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Z okazji zbliŜających się Świąt BoŜego Narodzenia
Najserdeczniejsze Ŝyczenia wszelkiej pomyślności
oraz wielu radosnych dni w Nowym Roku
składa
Wójt z pracownikami samorządowymi
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Za parę dni będziemy przeŜywać Święta
BoŜego Narodzenia i Nowego Roku. Okres
waŜny dla kaŜdego z nas. Często myślami powracamy do swojej młodości i przeszłości. Jednak Ŝycie nakazuje mieć nadzieję, Ŝe będzie lepiej. Niech kaŜdy spędzi święta w radosnej i
rodzinnej atmosferze, a Nowy Rok będzie szczęśliwy dla kaŜdego z nas.
Z najlepszymi Ŝyczeniami
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Pawlina
wraz z radnymi
Nich tym świętom towarzyszą nam słowa
Franciszka Stefaniuka:
„ … Przy wigilijnym zasiądą stole
Sytością potraw – przeczeniem głodu
Z opłatkiem wyraŜą jedności wolę
Niech pojednanie rozpoczną narodu
Słowa kolędy na lud niech spłyną
A łzy wzruszenia się w oczach zakręcą
Bądź pojednania symbolem dziecino
Narodu Polskiego Boskim rozjemcą”

******
Staropolskim obyczajem spotykamy się
przy wigilijnym stole w gronie najbliŜszych, w
rodzinie i wśród przyjaciół. Kończymy rok i
przeŜywamy narodziny nadziei, tajemnicy stworzenia, sięgamy myślą w przyszłość. Zapominamy o swojej codzienności. Wspominamy z nostalgią rodzinny dom, dzieciństwo i młodość.
Wypatrujemy nadzieję na lepsze jutro i wierzymy z ufnością, Ŝe następne dni będą lepsze. Jestem przekonany, Ŝe wszystkie marzenia się
spełnią, a radość będzie w Was codziennie. śyczę ciepła i serdeczności przy dzieleniu się
opłatkiem.
Wójt Gminy
Włodzimierz Załucki

******
„Bez Jemioły Roczek Goły”
Zwyczaj dekorowania domu jemiołą
jest tak stary jak cywilizacja europejska. Jej
gałązki są symbolem szczęścia, dostatku i dłu2

giego Ŝycia. Na południu Europy znano ją jako
roślinę leczniczą. Natomiast u celtyckich druidów oraz ludów zamieszkujących północne
rejony naszego kontynentu była rośliną magiczną. Była czymś chroniącym od czarów,
złych mocy i piorunów, od wszystkiego tego co
moŜe przytrafić się człowiekowi. Legenda głosi,
Ŝe zrobiona z niej róŜdŜka nieomylnie wskazywała miejsce ukrycia skarbów. Warto nadmienić, Ŝe liście i łodygi jemioły zawierają wiele
soli mineralnych oraz witaminę C, dlatego słuŜyły jako zimowa pasza dla zwierząt domowych.
Większość wierzeń związanych z jemiołą pochodzi od celtyckich druidów – kapłanów, lekarzy i mędrców. Ludy te czciły głównie siły przyrody pod postacią rozmaitych bogów. I tak dąb
uznano za drzewo święte, na dowód tego wiele
plemion tego okresu tworzyło gaje dębowe. Jak
głoszą źródła przekazywane z pokolenia na pokolenie dnia szóstego po nowiu w czasie przesilenia zimowego kapłani wystrojeni w białe szaty
wyszukiwali jemiołę na dębie. Okaz jemioły na
dębie był niezwykłą rzadkością. Wierzono, Ŝe na
tym drzewie wyrośnie wtedy, gdy w to drzewo
uderzy piorun. To niezwykłe połączenie pioruna
i dębu dawała tej roślince moc, która miała
sprawić urodzaj i pomyślność na cały następny
rok. Kapłan po ścięciu jemioły rozdawał gałązki
młodzieńcom którzy, rozbiegali się po okolicznych osadach, głosząc nadejście nowego szczęśliwego roku. Rytualne ścięcie jemioły było
najwaŜniejszym obrządkiem końca starego i
początku nowego roku. Wykonywano je specjalnym złotym noŜem w kształcie sierpa – kolor
złoty symbolizował słońce, które dlatego tego
dnia dłuŜej świeciło na niebie. Natomiast kształt
sierpa był symbolem księŜyca oznaczającego
płodność i siłę odnawiającej się przyrody. Drzewo na którym rosła jemioła miało cudowną moc
uzdrawiania. Podczas ścinania jemioły bacznie
uwaŜano, by nie spadła na ziemię. Pod drzewem
rozkładano biały lniany obrus. Dotknięcie ziemi
oznaczało utratę nadprzyrodzonej mocy rośliny,
a takŜe złośliwość na nadchodzący rok. Zwyczaj
związany z jemiołą pochodzi ze Skandynawii, a
tylko Anglicy go rozpowszechnili. Skandynawska legenda głosi, Ŝe matka boga Baldura władającego letnim światłem, aby uchronić go przed
śmiercią rzuciła zaklęcie na wszystkie Ŝywe istoty, zapominając o ukrytej w liściach jemiole. I
jak to w legendzie, Baldur został podstępnie zabity strzałą wystruganą z łodygi tej właśnie rośliny. Szybko jednak za wstawiennictwem innych bogów powrócił do Ŝycia, a wraz z nim

