
RO.0002.30.2014 
Protokół nr XXX/14 

z sesji Rady Gminy Stare Pole 
z dnia 17 czerwca  2014 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, 
− Przewodniczącej 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. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2013 r.  i udzielenie absolutorium. 

- wystąpienie Wójta Gminy, 
- stanowisko Komisji Rewizyjnej, 
- odczytanie uchwały nr 098/g272/R/III/14  Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 9 kwietnia 2014 r.  w sprawie opinii o sprawozdaniu z 
wykonania budżetu Gminy Stare Pole za 2013 r. (druk nr 1) 

- odczytanie uchwały nr 126/g272/A/III/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 14 maja 2014 r.  w sprawie opinii o wniosku Komisji 
Rewizyjnej Rady Gminy Stare Pole, (druk nr 2) 

- wystąpienie przewodniczących komisji stałych Rady Gminy, 
- dyskusja, 
- podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok, (druk 

nr 3), 
- podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy (druk nr 4). 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia środków finansowych do Centralnego Wodociągu 
Żuławskiego Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim.(druk Nr 5),  

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Stare Pole.(druk Nr 6) 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 r. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2022. 
12. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania. 
13. Komunikaty. 
14. Zatwierdzenie protokołu nr XXIX/14 z sesji Rady Gminy z dnia 13 maja  2014 r. 
15. Zamknięcie sesji Rady Gminy.  
 
Ad.1. O godzinie 1500 Przewodniczący Rady Pan Jan Pawlina, otworzył XXX 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  - 13 
Nieobecni radni to: Krzysztof Piekart i Marek Czubiński. 
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W tym miejscu poinformował o wprowadzeniu do porządku obrad pkt 11 A w brzmieniu: 
„Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego”, 
wobec czego porządek przedstawia się następująco: 
1. Otwarcie sesji i powitanie zebranych. 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Wybór Sekretarza Obrad. 
4. Sprawozdanie z pracy międzysesyjnej: 

- Przewodniczącego Rady Gminy, 
- Przewodniczącej 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. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2013 r.  i udzielenie absolutorium. 

- wystąpienie Wójta Gminy, 
- stanowisko Komisji Rewizyjnej, 
- odczytanie uchwały nr 098/g272/R/III/14  Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 9 kwietnia 2014 r.  w sprawie opinii o sprawozdaniu z 
wykonania budżetu Gminy Stare Pole za 2013 r. (druk nr 1) 

- odczytanie uchwały nr 126/g272/A/III/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 14 maja 2014 r.  w sprawie opinii o wniosku Komisji 
Rewizyjnej Rady Gminy Stare Pole, (druk nr 2) 

- wystąpienie przewodniczących komisji stałych Rady Gminy, 
- dyskusja, 
- podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok, (druk 

nr 3), 
- podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy (druk nr 4). 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia środków finansowych do Centralnego Wodociągu 
Żuławskiego Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim.(druk Nr 5),  

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Stare Pole.(druk Nr 6) 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 r. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2022. 
11.A. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego. 
12. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania. 
13. Komunikaty. 
14. Zatwierdzenie protokołu nr XXIX/14 z sesji Rady Gminy z dnia 13 maja  2014 r. 
15. Zamknięcie sesji Rady Gminy.  
 

Ad.3. Na sekretarza obrad wybrano jednogłośnie Pana Pawła Kurkowskiego.  
Za jego  kandydaturą głosowali wszyscy obecni radni.  
 

Ad.4. Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w okresie międzysesyjnym uczestniczył 
w spotkaniu z mieszkańcami budynku wielorodzinnego przy ul. Marynarki Wojennej 4, w 
szkoleniu społeczno ekonomicznym zorganizowanym w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu, w 
Dniu Dziecka w Kraszewie, w Święcie Szkoły, Festynach w GOKiS i Przedszkolu 
organizowanych z okazji Dnia Dziecka, w Zawodach Powiatowych Straży Pożarnej, uroczystym 
zakończeniu zajęć w GOKiS, otwarciu wystawy w GOKiS, i w posiedzeniach Komisji Rady. 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej powiedziała, że uczestniczyła w posiedzeniach komisji 
Rady Gminy. 
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Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa powiedział, że uczestniczył w 
posiedzeniach komisji Rady Gminy, w tym w komisji wyjazdowej w sprawie dróg, oraz 
wernisażu w GOKiS. 
Przewodnicząca Komisji Edukacji i Spraw Społecznych powiedziała, że uczestniczyła w 
posiedzeniach komisji Rady Gminy w tym w komisji wyjazdowej do świetlic, licznych 
imprezach i festynach. 
 

