
Stare Pole, dnia 04.11.2019 r. 

RO.0002.9.2019 

 

 

Protokół nr IX/19 

z IX sesji Rady Gminy Stare Pole VIII kadencji 

z dnia 28 października 2019 r.  
 

 

Proponowany porządek posiedzenia:  

1. Otwarcie obrad IX sesji Rady Gminy i powitanie zebranych. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przedstawienie porządku obrad. 

4. Zatwierdzenie protokołu nr VIII/19 z VIII sesji Rady Gminy Stare Pole z dnia 26 

września 2019 r. (załącznik nr 1). 

5. Sprawozdania z pracy międzysesyjnej. 

5.1. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy. 

5.2. Sprawozdanie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej. 

5.3. Sprawozdanie Przewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

5.4. Sprawozdanie Przewodniczącej Komisji Edukacji i Spraw Społecznych. 

5.5. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa. 

5.6. Sprawozdania radnych. 

5.7. Sprawozdanie Wójta Gminy (załącznik nr 2). 

6. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 

7. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności 

za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych (druk nr 1). 

9. Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów 

dziecięcych (druk nr 2). 

10. Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć nauczycieli przedszkola pracujących z grupami obejmującymi dzieci  

6-letnie i dzieci młodsze (druk nr 3). 

11. Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, 

doradców zawodowych (druk nr 4). 

12. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz 

przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska 

kierownicze (druk nr 5). 

13. Projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, 

ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru (druk nr 6). 

14. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku  

od środków transportowych (druk nr 7). 

15. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  

oraz wprowadzenia zwolnień (druk nr 8). 

16. Projekt uchwały w sprawie  zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie 

przewozu dzieci i uczniów uczęszczających do placówek oświatowych na terenie 

Gminy Stare Pole, dla których Gmina nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego 

transportu i opieki (druk nr 9). 
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17. Projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których 

właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stare Pole oraz warunków i zasad 

korzystania z tych przystanków (druk nr 10). 

18. Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Stare Pole (druk nr 11). 

19. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę dotyczącą wyboru delegatów  

do Stowarzyszenia Żuławska Lokalna Grupa Działania (druk nr 12). 

20. Projekt uchwały w sprawie wniosku o utworzenie sołectwa Kaczynos-Kolonia (druk 

nr 13). 

21. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2019. 

22. Wystąpienia sołtysów. 

23. Komunikaty, wolne wnioski, dyskusja. 

24. Zamknięcie obrad IX sesji Rady Gminy Stare Pole. 

 

Ad. 1. O godz. 1405 Przewodniczący Rady Gminy Pan Ireneusz Dziura otworzył IX 

sesję Rady Gminy VIII kadencji, która odbyła się w sali narad Urzędu Gminy w Starym 

Polu. Przywitał zaproszonych gości i wszystkich obecnych, w tym Wójta Gminy Stare 

Pole Pana Marka Szczypiora wraz ze współpracownikami, sołtysów i radnych. 

 

Ad. 2. Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, iż sesja 

jest prawomocna do podejmowania uchwał. 

Ustawowy skład Rady Gminy – 15, 

Obecnych – 13 (Ireneusz Dziura, Elżbieta Grzybowska, Marek Iwaniuk, Alina 

Krawczyk, Jadwiga Moroniewicz, Lucyna Pilecka, Jolanta 

Plewa, Feliksa Lucyna Rojewska, Barbara Sienkiewicz, 

Jarosław Szturmowski, Krzysztof Witoś, Kazimierz Woś, 

Michał Zielski ), 

Nieobecni usprawiedliwieni – 2 (Grażyna Borkowska, Mateusz Słowik). 

 

Ad. 3. Przewodniczący Rady Gminy na zgłoszony przed sesją wniosek Wójta Gminy 

wniósł o zmianę w porządku obrad poprzez uzupełnienie o punkt nr 21A. Projekt 

uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028. 

Przystąpiono do głosowania. System głosujący określił liczbę głosujących radnych jako 

12, zamiast 13 obecnych, dlatego też Przewodniczący Rady Gminy zarządził 

reasumpcję głosowania. Przystąpiono do drugiego głosowania.  

