Informacyjny
Gminy Stare Pole
IV kwartał 2007 rok

Egzemplarz bezpłatny

.

Wesołych Świąt i samych sukcesów w Nowym 2008 roku
Ŝyczy
Wójt z pracownikami samorządowymi
1

Szanowni Państwo
Z radością powitamy Święta Narodzenia. Pochylmy głowy nad mijającym rokiem. Cieszmy
się, Ŝe doczekaliśmy następnej wigilii. Nie zapomnijmy o tych, którzy nie mają za co zrobić wigilijnego stołu – podzielmy się dając im radość i
nadzieję na lepszą przyszłość. W imieniu moim i
radnych gminy składam Państwu Ŝyczenia niezapomnianej wigilii, radosnych świąt i szczęśliwego
Nowego Roku.
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Pawlina
wraz z radnymi gminy
Niech naszym świętom towarzyszą słowa wiersza
ks. Jana Twardowskiego pt:
„Dawna wigilia”
„Przyszła mi na wigilię zziębnięta, głuchoniema
z gwiazdką jak z jasną twarzą – wigilia przedwojenna
z domem, co stał jeszcze na cienkiej fotografii
z sercem, co nigdy umrzeć porządnie nie potrafi
z niemądrym bardzo piórem skrobiącym w kałamarzu
z przedpotopowym świętym – z Piłsudskim w kalendarzu
z mamusią, co od nieszczęść zasłonić chciała łzami
podając barszcz czerwony, co śmieszył nas uszkami
z lampą, z czajnikiem starym wydartym chyba niebu
z całą rodziną jeszcze, to znaczy sprzed pogrzebów.
Nad stołem samotnym zawiesiła czułą głowę
nad wszystkie figi z makiem – dziś juŜ posoborowe
Przyszła usiadła sobie. Jak Ŝołnierz pomilczała
Jezusa z klasy pierwszej z opłatkiem mi podała”

*******
Górnicza Legenda
o Świętej Barbarze
Czwarty grudnia jest dniem radosnym
wśród górniczej braci. Św. Barbara dla górniczego
stanu jest bardzo waŜną, bowiem uwaŜa się, Ŝe
„pełni stały dyŜur ratowniczy nad światem”. Jej
imię po łacinie znaczy cudzoziemka, mieszkanka
spoza Grecji. Dokumenty związane z jej biografią
zaginęły. Prawdopodobnie była córką zamoŜnego
kupca w Bitymi, za czasów panowania cesarza
Maksymiana Galeriusza (305 – 311). W tym czasie najbardziej prześladowano chrześcijan. Wbrew
woli ojca została chrześcijanką i przyjęła chrzest.
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Ten bojąc się utraty stanowiska i pieniędzy złoŜył
na nią donos. Aby zmusić ją do odstępstw postanowił na czas swoich wyjazdów zamurować ją w
wieŜy. Po powrocie, gdy odmówiła odstępstwa od
wiary, rozwścieczony własnoręcznie ściął jej głowę. Za to zachowanie ściągnął boŜą karę, raŜony
piorunem ginie.
Kult Św. Barbary rozpoczął się w IV wieku w
Edesie w klasztorze pod wezwaniem Św. Barbary.
Relikwie świętej sprowadził w VI wieku do Konstantynopola cesarz Justynianin. W roku 1202
Wenecjanie zabrali relikwie, aby przekazać kościołowi w mieście TORCELLO. W Polsce najstarszy kościół pod jej wezwaniem wystawiono w
1262 r. w BoŜygniewie koło Środy Śląskiej. W
modlitewnikach Gertrudy córki Mieszka II w XI
wieku spotyka się pierwszą wzmiankę o Św. Barbarze pod datą 4 grudnia. Dopóki nie rozwinęło
się górnictwo, Św. Barbara była patronką Ŝołnierzy, Ŝeglarzy, rybaków i flisaków. Jest ona wspomoŜycielską przy nagłej i niespodziewanej śmierci. W razie potrzeby modlono się, aby przyszła z
pomocą. Ludowe tradycje obchodów św. patronki
górników rozprzestrzeniły się wówczas, gdy górnictwo stało się powaŜną i znaczącą gałęzią przemysłową. Dokumenty świadczą, Ŝe czwarty grudnia był dniem wolnym od pracy w górnictwie juŜ
od drugiej połowy XIX wieku. Zwyczaj ten został
zniesiony za czasów okupacji hitlerowskiej, lecz
od zakończenia wojny jest znowu kontynuowany.
Pierwotnie obchody święta miały skromną oprawę, bowiem w przeddzień lub samo święto chodziły „Barbarki” – ubrane w białe szaty, śpiewając poboŜne pieśni, rozdając górnikom łakocie. W
zamian za to otrzymywały drobne datki. W późniejszym okresie dziewczyny ubrane były w stroje
ludowe, a w latach 20 i 30 „Barbarkom” towarzyszyli kawalerowie. Św. Barbara ma w swojej
pieczy panny na wydaniu i ich narzeczonych, które to niegdyś zwracały się do niej z prośbą o odroczenie od słuŜby wojskowej, wypowiadając takie
słowa „Proś dziewczyno Boga i świętej Barbary, aŜeby twój chłopiec nie stanął do miary”
(przed komisję poborową). Od XVII wieku powstają na Śląsku bractwa św. Barbary. Pierwsze
powstało w Tarnowskich Górach w 1747 roku, a
drugie w Zabrzu w 1888 roku. śywa jest do dziś
wiara w moc świętej, szczególnie wśród ludu śląskiego. Górnik jadąc wydobywać „czarne złoto”
wierzy, Ŝe przy jej pomocy po pracy zobaczy
znowu słońce.
Materiał zebrał i opracował
Jan Pawlina

Adwentowe Tradycje
Adwent z języka łacińskiego „adventus”
oznacza przyjście. Jest to czterotygodniowy czas
oczekiwania. Pierwsze wzmianki o adwencie
znajdują się w ustawach soboru w Saragossie z
388 roku. W średniowieczu okres adwentowy
rozpoczynał się 12 lub 14 listopada po św. Marcinie i nazywany był „czterdziestnicą”, poniewaŜ
trwał całe czterdzieści dni. W tradycji polskiej ten
czas przyjścia nosił nazwę „przedgody”. Na Podlasiu początek adwentu obwieszczało głośne trąbienie na ligawach (długich, drewnianych trąbach). Granie to nazywane było „trąbieniem na
adwent”. Dla lepszego efektu trębacz ustawiał się
obok studni – echo potęgowało sygnał. Był to
znak, aby zamilkły instrumenty muzyczne, wesołość, zabawy. Ludzie mieli oddać się zadumie,
powadze, winien być to czas gorliwych praktyk
religijnych, a zwłaszcza modlitw za zmarłych. W
Polsce obyczajem adwentowym był udział w codziennej mszy świętej – jutrzni odprawianej przed
świtem ku czci Najświętszej Marii Panny, zwane
pospolicie „roratami”. Nazwa ta pochodzi od
pierwszych słów śpiewanej podczas nich pieśni
błagalnej o przyjście Zbawiciela Świata „RORATE COELI DESUPER” – Spuście nam rosę niebiosa. W Polsce roraty odprawiane były juŜ w
XIII wieku, najpierw w Poznaniu wprowadzone
przez księcia Przemysława PoboŜnego, a w późniejszym czasie w Krakowie zapoczątkowane
przez króla Bolesława Wstydliwego. Podczas
mszy wierni zapalali świece woskowe zwane „roratkami”. TakŜe w naszych czasach podczas mszy
roratniej pali się wielka świeca, symbolizująca
Matkę Boską. W przeszłości zapalano takŜe świece na siedmioramiennym świeczniku umieszczanym na ołtarzu. Oznaczały one króla i sześć stanów – Biskupa, Senat, Ziemiaństwo, Wojsko,
Mieszczan i Kmiecia. Zapalali kolejno, składając
ofiarę wypowiadając uroczystą formułę „Gotowy
jestem na Sąd BoŜy”. Po zakończonym naboŜeństwie, jeszcze po ciemku, wracające panny zwykle
na wydaniu zaczepiały napotkanych męŜczyzn,
okręcały ich i wołały „roracie, roracie – jak na
imię macie”. Z odpowiedzi dowiadywały się, jak
będzie miał na imię ich przyszły małŜonek. Grudniowe dni, to okres długich wieczorów i czas
sąsiedzkich spotkań. Na wsiach w tym czasie darto pierza, przędziono nici, przebierano fasole. Pracom tym towarzyszyły gawędy, wymiana nowinek, opowieści. Zawsze pojawiał się ulubiony i
najciekawszy temat, a dotyczył on swatania par.
Dlatego na wschodnich terenach Polski nazywano