Do sprawozdania Wójta pytanie zadał radny M.Tamaka odnośnie weryfikacji karty 
przedsięwzięcia strategicznego „Kajakiem przez Pomorze”, na jakim to jest etapie. 
 

Wójt odpowiedział, że był na konferencji zorganizowanej w tym temacie, jest bardzo  duże 
zainteresowanie,  w pierwszej wersji jest przewidziany Malbork i Michałowo, my złożyliśmy 
kartę zadania – przystań cumownicza w msc Ząbrowo. Czekamy na weryfikację. Jest 
opracowywana koncepcja. 
Następne pytanie, które zadał radny M.Tamaka dotyczyło  udziału Wójta  w negocjacji 
Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego dla MOF Malborka. 
Wójt odpowiedział, że trwają negocjacje. Podpisanie umowy przewidziane jest na przełomie 
miesiąca lipiec/sierpień. Zgłaszamy do tego programu między innymi: ścieżkę rowerową w 
kierunku Malborka, modernizację oświetlenia i termomodernizację budynków. 
 
Ad.5. W tym punkcie głos zabrał sołtys wsi Złotowo Pan  Krzysztof Winiarski. Zapytał  o drogę 
Powiatową w Złotowie, w której przez asfalt wyrasta trawa. 
Wójt odpowiedział, że zostanie zgłoszone to do Zarządcy drogi w ramach naprawy 
gwarancyjnej. 
 

Ad.6. Przewodniczący Rady poinformował, że otrzymał podziękowanie od Powiatowej Straży 
Pożarnej w  Malborku za dotychczasową współpracę, odczytał treść podziękowania. 
 

Ad.7. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Jadwiga Staniszewska odczytała uchwałę nr 
1/2014 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Starym Polu z dnia 08 maja 2014 r.  
Uchwała ta stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
 

Wójt Gminy  omówił  realizację budżetu w 2013 r. Poinformował, że w 2013 r. osiągnięto 
dochody budżetowe w wysokości 16.981.946,43 zł, co stanowi 99,3 % planu. Wydatki 
budżetowe zrealizowano na kwotę 15.386.254,39 zł, co stanowi 95,3 % planu. Wydatki 
majątkowe wykonano w kwocie 2.255.669,43 zł, co stanowi 91,9 % planu, nadwyżka budżetu za 
2013 r. wyniosła 1.595.692,04 zł. Dług publiczny na koniec 2013 r. obejmujący zobowiązania z 
tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniósł 2.759.874,54 zł i stanowił 16,25 % 
wykonanych dochodów ogółem. Główne zadania to remont świetlic wiejskich w 
miejscowościach Królewo i Janówka, współfinansowanie remontu dróg powiatowych, 
wyposażenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez zakup urządzeń siłowni plenerowej, 
budowa sieci kanalizacji w Złotowie z podłączeniem do Starego Pola, opracowanie 
dokumentacji na remont domu podcieniowego w msc Klecie.  Ponadto Wójt poprosił o 
zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 r. i podjęcie uchwały absolutoryjnej.  
 

Zastępca Przewodniczącego Rady Pan Jarosław Szturmowski odczytał uchwałę nr 
098/g272/R/III/14  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 9 
kwietnia 2014 r.  w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Stare Pole za 
2013 r.  Uchwała ta stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Jadwiga Staniszewska odczytała uchwałę nr 
126/g272/A/III/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 14 
maja 2014 r.  w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stare Pole o 
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udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Stare Pole z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 
2013. Uchwała ta stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Pan Paweł Kurkowski 
powiedział, że jego komisja jest za udzieleniem absolutorium Wójtowi. 
Przewodnicząca Komisji Edukacji i Spraw Społecznych Pani Magdalena Roman powiedziała, że 
jej komisja przychyla się do wniosku o zatwierdzenie sprawozdania i udzielenia absolutorium 
Wójtowi. 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej powiedziała, że jej komisja jest za udzieleniem 
absolutorium Wójtowi. 
Dyskusję otworzył Przewodniczący Rady, powiedział, że był to trudny rok z uwagi na 
realizowane inwestycje.  Gmina ma zobowiązania, bowiem bez pożyczek nie byłoby inwestycji. 
Widać efekty prac, które służą mieszkańcom. Dobrze, że rozpoczęły się remonty dróg, należą się 
za to podziękowania również dla radnych powiatowych. Pomimo trudności działania Wójta, jego 
pracowników i Rady oceniono pozytywnie. Jest to ostatnia sesja absolutoryjna w tym składzie. 
Ta Rada, ten Wójt, Ci pracownicy i sołtysi pozostawili dobre wrażenie, że ta kadencja nie 
została zmarnowana. To wszystko co zostało zrobione, jest się czym pochwalić. Na uznanie 
zasługują również sołtysi, kierownicy jednostek, Biblioteka, Przedszkole, Gminny Ośrodek 
Kultury i Sportu, Szkoła. Wszyscy  pracowali na dobry wizerunek. Przewodniczący Rady 
powiedział, że to co zostało zrobione świadczy o tym, że pieniądze wydawane  są w sposób 
właściwy. Życzyłby sobie, żeby następna Rada zrobiła tyle ile dotychczasowa.   
 