wiosna, po szarej porze roku jaką jest jesień i
zima. Po historii z Baldurem jemiołę wzięła pod
opiekę bogini miłości i tradycją stało się, Ŝe kaŜdy, kto pod nią przechodził otrzymał pocałunek.
Szkoda, Ŝe obecnie znając jemiołę zapominamy
o przesłaniu legendy, gdzie tryumf miłości powinien górować nad nienawiścią.
Materiał opracował
Jan Pawlina

******

W tym szczególnym dniu wręczone zostały trzy tytuły „Przyjaciela Szkoły”. Otrzymali je:
Pan Stanisław Burdyński, który pomaga naszej
szkole od ponad 30 lat, tworząc pomoce dydaktyczne, a ostatnio szkolną ścianę pamięci, na
której umieszczono nazwiska wszystkich pracujących w szkole nauczycieli, Komisariat Policji
w Starym Polu, który wraz z Komendą Powiatową Policji jest zawsze do dyspozycji naszych
uczniów i pracowników oraz Ochotnicza StraŜ
PoŜarna w Starym Polu, bez pomocy której nie
mogłaby się bezpiecznie odbyć Ŝadna szkolna
uroczystość.

…a w szkole

Minęła właśnie 60 rocznica naszej działalności. Z tej okazji odbyło się uroczyste spotkanie, które swoją obecnością zaszczycili: Pan
Jerzy Ochotny - Pomorski Kurator Oświaty,
Pan Stanisław Sumowski - Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Tczewie, Pan
Mirosław Czapla - Przewodniczący Rady Powiatu Malborskiego, Pan Waldemar Konopka
- Starosta Powiatu Malborskiego, Pan Wojciech Ostrowski - Powiatowy Komendant Policji oraz licznie przybyli absolwenci naszej
szkoły.

MłodzieŜ szkolna w szczególny sposób
podziękowała takŜe osobom, które tytuł „Przyjaciela Szkoły” juŜ od dawna posiadają, a mimo to
nadal nigdy nie odmówili nam wsparcia, jak na
prawdziwych przyjaciół przystało. Są to Pan
Włodzimierz Załucki, Pan Sławomir Pawłowski, Pan Zygmunt Kiersz i Pan Wiesław Ulatowski.

Cała uroczystość nie mogłaby się odbyć bez
wsparcia rodziców naszych uczniów oraz licznych sponsorów, którym w tym miejscu chciałbym złoŜyć serdeczne podziękowania.
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które juŜ dzisiaj serdecznie wszystkich zapraszamy.
W związku ze zbliŜającymi się świętami chciałbym, w imieniu pracowników szkoły, złoŜyć
wszystkim Ŝyczenia pogodnych i spokojnych
świąt BoŜego Narodzenia, a w nadchodzącym
roku samych dobrych chwil.

