
RO.0002.2.2017 

Protokół nr XXII/17 

z sesji Rady Gminy Stare Pole 

z dnia 29 marca 2017 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 zatwierdzenia   taryfy  za  zbiorowe  zaopatrzenie w wodę. 

8. Podjęcie    uchwały   w sprawie  dostosowania sieci szkoły podstawowej i gimnazjum do 

nowego ustroju szkolnego. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie  określenia  kryteriów naboru do klas pierwszych szkoły 

podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Stare Pole, dla kandydatów 

zamieszkałych poza obwodem szkoły.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 r.  

11. Podjęcie  uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-

2023. 

12. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania. 

13. Komunikaty. 

14. Zatwierdzenie protokołu nr XXI/17 z sesji Rady Gminy z dnia 22 lutego   2017 r. 

15. Zamknięcie sesji Rady Gminy. 

 

Ad.1.  O godz.  1400  Przewodniczący  Rady Gminy Pan Jarosław Szturmowski otworzył 

XXII 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  Janusza Mączkowskiego.  

Za jego kandydaturą głosowali wszyscy radni.  

 

Ad.4. Sprawozdanie z pracy międzysesyjnej złożyli: 

Przewodniczący  Rady Gminy Pan Jarosław Szturmowski, Przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej Janusz Mączkowski, Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i 

Rolnictwa Pan Wojciech Richert, Przewodnicząca Komisji Edukacji i Spraw Społecznych 

Pani Feliksa Lucyna Rojewska.  

Sprawozdanie Wójta Gminy stanowi załącznik Nr 1 do protokołu. 
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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.  

Radna Pani A.Krawczyk zwróciła się do Pana Kierownika Posterunku o ustalenie właściciela 

psa, który błąka się po wsi Ząbrowo. 

Następnie Wójt Gminy Pan Marek Szczypior podziękował za pracę w naszej gminie Panu 

Piotrowi Szymczyk, który  w związku z awansem na wyższe stanowisko nie będzie już pełnił 

funkcji Kierownika Posterunku Policji w Starym Polu.   

Ponieważ nie było więcej  pytań, przedstawiciele Policji opuścili obrady. 

Następnie głos zabrał radny Pan W.Richert zwrócił się do sołtysów o pomoc w ustaleniu 

gdzie potrzebne są lampy (doświetlenie) oraz zachęcił sołectwa do udziału w turniejach 

organizowanych przez GOKiS. 

Radny M.Iwaniuk zwrócił się z zapytaniem kiedy będzie równiarka na drogi śródpolne. 

Następnie zwrócił się do Dyrektora GOKiS o zamontowanie krat w świetlicy w Królewie. 

Radny J.Szturmowski zwrócił uwagę że należałoby posprzątać śmieci, które są pozostawiane 

w rowach  i miejscach do tego nie przeznaczonych. 

Sołtys Z.Boćko powiedział, że na skrzyżowaniu w kierunku Ząbrowa, śmieci wyrzucają 

podróżni. 
 

Ad.7. Przewodniczący Rady Gminy Pan Jarosław Szturmowski odczytał projekt uchwały w 

sprawie zatwierdzenia   taryfy  za  zbiorowe  zaopatrzenie w wodę. 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  

Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag ani zapytań.  

Uchwała Nr XXII/161/2017 Rady Gminy Stare Pole z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie 

zatwierdzenia   taryfy  za  zbiorowe  zaopatrzenie w wodę została podjęta.  

Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

Uchwała stanowi załącznik Nr  2 do protokołu. 
 

Ad.8. Przewodniczący Rady Gminy Pan Jarosław Szturmowski odczytał projekt uchwały w 

sprawie projektu   dostosowania   sieci    szkoły   podstawowej i gimnazjum do nowego 

ustroju szkolnego. 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.  

Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag ani zapytań.  

Uchwała Nr XXII/162/2017 Rady Gminy Stare Pole z dnia 29 marca    2017 r. w sprawie 

projektu   dostosowania   sieci    szkoły   podstawowej i gimnazjum do nowego ustroju 

szkolnego została podjęta.  

Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

Uchwała stanowi załącznik Nr 3  do protokołu. 
 

Ad.9. Przewodniczący Rady Gminy Pan Jarosław Szturmowski odczytał projekt uchwały w 

sprawie określenia  kryteriów naboru do klas pierwszych szkoły podstawowej dla której 

organem prowadzącym jest Gmina Stare Pole, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem 

szkoły.  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.  

Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag ani zapytań.  
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Uchwała Nr XXII/163/2017 Rady Gminy Stare Pole z dnia 29 marca   2017 r.  w sprawie 

określenia  kryteriów naboru do klas pierwszych szkoły podstawowej dla której 

organem prowadzącym jest Gmina Stare Pole, dla kandydatów zamieszkałych poza 

obwodem szkoły została podjęta. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

Uchwała stanowi załącznik Nr 4  do protokołu. 
 

 

Ad.10. Przewodniczący Rady Gminy Pan Jarosław Szturmowski odczytał projekt uchwały w 

sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 r.  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. 