Za zmianą w porządku obrad głosowało 12 radnych, 

Przeciw – 0, 

Wstrzymało się – 1 (Ireneusz Dziura). 

Zmiana w porządku obrad została przyjęta.  

Przewodniczący Rady Gminy Pan Ireneusz Dziura odczytał porządek obrad.  

Uwag nie wniesiono, toteż przystąpiono do głosowania. 

Za zatwierdzeniem porządku obrad głosowało 13 radnych, 

Przeciw – 0, 

Wstrzymało się – 0. 

Zatwierdzony porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad IX sesji Rady Gminy i powitanie zebranych. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przedstawienie porządku obrad. 

4. Zatwierdzenie protokołu nr VIII/19 z VIII sesji Rady Gminy Stare Pole z dnia 

26 września 2019 r. (załącznik nr 1). 

5. Sprawozdania z pracy międzysesyjnej. 
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5.1. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy. 

5.2. Sprawozdanie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej. 

5.3. Sprawozdanie Przewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

5.4. Sprawozdanie Przewodniczącej Komisji Edukacji i Spraw Społecznych. 

5.5. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego  

i Rolnictwa. 

5.6. Sprawozdania radnych. 

5.7. Sprawozdanie Wójta Gminy (załącznik nr 2). 

6. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 

7. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych (druk nr 

1). 

9. Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków  

i klubów dziecięcych (druk nr 2). 

10. Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć nauczycieli przedszkola pracujących z grupami obejmującymi 

dzieci 6-letnie i dzieci młodsze (druk nr 3). 

11. Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów 

pedagogicznych, doradców zawodowych (druk nr 4). 

12. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz 

przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska 

kierownicze (druk nr 5). 

13. Projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, 

ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru (druk nr 6). 

14. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku  

od środków transportowych (druk nr 7). 

15. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku  

od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień (druk nr 8). 

16. Projekt uchwały w sprawie  zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w 

czasie przewozu dzieci i uczniów uczęszczających do placówek oświatowych na 

terenie Gminy Stare Pole, dla których Gmina nie ma obowiązku zapewnienia 

bezpłatnego transportu i opieki (druk nr 9). 

17. Projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których 

właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stare Pole oraz warunków i zasad 

korzystania z tych przystanków (druk nr 10). 

18. Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Stare Pole (druk nr 11). 

19. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę dotyczącą wyboru delegatów  

do Stowarzyszenia Żuławska Lokalna Grupa Działania (druk nr 12). 

20. Projekt uchwały w sprawie wniosku o utworzenie sołectwa Kaczynos-Kolonia 

(druk nr 13). 

21. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2019. 

 21A. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 

2019-2028. 

22. Wystąpienia sołtysów. 

23. Komunikaty, wolne wnioski, dyskusja. 

24. Zamknięcie obrad IX sesji Rady Gminy Stare Pole. 
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Ad. 4. Przewodniczący Rady Gminy poinformował o dokonanej korekcie w protokole 

nr VIII/19 z dnia 30.09.2019 r. z VIII sesji Rady Gminy Stare Pole z dnia 26 września 

2019 r. (zmiana błędnego nazwiska Ireneusz Woś na Ireneusz Dziura). Przystąpiono  

do głosowania: 

Za przyjęciem protokołu głosowało 13 radnych, 

Przeciw – 0, 

Wstrzymało się – 0. 

Protokół nr VIII/19 z dnia 30.09.2019 r. z VII sesji Rady Gminy Stare Pole  

z dnia 26 września 2019 r. został przyjęty. 

