
RO.0002.3.2014 
Protokół nr III/14 

z sesji Rady Gminy Stare Pole 
z dnia 18  grudnia 2014r. 

 
Proponowany porządek posiedzenia: 
1. Otwarcie sesji i powitanie zebranych. 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Wybór Sekretarza Obrad. 
4. Wystąpienia sołtysów. 
5. Wolne wnioski i zapytania. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. 
7. Podjęcie  uchwały w sprawie przedłużenia obowiązywania dotychczasowej taryfy za 

zbiorowe zaopatrzenie w wodę.  
8. 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.  

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia i przystąpienia do 
Stowarzyszenia Gmin i Powiatu Malborskiego oraz w sprawie wyboru delegatów do tego 
Stowarzyszenia.   

10. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu  pracy Komisji Rewizyjnej na  2015 rok. 
11. Projekt  uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 r.  
12. Projekt  uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2022. 
13. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania. 
14. Komunikaty. 
15. Zatwierdzenie protokołu nr II/14 z sesji Rady Gminy z dnia 8 grudnia  2014 r. 
16. Zamknięcie sesji Rady Gminy.  
 
Ad.1.  
Ad.1.  O godz.  1400  Przewodniczący  Rady  otworzył     II 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 jednogłośnie Panią Alinę Krawczyk.   
Za jej kandydaturą głosowało 15 radnych.  
Ad.4. W wystąpieniach sołtysów nikt nie zabrał głosu.  
Ad.5. Nikt nie zgłosił wniosków ani zapytań. W tym punkcie Przewodniczący Rady 
poinformował, że Pan Kierownik Ośrodka Zdrowia „MEDERI w związku z wyjazdem nie 
będzie obecny na  dzisiejszej sesji, najprawdopodobniej będzie na następnej sesji o ile 
pozwoli mu na to czas.  
Ad.6. Projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy. 
Wiceprzewodniczący Rady  odczytał projekt uchwały. Do projektu uchwały nikt nie zgłosił 
uwag ani zapytań. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 
Uchwała Nr III/7/2014 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowi załącznik Nr 
1 do protokołu. 
Ad.7. Projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy. 
Wiceprzewodniczący Rady  odczytał projekt uchwały. Do projektu uchwały nikt nie zgłosił 
uwag ani zapytań. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 
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Uchwała Nr III/8/2014 w sprawie przedłużenia obowiązywania dotychczasowej taryfy za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę  stanowi załącznik Nr 2 do protokołu. 
Ad.8. Projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy. 
Wiceprzewodniczący Rady  odczytał projekt uchwały. Do projektu uchwały nikt nie zgłosił 
uwag ani zapytań. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych.  
Uchwała Nr III/9/2014 w sprawie przystąpienia Gminy Stare Pole do Stowarzyszenia 
Lokalna Grupa Działania „Spichlerz Żuławski” oraz w sprawie wyboru delegatów do 
tego Stowarzyszenia stanowi załącznik Nr 3 do protokołu. 
Ad.9. Projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy. 
Wiceprzewodniczący Rady  odczytał projekt uchwały. Do projektu uchwały nikt nie zgłosił 
uwag ani zapytań. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 
Uchwała Nr III/10/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i przystąpienia do 
Stowarzyszenia Gmin i Powiatu Malborskiego oraz w sprawie wyboru delegatów do 
tego Stowarzyszenia stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. 
Ad.10.  Projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy. 
Wiceprzewodniczący Rady  odczytał projekt uchwały. Do projektu uchwały nikt nie zgłosił 
uwag ani zapytań. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 
Uchwała Nr III/11/2014 w sprawie zatwierdzenia planu  pracy Komisji Rewizyjnej na  
2015 rok stanowi załącznik Nr 5 do protokołu. 
Ad.11. Projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy. 
Wiceprzewodniczący Rady  odczytał projekt uchwały. Do projektu uchwały nikt nie zgłosił 
uwag ani zapytań. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 
Uchwała Nr III/12/2014 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 r stanowi załącznik 
Nr 6 do protokołu. 
Ad.12. Projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy. 
Wiceprzewodniczący Rady  odczytał projekt uchwały. Do projektu uchwały nikt nie zgłosił 
uwag ani zapytań. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 
Uchwała Nr III/13/2014 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 
2014-2022 stanowi załącznik Nr 7 do protokołu. 
Ad.13. Nie zgłoszono zapytań, nie udzielano więc odpowiedzi. 
Ad.14. Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych, aby pamiętali o terminie złożenia 
oświadczeń majątkowych, który przypada w dniu 30.XII.2014 r. 
Ad.15. Protokół Nr II/14 został zatwierdzony jednogłośnie. 
Za przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych. 
Ad.16. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady o godz. 
1430. 
 
 
Sekretarz obrad:       Przewodniczący Rady 
Alina Krawczyk                
          Jarosław  Szturmowski  
Protokołowała B.Stosik 
 
 
 
 
 
 


