
Stare Pole, dnia 20.03.2020 r. 

RO.0002.3.2020 

 

 

Protokół nr XIV/2020 

z XIV sesji Rady Gminy Stare Pole VIII kadencji 

z dnia 18 marca 2020 r.  
 

Proponowany porządek posiedzenia:  
1. Otwarcie obrad XIV sesji Rady Gminy Stare Pole VIII kadencji i powitanie 

zebranych. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Zatwierdzenie protokołu nr XII/2020 z XII sesji Rady Gminy z dnia 15 stycznia 

2020 r. 

5. Zatwierdzenie protokołu nr XIII/2020 z nadzwyczajnej XIII sesji Rady Gminy  

z dnia 3 marca 2020 r. 

6. Sprawozdania z pracy międzysesyjnej. 
6.1. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy. 

6.2. Sprawozdanie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej. 

6.3. Sprawozdanie Przewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 
6.4. Sprawozdanie Przewodniczącej Komisji Edukacji i Spraw Społecznych. 

6.5. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego  

i Rolnictwa. 

6.6. Sprawozdania radnych. 

6.7. Sprawozdanie Wójta Gminy. 

7. Sprawozdania z działalności komisji stałych za 2019 rok. 

7.1. Sprawozdanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 
7.2. Sprawozdanie Komisji Edukacji i Spraw Społecznych. 

7.3. Sprawozdanie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa. 

8. Sprawozdania. 

8.1. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania              

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2019 rok. 

8.2. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz istniejących 
potrzeb za rok 2019. 

8.3. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli  
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych 
przez Gminę Stare Pole za 2019 rok. 

9. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 

10. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji  Rozwoju 

Gospodarczego i Rolnictwa na rok 2020. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji  Edukacji i Spraw 

Społecznych na rok 2020. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji  Skarg, Wniosków  
i Petycji na rok 2020. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Malborskiego zadania 

publicznego - zarządzanie drogami powiatowymi położonymi w granicach 

administracyjnych Gminy Stare Pole w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej – 

koszenie poboczy. 
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15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Pole 

w 2020 roku. 

16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu 

rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych 

Centralnego Wodociągu Żuławskiego Sp. z o. o. w Nowym Dworze Gdańskim  
na okres od czerwca 2018 r. do czerwca 2021 r. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkole i przedszkolu, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Stare Pole, maksymalnej kwoty dofinansowania 

opłat pobieranych przez szkoły wyższe i placówki kształcenia nauczycieli oraz form  
i specjalności kształcenia objętych dofinansowaniem w 2020 r.  

18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu 

wynagradzania nauczycieli. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w Żłobku w Starym 
Polu. 

20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku  na terenie Gminy Stare Pole. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Stare Pole na rok 2020. 

22. Wystąpienia sołtysów. 

23. Komunikaty, wolne wnioski, dyskusja. 

24. Zamknięcie obrad XIV sesji Rady Gminy Stare Pole VIII kadencji. 

 

Ad. 1. O godz. 1500 Przewodniczący Rady Gminy Pan Ireneusz Dziura otworzył XIV 

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

Polu. Przewodniczący Rady Gminy przywitał wszystkich zebranych. 

 

Ad. 2. Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, iż sesja 
jest prawomocna do podejmowania uchwał. 

Ustawowy skład Rady Gminy – 15, 

Obecni – 12, 

Nieobecni – 3 (Feliksa Lucyna Rojewska,  Mateusz Słowik, Krzysztof Witoś). 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

 

Ad. 3. Do porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zaproponował wprowadzenie 

punktu 21A. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  

na lata 2020-2028. Radna Jadwiga Moroniewicz wniosła o uzupełnienie porządku obrad 
o informację o stanie epidemicznym na terenie Gminy Stare Pole. Przewodniczący 
Rady zaproponował, by te informacje Wójt przekazał w komunikatach, z czym radna 

się zgodziła. Przystąpiono do głosowania nad porządkiem obrad. 

Za - 12 radnych, 

Przeciw – 0, 

Wstrzymało się – 0. 