 

Ad. 5. Sprawozdanie z pracy międzysesyjnej złożył Przewodniczący Rady Gminy Stare 

Pole Pan Ireneusz Dziura. Następnie sprawozdania złożyli Przewodnicząca Komisji 

Rewizyjnej Pani Jadwiga Moroniewicz, omawiając między innymi kontrole 

problemowe Komisji Rewizyjnej w zakresie zamówień publicznych i delegacji 

służbowych.  Kolejno Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Pani 

Elżbieta Grzybowska złożyła sprawozdanie oraz przedstawiła wnioski rozpatrywane 

przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. Sprawozdania z pracy międzysesyjnej 

złożyli Przewodnicząca Komisji Edukacji i Spraw Społecznych Pani Feliksa Rojewska 

oraz Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Pan Marek 

Iwaniuk. W związku z pytaniem Przewodniczącego Rady Gminy, żaden inny radny nie 

złożył sprawozdania z pracy międzysesyjnej. Następnie Wójt Gminy Stare Pole Pan 

Marek Szczypior złożył sprawozdanie z pracy międzysesyjnej, nikt nie wniósł pytań 

(załącznik nr 1 do protokołu). Wójt podziękował organizatorom uroczystości  

w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu. 

 

Ad. 6. Interpelacji ani zapytań nie wniesiono. 

 

Ad. 7. Przewodniczący Rady Gminy przedstawił termin i sposób odpowiedzi  

na interpelacje, które wpłynęły podczas sesji w dniu 26 września 2019 r.  

 

Ad. 8.  Przewodniczący Rady Gminy Pan Ireneusz Dziura oddał głos Kierownik 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Gabrieli Żurawskiej, która wprowadziła  

w treść projektu uchwały. Projekt był przedstawiony na wspólnym posiedzeniu komisji 

stałych Rady Gminy Stare Pole, uwag wówczas nie zgłaszano. Przewodniczący Rady 

Gminy Pan Ireneusz Dziura odczytał projekt uchwały. Nowych pytań nie było, dlatego 

też przystąpiono do głosowania. System głosujący określił liczbę głosujących radnych 

jako 11, zamiast 13 obecnych, dlatego też Przewodniczący Rady Gminy zarządził 

reasumpcję głosowania. 

Za przyjęciem głosowało 13 radnych, 

Przeciw – 0, 

Wstrzymało się – 0. 

Uchwała nr IX/70/2019 Rady Gminy Stare Pole z dnia 28 października 2019 r.  

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt  

w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych została podjęta (załącznik nr  

2 do protokołu). 
 

Ad. 9. Przewodniczący Rady Gminy Pan Ireneusz Dziura poinformował, że projekt 

uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Gminy Stare 

Pole, wprowadzono autopoprawkę. Pytań ani uwag nie zgłaszano, więc Pan Ireneusz 

Dziura odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania. 

Za przyjęciem głosowało 13 radnych, 
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Przeciw – 0, 

Wstrzymało się – 0. 

Uchwała nr IX/71/2019 Rady Gminy Stare Pole z dnia 28 października 2019 r.  

w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 

została podjęta (załącznik nr 3 do protokołu). 

 

Ad. 10. Przewodniczący Rady Gminy Pan Ireneusz Dziura poinformował, że projekt 

uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Gminy Stare 

Pole, wprowadzono wówczas autopoprawkę i uwzględniono uwagi. Nowych pytań  

i uwag nie zgłaszano, więc Pan Ireneusz Dziura odczytał projekt uchwały i przystąpiono 

do głosowania. 

Za przyjęciem głosowało 13 radnych, 

Przeciw – 0, 

Wstrzymało się – 0. 

Uchwała nr IX/72/2019 Rady Gminy Stare Pole z dnia 28 października 2019 r.  

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli przedszkola pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie  

i dzieci młodsze została podjęta (załącznik nr 4 do protokołu). 

 

Ad. 11. Przewodniczący Rady Gminy Pan Ireneusz Dziura poinformował, że projekt 

był przedstawiony na wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Gminy Stare Pole, 

podczas którego zgłaszane były uwagi, naniesiono autopoprawkę. Nowych pytań  

i uwag nie zgłaszano, więc Pan Ireneusz Dziura odczytał projekt uchwały i przystąpiono 

do głosowania. 

Za przyjęciem głosowało 13 radnych, 

Przeciw – 0, 

Wstrzymało się – 0. 

Uchwała nr IX/73/2019 Rady Gminy Stare Pole z dnia 28 października 2019 r.  

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców 

zawodowych została podjęta (załącznik nr 5 do protokołu). 
 

