchwały głosowali wszyscy radni. (14 za)  

Uchwała stanowi załącznik Nr 12 do protokołu. 

 

Ad.15. Przewodniczący    Rady  Gminy  powiedział,   że   projekt    uchwały    został   omówiony i 

zatwierdzony na posiedzeniu Komisji stałych Rady Gminy, w związku z powyższym prosi się Radę 
o  podjęcie  niniejszej uchwały. Odczytał projekt uchwały.   

Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag ani zapytań.  
Uchwała Nr XX/152/2016 Rady Gminy Stare Pole z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie 

zatwierdzenia planów pracy została podjęta jednogłośnie. 

Za podjęciem uchwały głosowali wszyscy radni. (14 za)  

Uchwała stanowi załącznik Nr 13 do protokołu. 

 

Ad.16. Przewodniczący    Rady  Gminy  powiedział,   że   projekt    uchwały    został   omówiony i 

zatwierdzony na posiedzeniu Komisji stałych Rady Gminy, w związku z powyższym prosi się Radę 
o  podjęcie  niniejszej uchwały. Odczytał projekt uchwały.   

Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag ani zapytań.  
Uchwała Nr XX/153/2016 Rady Gminy Stare Pole z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie 

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii została podjęta jednogłośnie. 
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Za podjęciem uchwały głosowali wszyscy radni. (14 za)  

Uchwała stanowi załącznik Nr 14 do protokołu. 

 

Ad.16.A. Przewodniczący    Rady  Gminy  powiedział,   że   projekt    uchwały    został   omówiony i 

zatwierdzony na posiedzeniu Komisji stałych Rady Gminy, w związku z powyższym prosi się Radę 
o  podjęcie  niniejszej uchwały. Odczytał projekt uchwały.   

Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag ani zapytań.  
Uchwała Nr XX/154/2016 Rady Gminy Stare Pole z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie 

określenia wysokości opłaty za korzystanie  z wychowania przedszkolnego w przedszkolu 

publicznym prowadzonym przez Gminę została podjęta jednogłośnie. 

Za podjęciem uchwały głosowali wszyscy radni. (14 za)  

Uchwała stanowi załącznik Nr 15 do protokołu. 

 

Ad.17. Odpowiedzi zostały udzielone w pkt.6. 

Ad.18. Przewodniczący Rady Gminy przedstawił frekwencję radnych w pracach Rady Gminy od 

początku kadencji tj. od XII.2014 do XII.2016.  

Przedstawiona analiza stanowi załącznik Nr 16 do protokółu.   

Głos zabrał Wójt Gminy w sprawie programu Odnawialnych Źródeł Energii  (OZE). Powiedział, że 

w naszej Gminie w porównaniu do innych gmin, program ten spotkał się z bardzo dużym 

zainteresowaniem, i tak: na kolektory słoneczne wpłynęło 106 wniosków, panele fotowoltaiczne 50; 

pompy 8, kocioł na biomasę 28. Następnie poinformował, że wpłynęła decyzja Samorządowego 

Kolegium Odwoławczego w Gdańsku utrzymująca w mocy decyzję Wójta  o uzgodnienie 

środowiskowych uwarunkowań modernizacji gospodarstwa rolnego w Królewie. 

Wójt podziękował radnym za prace w komisjach  Rady Gminy i  udział w sesjach, pracownikom, 

kierownikom jednostek, pracownikom Ośrodka Zdrowia w Starym Polu, Radnym Powiatowym i 

sołtysom za pracę na rzecz społeczności lokalnej. 

Więcej tematów nie poruszano.  
   
Ad.17. Protokół Nr XIX/16 z sesji Rady Gminy z dnia 23 listopada 2016 r. 

został zatwierdzony jednogłośnie.  Za przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych. 
 

Ad.18. Wobec  wyczerpania  porządku  obrad  Przewodniczący  Rady  zamknął  obrady o godz. 1350. 
 

 

 

 

 

 

Sekretarz obrad:           Przewodniczący Rady  

    

Janusz Mączkowski          Jarosław Szturmowski 
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