
RO.0002.28.2014 
Protokół nr XXVIII/14 

z sesji Rady Gminy Stare Pole 
z dnia 19 marca 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. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia środków finansowych do Centralnego Wodociągu 
Żuławskiego Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim.  (druk Nr 1) 

8. Podjęcie uchwały w  sprawie wydzierżawienia nieruchomości.  (druk Nr 2) 
9. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. (druk Nr 3) 
10.  Podjęcie uchwały w   sprawie  określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę. (druk Nr 4). 
11. Podjęcie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Pole w 2014 roku. (druk Nr 5) 
12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w 

Starym Polu. (druk Nr 6) 
13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. (druk Nr 
7) 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków 
stanowiących fundusz sołecki.  (druk Nr 8) 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki  na wyprzedzające finansowanie działań 
finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2014. (druk Nr 
9) 

16. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 r.  
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2022.  
18. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania. 
19. Komunikaty. 
20. Zatwierdzenie protokołu nr XXVII/13 z sesji Rady Gminy z dnia 6 lutego   2014 r. 
21. Zamknięcie sesji Rady Gminy.  
 
Ad.1. O godzinie 1500 Pan Jan Pawlina Przewodniczący Rady otworzył XXVIII 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  - 15 
 

Ad.3. Na sekretarza obrad wybrano jednogłośnie Panią Jadwigę Staniszewską.  
Za jej  kandydaturą głosowali wszyscy obecni radni.  
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W tym punkcie Przewodniczący Rady, podziękował za pracę, odchodzącej na emeryturę 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Pani Barbarze Żołędziewskiej.  
 