Ad. 12. Przewodniczący Rady Gminy Pan Ireneusz Dziura poinformował, że projekt był 

przedstawiony na wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Gminy Stare Pole, 

naniesiono autopoprawkę, uzupełniono uzasadnienie. Przewodniczący Rady Gminy  

Pan Ireneusz Dziura odczytał projekt uchwały. Pytań i uwag nie zgłaszano, więc 

przystąpiono do głosowania. 

Za przyjęciem głosowało 13 radnych, 

Przeciw – 0, 

Wstrzymało się – 0. 

Uchwała nr IX/74/2019 Rady Gminy Stare Pole z dnia 28 października 2019 r.  

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz przyznania 

zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych  

i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze została 

podjęta (załącznik nr 6 do protokołu). 

 

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 5 minut przerwy. 

Po przerwie kontynuowano porządek posiedzenia. 
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Ad. 13. Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy Pani Agnieszka Michalska-Rojek. 

Treść projektu uchwały była przedstawiana na wspólnym posiedzeniu komisji stałych 

Rady Gminy Stare Pole, uwag wówczas nie wniesiono. Wiceprzewodniczący Rady 

Gminy Pan Kazimierz Woś odczytał projekt uchwały, uwag i pytań nie wniesiono, więc 

przystąpiono do głosowania. 

Za przyjęciem głosowało 13 radnych, 

Przeciw – 0, 

Wstrzymało się – 0. 

Uchwała nr IX/75/2019 Rady Gminy Stare Pole z dnia 28 października 2019 r. 

uchylająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia dziennych 

stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru została podjęta (załącznik nr 7 

do protokołu). 

 

Ad. 14.  Projekt uchwały został przedstawiony przez Wójta Gminy Stare Pole Pana 

Marka Szczypiora. Nie wniesiono pytań ani uwag. Przewodniczący Rady Gminy 

odczytał projekt uchwały. Przystąpiono do głosowania. 

Za przyjęciem głosowało 13 radnych, 

Przeciw – 0, 

Wstrzymało się – 0. 

Uchwała nr IX/76/2019 Rady Gminy Stare Pole z dnia 28 października 2019 r.  

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków 

transportowych została podjęta (załącznik nr 8 do protokołu). 
 

 

Ad 15. Projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady 

Gminy Stare Pole, uwagi i pytania były zgłaszane. Projekt uchwały omówiła Pani 

Agnieszka Michalska-Rojek, Skarbnik Gminy. Pytań ani uwag nie zgłaszano. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Kazimierz Woś odczytał projekt uchwały  

i przystąpiono do głosowania. System głosujący określił liczbę głosujących radnych 

jako 12, zamiast 13 obecnych, dlatego też Przewodniczący Rady Gminy zarządził 

reasumpcję głosowania. 

Za podjęciem uchwały - 12 radnych, 

Przeciw – 1 (Jarosław Szturmowski), 

Wstrzymało się – 0. 

Uchwała nr IX/77/2019 Rady Gminy Stare Pole z dnia 28 października 2019 r.  

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz 

wprowadzenia zwolnień została podjęta (załącznik nr 9 do protokołu). 
 

Ad. 16. Projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady 

Gminy Stare Pole, wprowadzono autopoprawkę. Wójt Gminy Pan Marek Szczypior 

wprowadził w treść projektu uchwały. Pytań ani uwag nie zgłaszano, wobec czego 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania. 

Za przyjęciem głosowało 13 radnych, 

Przeciw – 0, 

Wstrzymało się – 0. 

Uchwała nr IX/78/2019 Rady Gminy Stare Pole z dnia 28 października 2019 r.  

w sprawie  zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci  

i uczniów uczęszczających do placówek oświatowych na terenie Gminy Stare Pole, 

dla których Gmina nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki 

została podjęta (załącznik nr 10 do protokołu). 
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Ad. 17. Projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady 

Gminy Stare Pole, naniesiono zmiany według zgłaszanych wówczas uwag. Wójt Gminy 

Pan Marek Szczypior wprowadził w treść projektu uchwały. Pytań ani uwag nie 

zgłaszano, wobec czego Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Kazimierz odczytał 

projekt uchwały i przystąpiono do głosowania. 