adwent czasem „swadziebnym”. Bardzo często
zakradali się pod okna kawalerowie, pukając, zawodząc, aby z krzykiem wpaść do izby płatając
róŜne figle. Kawalerowie znajdowali zawsze pretekst, aby odprowadzić do domu kobiety, a szczególnie upatrzone przez siebie bojące się ładne
panny. W obecnych warunkach i czasach dawne
zwyczaje i spotkania adwentowe naleŜą juŜ do
rzadkości i nieuchronnie odchodzą w przeszłość.
Materiał zebrał i opracował
Jan Pawlina
Dla potomnych przekazuję wiersz zapamiętany z dzieciństwa przez Panią Józefę Tomaka ze
Starego Pola pt.
„Na Roraty”
„Mróz nam dzisiaj na okienku
Wymalował kwiaty, śnieŜek pada
Ale babcia i dziadek idą na roraty
Poczekaj babciu i ja z tobą
Wnet kapotę wdzieję
Idźmy wolno i ostroŜnie
Mroczno, ledwo dnieje
JuŜ w kościele naszym pełno
Ludzi się zebrało
Organista gra tak pięknie
Tyle świec się pali
A w ołtarzu Matka Boska
Główką ku nam kłoni
Pewnie rada Ŝeśmy przyszli
Pomodlić się do niej”

*******
Informacja na temat
Regionalnego Programu
Operacyjnego
na lata 2007 – 2013
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego jest jednym z instrumentów realizacji Narodowych Strategicznych Ram
Odniesienia 2007-2013. Za przygotowanie
i wdroŜenie Programu odpowiedzialny jest Zarząd
Województwa Pomorskiego. Celem strategicznym
RPO WP jest poprawa konkurencyjności gospodarczej, spójności społecznej przy wykorzystaniu
specyficznych cech potencjału gospodarczego
i kulturowego regionu oraz przy pełnym poszanowaniu jego zasobów przyrodniczych. RPO WP
realizowany będzie przez 10 Osi Priorytetowych:
3

−
−
−
−
−

OP 1. Rozwój i innowacje w MŚP,
OP 2. Społeczeństwo wiedzy,
OP 3. Funkcje miejskie i metropolitalne,
OP 4. Regionalny system transportowy,
OP 5. Środowisko i energetyka przyjazna środowisku,
− OP 6. Turystyka i dziedzictwo kulturowe,
− OP 7. Ochrona zdrowia i system ratownictwa,
− OP 8. Lokalna infrastruktura podstawowa,
− OP 9. Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie,
− OP 10. Pomoc techniczna.
W wyniku spotkań i konsultacji z Powiatowymi
Zespołami Roboczymi przyjęto następujący podział obszaru województwa pomorskiego na subregiony funkcjonalne dla których zapisano odpowiednie środki z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego:
Subregion Metropolitalny,
obejmujący powiaty:
- Gdańsk, Gdynia, Sopot,
(nieuprawnione do wsparcia)
- gdański
- kartuski
- nowodworski
- pucki
- wejherowski
Subregion Południowy,
obejmujący powiaty:
- chojnicki
- człuchowski
- kościerski

Subregion Słupski,
obejmujący powiaty:
- Słupsk (nieuprawniony do
wsparcia)
- bytowski
- lęborski
- słupski

Subregion Nadwiślański,
obejmujący powiaty:
- kwidzyński
- malborski
- starogardzki
- sztumski
- tczewski

Algorytm podziału środków na subregiony oparto
na następujących kryteriach:
- 90 % dostępnych środków podzielono proporcjonalnie do liczby mieszkańców w powiatach
- 10 % dostępnych środków podzielono proporcjonalnie pomiędzy powiaty, w których stopa bezrobocia na dzień 31 grudnia z lat 2004-2006 przekroczyła średnią dla województwa pomorskiego.
Zestawienie środków w podziale na subregiony:

Subregion

Słupski
Południowy
Metropolitalny
Nadwiślański
Ogółem
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25 637 650
22 910 183
44 598 516

Razem Oś
Priorytetowa 8 i Oś
Priorytetowa 9
(EUR)
32 962 692
29 455 949
57 340 950

20,69
18,49
35,99

30 762 858

39 552 246

24,83

123 909 207

159 311 837

100,00

Razem Oś
Priorytetowa 8
(EUR)

Udział %

W skład Osi Priorytetowej 8 wchodzą:
Poddziałanie 8.1.1. Lokalna infrastruktura
drogowa.
W ramach tego poddziałania realizowane będą
projekty słuŜące poprawie jakości lokalnej sieci
drogowej. Wspierana będzie budowa, przebudowa
i rozbudowa dróg oraz obiektów inŜynierskich
wraz z wyposaŜeniem technicznym.
Poddziałanie 8.1.2. Lokalna infrastruktura
wspierająca rozwój gospodarczy.
Wspierane przedsięwzięcia w tym poddziałaniu
powinny przyczyniać się do zwiększenia potencjału i efektywnego wykorzystania potencjału rozwojowego obszarów.
Działanie 8.2. Lokalna infrastruktura ochrony
środowiska.
Wsparcie w ramach Działania dotyczy przedsięwzięć dotyczących infrastruktury odbioru
i oczyszczania ścieków oraz poprawę funkcjonowania gospodarki odpadami w wymiarze lokalnym. Przyznane środki na OP 8 na Subregion to
ponad 30 mln euro, a na powiat malborski przypada około 4,8 mln euro w latach 2007-2013. Pozwoli to na przebudowę około 15 km dróg w powiecie malborskim. Ta liczba moŜe ulec uszczupleniu. ZaleŜeć to będzie między innymi od wskazań kursu euro i kosztów materiałów i usług. W
naszej gminie mamy łącznie ok. 57 km dróg powiatowych, które wymagają gruntowego przebudowania lub remontu. Jako gmina przygotowujemy dokumentację do wniosku na przebudowę ul.
Jana Pawła II na całej długości łącznie z częścią
drogi przebiegającej przez miejscowość KrzyŜanowo. Natomiast w Działaniu 8.2. Lokalna infrastruktura ochrony środowiska na Subregion Nadwiślański przypada około 123 mln zł, a potrzeby
zgłaszane przez Gminy wynoszą około 247 mln
zł, są to dane na 30.09.07. JuŜ dzisiaj wiadomo, Ŝe
dofinansowanie zadania będzie moŜliwe w wysokości do 50 % kosztów kwalifikowanych. RównieŜ w tym Działaniu mamy przygotowaną dokumentację na budowę kanalizacji w m-c Królewo z
podłączeniem do oczyszczalni w Starym Polu.
Wnioski przez Urząd Marszałkowski będą prawdopodobnie przyjmowane w II połowie 2008 roku.
Oś Priorytetowa 9
W skład tej osi wchodzi między innymi Działanie:
9.1. Lokalna infrastruktura edukacyjna, sportowa i kultury.
W ramach tego Działania wspierane będą projekty
w zakresie lokalnej infrastruktury edukacyjnej lub
placówek kultury, a takŜe modernizacja i rozwój
bazy sportowo-rekreacyjnej. Przygotowaną mamy

juŜ niezbędną dokumentację na modernizację stadionu w Starym Polu. Wnioski na dofinansowanie
przyjmowane będą prawdopodobnie w I połowie
2009 roku. W mediach słyszy się o morzu pieniędzy, jakie napływają z Unii Europejskiej, ale faktycznie nie dla samorządów wiejskich i wiejskomiejskich. Kwota, jaka przypada na jednego
mieszkańca naszego subregionu wynosi 156 euro.
Są to kwoty bardzo małe. Oczywiście są jeszcze
inne programy, takie jak: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich czy teŜ program Leader z których Gminy mogą korzystać, ale równieŜ wielkość
tych środków jest ograniczona. Do tych programów mamy teŜ przygotowane projekty na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.
Wójt Gminy
Włodzimierz Załucki