Ad.4. Przewodniczący Rady poinformował, że uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami 
firmy „Energo”, w naradzie w Starostwie Powiatowym, na imprezie organizowanej w Gminnym 
Ośrodku Kultury i Sportu z okazji Dnia Kobiet, a także w zebraniach sołeckich, wziął udział w  
spotkaniu z Zarządem Klubu Sportowego „Błękitni”,  w spotkaniu ze Strażą Pożarną, uczestniczył 
w pracach Komisji. 
J.Staniszewska,  Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że uczestniczyła w 
posiedzeniu komisji, zebraniach wiejskich oraz w spotkaniu z mieszkańcami. 
P.Kurkowski Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa poinformował, że 
brał udział w posiedzeniu wspólnym Komisji, jedno posiedzenie było oddzielne, w zebraniu 
Spółki Wodnej, a także w zebraniach wiejskich. 
M.Roman Przewodnicząca Komisji Edukacji i Spraw Społecznych poinformowała że brała udział 
w posiedzeniach Komisji dwa  razy, uczestniczyła w spotkaniu z przedstawicielami Klubu 
Sportowego „Błękitni”, w zebraniach wiejskich i imprezach organizowanych przez GOKiS. 
Sprawozdanie Wójta Gminy stanowi załącznik Nr 1 do protokółu.  
Ad.5. W wystąpieniach sołtysów  sołtys Winiarski podziękował za udzieloną pomoc dla 
poszkodowanych mieszkańców domu podcieniowego w Złotowie. Radna M.Roman zwróciła się 
do radnych z propozycją zadeklarowania części diet dla pogorzelców. Propozycja została 
zaakceptowana przez radnych. 
Ad.6. M.Tamaka zadał pytanie, czy dom podcieniowy w Kleciu posiada wymagane atesty na 
instalacje. 
Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy, powiedział, że każdy obiekt powinien mieć książkę obiektu i 
aktualne wszystkie wymagane pomiary. Budynek podcieniowy w Kleciu częściowo jest gminy, a 
częściowo własnością prywatną, za mieszkania prywatne nie odpowiadamy, ale mobilizujemy 
mieszkańców, żeby mieli ważne przeglądy na wszystkie instalacje.  
Radny Paweł Kurkowski zadał pytanie jak przedstawia się sytuacja z domem podcieniowym w 
Złotowie , który uległ pożarowi. 
Z-ca Wójta Z.Mikulak powiedział, że po ostatniej  rozmowie z Pomorskim Konserwatorem 
Zabytków wiemy, że będzie przeprowadzona inwentaryzacja tego obiektu oraz wydane pod koniec 
kwietnia  orzeczenie o stanie technicznym budynku. Wykona to z urzędu Pomorski Konserwator 
Zabytków. Orzeczenie ma określić co tym budynkiem będzie dalej się działo. Czy zostanie 
odbudowany, czy zostanie poddany rozbiórce.  
Ad.7. W.Maluga przedstawiła projekt uchwały. Poinformowała, że w msc. Stare Pole, przy ul. 
Mickiewicza został wybudowany wodociąg o długości 284 m. W związku z powyższym, jako 
gmina musimy wnieść środki finansowe do Centralnego Wodociągu Żuławskiego w wysokości 
19.355,00 zł. Ponadto zwiększy się liczba udziałów Gminy Stare Pole w CWŻ o 35 udziałów po 
533,00 zł każdy. Rada Gminy upoważnia Wójta Gminy do złożenia w imieniu Gminy 
oświadczenia o objęciu nowoutworzonych 35 udziałów w Centralnym Wodociągu żuławskim Sp. 
z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim. 
Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniach komisji. 
Do przedstawionego projektu uchwały wniesiono następujące uwagi i zapytania: 
Radny M.Tamaka zapytał ile gmina posiada udziałów w CWŻ. 
W.Maluga odpowiedziała, że mamy 5399 udziałów  po 553,00 zł każdy, tj. około 9 %, co stanowi  
kwotę 2.986.130,00 zł.  
Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono więcej uwag ani zapytań. 
Projekt uchwały odczytał J.Szturmowski. 
Uchwała Nr XXVIII/240/2014 w sprawie wniesienia środków finansowych do Centralnego 
Wodociągu Żuławskiego Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim została podjęta 
jednogłośnie. 
Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 
Uchwała stanowi załącznik Nr 2 do protokółu.  
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Ad.8. W.Maluga przedstawiła projekt uchwały, dotyczący wydzierżawienia części nieruchomości 
gruntowej w msc. Królewo, o pow. 26 m2, nr ew. 156. Projekt uchwały omawiany był na 
posiedzeniach komisji. 
Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag ani zapytań. 
Projekt uchwały odczytał J.Szturmowski.  
Uchwała Nr XXVIII/241/2014 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości  została podjęta. 
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosowania 
(I.Dziura). 
Uchwała stanowi załącznik Nr 3 do protokółu.  
 
Ad.9. W.Maluga przedstawiła projekt uchwały, dotyczący  wydzierżawienia nieruchomości 
gruntowej, położonej w msc Złotowo o obszarze 0,1284 ha, nr ew. 97/2. Projekt uchwały 
omawiany był na posiedzeniach komisji. 
Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag ani zapytań. 
Projekt uchwały odczytał J.Szturmowski. 
Uchwała Nr XXVIII/242/2014 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości  została podjęta 
jednogłośnie. 
Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 
Uchwała stanowi załącznik Nr 4 do protokółu.  
 
Ad.10. W.Łapacz przedstawiła projekt uchwały.  
Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniach komisji. 
Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag ani zapytań. 
Projekt uchwały odczytał J.Szturmowski  
Uchwała Nr XXVIII/243/2014 w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z 
wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę została 
podjęta jednogłośnie. 
Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 
Uchwała stanowi załącznik Nr 5 do protokółu.  
 