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej
Szkoła nasza juŜ dwa lata temu przystąpiła
do programu finansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego i w związku z tym biblioteka szkolna wzbogaciła się nieodpłatnie o
kolejne nowoczesne komputery i drukarkę laserową. Urządzenia te, w połączeniu z instalowaną
obecnie Neostradą, pozwolą nam na pełny niczym nieograniczony dostęp do ogólnoświatowej sieci informacyjnej. Jedynym kosztem, który
ponosimy w tym projekcie, jest przeszkolenie
pracowników biblioteki na specjalistycznych
kursach z tego zakresu. Rozbudowa sieci informatycznej w szkole wymogła na nas konieczność zainstalowania nowych zabezpieczeń
zgromadzonego mienia. Dzięki Ŝyczliwości Pana
Wójta oraz wszystkich Radnych, szkoła rozbudowała istniejący system alarmowy i obecnie
posiada pełny monitoring wszystkich pomieszczeń oraz korytarzy, co jak mamy nadzieję, skutecznie uchroni nasze mienie przed zniszczeniem
i ewentualnymi próbami kradzieŜy. Miło nam
niezmiernie z tego, Ŝe udało się rozstrzygnąć
przetarg i jeszcze w tym roku rozpocząć budowę
ogrodzenia szkoły od ulic Słonecznej i Bema.
Inwestycja ta nie tylko spełnia zalecenia, ale
takŜe realnie zwiększy bezpieczeństwo uczniów,
uniemoŜliwiając im bezpośrednie wybiegnięcie
na ulicę. W miesiącu listopadzie odbyły się teŜ
cykle zawodów sportowych, konkursów przedmiotowych oraz artystycznych. Uczniowie naszej szkoły zdobyli w nich 6 pucharów oraz liczne indywidualne wyróŜnienia. W grudniu ruszył
III „Staropolski Przegląd Twórczości BoŜonarodzeniowej”, który zakończy się festiwalem kolęd
i pastorałek 27 stycznia 2006 roku. JuŜ niedługo,
bo w sobotę 07 stycznia 2006 roku, w naszej
szkole odbędzie się kolejny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym dniu od rana
harcerze będą kwestować pod sklepami, licząc
na Państwa ofiarność, a od godziny 13 rozpoczną się imprezy w nowej sali gimnastycznej, na
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T.Kaczorek
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Z Ŝycia GOK
Od miesiąca października b.r. Gminny
Ośrodek Kultury i Sportu wznowił po wakacyjnej przerwie działalność sekcji i kół zainteresowań .Cieszące się coraz większym zainteresowaniem zajęcia muzyczne odbywają się w kaŜdy
poniedziałek od godz. 14.30 – 18.00, są to
głównie zajęcia indywidualnej nauki gry na gitarze i pianinie ( na dzień dzisiejszy jest to 16 –
uczestników, ale liczba ta z miesiąca na miesiąc
się powiększa ), ponadto w ramach tych zajęć
odbywają się spotkania umuzykalniające dla
najmłodszych ( około 6 – 8 dzieci ). W poniedziałki i piątki w godz. 16.00 – 18.00 odbywają
się zajęcia w sekcji plastycznej, w których
uczestniczy regularnie ośmioro dzieci, a nie regularnie około 10. W poniedziałki i piątki takŜe
w godz. 16.00 – 18.00 odbywają się spotkania
druŜyny rycerskiej ( i tu naleŜy zaznaczyć fakt,
Ŝe zajęciami tymi koordynuje społecznie Pan
Robert Szydłowski, który swoją pasją potrafił
zarazić jak na razie grupę około 8 – osobową, ale
zainteresowanie rośnie i liczymy w niedługim
czasie stworzyć naprawdę silną druŜynę). W
ramach tych spotkań odbywa się nie tylko praktyczne poznawanie władania mieczem, czy strzelania z łuku, ale poszerzone są one o zajęcia historyczne z zakresu historii polski, a zwłaszcza