*******
Podatki i opłaty
w naszej gminie w 2008 r.
W kończącym się 2007 roku Wójt Gminy
w Starym Polu wzorem lat ubiegłych pragnie
przedstawić stawki podatków samorządowych na
2008 rok. Projekt stawek podatków został przedstawiony na wszystkich komisjach Rady.
Na sesji Rady Gminy Stare Pole w dniu 30 października 2007 r. uchwalono stawki podatków
stanowiących dochód własny budŜetu gminy. Przy
ustalaniu stawek podatków uwzględniono stopień
wzrostu inflacji na 2008 r. PodwyŜek stawek kwotowych na 2008 rok dokonano na podstawie:
- Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2007 r. w
sprawie średniej ceny skupu Ŝyta za okres
pierwszych trzech kwartałów 2007 r. (M.P. Nr
77, poz.830) - dla celów podatku rolnego,
- Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 października 2007r. w
sprawie średniej ceny sprzedaŜy drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej
przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały
2007 r. (M.P. Nr 79, poz.846) - dla celów podatku leśnego,
- Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26
lipca 2007 r. w sprawie górnych granic stawek
kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2008
r. (M.P. Nr 47, poz.757) - dla celów podatku od
nieruchomości, opłaty targowej, opłaty z tytułu

posiadania psa oraz podatku od środków transportowych.
Stawki podatków
przedstawiają się następująco:
Podatek Rolny
Stawka podatku z 1 ha przeliczeniowego wynosi – 125,00 zł
Podatek Leśny
Stawka podatku z 1 ha lasu wynosi –32,4016 zł
Opłata z tytułu posiadania psa – 25,00 zł rocznie
za jednego psa.
UCHWAŁA Nr IX/ 68 /2007
RADY GMINY STARE POLE
z dnia 30 października 2007 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od środków transportowych na rok 2008
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40
ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr
214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457 , z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181,
poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz.327 i Nr 138,
poz.974) , art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991
r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006
r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz.1601, Nr 225,
poz.1635, Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz.1828 i
Nr 251, poz.1847 ) oraz obwieszczenia Ministra
Finansów z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat
lokalnych w 2008 r. ( M.P. Nr 47, poz. 557 )
uchwala się, co następuje:
§ 1.
Określa się wysokość stawek podatku od środków
transportowych:
1) od samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej pojazdu :
a) powyŜej 3,5 tony do 5,5 tony
włącznie - 676,87 zł
b) powyŜej 5,5 tony do 9 ton
włącznie - 1.128,10 zł
c) powyŜej 9 ton do poniŜej 12 ton-1.353,72 zł
2) od samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej pojazdu:
a) od 12 ton do poniŜej 18 ton- 1.432,00 zł
b) od 18 ton do poniŜej 25 ton - 1.800,00 zł
c) od 25 ton do poniŜej 29 ton- 1.950,00 zł
d) równej lub wyŜszej niŜ 29 ton -2.400,00 zł
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3) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do uŜywania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony do poniŜej
12 ton - 1.579,33 zł
4) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do uŜywania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 12 ton do poniŜej 18 ton - 1.942,00 zł
b) od 18 ton do poniŜej 25 ton- 1.982,00 zł
c) od 25 ton do 36 ton włącznie -1.996,71 zł
d) powyŜej 36 ton- 2.400,00 zł
1) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowitą od 7 ton i poniŜej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego - 1.032,00 zł
2) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowitą zespołu pojazdów, z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
a) od 12 ton do poniŜej 18 ton - 1.080,00 zł
b) od 18 ton do poniŜej 25 ton - 1.130,00 zł
c) od 25 ton do 36 ton włącznie - 1.550,00 zł
d) powyŜej 36 ton - 1.800,00 zł
3) od autobusu w zaleŜności od liczby miejsc do
siedzenia:
a) mniejszej niŜ 30 miejsc - 1.000,00 zł
b) równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc - 1.500,00 zł
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3.
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą od 1 stycznia
2008 roku.

UCHWAŁA Nr IX/ 67 /2007
RADY GMINY STARE POLE
z dnia 30 października 2007r.
w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia
zwolnień na rok 2008.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40
ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 ,z 2002 r.Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr
214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
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poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 , Nr 116,
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.
1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz.327 i Nr 138, poz.
975) , art.5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz.844, Nr 220,
poz.1601, Nr 225, poz.1635, Nr 245, poz.1775, Nr
249, poz.1828 i Nr 251, poz.1847) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 r.
w sprawie górnych granic stawek kwotowych
podatków i opłat lokalnych w 2008 r. (M.P. Nr 47
poz.557) u c h w a l a s i ę , co następuje:
§ 1.
Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków –
0,71 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,74 zł od 1
ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności poŜytku publicznego przez organizacje poŜytku publicznego– 0,22 zł - od 1 m2 powierzchni,
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,59 zł od 1 m2 powierzchni
uŜytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 16,86 zł od 1 m2 powierzchni uŜytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym – 8,86 zł od 1 m2 powierzchni uŜytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych – 3,84 zł od 1 m2 powierzchni
uŜytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności poŜytku publicznego przez organizacje poŜytku publicznego – 4,70 zł od 1 m2 powierzchni uŜytkowej,
3) od budowli – 2 % ich wartości określonej na
podstawie art.4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 – 7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2.
Zwalnia się od podatku od nieruchomości: budynki, budowle i zajęte pod nie grunty, wykorzystywane wyłącznie na potrzeby kultury, kultury fizycznej, ochrony przeciwpoŜarowej, oświaty i pomocy społecznej.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4.
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą od 1 stycznia 2008
roku.
UCHWAŁA Nr IX / 69 /2007
RADY GMINY STARE POLE
z dnia 30 października 2007 r.
w sprawie opłaty od posiadania psów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr
23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr
153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr
80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172,
poz.1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.
128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz.
327 i Nr 138, poz.974) oraz art. 18a ust.1 i art.19
pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121,
poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz.1635, Nr
245, poz.1775, Nr 249, poz.1828 i Nr 251,
poz.1847) uchwala się, co następuje:
§1.
1. Wprowadza się opłatę od posiadania psów.
Ustala się stawkę opłaty, o której mowa w ust.1 w
wysokości 25,00 zł rocznie od kaŜdego psa podlegającego opłacie.
2. Opłatę pobiera się w wysokości 50 % stawki
określonej w ust. 2., jeŜeli okoliczności uzasadniające powstanie obowiązku opłaty wystąpiły w
drugim półroczu.
§ 2.
Opłata jest płatna bez wezwania w terminie do
dnia 31 maja kaŜdego roku lub w ciągu 2 tygodni
od wejścia w posiadanie psa.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4.
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą od dnia 1 stycznia
2008 roku.

UCHWAŁA Nr IX/ 66 /2007
RADY GMINY STARE POLE
z dnia 30 października 2007 r.
w sprawie obniŜenia średniej ceny skupu Ŝyta dla
celów podatku rolnego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.
1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r.Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.
1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 , Nr 116, poz.
1203 i Nr 167, poz. 1759 , z 2005 r. Nr 172, poz.
1441 i Nr 175, poz. 1457 , z 2006 r. Nr 17, poz.
128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48,
poz.327 i Nr 138, poz.974) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (
Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ,Nr 191,
poz.1412, Nr 245, poz.1775 i Nr 249, poz.1825
oraz z 2007r. Nr 109, poz.747) uchwala się, co
następuje:
§ 1.
ObniŜa się cenę skupu Ŝyta określoną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z
dnia 17 października 2007 r. w sprawie średniej
ceny skupu Ŝyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 r. ( M.P. Nr 77, poz. 831 ) z kwoty
58,29 zł do kwoty 50,00 zł za 1 dt.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3.
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od
dnia 1 stycznia 2008 r.
.
UCHWAŁA NR IX / 70 /2007
RADY GMINY STARE POLE
z dnia 30 października 2007 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty
targowej, terminów płatności,
sposobu jej poboru oraz zwolnień.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art. 40
ust.1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r.Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.
1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.
1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.
1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.
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1.
2.