Ad.11. L.Szymańska omówiła projekt uchwały. Do dnia 31 marca Rada Gminy ma obowiązek 
przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Stare Pole. Program był omawiany na posiedzeniu komisji w miesiącu lutym br. 
Do przedstawionego projektu wniesiono następujące uwagi i zapytania: 
M.Tamaka zapytał, skoro  koło Łowieckie nie wyraziło swojej opinii, czy nie jest to przeszkodą w 
przyjęciu przez Radę tego Programu. 
Odpowiedzi udzieliła Pani L.Szymańska, powiedziała, że procedura jest taka, że jak dana 
jednostka nie wyrazi opinii, przyjęte jest, że nie wnosi ona uwag do przesłanego materiału.  
Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono więcej uwag ani zapytań. 
Projekt uchwały odczytał J.Szturmowski.  
Uchwała Nr XXVIII/244/2014 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Pole w 2014 roku została 
podjęta jednogłośnie. 
Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 
Uchwała stanowi załącznik Nr 6 do protokółu.  
 
Ad.12. Projekt uchwały przedstawiła B.Żołędziewska. Poinformowała, że zmiana statutu 
podyktowana jest przejęciem zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z 
wprowadzonej nowelizacji prawa energetycznego. Dodatek energetyczny nie jest zasiłkiem 
wynikającym z ustawy o pomocy społecznej. Ze względu na powierzone zadania niezbędne jest 
podjęcie uchwały. 
Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniach komisji. 
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Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag ani zapytań. 
Projekt uchwały odczytał J.Szturmowski. 
Uchwała Nr XXVIII/245/2014 w sprawie nadania  statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy 
Społecznej w Starym Polu  została podjęta jednogłośnie.   
Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 
Uchwała stanowi załącznik Nr 7 do protokółu.  
 
Ad.13 Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy Pani E.Zawadka.  
Poinformowała o potrzebie zmiany uchwały z dnia 30.XII.2013 r. Zachodzi potrzeba zmiany 
zapisu w § 1 i 3 z uwagi na konieczność dostosowania do obecnie obowiązujących przepisów 
prawnych.  
Projekt uchwały był omawiany na posiedzeniach komisji. 
Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag ani zapytań. 
Projekt uchwały odczytał J.Szturmowski  
Uchwała Nr XXVIII/246/2014 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 
została podjęta jednogłośnie.   
Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 
Uchwała stanowi załącznik Nr 8 do protokółu.  
 
W tym czasie Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 15 minut przerwy. 
Obrady opuścił radny M.Czubiński. Stan radnych wynosi 14. 
Po przerwie kontynuowano porządek posiedzenia. 
 
Ad. 14. Skarbnik Gminy Pani A.Michalska Rojek przedstawiła projekt uchwały.  
Projekt uchwały był omawiany na posiedzeniach komisji. 
Głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Pan Jan Pawlina, zwrócił się z prośbą do sołtysów, aby 
pieniądze z funduszu sołeckiego przeznaczać na cele, które będą służyć wszystkim mieszkańcom, 
aby nie „przejadać środków”. Zwrócił się o rozliczanie realizowanych zadań najpóźniej do końca 
listopada, aby nie czekać na ostatnią chwilę. Natomiast Skarbnik Gminy poinformowała, że weszła 
w życie nowa ustawa o funduszu sołeckim, która wprowadza istotne zmiany. Na spotkaniu z 
sołtysami, które odbędzie się w m-cu czerwcu lub lipcu postara się przybliżyć sołtysom 
najistotniejsze zmiany w zapisach tej ustawy. Istotną zmianą jest, że sołectwa będą mogły 
wspólnie realizować zadania. 
Do przedstawionego projektu uchwały wniesiono następujące uwagi i zapytania: 
M.Tamaka zwrócił się o to, by pracownicy Urzędu Gminy koordynowali prace wykonywane przez 
sołtysów przy funduszu sołeckim. 
Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że spotkanie jakie odbędzie się  z sołtysami w m-cu 
lipcu powinno wyjaśnić sołtysom, jak mają realizować zadania w ramach funduszu sołeckiego.  
Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono więcej uwag ani zapytań. 
Projekt uchwały odczytał J.Szturmowski. 
Uchwała Nr XXVIII/247/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie 
gminy środków stanowiących fundusz sołecki została podjęta jednogłośnie.    
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 
Uchwała stanowi załącznik Nr 9 do protokółu.  
 
