
RO.0002.33.2014 
Protokół nr XXXIII/14 

z sesji Rady Gminy Stare Pole 
z dnia 12 listopada 2014 r.  

 

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 przedłużenia obowiązywania dotychczasowej taryfy za 

zbiorowe zaopatrzenie w wodę. 
7. Podjęcie  uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków. 
8. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania. 
9. Komunikaty. 
10. Zatwierdzenie protokołu nr XXXII/14 z sesji Rady Gminy z dnia 30 października 2014 r. 
11. Zamknięcie sesji Rady Gminy.  
 
Ad.1. 
O godzinie 1400 Pan Jan Pawlina, Przewodniczący Rady otworzył XXXIII sesję Rady Gminy 
Stare Pole, odbywającą się w sali narad Urzędu Gminy. Przywitał wszystkie zebrane osoby. 
 

Ad.2. 
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził, iż sesja jest prawomocna do 
podejmowania uchwał. 
Ustawowy skład rady    - 15 
Obecnych  - 12 
Nieobecnych   - 3 
Nieobecni radni to: M.Czubiński, K.Piekart i Jerzy Wala 
 
Ad.3. Na sekretarza obrad wybrano jednogłośnie Panią Jadwigę Staniszewską.   
Za jej kandydaturą głosowało 13 radnych.  
 
Ad.4. Nikt z sołtysów nie zabrał głosu. 
 
Ad.5.  Nikt nie zabrał głosu. 
 
Ad.6. Głos zabrał Z.Mikulak. Centralny Wodociąg Żuławski Spółka z o.o. w Nowym Dworze 
Gdańskim zwrócił się z wnioskiem o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowej 
taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na rok 2015. Cena wody nie zmienia się, będzie na 
tym samym poziomie co w roku bieżącym.    
Do przedstawionej uchwały nie wniesiono żadnych uwag ani zapytań. 
Radny J.Szturmowski odczytał projekt uchwały. 
Uchwała Nr XXXIII/273/2014 w sprawie przedłużenia obowiązywania dotychczasowej 
taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę została podjęta jednogłośnie. Za podjęciem 
uchwały głosowało 12 radnych.  
Uchwała stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
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Ad.7. Głos zabrał Z.Mikulak. Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o. o. w Nowym Dworze 
Gdańskim zwrócił się z wnioskiem o zatwierdzenie  taryfy dla zbiorowego odprowadzania 
ścieków na terenie Gminy Stare Pole, na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. Cena 
ścieków będzie na tym samym poziomie co w roku 2014. Poprosił się o zatwierdzenie 
uchwały.  
Do przedstawionej uchwały nie wniesiono żadnych uwag ani zapytań. 
Radny J.Szturmowski odczytał projekt uchwały. 
Uchwała Nr XXXIII/274/2014 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe 
odprowadzanie ścieków została podjęta jednogłośnie. Za podjęciem uchwały głosowało 
12 radnych.  
Uchwała stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
  
Ad.8. Nie było żadnych  pytań. 
Ad.9. Z-ca Wójta Z.Mikulak poinformował, że Prezes Sądu Rejonowego w Malborku ma 
obowiązek złożenia informacji Radzie Gminy dot. wykonywania kary prac społeczno-
użytecznych nakazanych wyrokiem sądu. W roku bieżącym 17 osób wykonywało prace 
nakazane przez sąd i na rok przyszły przewidziane są na tym samym poziomie.  
Kopia pisma stanowi załącznik Nr 3 do protokołu. 
 
Następnie Przewodniczący Rady  złożył sprawozdanie z działalności Rady Gminy kadencji 
2010-2014. Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 4  do protokołu. 
 
Ad.20 Protokół Nr XXXII/14  z Sesji Rady Gminy z dnia 30 października 2014 r. został 
zatwierdzony jednogłośnie. Za przyjęciem głosowało 12 radnych.  
 

Ad.21. Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady  zamknął XXXIII sesję 
Rady Gminy  o godz. 1320. 
 
 
Protokółowała:       Przewodniczący Rady 
B.Stosik 
                Jan Pawlina 
 
Sekretarz obrad: 
Jadwiga Staniszewska 
 
 