1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz.327 i Nr 138,
poz.974) art.19pkt 1 lit.a i pkt 2 i 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220,
poz.1601, Nr 225, poz.1635, Nr 245, poz.1775, Nr
249, poz.1828 i Nr 251, poz.1847 ) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 r.
w sprawie górnych granic stawek kwotowych
podatków i opłat lokalnych w 2008 r. ( M.P. Nr
47, poz. 557 ) uchwala się , co następuje:
§ 1.
Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w wysokości:
1) od sprzedaŜy z samochodu–5,00 zł
2) od sprzedaŜy z ręki, kosza, skrzynki–2,00 zł
3) sprzedaŜ z zajętego stanowiska (ławy):
a) pod zadaszeniem–5,00 zł
b) bez zadaszenia–3,00 zł
4) od sprzedaŜy z pozostałych miejsc:–3,00 zł
§ 2.
Terminem płatności opłaty targowej jest dzień
dokonywania sprzedaŜy.
§ 3.
1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze
inkasa.
2. Na inkasentów opłaty targowej wyznacza się
sołtysów.
3. Inkasent za kaŜdą pobraną kwotę opłaty
targowej wydaje pokwitowanie (kwitariusz
przychodowy K-103).
4. Inkasent zobowiązany jest do rozliczenia się z
pobranych opłat do ostatniego dnia kaŜdego
miesiąca.
5. Ustala się wynagrodzenie inkasenta, o którym
mowa w ust.2 za pobór opłaty targowej w
wysokości 10 % pobranych kwot.
6. Wypłata wynagrodzeń dokonywana będzie w
terminie do 30 dni od zakończenia kwartału.
§ 4.
Zwalnia się od opłaty targowej sprzedaŜ dokonywaną w miejscach odbywających się imprez kulturalnych, sportowych oraz promujących gminę.
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6.
Uchwała wchodzi w Ŝycie w terminie 14 dni po
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Ł.Surdy
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AKTUALNOŚCI
Ceny za wodę i ścieki bez zmian
Centralny Wodociąg śuławski Spółka z o.o. w
Nowym Dworze Gdańskim zwrócił się z wnioskiem o przedłuŜenie czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenia w
wodę oraz za zbiorowe odprowadzania ścieków
na okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.
Taryfa opłat za dostawę wody składa się z
ceny za 1 m3 dostarczonej wody, która wynosi
3,30 zł netto + podatek VAT tj. 3,53 zł brutto +
stawka opłaty abonamentowej.
Taryfa za zbiorowe odprowadzanie ścieków wynosi 3,32 zł/m3 netto + podatek VAT tj. 3,55
zł/m3.
E. Michniewicz

*************************
Zbiórka plastiku
W ramach selektywnej zbiórki odpadów
prowadzona jest na terenie gminy Stare Pole, selektywna zbiórka plastiku i szkła. Opakowania
plastikowe są lekkie, ale zajmują duŜą powierzchnię. Pojemniki na plastik szybko się zapełniają i
potrzebne jest częste ich opróŜnianie przez słuŜby
komunalne. Zwracamy się, więc z prośbą do
wszystkich mieszkańców gminy Stare Pole, aby
zgniatali opakowania plastikowe przed wyrzuceniem ich do pojemników.
E. Michniewicz

*************************
Usuwajmy azbest
Na terenie gminy Stare Pole zinwentaryzowano 61,746 m2 pokryć dachowych zawierających azbest. Do tej pory tylko nieliczni właściciele obiektów pokrytych płytami azbestowocementowymi dokonali ich demontaŜu. Główną
przyczyną takiego stanu rzeczy są wysokie koszty
związane z wymianą pokryć dachowych na nowe
oraz niski poziom wiedzy o szkodliwości azbestu.
Urząd Gminy w Starym Polu podjął się udzielenia
dofinansowania do poniesionych kosztów usuwania azbestu ze środków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Koszty te obejmują demontaŜ, transport i unieszkodliwienie odpadów azbestowo-cementowych pocho-

dzących z nieruchomości, których właścicielami
są osoby fizyczne, a takŜe wspólnoty mieszkaniowe. W tym celu opracowany został gminny
„Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stare Pole na lata
2008-2013”. Ze względu na niewielkie moŜliwości wsparcia finansowego z budŜetu gminy (20%)
waŜnym elementem staje się dodatkowe wsparcie
finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej (60%). Będzie
to duŜe wsparcie dla mieszkańców chcących pozbyć się szkodliwego eternitu. Uaktualnienie bazy
danych o wyrobach zawierających azbest znajdujących się na terenie gminy i dokonanie oceny
stanu i moŜliwości bezpiecznego uŜytkowania
wyrobów zawierających azbest przeprowadzono
w październiku 2007 r. Dzięki temu Urząd Gminy
posiada aktualną wiedzę o lokalizacji, ilości i stanie pokryć dachowych z eternitu będących w posiadaniu osób fizycznych. Mieszkańcy zainteresowani wymianą pokryć dachowych w 2008 r.
chcący skorzystać z dofinansowania z funduszu
gminy, mogli złoŜyć stosowny wniosek w Urzędzie Gminy do 20 grudnia 2007 r. Szczegółowe
wymagania dotyczące warunków, jakie muszą być
spełnione przy składaniu wniosków, a później
przy podpisywaniu umowy na dofinansowanie
zadania, zawarte są w „Regulaminie udzielania
dofinansowania do kosztów poniesionych na usuwanie azbestu ze środków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”. Regulamin dostępny jest w Urzędzie Gminy i na
stronie internetowej www.starepole.pl
E. Michniewicz

*************************
Badania profilaktyczne
Corocznie w budŜecie gminy zapewniane
są środki finansowe na badania profilaktyczne dla
mieszkańców gminy. W bieŜącym roku badania
takie zostały przeprowadzone wśród uczniów.
Uczniowie mogli skorzystać z badania wad postawy i tarczycy. Ogółem przebadano 401
uczniów. Stwierdzono u 159 uczniów wadę postawy, natomiast w badaniu tarczycy stwierdzono
12 odchyleń od normy w badaniu usg oraz 2 nieprawidłowe badania krwi na poziom hormonów
tarczycy. W miesiącu listopadzie br. mieszkańcy
gminy mogli skorzystać z badań prześwietlenia
klatki piersiowej. Zapisało się 120 osób, ale na
badania zgłosiło się tylko 62 osoby, mimo, Ŝe był
zorganizowany dowóz do Ośrodka „Mederi” w

Malborku. Jednocześnie przy badaniach klatki
piersiowej, kobiety w wieku 50-69 lat mogły skorzystać z bezpłatnego badania mammograficznego. Z badań tych skorzystało 35 kobiet. Z uzyskanych informacji wynika, iŜ wyniki te są bardzo
niezadowalające. Dlatego w miesiącu grudniu,
korzystając z promocyjnej ceny badania mammograficznego, zorganizowane zostały dodatkowe
zapisy na badania kobiet po 35 roku Ŝycia. Wykonanie badania jest bezpłatne. Dojazd własnym
środkiem transportu.
Całkowity koszt tych badań poniesie gmina.
Chcemy w ten sposób uświadomić mieszkańcom
jak waŜne są badania profilaktyczne. Zachęcamy
mieszkańców do korzystania ze wszystkich bezpłatnych ofert badań profilaktycznych, poniewaŜ
wczesne wykrycie choroby moŜe uchronić od
dalszych powikłań.
W.Łapacz

*************************
Wymiana dowodów osobistych
JuŜ tylko kilka dni pozostało do wymiany
dowodów osobistych. DłuŜej nie naleŜy zwlekać.
WydłuŜenie terminu waŜności starych dowodów
osobistych do dnia 31 marca 2008r. nie jest toŜsame z przesunięciem terminu wymiany tych dowodów.
W. Łapacz

*************************
Infokiosk
W najbliŜszym czasie przy wejściu do budynku Urzędu Gminy Stare Pole zostanie zamontowany i uruchomiony infokiosk. Za jego pomocą
będzie moŜna przeglądać oferty pracy i korzystać
z dostępu do Internetu. Projekt realizowany jest
przez Powiatowy Urząd Pracy w Malborku i ma
na celu ułatwienie znalezienia zatrudnienia.
J. Salamonik