Ad.15. Skarbnik Gminy Pani A.Michalska Rojek przedstawiła projekt uchwały. Gmina realizuje 
zadanie  unijne w zakresie remontu świetlic wiejskich  w Królewie i Janówce. Świetlica w 
Królewie była realizowana w ubiegłym roku, i zaciągnęliśmy pożyczkę pod środki z Unii 
Europejskiej. Na świetlicę w Janówce wymagana jest procedura podjęcia uchwały, wystąpienia do 
RIO o opinię i wówczas będziemy mogli podpisać umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. 
Uchwała ta wyraża zgodę na zaciągnięcie pożyczki w wysokości 99.600 zł.  
Projekt uchwały był omawiany na posiedzeniach Komisji.  
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Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag ani zapytań. 
Projekt uchwały odczytał J.Szturmowski. 
Uchwała Nr XXVIII/248/2014 w sprawie zaciągnięcia pożyczki  na wyprzedzające 
finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 
w roku 2014 została podjęta jednogłośnie.   
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 
Uchwała stanowi załącznik Nr 10 do protokółu.  
 
Ad.16.  Skarbnik Gminy Pani A.Michalska Rojek przedstawiła projekt uchwały. Zmiany budżetu 
omówione zostały na posiedzeniach komisji, i przedstawiają się następująco: 
Dochody 
Zwiększenia:  
- podatek od nieruchomości osoby prawne - 87.000 zł, 
- podatek rolny osoby fizyczne - 75.735 zł, 
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne - 40.000 zł,  
- zwrot środków unijnych za realizację projektu „Kampania Promocyjna Żuław - 26.589 zł, 
- zwrot środków unijnych za realizację projektu „Kawiarenka internetowa”-16.392 zł,  
- pomoc społeczna (zwroty nienależnie pobranych  świadczeń w latach ubiegłych  
  z odsetkami)   - GOPS 1.357 zł, 
- subwencja oświatowa - 99.652 zł, 
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego w zakresie  
  wychowania przedszkolnego w 2014 roku -198.107 zł, 
- wpływy z różnych dochodów   - Przedszkole - 4.400 zł. 
Razem zwiększenia - 549.232 zł. 
Zmniejszenia: 
- podatek rolny – osoby prawne - 75.735 zł,  
- podatek od środków transportowych – osoby prawne  2.965 zł.                        
Razem zmniejszenia - 78.700 zł.  
Dochody po zmianach  15.665.038 zł.  
Wydatki  
Zmniejszenia:  
- opracowanie dokumentacji na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w msc.Ząbrowo – kwota      
   84.380 zł,                        
- przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami w związku z podpisaniem dwóch umów o  
  dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 
  1. Zachowanie i oznakowanie XVIII-wiecznego cmentarza menonickiego w Szaleńcu –  
      rewitalizacja i renowacja  - wartość projektu 55.038 zł.  
  2. Wzrost turystycznej atrakcyjności obszaru LSR Spichlerz Żuławski  poprzez oznakowanie   
       trasy rowerowej na terenie gminy Stare Pole  - wartość projektu 5.940 zł.                      
  Razem zmniejszenia – 145.358 zł.  
Zwiększenia:  
- zwroty do budżetu państwa  nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z  
  odsetkami  - 1.357 zł,      
- wydatki Przedszkola – 4.400 zł, 
- pomoc PSP Malbork – zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego – 5.000 zł,  