Zestawienie głosowania stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Przyjęty porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad XIV sesji Rady Gminy Stare Pole VIII kadencji i powitanie 

zebranych. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Przyjęcie porządku obrad. 
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4. Zatwierdzenie protokołu nr XII/2020 z XII sesji Rady Gminy z dnia 15 stycznia 

2020 r. 

5. Zatwierdzenie protokołu nr XIII/2020 z nadzwyczajnej XIII sesji Rady Gminy  

z dnia 3 marca 2020 r.  

6. Sprawozdania z pracy międzysesyjnej. 
6.1. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy. 

6.2. Sprawozdanie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej. 

6.3. Sprawozdanie Przewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 
6.4. Sprawozdanie Przewodniczącej Komisji Edukacji i Spraw Społecznych. 

6.5. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego  

i Rolnictwa. 

6.6. Sprawozdania radnych. 

6.7. Sprawozdanie Wójta Gminy. 

7. Sprawozdania z działalności komisji stałych za 2019 rok. 

7.1. Sprawozdanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 
7.2. Sprawozdanie Komisji Edukacji i Spraw Społecznych. 

7.3. Sprawozdanie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa. 

8. Sprawozdania. 

8.1. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii za 2019 rok. 

8.2. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz 
istniejących potrzeb za rok 2019. 

8.3. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli  
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach 
prowadzonych przez Gminę Stare Pole za 2019 rok. 

9. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 

10. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji  Rozwoju 

Gospodarczego i Rolnictwa na rok 2020. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji  Edukacji i Spraw 

Społecznych na rok 2020. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji  Skarg, Wniosków  
i Petycji na rok 2020. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Malborskiego zadania 

publicznego - zarządzanie drogami powiatowymi położonymi w granicach 

administracyjnych Gminy Stare Pole w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej – 

koszenie poboczy. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Pole 

w 2020 roku. 

16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu 

rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych 

Centralnego Wodociągu Żuławskiego Sp. z o. o. w Nowym Dworze Gdańskim  
na okres od czerwca 2018 r. do czerwca 2021 r. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkole i przedszkolu, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Stare Pole, maksymalnej kwoty dofinansowania 

opłat pobieranych przez szkoły wyższe i placówki kształcenia nauczycieli oraz 
form i specjalności kształcenia objętych dofinansowaniem w 2020 r. 
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18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu 

wynagradzania nauczycieli. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w Żłobku w Starym 
Polu. 

20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku  na terenie Gminy Stare Pole. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Stare Pole na rok 2020. 

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

2020-2028. 

22. Wystąpienia sołtysów. 

23. Komunikaty, wolne wnioski, dyskusja. 

24. Zamknięcie obrad XIV sesji Rady Gminy Stare Pole VIII kadencji. 

 

Ad. 4. Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uwag do protokołu z XII sesji 

nie zgłaszano. Przystąpiono do głosowania.  

Za przyjęciem protokołu głosowało 12 radnych, 

Przeciw – 0, 

Wstrzymało się – 0. 

Zestawienie głosowania stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Protokół nr XII/2020 z XII sesji Rady Gminy Stare Pole z dnia 15 stycznia 2020 r. 

został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 5. Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uwag do protokołu z XIII sesji 

nadzwyczajnej nie zgłaszano. Przystąpiono do głosowania.  

Za przyjęciem protokołu głosowało 12 radnych, 

Przeciw – 0, 

Wstrzymało się – 0. 

Zestawienie głosowania stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Protokół nr XIII/2020 z XIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Stare Pole z dnia  

3 marca 2020 r. został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 6.1. Sprawozdanie z pracy międzysesyjnej złożył Przewodniczący Rady Gminy 

Stare Pole Pan Ireneusz Dziura.  

Ad. 6.2. Sprawozdanie złożyła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Jadwiga 

Moroniewicz. 

Ad. 6.3. Sprawozdanie z pracy międzysesyjnej złożyła Przewodnicząca Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji Pani Elżbieta Grzybowska. 

Ad. 6.4. Ze względu na nieobecność Przewodniczącej Komisji Edukacji i Spraw 

Społecznych sprawozdanie z pracy międzysesyjnej nie zostało złożone. 
Ad. 6.5. Sprawozdanie z pracy międzysesyjnej złożył Przewodniczący Komisji 

Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Pan Marek Iwaniuk.  