Zmiana budżetu: 

1.Dochody 

- podpisanie umowy o dofinansowanie projektu w zakresie wymiany oświetlenia ulicznego – 

wprowadzenie po stronie dochodów kwoty 429.646 zł. – refundacja wydatków poniesionych 

na projekt przed podpisaniem umowy i zaliczka na I etap prac które będą wykonane w 2017 

roku  

- dochody GOPS z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego w latach ubiegłych – 95 zł.  

- zmiana klasyfikacji budżetowej wynikająca z podpisanej umowy o dofinansowanie projektu 

„Atrakcyjne miejsca i programu dla dzieci przedszkolnych w Starym Polu” – 51.369,82 zł.  

Razem zwiększenia dochodów – 481.110,82 zł.  

Razem zmniejszenia dochodów  – 51.369,82 zł.  

Dochody po zmianach  - 23.663.457 zł.   

2.Wydatki 

- zwiększenie wydatków o kwotę 30.000  zł. z przeznaczeniem na utwardzenie drogi 

dojazdowej do działek budowlanych  na zapleczu ul. Grunwaldzkiej,   

- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez GOPS w 

latach ubiegłych –  95  zł, 

- zwiększenie wydatków o kwotę 13.899 zł. w zakresie uzbrojenia terenów pod budownictwo 

mieszkaniowe  - opracowanie dokumentacji na wodę i kanalizację sanitarną – działki na 

zapleczu  ul. Grunwaldzkiej i aktualizacja dokumentacji na kanalizacje sanitarna – osiedle ul. 

Prusa,  

- złożenie przez sołectwo Krzyżanowo wniosku o zmianę wydatków w ramach funduszu 

sołeckiego w 2017 roku,   

- zwiększenie wydatków na realizację projektu unijnego w zakresie wymiany oświetlenia 

ulicznego – w dniu 1 marca 2017 roku podpisano umowę o dofinansowanie projektu, 

realizacja w latach 2017 -2018. Wydatki roku 2017 zwiększono o kwotę otrzymanego 

dofinansowania. Udział własny był zabezpieczony przed podpisaniem umowy. 

Razem zwiększenia –  661.668,57 zł.   

Razem zmniejszenia –    203.598 zł.  

Wydatki po zmianach – 27.407.936,95 zł.    

3. Przychody –   4.253.379,95  zł  ( w tym kredyt – 2.416.843 zł (bez zmian) i  wolne środki 

– 1.836.536,95 zł.  

4. Rozchody – bez zmian – 508.900 zł.  

 

Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag ani zapytań.  

Uchwała Nr XXII/164/2017 Rady Gminy Stare Pole z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie  

zmiany budżetu Gminy na 2017 r. została podjęta.  

Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

Uchwała stanowi załącznik Nr 5 do protokołu. 
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Ad.11. Przewodniczący Rady Gminy Pan Jarosław Szturmowski odczytał projekt uchwały w 

sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023. 

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.  

Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag ani zapytań.  

Uchwała Nr XXII/165/2017 Rady Gminy Stare Pole z dnia 29 marca  2017 r. w sprawie  

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023 została podjęta.  

Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

Uchwała stanowi załącznik Nr 6  do protokołu. 

 

Ad.12.  W kwestii zabezpieczenia okien kratami w świetlicy w Królewie postanowiono: 

Radny M.Iwaniuk zobowiązał się do okratowania jednego okna we własnym zakresie, koszty 

okratowania jednego okna pokryje Wójt, a Dyrektor GOKiS dwóch okien. Wskazane jest, 

ażeby okratowanie wszystkich okien było jednakowe. 

Następnie Kierownik Z.Mikulak powiedział, że jak tylko równiarka będzie dostępna, operator 

będzie uprzątał drogi,   zwrócił się do sołtysów, aby zaangażowali się i byli w kontakcie z 

operatorem, aby uniknąć pominięcia dróg. Odnośnie tematu „dzikich wysypisk śmieci” 

powiedział, że od 1 kwietnia  będą uruchomiane roboty publiczne, wtedy pracowników  tych 

zaangażuje się do porządkowania. 

 

Ad.13. Przewodniczący Rady Gminy Pan Jarosław Szturmowski  przypomniał radnym, aby 

do 30 kwietnia złożyli oświadczenia majątkowe za rok 2016. Dyrektor Gminnego Ośrodka 

Kultury i Sportu Pan T.Burdyński zachęcił obecnych do udziału w Warsztatach 

Wielkanocnych, które odbędą się w dniu 1.04.br. Celem warsztatów jest integrowanie 

środowiska, zwyczaje świąteczne, wymiana doświadczeń, możliwość wspólnej pracy oraz 

przekazanie i pielęgnowanie tradycji związanych z ozdobami i dekoracjami świątecznymi. 

Zaprosił również,   na koncert artysty z Norwegi Roy’a – Einara Drenga z zespołem, który 

odbędzie się 4 kwietnia 2017 r. o godzinie 19:00 w sali widowiskowej GOKiS w Starym 

Polu. 
   
Ad.14. Protokół Nr XXI/16 z sesji Rady Gminy z dnia  22 lutego  2017 r. został zatwierdzony 

jednogłośnie.  Za przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych. 
 

Ad.15. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady  zamknął  obrady o godz. 

1530. 
 

 

 

 

 

 

Sekretarz obrad:           Przewodniczący Rady 

     

Janusz Mączkowski          Jarosław Szturmowski 

 

 

 

 

Protokółowała: 

B.Stosik 

 