- zakup 35 udziałów w Centralnym Wodociągu Żuławskim  - 19.355 zł, 
- wykup nieruchomości w Kaczynosie (po Krajent Leokadii) – 41.000 zł,  
- remont małej sali gimnastycznej  - 61.000 zł, 
- zakup siatki do ogrodzenia -  Złotowo – 4.300 zł, (wydatek w ramach funduszu sołeckiego  
   2013 roku z dnia 31 grudnia 2013 roku, zapłacony w styczniu 2014),                 
- wydatki na postawienie 3 witaczy w ramach projektu „ Kampania Promocyjna Żuław” –  
   wydatek nie zrealizowany w roku budżetowym w 2013 – kwota 40.522 zł, 
- przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami w związku z podpisaniem dwóch umów o  
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  dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 
  1. Zachowanie i oznakowanie XVIII-wiecznego cmentarza mennonickiego w Szaleńcu –  
      rewitalizacja i renowacja  - wartość projektu 55.038 zł.  
  2. Wzrost turystycznej atrakcyjności obszaru LSR Spichlerz Żuławski  poprzez oznakowanie   
       trasy rowerowej na terenie gminy Stare Pole  - wartość projektu 5.940 zł,   
- zwiększenie wydatków na zadania inwestycyjne w zakresie dróg – 365.000 zł, (kwota  
   350.000 zł. dotyczy dróg na osiedlu Prusa I etap; kwota  30.000  zł, zwiększenia –  
   Słoneczna II etap; 15.000 zł, zmniejszenia wydatków na zadanie -droga od ul. Grunwaldzkiej  
   przy blokach ul. Marynarki Wojennej 11,13,15),   
- zwiększenie dotacji dla Biblioteki Publicznej – kwota 5.000  zł, (skutki podwyżek płac od  
  1.01.2014),  
- zwiększenie dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starym Polu – kwota 26.000 zł,  
(skutki podwyżek płac od 1.01.2014 r.  plus zakup pieca gazowego na stadion). 
Razem zwiększenia – 633.912  zł.  
Wydatki po zmianach – 16.081.943 zł.  
Deficyt budżetu w kwocie 416.905 zł, zostanie pokryty kredytem i pożyczką z BGK: 
-  przychody 1.082.081  zł, ( 25.000 spłata pożyczki  przez Stowarzyszenie Przyjazne  
   Przedszkole; wolne środki 23.022 zł),  
-  rozchody   665.176  zł, ( pożyczka dla Stowarzyszenia „Przyjazne Przedszkole” w kwocie  
   30.000 zł, na zabezpieczenie udziału środków unijnych w dwóch projektach). 
Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag ani zapytań. 
Projekt uchwały odczytał J.Szturmowski.  
Uchwała Nr XXVIII/249/2014 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 r. została podjęta 
jednogłośnie.   
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 
Uchwała stanowi załącznik Nr 11 do protokółu.  
 
Ad.17. Skarbnik Gminy Pani A.Michalska Rojek przedstawiła projekt uchwały.  
Uchwała, ma na celu dostosowanie wielkości środków na inwestycje, do zapisów uchwały 
budżetowej. Projekt uchwały był omawiany na posiedzeniach Komisji.  
Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag ani zapytań. 
Projekt uchwały odczytał J.Szturmowski. 
Uchwała Nr XXVIII/250/2014 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 
2014-2022 została podjęta jednogłośnie.   
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 
Uchwała stanowi załącznik Nr 12 do protokółu.  
 
Ad.18. Odpowiedzi na udzielone zapytania udzielono w trakcie obrad. 
 