Ad. 6.6. W związku z pytaniem Przewodniczącego Rady Gminy, żaden inny radny nie 

złożył sprawozdania z pracy międzysesyjnej.  

Ad. 6.7. Wójt Gminy Stare Pole Pan Marek Szczypior złożył sprawozdanie z pracy 

międzysesyjnej, do którego nikt nie wniósł pytań. 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Wójt Gminy przedstawił działania podjęte ze względu na zagrożenie koronawirusem. 
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Ad. 7.1. Sprawozdanie zostało omówione na posiedzeniu komisji stałych, pytań nie 
zgłaszano, więc uznaje się je za przyjęte. 

Sprawozdanie (kopia) stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Ad. 7.2. Sprawozdanie zostało omówione na posiedzeniu komisji stałych, pytań nie 
zgłaszano, więc uznaje się je za przyjęte. 

Sprawozdanie (kopia) stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Ad. 7.3. Sprawozdanie zostało omówione na posiedzeniu komisji stałych, pytań nie 

zgłaszano, więc uznaje się je za przyjęte. 

Sprawozdanie (kopia) stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Ad. 8.1. Sprawozdanie zostało omówione na posiedzeniu komisji stałych, pytań nie 
zgłaszano, więc uznaje się je za przyjęte. 

Sprawozdanie (kopia) stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Ad. 8.2. Sprawozdanie zostało omówione na posiedzeniu komisji stałych, pytań nie 
zgłaszano, więc uznaje się je za przyjęte. 

Sprawozdanie (kopia) stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

Ad. 8.3. Sprawozdanie zostało omówione na posiedzeniu komisji stałych, pytań nie 
zgłaszano, więc uznaje się je za przyjęte. 

Sprawozdanie (kopia) stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

Ad. 9. Nikt z radnych nie złożył interpelacji, wniosku ani zapytania. 

 

Ad 10. Przewodniczący Rady Gminy poinformował o udzielonych odpowiedziach  

na interpelację i zapytanie, które wpłynęły od stycznia 2020 r. 

 

Ad 11. W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego Przewodniczący Rady Gminy 

zaproponował przy omawianiu projektów uchwał rezygnację z wprowadzenia  
i uzasadnień, gdyż treści te omawiane były na wspólnym posiedzeniu komisji stałych. 

Ustosunkował się do tego radca prawny Pan Sławomir Holz, proponując uproszczenie  

w odczytywaniu projektów. Radni podniesieniem ręki jednogłośnie opowiedzieli się  
za skróceniem omawiania projektów uchwał. Pytań i uwag nie zgłaszano, więc 

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i przystąpiono do głosowania. 
Za przyjęciem głosowało 12 radnych, 

Przeciw – 0, 

Wstrzymało się – 0. 

Zestawienie głosowania stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

Uchwała nr XIV/113/2020 Rady Gminy Stare Pole z dnia 18 marca 2020 r.  

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego  

i Rolnictwa na rok 2020 została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała nr XIV/113/2020 stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

Ad 12. Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały i przystąpiono  

do głosowania. 
Za przyjęciem głosowało 12 radnych, 

Przeciw – 0, 

Wstrzymało się – 0. 

Zestawienie głosowania stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

Uchwała nr XIV/114/2020 Rady Gminy Stare Pole z dnia 18 marca 2020 r.  

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji  Edukacji i Spraw Społecznych  
na rok 2020 została podjęta jednogłośnie. 
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Uchwała nr XIV/114/2020 stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

 

Ad 13. Przewodniczący Rady Gminy Pan Ireneusz Dziura przedstawił projekt uchwały 
i przystąpiono do głosowania. 

Za przyjęciem głosowało 12 radnych, 

Przeciw – 0, 

Wstrzymało się – 0. 

Zestawienie głosowania stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

Uchwała nr XIV/115/2020 Rady Gminy Stare Pole z dnia 18 marca 2020 r.  