******

gorąca. We wszystkich grupach trwają przygotowania do kiermaszu świątecznego. W ruch
poszły noŜyczki, klej, kolorowy papier, farby i
wiele innych artykułów. Jedni tną i kleją z papieru drudzy malują farbami jeszcze inni odlewają
figury gipsowe bo „towaru” w „sklepie” musi
być duŜo. KaŜdy przedszkolak bardzo stara się
wykonać pracę jak najlepiej, aby jego praca
spodobała się i sprzedała. Uzyskane środki zasilą
konto rady rodziców. Jak co roku o tej porze całe
przedszkole zmieniło swój wystrój na świąteczny. W salach stoją juŜ udekorowane choinki, a
prace dzieci z motywami świątecznymi królują
na tablicach w szatni i salach. Z utęsknieniem
dzieci czekają na Mikołaja i prezenty, które zostały zakupione ze środków rady rodziców. W
grudniu dzieci pojadą do kina w Malborku na
film, gdzie po skończonej projekcji teŜ będzie
czekał Mikołaj ze słodką niespodzianką. A potem w całym przedszkolu dzieci śpiewać będą
piosenki: o choince, o Mikołaju a takŜe śpiewać
kolędy i czekać na święta. Z okazji zbliŜających
się Świąt BoŜego Narodzenia Ŝyczymy, aby
upłynęły one w radosnej atmosferze, w rodzinnym gronie i bliskich. Niech magia świąt zagości
w Państwa sercach, a zbliŜający się rok 2006
będzie wypełniony samymi sukcesami.
śyczą dzieci, pracownicy i dyrektor Przedszkola
w Starym Polu.
Barbara Szoska

Wieści z przedszkola

******

uzbrojenia i umundurowania. We wtorki i
czwartki zapraszamy wszystkich na zajęcia fotograficzne i obróbki komputerowej fotografii cyfrowej. ( 16.00 – 18.00 ).Zajęcia teatralne, które
odbywały się w zeszłym roku, są z przyczyn
niezaleŜnych od nas przełoŜone na rok następny.
Od wtorku do czwartku młodzieŜ i dorośli mogą
równieŜ korzystać bez ograniczeń w indywidualnych rozgrywkach tenisa stołowego. A codziennie od godz. 9.00 – 20.00 czynna jest kawiarenka internetowa. ( w soboty od 10.00 –
15.00 ). W okresie jesiennym odbyła się kolejna
juŜ biesiada dla dorosłych, którą moŜna zaliczyć
do udanych imprez, które cieszą się ciągłą frekwencją i zainteresowaniem. I jak juŜ jesteśmy
przy temacie zabaw – serdecznie zapraszamy na
Bal Sylwestrowy w dniu 31. 12. 2005 r., który
odbędzie się przy zespole muzycznym DUET Z
ALIEM. W dniach 17/18 grudnia 2005 roku serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców
naszej gminy na Turniej Halowej Piłki NoŜnej
( FUTSAL ), w którym uczestniczyć będą druŜyny, reprezentujące znane firmy z województwa pomorskiego, w tym dwie druŜyny reprezentujące naszą gminę, dlatego gorąco zapraszam
do kibicowania naszym piłkarzom !
E.Siatka

Przedszkole pracuje swoim własnym
ustalonym rytmem. W tym roku szkolnym
szczególny nacisk został połoŜony z zakresu
edukacji zdrowotnej. W związku z tym kaŜdy
ostatni tydzień miesiąca poświęcony jest wspomnianemu zakresowi. Nauczycielki w formie
zabawy przekazują te treści. Dzieci zdobyły
umiejętność dbania o czystość osobistą i nauczyły się schematu własnego ciała. Właśnie z tych
umiejętności w grupach najstarszych odbył się
konkurs. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwali zaproszeni rodzice i dyrektor.
Rywalizacja była duŜa ale zwycięŜyła grupa
„Biedronek” natomiast nagrodzone zostały
wszystkie. Dzieci ze wszystkich grup brały
udział w zabawach przy muzyce w duŜej sali
gimnastycznej Zespołu Szkół w Starym Polu.
Dziękuję Panu Tadeuszowi Kaczorkowi za udostępnienie sali gimnastycznej i miłe przyjęcie
przedszkolaków. ChociaŜ za oknem, pada deszcz
jest chłodno to atmosfera w przedszkolu jest