Radny M.Tamaka powiedział, że dobrze że wszystko zostało zrealizowane, ale uważa, że można 
było więcej zrobić, mamy piękne świetlice, szczególnie Królewo i Ząbrowo. Natomiast obiekt 
świetlicy  w Janówce, który jest okazały, można byłoby lepiej zagospodarować w porozumieniu 
z sołectwem, wykorzystać walory tego budynku, zwrócił się do dyrektora GOKiS o 
przemyślenie  uaktywnienia tego rejonu. Zaproponował  również, aby się zastanowić żeby 
mieszkańcy  Złotowa (teren po Zakładzie Produkcji Rolnej) mieli  swoją świetlicę i plac zabaw, 
natomiast  obiekt w Kleciu  z zewnątrz wygląda okazale, ale wewnątrz odbiega od pozostałych i 
jest pozbawiony dostępu do wody.  
Wójt odpowiedział, że budynek w Kleciu ma w dokumentacji zapewnioną wodę, a każde 
pomieszczenie ma dużo możliwości zagospodarowania. 
Przewodniczący Rady Gminy odpowiedział, że budynek w Kleciu jest zabytkiem i są tam 
narzucone pewne ograniczenia od Konserwatora Zabytków, natomiast jeżeli chodzi o świetlicę 
w Złotowie  to jest koncepcja, żeby przenieść sklep do mniejszego pomieszczenia, tylko należy 
opracować dokumentację, która jest stosunkowo droga, a na miejscu sklepu zrobić świetlicę,  
plac zabaw jest zrobiony przy obiekcie sklepowym. W sprawie budynku w Janówce powiedział, 
że popiera radnego M.Tamakę i  zwrócił się do Pana Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i 
Sportu o przemyślenie wykorzystania tego obiektu, ponieważ jest on „przerośnięty” lokalowo. 
Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Powiatu Pan Marek Szczypior, który stwierdził, że 
oprócz inwestycji, które są robione to należy zauważyć, że gospodarka finansowa jest bardzo 
dobrze prowadzona, bowiem zadłużenie jest na poziomie 16,25 %, co jest wielkim sukcesem, 
podziękował za to Wójtowi Gminy i Pani Skarbnik. 
Nikt więcej nie zabrał głosu. 
Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o udzielenie Wójtowi absolutorium.  
 

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok odczytał 
Zastępca Przewodniczącego Rady Pan Jarosław Szturmowski. 
Uchwała nr XXX/254/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok 
została podjęta jednogłośnie – 13 za. 
Stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
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Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy odczytał Zastępca 
Przewodniczącego Rady Pan Jarosław Szturmowski. 
Uchwała nr XXX/255/2014 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium została podjęta 
jednogłośnie – 13 za.  
Stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
  

Wójt podziękował radnym za udzielenie mu absolutorium. 
 

Ad.8. Głos zabrała W.Maluga, powiedziała, że projekt uchwały w sprawie wniesienia środków 
finansowych do Centralnego Wodociągu Żuławskiego – w wysokości 7.189,00 zł tj. 13 udziałów 
był omawiany na posiedzeniach Komisji. Wniesienie udziałów spowodowane jest naprawą 
wodociągu, który uległ awarii podczas prac remontowych przy ulicy Marynarki Wojennej. 
Projekt uchwały odczytał J.Szturmowski. 
Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag ani zapytań. 
Uchwała nr XXX/256/2014 w sprawie wniesienia środków finansowych do Centralnego 
Wodociągu Żuławskiego Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim została podjęta jednogłośnie – 
13 za.  
Stanowi załącznik Nr 7 do protokółu. 
 