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji  Skarg, Wniosków i Petycji na rok 

2020 została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała nr XIV/115/2020 stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

 

Ad 14. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa zaopiniowała projekt uchwały 
pozytywnie, o czym poinformował Przewodniczący Komisji Pan Marek Iwaniuk 

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały, wniesione poprawki i przystąpiono 

do głosowania. 
Za przyjęciem głosowało 11 radnych, 

Przeciw – 1 (Jarosław Szturmowski), 

Wstrzymało się – 0. 

Zestawienie głosowania stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

Uchwała nr XIV/116/2020 Rady Gminy Stare Pole z dnia 18 marca 2020 r.  

w sprawie przyjęcia od Powiatu Malborskiego zadania publicznego - zarządzanie 

drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych gminy Stare 

Pole w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej - koszenie poboczy została podjęta. 

Uchwała nr XIV/116/2020 stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

 

Ad 15. Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały i wniesione zmiany. 

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa zaopiniowała projekt uchwały 
pozytywnie, o czym poinformował Przewodniczący Komisji Pan Marek Iwaniuk. 

Przystąpiono do głosowania. 
Za przyjęciem głosowało 12 radnych, 

Przeciw – 0, 

Wstrzymało się – 0. 

Zestawienie głosowania stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

Uchwała nr XIV/117/2020 Rady Gminy Stare Pole z dnia 18 marca 2020 r.  

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Pole w 2020 roku 

została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała nr XIV/117/2020 stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

 

Ad 16. Przewodniczący Rady Gminy Pan Ireneusz Dziura przedstawił projekt uchwały. 

Pytań nie zgłaszano, więc przystąpiono do głosowania. 

Za przyjęciem głosowało 12 radnych, 

Przeciw – 0, 

Wstrzymało się – 0. 

Zestawienie głosowania stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

Uchwała nr XIV/118/2020 Rady Gminy Stare Pole z dnia 18 marca 2020 r.  

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju  

i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Centralnego 
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Wodociągu Żuławskiego Sp. z o. o. w Nowym Dworze Gdańskim na okres  

od czerwca 2018 r. do czerwca 2021 r. została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała nr XIV/118/2020 stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

 

Ad 17. Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały. Radna Jadwiga 

Moroniewicz wniosła o uzupełnienie treści projektu o dodanie w podstawie prawnej  

„i  6” rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. Wójt 
Gminy przychylił się do tej uwagi. Komisja Edukacji i Spraw Społecznych 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie, o czym poinformowała w zastępstwie 
Przewodniczącej Komisji radna Elżbieta Grzybowska, członek  Komisji Edukacji  

i Spraw Społecznych. Przystąpiono do głosowania. 
Za przyjęciem głosowało 12 radnych, 

Przeciw – 0, 

Wstrzymało się – 0. 

Zestawienie głosowania stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

Uchwała nr XIV/119/2020 Rady Gminy Stare Pole z dnia 18 marca 2020 r.  

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli zatrudnionych w szkole i przedszkolu, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Stare Pole, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat 
pobieranych przez szkoły wyższe i placówki kształcenia nauczycieli oraz form  

i specjalności kształcenia objętych dofinansowaniem w 2020 r. została podjęta 

jednogłośnie. 
Uchwała nr XIV/119/2020 stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 

 

Ad 18. Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały. Komisja Edukacji i Spraw 

Społecznych zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie, o czym poinformowała  

w zastępstwie Przewodniczącej Komisji radna Elżbieta Grzybowska, członek  Komisji 

Edukacji i Spraw Społecznych. Pytań nie zgłaszano, więc przystąpiono do głosowania. 
Za przyjęciem głosowało 12 radnych, 

Przeciw – 0, 

Wstrzymało się – 0. 

                                       Zestawienie głosowania stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 

Uchwała nr XIV/120/2020 Rady Gminy Stare Pole z dnia 18 marca 2020 r.  

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli 

została podjęta jednogłośnie.  

                                   Uchwała nr XIV/120/2020 stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 

 

Ad 19. Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały oraz omówił zgłaszane 
poprawki. Komisja Edukacji i Spraw Społecznych zaopiniowała projekt uchwały 
pozytywnie, o czym poinformowała w zastępstwie Przewodniczącej Komisji radna 

Elżbieta Grzybowska, członek  Komisji Edukacji i Spraw Społecznych.  