*************************
Pomoc uczniom niepełnosprawnym
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w Gdańsku uruchomił programy na okres od 2007r. do 2010r. „Uczeń na
wsi”- pomoc w zdobywaniu wykształcenia przez
osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy
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wiejskie oraz dofinansowanie zakupu pojazdu do
przewozu uczniów niepełnosprawnych.
Gmina nasza złoŜyła wymagane wnioski wraz z
dokumentami.
Wnioski te zostały pozytywnie zaopiniowane.
Uzyskaliśmy dofinansowanie na pomoc dla
uczniów, w kwocie wnioskowanej przez rodziców
dzieci niepełnosprawnych, a takŜe dofinansowanie
do zakupu mikrobusu.
Warunkiem ubiegania się o pomoc jest:
- orzeczenie o niepełnosprawności,
- dochód na jednego członka rodziny w wspólnym
gospodarstwie domowym nie moŜe przekroczyć
kwoty 1078,92zł.
Wysokość pomocy finansowej dla ucznia szkoły
podstawowej w ciągu roku szkolnego nie moŜe
przekroczyć 2000zł.
W. Łapacz

Komunikat
W związku ze zbliŜającym się okresem
zimowym przypomina się wszystkim mieszkańcom o obowiązku zimowego utrzymania chodników. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (Dz. U. Nr 236 poz.2008 z
późn. zm) do obowiązku właścicieli nieruchomości naleŜy uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników połoŜonych
wzdłuŜ nieruchomości.
E.Michniewicz

*************************
Prace społecznie – uŜyteczne
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w
Malborku i Urzędem Gminy Stare Pole organizuje
prace społecznie uŜyteczne. Rolą Ośrodka jest
typowanie do wykonywania prac osób długotrwale bezrobotnych bez prawa do zasiłku i korzystających z pomocy społecznej. W bieŜącym roku z
tej formy pracy skorzystało prawie 200 osób.
Ponadto w ramach robót publicznych zatrudnienie
znalazło 14 osób.
Z.Mikulak
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Urząd Stanu Cywilnego
i Ewidencja Ludności informuje
Ŝe w 2007 roku
Urodziło się - 51 dzieci
Zawarto - 44 małŜeństw (w USC w Starym Polu
sporządzono 19 aktów małŜeństw)
Zmarło 38 osób (w USC Stare Pole sporządzono
19 aktów zgonu)
K. Fałek

W przedszkolu…
Całe przedszkole ma juŜ świąteczny wystój, dzieci uczą się piosenek o tematyce świątecznej a starszaki kolęd. Dzieci z niecierpliwością czekają na święta i prezenty.
Trwa realizacja zadania „ Odkrywanie talentów” –
odbył się pierwszy konkurs plastyczny pod hasłem: „ Prezenty do Mikołaja”. Wszystkie prace
laureatów, zostały umieszczone w naszej Małej
Galerii. Z okazji „Mikołajek” w przedszkolu odbył się spektakl teatru „Stara Wozownia”. Przedstawienie sprawiło dzieciom wiele radości, bo był
prawdziwy Mikołaj i dla kaŜdego słodki prezent.
Upominki z tej okazji kupowane są ze środków
rady rodziców.
W ostatnim tygodniu przed świętami grupa „Biedronek” przygotowuje przedstawienie „Jasełek”.
Premiera w środę dla rodziców, a na następny
dzień rano po śniadaniu występ dla całego przedszkola. W ten dzień dzieci otrzymają świąteczne
paczki.
Grudzień to czas refleksji, podsumowań i
osiągnięć całego roku. Wiele udało się zrealizować wymienię najwaŜniejsze:
 WdroŜone dwa programy wspomagające
podstawę programową z zakresu edukacji
ekologicznej i wychowania społeczno- moralnego. Programy zostały opracowane przez
radę pedagogiczną.
 Zrealizowany program adaptacyjny „Będę
przedszkolakiem”.
 Odbyły się wszystkie zaplanowane uroczystości i imprezy dla dzieci.
 WdroŜony plan higieny dla podniesienia
bezpieczeństwa zdrowotnego.
 WdroŜony system HACC z zakresu bezpieczeństwa Ŝywienia dzieci.
 Odbyły się wszystkie zaplanowane uroczystości

 Wypracowane procedury przeprowadzania i
odbierania dzieci do przedszkola.
 WdroŜony regulamin korzystania z placu
zabaw.
 Zakupiony sprzęt na plac zabaw.
 Wyremontowana obieralnia i archiwum.
 Zakupione nowe wykładziny, krzesełka i
stoliki.
 Odbyły się dwa spotkania samokształceniowe dla dyrektorów przedszkoli.
Korzystając z okazji pragnę gorąco podziękować
Wójtowi, Radzie Gminy oraz wszystkim rodzicom, który nas wspierają i pomagają w realizacji
zadań.
B.Szoska
A okazji zbliŜających się świąt proszę przyjąć
Ŝyczenia
Świąt białych, pachnących choinką,
skrzypiących śniegiem pod butami,
spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze,
pełnych niespodziewanych prezentów.
Świąt dających radość i odpoczynek,
oraz nadzieję na Nowy Rok,
Ŝeby był jeszcze lepszy niŜ ten,
co właśnie mija.
Ŝyczą:
dzieci i pracownicy
z Przedszkola w Starym Polu

gimnastyczną w powiecie, odbywają się u nas
liczne zawody sportowe. Nasi uczniowie osiągnęli
wiele sukcesów sportowych.
Jesienią obyły się teŜ wszystkie eliminacje
szkolne konkursów przedmiotowych. Uczniowie,
którzy uzyskali w nich najlepsze wyniki, będą nas
reprezentować na szczeblu powiatowym.
WaŜnym wydarzeniem szkolnym w Ŝyciu kaŜdego ucznia jest uroczystość pasowania na ucznia.
W tym roku nasi najmłodsi otrzymali w tym dniu
nowe mundurki szkolne. Inny przebieg miała ta
uroczystość w gimnazjum. Starsi uczniowie musieli się zmierzyć w turnieju i wykazać sporym
zasobem wiedzy na róŜne tematy. Próbę tę przeszli pomyślnie i wszyscy zostali przyjęci do grona
gimnazjalistów.
Jak co roku, zespół teatralny szkoły podstawowej brał udział w Powiatowym Przeglądzie
Amatorskich Zespołów Teatralnych pod patronatem policji, skąd przywiózł wyróŜnienie.
W okresie przedświątecznym w tym roku nasza szkoła podstawowa była organizatorem Międzyszkolnego Przeglądu Twórczości BoŜonarodzeniowej, w którym udział wzięli uczniowie ze
szkoły w Jegłowniku i Przedszkola w Gronowie
Elbląskim. Podczas przeglądu rozstrzygnięto liczne konkursy i wręczono nagrody. Podczas wspólnego kolędowania dzieci nawiązywały nowe znajomości i poznawały sąsiadów zza miedzy.
A przed nami BoŜe Narodzenie i powitanie
Nowego Roku. Z tej okazji Ŝyczymy wszystkim
mieszkańcom gminy Stare Pole tyle świątecznego
nastroju, ciepła, miłości i szczęścia, aby wystarczyło na cały 2008 rok.
T. Kaczorek

*******
*******
a w szkole…
trwają ciągle prace, których głównym celem
jest usprawnienie pracy szkoły i zwiększenie bezpieczeństwa uczniów. Obecnie ze środków zgromadzonych przez Radę Rodziców trwa przebudowa szatni przy sali gimnastycznej. Zwiększy to
ilość pomieszczeń, a co za tym idzie, pozwoli
rozdzielić uczniów szkół i poprzez to zwiększy
ich bezpieczeństwo na przerwach.
Niestety, nie udało się nam pozyskać dofinansowania do budowy monitoringu w szkole. W
związku z tym realizacja tego zadania rozpocznie
się wiosną przyszłego roku.
Praca szkoły to nie tylko nauka. W związku z
tym, Ŝe posiadamy drugą co do wielkości salę

Z Ŝycia GOK
ChociaŜ za oknami pada, bo zima tuŜ, tuŜ, to
w GOKiS zawsze świeci słońce. Tu kaŜdy moŜe
znaleźć coś ciekawego dla siebie. Działa liga podwórkowa dla dzieci i młodzieŜy szkolnej oraz
siatkówka dla dorosłych. Odbywają się zajęcia w
sekcjach; szachowej, muzycznej, plastycznej, artystycznej, gospodarstwa domowego i zajęcia
biblioteczne.
Systematycznie organizujemy spotkania Klubu Seniora. 11 października miało miejsce ciekawe spotkanie z panem Romanem Tkaczem –
twórcą niepospolitym, który 29 listopada wróŜył
wszystkim uczestnikom zabawy. Przejście na
emeryturę nie powinno oznaczać zaniku aktywno11