Ad.9. Głos zabrała Pani L.Szymańska. Poinformowała, że w  związku z naborem wniosków o 
przyznanie pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi, objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,  ogłoszonym przez Zarząd Województwa Pomorskiego, 
Gmina Stare Pole zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie inwestycji polegającej na 
zagospodarowaniu terenu przy budynku wielofunkcyjnym w Starym Polu. Zadanie to polegać 
będzie na przebudowie terenu w celu zwiększenia jego funkcjonalności tj. przewiduje się 
utworzenie parkingu wraz z terenem zielonym, oświetlenie oraz monitoring wokół budynku 
Urzędu Gminy, utworzenie ciągów pieszych, dróg dojazdowych. Wniosek należy złożyć w 
terminie do dnia 23 czerwca. Plan Odnowy Miejscowości jest jednym z załączników do wniosku 
o przyznanie pomocy i jest niezbędny, aby starać się o środki finansowe. Plan Odnowy 
Miejscowości jest zatwierdzany w drodze uchwały przez Radę Gminy. Projekt uchwały był 
omawiany na posiedzeniach komisji Rady. 
Projekt uchwały odczytał J.Szturmowski. 
Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag ani zapytań. 
Uchwała nr XXX/257/2014 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Stare Pole 
została podjęta jednogłośnie – 13 za.  
Stanowi załącznik Nr 8 do protokółu. 
 

Ad.10. Zmiany budżetu omówiła Skarbnik Gminy.  
Dochody 
Zwiększenia:  
- dochody własne – 34.809 zł, ( odsetki gospodarka komunalna – 1.500 zł, odsetki śmieci – 
  2.000 zł, GOPS 3.000 zł, wpływy z opłat za korzystanie z środowiska 24.809 zł, zaległe  
  opłaty za ścieki w Złotowie – 2.000 zł, sprzedaż składników majątkowych 1.500 zł. ) 
- dotacja z WFOŚ na usuwanie pokryć dachowych z azbestu – 3.020 zł.   
- zwrot środków unijnych z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku za projekt zrealizowany w  
  2013 roku – pomniki przyrody  – kwota 10.459  zł.  
- planowany zwrot środków unijnych z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku za projekt  
  zrealizowany w  2013 roku – park w Krzyżanowie  – kwota 25.000  zł.  
- dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych ze środków Funduszu  
   Ochrony Gruntów Rolnych 120.000 zł. – Królewo działki nr 98,107,108,119 ( droga w  
   kierunku p.Chołody, Grudzień ) .  
Razem zwiększenia           193.288 zł.  
Dochody po zmianach     16.452.807 zł.  
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Wydatki  
Zmniejszenia:  
-  przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami w związku z wnioskami sołectw Klecie i  
 Ząbrowo w ramach funduszu sołeckiego na 2014 rok – kwota 12.545 zł.  
Razem zmniejszenia – 12.545 zł.  
Zwiększenia: 
Wydatki majątkowe  
Budowa dróg osiedlowych – ul. Prusa w Starym Polu –  I etap – zwiększenie wydatków o kwotę 
530.000 zł. w związku z otwarciem ofert.  
Zwiększenie liczby  udziałów Gminy w kapitale zakładowym Centralnego Wodociągu 
Żuławskiego Spółka z o.o.  w Nowym Dworze Gdańskim o kwotę 7.189 zł, w związku z 
wymianą wodociągu przy ul. Marynarki Wojennej 11,13  - zwiększenie o 13 udziałów  
Sieć wodociągowa Królewo -Krasnołęka - dł. 1.200 mb – opracowanie dokumentacji technicznej 
– kwota 13.653 zł.  
Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie terenu przy budynku 
wielofunkcyjnym w Starym Polu – kwota wydatków w 2014 roku 18.450 zł obejmuje 
opracowanie dokumentacji technicznej w związku z zamiarem złożenia wniosku o 
dofinansowanie z PROW – termin składania wniosków 23.06.2014  
Zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu ul. Dworcowej i ul. Marynarki Wojennej w Starym 
Polu ( zbiornik za krzyżem ) – 26.000 zł.  
Modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych ze środków Funduszu Ochrony Gruntów 
Rolnych 120.000 zł. – Królewo działki nr 98,107,108,119 (droga w kierunku p.Chołody, 
Grudzień) – kwota 490.000 zł, z tego 120.000 zł, dofinansowanie ze środków FOGR.  
Wydatki bieżące 
Usuwanie pokryć dachowych z azbestu w związku z otrzymanym dofinansowaniem – 3.020 zł.   
Przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami w związku z wnioskami sołectw Klecie i  
Ząbrowo w ramach funduszu sołeckiego na 2014 rok – kwota 12.545 zł. 
Obsługa długu publicznego – 1.976 zł. 
Zwrot dotacji i odsetek do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy 
społecznej – kwota 3.000 zł.  
Razem zwiększenia – 1.105.833  zł.  
Wydatki po zmianach – 17.839.400  zł.  
Deficyt budżetu w kwocie 1.386.593 zł. zostanie pokryty kredytem i pożyczką: 
-  przychody 2.066.522  zł ( wolne środki 641.922 zł, kredyt 1.300.000 zł, pożyczka z  
    BGK 99.600, zwrot pożyczki udzielonej dla stowarzyszenia w 2013 roku – 25.000 zł)  
-  rozchody   679.929  zł (pożyczki dla Stowarzyszeń –  44.753 zł, spłata kredytów 368.200 zł, 
spłata pożyczek do BGK 266.976 zł). 
 