Pytań nie zgłaszano, więc przystąpiono do głosowania. System głosujący niewłaściwie 
zliczył głosy, więc przystąpiono do reasumpcji głosowania. 

Za przyjęciem głosowało 12 radnych, 

Przeciw – 0, 

Wstrzymało się – 0. 

Zestawienie głosowania stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 

Uchwała nr XIV/121/2020 Rady Gminy Stare Pole z dnia 18 marca 2020 r.  

w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w Żłobku w Starym Polu została 
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podjęta jednogłośnie.  

                                     Uchwała nr XIV/121/2020 stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 

Ad 20. Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały. Komisja Rozwoju 

Gospodarczego i Rolnictwa zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie, o czym 
poinformował Przewodniczący Komisji Pan Marek Iwaniuk. Pytań nie zgłaszano,  
więc przystąpiono do głosowania. 

Za przyjęciem głosowało 12 radnych, 

Przeciw – 0, 

Wstrzymało się – 0. 

Zestawienie głosowania stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 

Uchwała nr XIV/122/2020 Rady Gminy Stare Pole z dnia 18 marca 2020 r.  

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości  
i porządku  na terenie Gminy Stare Pole została podjęta jednogłośnie.  

                                     Uchwała nr XIV/122/2020 stanowi załącznik nr 31 do protokołu. 

 

Ad 21. Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały. Pytań nie zgłaszano,  

więc przystąpiono do głosowania. 
Za przyjęciem głosowało 12 radnych, 

Przeciw – 0, 

Wstrzymało się – 0. 

Zestawienie głosowania stanowi załącznik nr 32 do protokołu. 

Uchwała nr XIV/123/2020 Rady Gminy Stare Pole z dnia 18 marca 2020 r.  

w sprawie zmiany budżetu Gminy Stare Pole na rok 2020 została podjęta 

jednogłośnie.  

                                     Uchwała nr XIV/123/2020 stanowi załącznik nr 33 do protokołu. 

 

Ad 21A. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Pytań nie zgłaszano, więc 
przystąpiono do głosowania. 

Za przyjęciem głosowało 12 radnych, 

Przeciw – 0, 

Wstrzymało się – 0. 

Zestawienie głosowania stanowi załącznik nr 34 do protokołu. 

Uchwała nr XIV/124/2020 Rady Gminy Stare Pole z dnia 18 marca 2020 r.  

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2028 została 

podjęta jednogłośnie.  

                                    Uchwała nr XIV/124/2020 stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 

 

Ad. 22. Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego sołtysi byli nieobecni,  
ale Przewodniczący Rady oddał głos radnym, by w imieniu sołtysów zabrali głos.  
W imieniu sołtysa Ząbrowa głos zabrała radna Alina Krawczyk i zwróciła się z prośbą  
o pomoc w wycince topól, które zagrażają bezpieczeństwu. Odpowiedzi udzielił Wójt 
Gminy Pan Marek Szczypior, głos w dyskusji zabrał również Jarosław Szturmowski. 
Radca prawny zasugerował, by wystosować petycję do Zarządu Dróg Powiatowych. 

 

Ad. 23.  Radny Michał Zielski skierował pytanie odnośnie przewidywanej pomocy  

dla przedsiębiorców w sytuacji zagrożenia epidemicznego, a odpowiedzi udzielił Wójt 
Gminy Stare Pole Pan Marek Szczypior. 

 Radna Jolanta Plewa zapytała o dostępność nauczania zdalnego dla uczniów Szkoły 
Podstawowej w Starym Polu. Wójt Gminy udzielił odpowiedzi o ciągłości nauczania. 
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Przewodniczący Rady Gminy Pan Ireneusz Dziura powtórzył komunikat  
o całodobowo świadczonej pomocy i działaniach pracowników GOPS-u na rzecz 

potrzebujących w ochronie przed koronawirusem. 

 

Ad. 24. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy  

Pan Ireneusz Dziura o godz. 1615 zamknął obrady XIV sesji Rady Gminy Stare Pole 

VIII kadencji. 

 

Nagranie obrazu i dźwięku z sesji stanowi załącznik nr 36 do protokołu. 

 

 

Protokołowała: 
Urszula Załęska-Sałek 