Za przyjęciem głosowało 13 radnych, 

Przeciw – 0, 

Wstrzymało się – 0. 

Uchwała nr IX/79/2019 Rady Gminy Stare Pole z dnia 28 października 2019 r.  

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem  

lub zarządzającym jest Gmina Stare Pole oraz warunków i zasad korzystania  

z tych przystanków została podjęta (załącznik nr 11 do protokołu). 
 

Ad. 18. Przewodniczący Rady Gminy oddał głos wnioskodawcy, Przewodniczącej 

Komisji Rewizyjnej. Radna Jadwiga Moroniewicz odczytała i omówiła treść projektu 

uchwały. Pytań ani uwag nie zgłaszano, wobec czego Przewodniczący Rady Gminy 

odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania. 

Za przyjęciem głosowało 10 radnych, 

Przeciw – 0, 

Wstrzymało się – 3 (Elżbieta Grzybowska, Alina Krawczyk, Feliksa Lucyna 

Rojewska). 

Uchwała nr IX/80/2019 Rady Gminy Stare Pole z dnia 28 października 2019 r.  

w sprawie zmiany Statutu Gminy Stare Pole została podjęta (załącznik nr 12 do 

protokołu). 
 

Ad. 19. Przewodniczący Rady Gminy Pan Ireneusz Dziura wprowadził w treść projektu 

uchwały. Pytań ani uwag nie zgłaszano, wobec czego Przewodniczący Rady Gminy 

odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania. 

Za przyjęciem głosowało 13 radnych, 

Przeciw – 0, 

Wstrzymało się – 0. 

Uchwała nr IX/81/2019 Rady Gminy Stare Pole z dnia 28 października 2019 r. 

zmieniająca uchwałę dotyczącą wyboru delegatów do Stowarzyszenia Żuławska 

Lokalna Grupa Działania została podjęta (załącznik nr 13 do protokołu). 
 

Ad. 20. Przewodniczący Rady Gminy Pan Ireneusz Dziura oddał głos wnioskodawcy, 

Przewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która omówiła przedmiot projektu 

uchwały. Wójt Gminy Pan Marek Szczypior przychylił się do inicjatywy utworzenia 

sołectwa Kaczynos-Kolonia, ale nie według granic wskazanych przez wnioskodawcę.  

Pytanie o koszty geodezyjne wniósł radny Jarosław Szturmowski, na co odpowiedział 

Wójt Gminy, proponując utworzenie nowego sołectwa kompleksowo z uwzględnieniem 

procedur, funduszu sołeckiego, statutów. Radna Jadwiga Moroniewicz przedstawiła 

proces inicjatywy utworzenia sołectwa Kaczynos-Kolonia i wniosła, że procedura 

została zachwiana, powołując się na art. 5. ust. 2, 3 ustawy o samorządzie gminnym. 

Radna wskazała, że Przewodniczący Rady Gminy powinien wystąpić do Wójta Gminy 

o przeprowadzenie konsultacji społecznych, a wniosek, który wpłynął nie powinien być 

procedowany jako wniosek w trybie skargowym, ale jako inicjatywa mieszkańców.  

O godz. 15:58 obrady opuścił radny Michał Zielski 

Radna Jadwiga Moroniewicz przytoczyła wyniki konsultacji społecznych i wskazała ich 

inną interpretację oraz przytoczyła inne procesy podziału sołectw.  

O godz. 16:01 do obrad dołączył radny Michał Zielski 
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Radna zaproponowała odstąpienie od uchwały. Wójt Gminy Pan Marek Szczypior 

przytoczył art. 5. ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, w myśl którego zasady 

tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostki pomocniczej określa statut 

gminy oraz ponownie omówił procedury i konsekwencje utworzenia sołectwa. Radca 

prawny Pan Sławomir Holz przytoczył zapis w ustawie o samorządzie gminnym, iż rada 

gminy w statucie określa szczegółowo proces tworzenia sołectw, co Rada Gminy Stare 