Projekt uchwały odczytał J.Szturmowski. 
Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag ani zapytań. 
Uchwała nr XXX/258/2014 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 r. została podjęta 
jednogłośnie – 13 za.  
Stanowi załącznik Nr 9 do protokółu. 
 

Ad.11. Głos zabrała Skarbnik Gminy. Powiedziała, że uchwała ma na celu dostosowanie 
zapisów  Wieloletniej Prognozy Finansowej  do zapisów uchwały budżetowej (zwiększenie 
deficytu budżetu,  dopisanie przedsięwzięć i zmiana wartości na ich realizację). 
Projekt uchwały odczytał J.Szturmowski. 
Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag ani zapytań. 
Uchwała nr XXX/259/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-
2022 została podjęta jednogłośnie – 13 za.  
Stanowi załącznik Nr 10 do protokółu. 
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Ad.11A. Głos zabrała Skarbnik Gminy. Powiedziała, że uchwała dotyczy zmiany  w uchwale w 
sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Projekt uchwały był omawiany na wspólnym 
posiedzeniu Komisji. 
Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag ani zapytań. 
Uchwała nr XXX/260/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego została podjęta jednogłośnie – 13 za.  
Stanowi załącznik Nr 10 do protokółu. 
 

Ad.12. Odpowiedzi udzielono w trakcie obrad. 
 

Ad.13. W tym punkcie Przewodniczący Rady poinformował, że w dniu 27.05.br. odbyło się w 
GOKiS spotkanie z mieszkańcami budynku przy ul Marynarki Wojennej 4 odnośnie wniosku o 
udzielenie pomocy przy planowanym remoncie budynku. Na spotkaniu tym zaproponowano 
mieszkańcom utworzenie Wspólnoty Mieszkaniowej. Podziękował Szkole za organizację Święta 
Szkoły, za zaangażowanie rodziców. Pracownikom i rodzicom Przedszkola  za organizację Dnia 
Dziecka. Dyrektor Biblioteki podziękował  za pomoc w organizacji tych imprez. Podziękował 
sołtysowi z Kraszewa za organizację Dnia Dziecka, i wszystkim sołectwom, które organizowały 
to święto. Powiedział że bardzo ważne jest organizowanie takich imprez w celu integracji 
społeczeństwa. Poinformował, że od 16 czerwca br. rodziny wieloletnie mogą zgłaszać się po 
Kartę Dużej Rodziny. Wnioski składa się do Wójta Gminy. Karta wydawana jest bezpłatnie. 
Dyrektor GOKiS  zaprosił wszystkich  na Noc Świętojańską, która odbędzie się w Janówce w 
dniu 19.06.2014 r. oraz na koncert Orkiestry Symfonicznej, który odbędzie się w GOKiS w dniu 
21 czerwca br. w ramach koncertu „Muzyka na Żuławach”. 
Dyrektor Biblioteki w Starym Polu Pani A.Popławska Płachta przedstawiła program Biblioteki 
na wakacje. 
Następnie głos zabrał Pan Wacław Kasprzykowski przedstawiciel PODR w Starym Polu. 
Przekazał informacje dla rolników na temat chorób występujących na polach oraz  nawożenia 
mineralnego. 
W tym czasie obrady opuścił radny J.Szturmowski. Wobec czego stan radnych wynosi – 12. 
 

Ad.20 Protokół nr XXIX/14 z Sesji Rady Gminy z dnia 13 maja  2014 r. został zatwierdzony 
jednogłośnie. Za przyjęciem głosowało 12 radnych.  
 

Ad.21. Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady  zamknął XXX sesję Rady 
Gminy  o godz. 1630. 
 
 
Protokółowała:       Przewodniczący Rady 
B.Stosik 
                Jan Pawlina 
 
Sekretarz obrad: 
Paweł Kurkowski 
 
 