ści społecznej, wprost przeciwnie, powinno zachęcać do miłego i poŜytecznego spędzania wolnego czasu, którego w tym okresie jest znacznie
więcej. Zapraszamy wszystkich, którym tylko
zdrowie i czas pozwalają na spotkania naszego
Klubu Seniora.
JuŜ po raz drugi obchodziliśmy ,,święto pieczonego ziemniaka’’, w tym roku miało to miejsce 27 września. Ziemniak – pospolite warzywo,
przyrządzane w naszej kuchni na setki sposobów,
stał się pretekstem do wspólnej zabawy na świeŜym powietrzu.
13 października zorganizowaliśmy dla starszej
młodzieŜy dyskotekę pod hasłem „Powitanie jesieni”. Cieszyła się ona duŜym powodzeniem.
Natomiast 18 października Staropolanie skorzystali z moŜliwości wyjazdu do Multikina na film
pt. „Katyń”. W październiku odbyło się takŜe
podsumowanie gminnego konkursu plastycznego
pt. „Moja miejscowość w moich marzeniach”.
Z rąk przewodniczącej komisji, pani Nelli Hajdaczuk, dzieci otrzymały nagrody i wyróŜnienia.
Dzień później tj. 27.X. wystąpiły przed staropolską publicznością zespoły muzyczne z GOKiS.
Koncert młodych ludzi, którzy zaraŜeni pasją do
muzyki grają i bawią się, wywołał duŜe zainteresowanie, zwłaszcza wśród młodzieŜy.
Dnia 28.X. przeprowadziliśmy kolejną imprezę
sportową, tym razem był to gminny turniej tenisa
stołowego o puchar dyrektora GOKiS.
Z okazji Święta Niepodległości przygotowaliśmy uroczystą wieczornicę. Miała ona niezwykle
refleksyjny charakter i była okazją do wspomnień
najstarszych mieszkańców Starego Pola i wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych.
Tydzień później, w nastroju zadumy i melancholii, spędziliśmy „Wieczór poetycko – muzyczny” przygotowany przez młodzieŜ z zespołu
„Punkt Wyjścia”. Cieszę się ogromnie, Ŝe prezentowane przez nas programy zyskują coraz większą
rzeszę odbiorców.
Koniec listopada obfitował w tradycyjne imprezy
andrzejkowe zarówno dla dzieci, młodzieŜy jak i
dorosłych. Były to:
24.XI. zabawa dla dorosłych, 28.XI. Andrzejkowe
spotkanie Gminnej Rady Kobiet, 29.XI. zabawa
Klubu Seniora, 30.XI., Andrzejkowa dyskoteka
dla dzieci i młodzieŜy.
Na początku grudnia zwróciliśmy się z prośbą
do firm oraz sklepów na terenie Starego Pola,
„I Ty moŜesz zostać Świętym Mikołajem”, aby
przekazano słodycze lub drobne upominki dla
dzieci. Poprosiliśmy o kontakt telefoniczny, aby
12

móc osobiście z Mikołajem odebrać prezenty i
wręczyć darczyńcom podziękowania.
Wszystkim ludziom dobrego serca serdecznie
dziękuję.
Dzięki Wam moŜliwe było przygotowanie i przeprowadzenie 6 grudnia spotkania dzieci z Mikołajem. Po wspólnym strojeniu choinki przed Urzędem Gminy, czekały na dzieci liczne konkursy,
zabawy z Mikołajem i śpiewanie kolęd. KaŜde
dziecko zostało obdarowane słodyczami.
9 grudnia odbył się halowy turniej sołectw w
piłkę noŜną o puchar radnego powiatu Marka
Szczypiora. Wzięło w nim udział 6 sołectw, zwycięŜyła druŜyna Starego Pola.
Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Polu
zorganizowała czwartkowe zajęcia pod nazwą
„Spotkania z ksiąŜką”. W zajęciach uczestniczą
dzieci w wieku od 5 do 10 lat. Mimo, Ŝe obecność
na zajęciach nie jest kontrolowana to w bibliotece,
w kaŜdy czwartek, od godziny 15.00 do 17.00
panuje tłok. KaŜde spotkanie, zgodnie z akcją
Cała Polska czyta dzieciom rozpoczyna się czytaniem ksiąŜki. Po jej wysłuchaniu dzieci dostają
róŜnego rodzaju zadania do realizacji – malowanie, wycinanie, kolorowanie, rozwiązywanie łamigłówek, odgrywanie ról. Dzieci kaŜde z zadań
wykonują bardzo ochoczo.
W listopadzie uczestnicy zajęć wzięli udział
w projekcie organizowanym przez elbląski teatr
dramatyczny Światowid. W ramach projektu został ogłoszony konkurs literacki, który polegał na
napisaniu własnej bajki i plastyczny, w którym
dzieci miały narysować ilustrację do wybranej
bajki lub swojego ulubionego bohatera. Okazało
się, Ŝe I miejsce zajęła Paulina Rutkowska lat 8
ze swoim bohaterem ksiąŜkowym, jakim jest
Kopciuszek. WyróŜnienie za bajkową ilustrację
otrzymał Michał Trybuła lat 7, a za własnoręcznie napisaną bajkę pt: „Przygody zwierzaczków –
pluszaczków” otrzymała Nicole Hartun lat 9.
Autorzy wyróŜnionych prac otrzymali nagrody ksiąŜkowe, a takŜe ksiąŜeczkę, w której znajdują się pracę nagrodzone trzema pierwszymi
miejscami i pierwszym wyróŜnieniem.
Obecnie trwają przygotowania do przedstawienia
„śywej Szopki” dnia 22 grudnia przy ul. Dworcowej i Balu Sylwestrowego, na które wszystkich
serdecznie zapraszam.
Niech ten czas świątecznej zadumy pozwoli Wam
zapomnieć na chwilę o troskach dnia codziennego, przysporzy wiele radości i chwil szczęścia w
gronie rodzinnym.
T. Burdyński

Ochrona przeciwpoŜarowa
Kończy się rok nadchodzi czas podsumowań. Ochotnicze StraŜe PoŜarne, które chronią
nasze mienie działają w miejscowości Stare Pole i
Ząbrowo. Mają aktualnie do dyspozycji dwa samochody bojowe, poniewaŜ samochód śUK, który był na wyposaŜeniu OSP Ząbrowo został w
dniu 26 listopada sprzedany. Jednostka jest w
trakcie przejmowania nowego samochodu marki
FORD o którym szczegółowo pisano w poprzednim biuletynie informacyjnym.
Analiza za III kwartały 2007 roku w porównaniu
z 2006 rokiem przedstawia się następująco:
Zdarzenia ogółem:
2006 – 60,
2007 - 55
PoŜary:
2006 – 11,
2007 – 20
Udział w akcjach ratowniczych i innych zdarzeniach:
Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Starym Polu - 41
Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Ząbrowie - 13
Członkowie Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Starym Polu uczestniczyli w zawodach powiatowych
organizowanych przez Państwową StraŜ PoŜarną
w Malborku zajmując III miejsce.
Rok 2007 mija, pomimo tylu zdarzeń straŜacy
zawsze gotowi są do niesienia pomocy, zawsze
moŜna na nich liczyć jak na nikogo innego.
Dlatego teŜ dziękuję im za to, Ŝe są, chronią nas
i pomagają nam.
K. Fałek

******
INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego na
dzień 31 października 2007 r.
Gmina Stare Pole posiada w swoich zasobach nieruchomości, które nabyła nieodpłatnie na
własność w roku 1991 w drodze komunalizacji.
Wszystkie grunty komunalne mają urządzone
księgi wieczyste, mogą być i są przedmiotem obrotu. Gmina korzystając z pełnej swobody dysponowania nieruchomościami stanowiącymi jej własność, sprzedaje, oddaje w uŜytkowanie wieczyste, wydzierŜawia, oddaje w najem lub uŜyczenie.
Stan mienia Gminy Stare Pole na dzień 31 października 2007 r. przedstawia się następująco:
Wartość ogółem wynosi 19.621.795,66 zł w tym
wartości:

- GOPS Stare Pole 117.194,36 zł
- GOKiS Stare Pole 2.031.700,47 zł
- Przedszkole 260.385,13 zł
- Zespół Szkół 4.518.095,34 zł
- Urząd Gminy 12.694.420,36 zł
w tym wartość gruntów ( 181,01 ha) 568.249,96 zł
I. Wykaz mienia komunalnego z generalnym
podziałem na mienie w postaci gruntów i mienie w postaci obiektów, a w szczególności:
1) wykaz gruntów w hektarach z podziałem na
zasadnicze grupy:
- drogi stanowią 107,56 ha, są to drogi gminne,
śródpolne, ulice i ciągi pieszo- rowerowe,
- tereny zielone obejmują obszar 6,02 ha
do nich zaliczamy: park w Kaczynosie i KrzyŜanowie, lasek w Starym Polu oraz boiska: w Starym Polu, w Złotowie, w Kaczynosie, w Szlagnowie, w Królewie i Ząbrowie,
- grunty zabudowane zajmują powierzchnię
13,76 ha, są to grunty wraz z częściami składowymi tj. budynkami i innymi urządzeniami trwale
związanymi z gruntami,
- grunty nie zabudowane stanowią obszar 12,43
ha, są to grunty na których nie zostały wzniesione
Ŝadne budowle, a które są lub mogą być wykorzystane zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane,
- rowy obejmują powierzchnię 0,96 ha,
- grunty wykorzystywane rolniczo zajmują obszar 33,36 ha, są to grunty, które w chwili obecnej są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności rolniczej,
- grunty róŜne oraz nieuŜytki obejmują obszar
6,10 ha,
2) wykaz obiektów komunalnych
- Przedszkole w Starym Polu,
- Zespół Szkół w Starym Polu,
- obiekty OSP w Starym Polu /w budynku wielofunkcyjnym/ i Ząbrowie,
- składowisko odpadów komunalnych w Szaleńcu,
- budynek administracyjny w Starym Polu,
- Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starym
Polu oraz 7 świetlic wiejskich: w Janówce, Kleciu, Złotowie, Królewie, Kaczynosie Szlagnowie i Ząbrowie,
- oczyszczalnie ścieków: w Starym Polu, Złotowie
i Krasnołęce,
- zasób mieszkaniowy:
W chwili obecnej posiadamy 26 lokale mieszkalne o powierzchni uŜytkowej wynoszącej 1239,30
m2 o łącznej ilości izb 76, w tym 1 lokal socjalny
typu M2 o powierzchni uŜytkowej 39,10 m2.
Wszystkie te mieszkania na ogół są w złym stanie
technicznym. Prowadzona dotychczas polityka
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mieszkaniowa zmierzała i zmierza do prywatyzacji mieszkań w jak najszerszym zakresie. Pustostany sprzedawane są w formie przetargu, dla najemców lokali stosowane są ulgi zgodnie z podjętą
uchwałą Rady Gminy.
- udziały Gminy:
Gmina Stare Pole posiada 4822 udziały w Centralnym Wodociągu śuławskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowym Dworze
Gdańskim. Przedmiotem działalności spółki jest:
1) pobór i uzdatnianie wody z wyłączeniem działalności usługowej,
2) działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody,
3) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
4) wykonywanie robót ogólnobudowlanych w
zakresie rozdzielczych obiektów liniowych; rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych,
5) wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych
6) wykonywanie robót ogólnobudowlanych w
zakresie obiektów inŜynierskich, gdzie indziej
nie sklasyfikowanych,
7) badania i analizy techniczne,
8) działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego,
9) wykonywanie robót ogólnobudowlanych w
zakresie przesyłowych obiektów liniowych; rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych.
3) Stan gruntów komunalnych na dzień 31
października 2007 r. w rozbiciu na poszczególne obręby
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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Miejscowość
Klecie
Janówka
Kaczynos
Kaczynos
Kolonia
Kikojty
Kławki
Krasnołęka
Kraszewo
Królewo
KrzyŜanowo
Stare Pole
Szaleniec
Szlagnowo
Ząbrowo
Złotowo
RAZEM

1.316,89
14.134,00
18.038,58

Powierzchnia
w ha
9,78
11,92
4,59

19.756,40

6,57

663,00
6.197,00
47.337,55
15.240,00
11.619,86
86.748,40
326.441,48
1.248,00
6.229,00
8.046,74
5.233,06
568.249,96

3,24
2,99
5,63
6,96
17,55
10,97
45,68
5,05
3,15
29,06
17,87
181,01

Wartość w zł

II. Rozdysponowanie gruntów komunalnych.
Planowany dochód z gospodarki mieszkaniowej
na 2008 r. wynosi kwotę 203.470,00 zł w tym:
1. z tytułu uŜytkowania wieczystego i zarządu
gruntów - 5.453,00 zł,
2. z tytułu najmu i dzierŜawy składników majątkowych - 62.553,00 zł, w tym:
- czynsze za lokale mieszkalne- 6.258,00 zł,
- czynsze za lokale uŜytkowe - 18.510,00 zł,
- dzierŜawa gruntów - 37.785,00 zł,
3. wpływy ze sprzedaŜy wyrobów i składników
majątkowych- 134.964,00 zł, w tym:
- planowana sprzedaŜ w roku 2007 - 120.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaŜy z lat ubiegłych ( sprzedaŜ
ratalna) - 14.964,00 zł,
4. odsetki od nieterminowych wpłat - 500,00 zł
III.
Obroty mieniem komunalnym w okresie
od 01.11.2006 r. do 31.10.2007 r.
- sprzedano w formie przetargu 13 działek pod
budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w
miejscowości Stare Pole
- sprzedano 8 lokali mieszkalnych na rzecz najemców: 7 w miejscowości Krasnołęka i 1 w
miejscowości Stare Pole,
- nabyto nieodpłatnie grunty od Agencji Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa z przeznaczeniem na 6 odcinków ciągów pieszo rowerowych,
- nabyto od 1 osoby fizycznej na własność komunalną Gminy grunty w miejscowości Stare Pole
pod budowę ciągu pieszo – rowerowego,
- nieodpłatnie przejęto od Agencji Nieruchomości
Rolnej Skarbu Państwa nieruchomości nie zabudowane w miejscowościach Szaleniec i Kraszewo, które wykorzystane zostały na budowę
placów zabaw, w miejscowości KrzyŜanowo
przejęto istniejący park, gdzie wybudowano
równieŜ plac zabaw, natomiast przejęty w miejscowości Kaczynos grunt zostanie przeznaczony
pod budowę budynku z lokalami socjalnymi.
IV. Poczynione nakłady na obiekty i grunty
komunalne w okresie od 01.11.2006 r. do
31.10.2007 r.
1. Na terenie naszej gminy powstało dalszych 7
placów zabaw, w następujących miejscowościach:
Szaleńcu,
Szlagnowie,
Kleciu ,
Kraszewie,
Złotowie,
Parwarku,
Ząbrowie,
Wszystkie urządzenia posiadają certyfikaty bezpieczeństwa.