Podatki i opłaty
w naszej gminie w 2006 r.
W kończącym się 2005 roku, tak jak to
bywało w latach ubiegłych pragnę przedstawić
stawki w podatków samorządowych na 2006
rok. Projekt stawek podatków został przedstawiony na wszystkich komisjach Rady w dniach
18 – 22 listopada 2005 r. Na sesji Rady Gminy
Stare Pole w dniu 29 listopada 2005 r. uchwalono stawki podatków stanowiących dochód własny budŜetu gminy. Stawki podatków wzrosły
średnio od 2,5 % do 2,9 % w stosunku do stawek
obowiązujących w 2005 roku. Przy ustalaniu
stawek podatków uwzględniono stopień wzrostu
inflacji na 2006 r. Mimo trudnej sytuacji materialnej mieszkańców naszej gminy, podwyŜki
podatków są niezbędne w celu realizacji zadań
gminy.
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Stawki podatków przedstawiają się następująco:
Podatek Rolny
Stawka podatku z 1 ha przeliczeniowego wynosi
– 69,70 zł
Podatek Leśny
Stawka podatku z 1 ha lasu wynosi – 28.897 zł
Załącznik Nr 1
do protokółu Nr XXIII/2005
z Sesji Rady Gminy Stare Pole
z dnia 29 listopada 2005r.

UCHWAŁA Nr XXIII/179/2005
Rady Gminy Stare Pole
z dnia 29 listopada 2005 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień
na rok 2006.
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 2004r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167,
poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr
175, poz. 1457) oraz art.5 ust. 1 i art. 7 ust. 3
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz.
84, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874,
Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200,
poz. 1953 i Nr 203, poz. 1966 , z 2004 r. Nr 92,
poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz.
1291 i Nr 281, poz. 2782 oraz z 2005 r. Nr 130,
poz. 1087, Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365,
Nr 167, poz. 1399 i Nr 169, poz. 1419, Nr 175,
poz. 1462 i Nr 179, poz. 1484 ) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 października
2005 r. w sprawie wysokości górnych granic
stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 68, poz.956) uchwala się 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 – 0,67 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,61 zł
od 1 ha powierzchni,
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c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poŜytku publicznego przez organizacje poŜytku publicznego– 0,20 zł - od 1 m2 powierzchni,
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,56 zł od 1 m2 powierzchni uŜytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 16,26 zł od
1 m2 powierzchni uŜytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,58 zł od 1 m2
powierzchni uŜytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,71 zł od 1 m2 powierzchni uŜytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poŜytku publicznego przez organizacje poŜytku publicznego – 4,60 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
2006 roku.
Załącznik Nr 2
do protokołu Nr XXIII/2005
z Sesji Rady Gminy Stare Pole
z dnia 29 listopada 2005r.

UCHWAŁA Nr XXIII/180/2005
Rady Gminy Stare Pole
z dnia 29 listopada 2005 r.
w sprawie podatku 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, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759
oraz z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175,
poz.1457 ) oraz art. 14 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (
Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683, z
2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz.1039, Nr 188,
poz. 1840, Nr 200, poz. 1953 i Nr 203, poz. 1966 ,
z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959 ,
Nr 123, poz. 1291 i Nr 281, poz.2782 oraz z 2005r.
Nr 130, poz.1087, Nr 143, poz.1199, Nr 164,
poz.1365, Nr 167, poz.1399 i Nr 169, poz.1419, Nr
175, poz.1462 i Nr 179, poz.1484) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 października
2005r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych
( M.P. Nr 68, poz. 956 ) uchwala się, co następuje:
§1.
1. Ustala się stawkę podatku od posiadania
psów w wysokości – 25,00 zł rocznie od
kaŜdego psa podlegającego opodatkowaniu.
2. Podatek pobiera się w wysokości 50 % stawki określonej w ust. 1, jeŜeli okoliczności
uzasadniające powstanie obowiązku podatkowego wystąpiły w drugim półroczu.
§ 2.
Podatek jest płatny 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 2006 roku.
Załącznik Nr 3
do protokółu Nr XXIII/2005
z Sesji Rady Gminy Stare Pole

z dnia 29 listopada 2005 r.