Pole uczyniła. Radca dodał, że Statut Gminy Stare Pole zobowiązuje wnioskodawcę do 

załączenia mapy, co wnioskodawca uczynił, a projekt uchwały dotyczy 

przedmiotowego wniosku zgodnie z treścią mapą. Pan Sławomir Holz omówił 

możliwość wniesienia przez wnioskodawcę zmiany we wniosku, by zachować jego 

ideę, natomiast wnioskodawca tego nie uczynił. Radca wskazał na zachowanie 

prawidłowości procedury i zastosowanie trybu wnioskowego według kodeksu 

postepowania administracyjnego oraz wniósł, że projekt jest zgodny z wymogami 

formalno-prawnymi. Radna Jadwiga Moroniewicz przytoczyła zapis wcześniejszego 

statutu. W dyskusji udział wzięli Wójt Gminy Pan Marek Szczypior oraz radni Jarosław 

Szturmowski, Kazimierz Woś, Ireneusz Dziura, Jadwiga Moroniewicz, Marek Iwaniuk. 

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji powiedziała, że Komisja rzetelnie 

rozpatrzyła wniosek i odniosła się do prośby wnioskodawcy zgodnie z mapą. 

Przewodniczący Rady Gminy przekazał, że należy dokończyć procedurę dotyczącą 

wniosku, zamknął dyskusję i odczytał projekt uchwały. Przystąpiono do głosowania, ale 

system głosujący określił liczbę głosujących radnych jako 12, zamiast 13 obecnych, 

dlatego też Przewodniczący Rady Gminy zarządził reasumpcję głosowania. Ponownie 

wystąpił taki sam błąd w systemie głosującym, więc Przewodniczący Rady Gminy 

zarządził drugą reasumpcję głosowania. 

Za przyjęciem głosowało 9 radnych, 

Przeciw – 2 (Jadwiga Moroniewicz, Jarosław Szturmowski), 

Wstrzymało się – 2 (Krzysztof Witoś, Kazimierz Woś). 

Uchwała nr IX/82/2019 Rady Gminy Stare Pole z dnia 28 października 2019 r.  

w sprawie wniosku o utworzenie sołectwa Kaczynos-Kolonia została podjęta 

(załącznik nr 14 do protokołu). 
 

Ad. 21. Projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady 

Gminy Stare Pole. Projekt uchwały omówiła Pani Agnieszka Michalska-Rojek, 

Skarbnik Gminy. Pytań ani uwag nie zgłaszano. Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan 

Kazimierz Woś odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania. 

Za przyjęciem głosowało 13 radnych, 

Przeciw – 0, 

Wstrzymało się – 0. 

Uchwała nr IX/83/2019 Rady Gminy Stare Pole z dnia 28 października 2019 r.  

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2019 została podjęta (załącznik nr 15  

do protokołu). 
 

Ad. 21A. Projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji stałych 

Rady Gminy Stare Pole, uwagi i pytania były zgłaszane. Projekt uchwały omówiła Pani 

Agnieszka Michalska-Rojek, Skarbnik Gminy. Pytań ani uwag nie zgłaszano, a projekt 

odczytał projekt Przewodniczący Rady Gminy Pan Ireneusz Dziura i przystąpiono  

do głosowania. 

Za przyjęciem głosowało 13 radnych, 

Przeciw – 0, 

Wstrzymało się – 0. 
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Uchwała nr IX/84/2019 Rady Gminy Stare Pole z dnia 28 października 2019 r.  

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028 została 

podjęta (załącznik nr 16 do protokołu). 
 

Ad. 22. Nikt z sołtysów nie zgłosił woli wystąpienia. 

 

Ad. 23. Skarbnik Gminy Pani Agnieszka Michalska-Rojek odczytała komunikat Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej 

ceny skupu żyta za okres jedenastu kwartałów. Skarbnik Gminy przekazała informacje 

odnośnie podatku leśnego i podała wysokość stawki. 

 

Ad. 24. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy  

Pan Ireneusz Dziura o godz. 1640 zamknął obrady IX sesji Rady Gminy Stare Pole VIII 

kadencji. 

 

 

Protokołowała: 

Urszula Załęska-Sałek 