Koszt zagospodarowania wszystkich placów wyniósł prawie 227.000,00 zł.
2. Zakończono pierwszy etap budowy drogi
gminnej w miejscowości Królewo.
Na odcinku 200 m ułoŜone zostały płyty Ŝelbetowe. Wartość robót wyniosła 120.048,00 zł. z czego 30.000 zł. zostanie zrefundowane z Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych.
3. W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców
zamontowano dodatkowe punkty oświetlenia drogowego w miejscowościach: Ząbrowo, Królewo,
Kraszewo, Kaczynos i Kaczynos Kolonia.
4. Wykonano dokumentację techniczną ciągów
pieszo - rowerowych na odcinkach:
Stare Pole – Ząbrowo – 2,5 km,
ul. Marynarki Wojennej - 0,85 km,
Stare Pole- Kaczynos – 1,75 km,
Stare Pole – ul. Grunwaldzka - 2 km,
KrzyŜanowo- Złotowo - 1,8 km
Stare Pole - Kraszewo - 2,1 km.
5. W październiku zakończone zostały prace
związane z wymianą pokrycia dachowego w Zespole Szkół w Starym Polu, polegające między
innymi na wymianie pokrycia z eternitu na blacho-dachówkę, przemurowaniu kominów, wykonaniu nowych obróbek blacharskich, rynien i rur
spustowych oraz wykonaniu robót malarskich.
6. Przeprowadzono modernizację oczyszczalni
ścieków w Krasnołęce. Wartość wykonanych prac
wyniosła 225.000 zł.
7. Na oczyszczalni ścieków w Starym Polu wykonano dwie kompletne instalacje napowietrzania
ścieków i wymieniono membrany na dyfuzorach,
przeprowadzono remont pomostu stalowego oraz
prace remontowe na dwóch przepompowniach
ścieków w Starym Polu.
8. Wykonano III etapy budowy nowego cmentarza
komunalnego w KrzyŜanowie. Koszt całości zadania łącznie z ogrodzeniem i urządzeniem zieleni
wyniósł 975.446,25 zł.
V. Koszty związane z utrzymaniem mienia.
1. Poniesione koszty w 2007 r. wyniosły 3.101,27 zł
2. Plan na rok 2008 na gospodarkę gruntami i nieruchomościami na łączną kwotę wynosi 45.000,00 zł
w tym: - remonty budynków, wyceny gruntów,
budynków i lokali mieszkalnych, ogłoszenia, wywóz śmieci, dostawę wody oraz inne koszty związane z utrzymaniem i sprzedaŜą mienia.
VI. Zamierzenia obrotu majątkiem gminy na
okres od 01.11.2007 r. do 31.10.2008 r.
W celu uzyskania jak największych dochodów z
mienia komunalnego oraz zminimalizowania
kosztów związanych z ich zagospodarowaniem
określone zostały zasady gospodarowania grun-

tami, zabudowanymi i nie zabudowanymi, i tak:
nieruchomości stanowiące własność gminy będą
sprzedawane na własność lub oddawane w uŜytkowanie wieczyste, dzierŜawę, najem i uŜyczenie
zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie:
- grunty, które stanowią rolnicze wykorzystanie
będą dzierŜawione osobom fizycznym lub prawnym na okres co najmniej jednego roku.
- planuje się dalszą sprzedaŜ nowo utworzonych
działek budowlanych w Starym Polu
- budynki i lokale wraz z gruntem oddane są w
najem, a następnie będą sukcesywnie sprzedawane na rzecz najemców,
Zaplanowano w budŜecie gminy środki na:
- budowę placów zabaw dla dzieci w miejscowości: Krasnołęka i Janówka,
- budowę świetlicy wiejskiej we wsi Kraszewo,
- wykonanie projektu na modernizację bazy sportowo – rekreacyjnej w Starym Polu,
- budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Królewo,
- przebudowa drogi śródpolnej we wsi Królewo –
II etap,
- opracowanie projektu technicznego na budowę
przystani „Pętli śuławskiej”,
- utrzymanie substancji mieszkaniowej znajdującej się w zasobie komunalnym,
- wykonanie dokumentacji, a następnie przebudowę drogi gminnej w miejscowości Stare Pole
ul. Jana Pawła II,
- zagospodarowanie centrum wsi w Starym Polu –
ul. Marynarki Wojennej i ul. Dworcowa,
- przygotowanie planu realizacyjnego na tereny
przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne,
- opracowanie strategii Gminy
W.Maluga

******
Profilaktyka uzaleŜnień
W Zespole Szkół w Starym Polu ruszyła
szósta edycja konkursu, który miał na celu szerzenie wśród uczniów i rodziców profilaktyki uzaleŜnień. Tegoroczne hasło przewodnie brzmiało
Walczymy z uzaleŜnieniami.
W konkursie wzięło udział 96 uczniów wykonując
prace plastyczne i pisząc prace literackie.
Zadania przydzielono stosownie do moŜliwości
dzieci.
Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej wykonali prace plastyczne na temat MOJA RODZINA
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BEZ NAŁOGÓW, klasy IV-VI mogły napisać
kartkę z pamiętnika lub przygotować projekt
okładki na ksiąŜkę śYCIE BEZ NAŁOGÓW!
MłodzieŜ z gimnazjum miała napisać wiersz, którego tematem był: JEDEN DZIEŃ BEZ NAŁOGU.
Powołana komisja w składzie:
Danuta RonŜewska – GKRPA, Kamila RonŜewska – pedagog szkolny, Jolanta Szczypior – polonista, bibliotekarz, wyłoniła zwycięzców.
Nagrodzeni uczniowie otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
W. Jabłońska

******
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Starym Polu informuje, Ŝe na terenie gminy rozpoczęła działalność Elbląska Rada Konsultacyjna
Osób Niepełnosprawnych - ERKON, która oferuje:
- poradnictwo specjalistyczne
- poradnictwo prawne
- pośrednictwo pracy
- poradnictwo zawodowe
Pierwsze konsultacje odbyły się w dniu 7.11.2007 r.
i skorzystały z nich 4 osoby.
BliŜsze informacje na temat konsultacji moŜna
uzyskać w tutejszym Ośrodku Pomocy Społecznej.
PODZIĘKOWANIA dla wszystkich darczyńców, którzy przekazują dary rzeczowe na rzecz
osób potrzebujących.
UWAGA
W związku ze zbliŜającym się okresem zimowym
ponownie zwracamy się do mieszkańców gminy o
zwracanie uwagi na potrzeby osób starszych i
samotnych i w razie konieczności kontaktowanie
się z tutejszym Ośrodkiem.
B. śołędziewska

Sieć szybkiego internetu powstanie
na Pomorzu
Za kilka lat, dzięki współpracy Urzędu
Marszałkowskiego i TPSA, kaŜda mała miejscowość i wieś na Pomorzu będą miały dostęp do
szerokopasmowego internetu. Porozumienie o
współpracy w realizacji przedsięwzięcia podpisali
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4 października 2007 r. marszałek Jan Kozłowski i
wicemarszałek Mieczysław Struk oraz prezes Telekomunikacji Polskiej S.A. Maciej Witucki i regionalny dyrektor wykonawczy regionu TP Północ Krzysztof Czopek.
– Dzięki temu projektowi w ciągu kilku lat internet
będzie dostępny, dla co najmniej 90 procent mieszkańców oraz przedsiębiorców naszego regionu,
szczególnie na obszarach wiejskich i w małych
miastach – zapewnia marszałek Jan Kozłowski. –
W efekcie zwiększy się dostępność Pomorzan do
wiedzy, usług elektronicznych oraz informacji zawartych w sieci. Znaczenie budowy szerokopasmowego internetu w województwie pomorskim
moŜna porównać do budowy autostrady A-1, gdyŜ
te inwestycje mają ogromne znaczenie dla rozwoju
całego regionu – dodaje marszałek. Inwestycja
zostanie sfinansowana ze środków unijnych przeznaczonych na rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Projekt został ujęty do realizacji w
Regionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013. Porozumienie zakłada zaangaŜowanie przez kaŜdą ze
stron środków finansowych w wysokości ok. 120
mln złotych na realizacje uzgodnionych inwestycji. Administracja samorządowa wybuduje sieć
telekomunikacyjną ze środków publicznych i
unijnych. Z kolei Telekomunikacja Polska wybuduje przyłącza dla klientów i aktywne elementy
infrastruktury sieciowej. W pierwszej kolejności
zostanie wykonana inwentaryzacja obecnego stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz analiza
planów jej rozbudowy przez operatorów i przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Wstępna analiza wskazuje, Ŝe optymalnym rozwiązaniem technologicznym dla regionalnej sieci szkieletowej
będzie okablowanie światłowodowe – mówi Marcin Stefański, dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki Urzędu Marszałkowskiego. Infrastruktura ta będzie udostępniona operatorom i przedsiębiorcom, telekomunikacyjnym przez niezaleŜnego operatora infrastruktury w drodze przetargów. Porozumienie nie
oznacza uprzywilejowania Telekomunikacji Polskiej w stosunku do innych przedsiębiorców. Zawarcie porozumienia nie ogranicza równieŜ samorządowi województwa moŜliwości zawierania
podobnych porozumień z innymi przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi.
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