Ad.19. W tym punkcie jako pierwszy głos zabrał Z-ca Komendanta OSP Pan A.Pehnke, zwrócił 
się z apelem, aby przekazać mieszkańcom, by nie wypalali traw, ponieważ niszczy to faunę 
przyrodniczą, zagraża bezpieczeństwu mienia i życia. 
M.Tamaka zwrócił się do Wójta o zorganizowanie stanu przeglądu czystości w gminie. 
Szczególnie chodzi o „dzikie wysypisko” w kierunku śluzy. 
Wójt prosił, aby przypadki nielegalnego wywozu śmieci zgłaszać na policję. 
Następnie Przewodniczący Rady odczytał pismo Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora 
Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 12.02.2014 r. znak WI.021.33.2014.bgr w sprawie działań 
WIOŚ w związku ze zgłaszanymi uciążliwościami powodowanymi przez zakład ENERGO Sp. z 
o.o w Starym Polu. Pismo stanowi załącznik do protokółu. 
W tym punkcie Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu Krzysztofowi Rybak, jako 
przedstawicielowi Stowarzyszenia Mieszkańców „Przyjazna Gmina”.  Pan Krzysztof Rybak 
omówił podstawowe cele Stowarzyszenia i zadeklarował współpracę z Urzędem Gminy w sprawie 
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eliminowania uciążliwości związanych z działalnością firmy ENERGO na terenie Starego Pola, a 
także na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców Gminy Stare Pole. 
Następnie Przewodniczący Rady w imieniu Przewodniczącej Stowarzyszenia „Tradycja” 
poinformował, że w dniu 8 kwietnia odbędzie się  „pokaz Stołu Wielkanocnego” w Pomorskim 
Ośrodku Doradztwa Rolniczego, na który serdecznie zaprasza. Podziękował Dyrektorowi GOKiS 
za organizację Dnia Kobiet oraz sołtysom za zorganizowanie zebrań wiejskich. 
Z-ca Przewodniczącego Rady, Pan Jarosław Szturmowski, odczytał pismo mieszkańców 
miejscowości Kaczynos IV z dnia 06.03.2014 r. w sprawie wytyczenia drogi dojazdowej, a także 
pismo Urzędu Gminy z dnia 23.05.2012 r. znak RGR.6822.4.2012 adresowane do ANR z/s w 
Pruszczu Gdańskim o podjęcie działań w celu zapewnienia dojazdu właścicielom  mieszkańców 
wsi Kaczynos Kolonia. Pisma te stanowią załączniki do protokółu.  
W nawiązaniu do ww. pism Z-ca Wójta Z.Mikulak  poinformował, że w czerwcu 2012 r. odbyło 
się spotkanie w Malborku  w Agencji Nieruchomości Rolnych,  na którym Dyrektor Oddziału 
ANR Gdańsk  zaproponował odkupienie drogi przez Gminę od obecnego właściciela. Takie 
rozwiązanie jest nie do przyjęcia. Zaproponował również, aby gmina przejęła inna drogę, lecz to 
również jest nie do przyjęcia, gdyż obecnie brakuje mostu na kanale, aby można było dostać się do 
ul. Grunwaldzkiej w Starym Polu. Z-ca Wójta Z.Mikulak powiedział, iż uważa, ze problem 
powinna rozwiązać Agencja Nieruchomości Rolnych, bo to ona właśnie sprzedała istniejącą drogę.  
Na obecną chwilę, mamy ustną deklarację od Spółki BL Inwestycje, że z drogi mogą korzystać 
mieszkańcy wsi Kaczynos. 
Dyrektor GOKiS Pan T.Burdyński zaprosił wszystkich na Powitanie Wiosny, które odbędzie się w 
dniu 20 marca br.  oraz na Turniej Sołectw w dniu 12 kwietnia. Na 1 maja zaprosił chętnych na 
Rajd rowerowy, który będzie połączony z Festynem Rodzinnym. 
 
Ad.20 Protokół nr XXVII/14 z Sesji Rady Gminy z dnia 06 lutego 2014 r. został zatwierdzony 
jednogłośnie. Za przyjęciem głosowało 14 radnych.  
 
Ad.21. Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady  zamknął XXVIII sesję Rady 
Gminy  o godz. 17,15. 
 
 
Protokółowała:       Przewodniczący Rady 
B.Stosik 
                Jan Pawlina 
 
Sekretarz obrad: 
Jadwiga Staniszewska 