UCHWAŁA Nr XXIII/181/2005
Rady Gminy Stare Pole
z dnia 29 listopada 2005 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok
2006
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, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.
1759 oraz z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.
z 2002 r. Nr 9, poz. 84 , Nr 200, poz. 1683, z
2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039 , Nr
188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953 i Nr 203, poz.
1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96,
poz. 959 , Nr 123, poz. 1291 i Nr 281, poz. 2782
oraz z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 143, poz.
1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399 i Nr
169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462 i Nr 179, poz.
1484 oraz obwieszczenia Ministra Finansów z
dnia 27 października 2005 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ( M.P. Nr 68, poz.
956 ) uchwala się , co następuje :
§ 1.
Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych :
1) od samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej pojazdu :
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
- 656, 38 zł
b) powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie
- 884, 00 zł
c) powyŜej 9 ton do poniŜej 12 ton
- 1.312, 75 zł
2) od samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej pojazdu :
a) od 12 ton do poniŜej 18 ton
- 1.284, 00 zł
b) od 18 ton do poniŜej 25 ton
- 1.616, 00 zł
c) od 25 ton do poniŜej 29 ton
- 1.747, 00 zł
d) równej lub wyŜszej niŜ 29 ton
- 2.505, 15 zł
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 - 1.531, 54 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
- 1.766, 00 zł
b) od 18 ton do poniŜej 25 ton
- 1.803, 00 zł
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c) od 25 ton do 36 ton włącznie
- 1.936, 29 zł
d) powyŜej 36 ton
- 2.505, 15 zł
5) 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 668, 00 zł
6) 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
-966, 00 zł
b) od 18 ton do poniŜej 25 ton
- 1.010, 00 zł
c) od 25 ton do 36 ton włącznie
- 1.390, 00 zł
d) powyŜej 36 ton
- 1.743, 00.zł
7) od autobusu w zaleŜności od liczby miejsc
do siedzenia :
a) mniejszej niŜ 30 miejsc
- 678, 00 zł
b) równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc
- 788, 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 2006 roku.
Łucja Surdy

******
Urząd Stanu Cywilnego
w Starym Polu
na przełomie 60 lecia.
Rejestracja stanu cywilnego na terenie
gminy Stare Pole od 1945 roku prowadzona jest
w Urzędzie Stanu Cywilnego w Starym Polu . W
latach 1955 do 1958 Urząd Stanu Cywilnego
funkcjonował równieŜ w Królewie, gdzie funkcje kierownika pełnili panowie Tadeusz Szcze8

pański i Konrad Kasprzyk. W latach 1960 do
1972 r. zadania z zakresu stanu cywilnego rejestrowane były przez Urząd Stanu Cywilnego w
Malborku. W minionym 60–leciu wszystkie zdarzenia z zakresu urodzin, małŜeństw i zgonów
spisano w 30 tomach, które zawierają nie zliczoną ilość aktów. Ponadto w swych zbiorach archiwalnych Urząd Stanu Cywilnego posiada
księgi sporządzane przed 1944 r. przez Urzędy
Stanu Cywilnego w Starym Polu oraz w Kaczynowie, poniewaŜ w tamtych latach funkcjonowały równieŜ dwa Urzędy Stanu Cywilnego. Księgi pisane starym niemieckim pismem gotyckim
stanowią duŜy zbiór archiwalny. Teraz po latach
wielu członków rodzin poszukuje swoich krewnych urodzonych na tych terenach i wielokrotnie
akty te znajdują się w naszych księgach. Rejestracja stanu cywilnego polega na spisaniu zdarzenia które miało miejsce na terenie administracyjnym gminy. Dotyczy to zarówno urodzenia,
małŜeństwa i zgonu. Zapisanie tego zdarzenia w
księgach stanu cywilnego jest stałe i nie ulega
przekazaniu przy zmianie miejsca pobytu. W
związku z czym po sporządzony akt urodzenia,
małŜeństwa zawsze naleŜy zwracać się do urzędu gdzie był on sporządzony. Na przełomie minionego 60 lecia funkcje kierownika Urzędu
Stanu Cywilnego w Starym Polu pełniły następujące osoby:
Pan Lucjan Kędzierski
Pani Kazimiera Lemke
Pani Jolanta Piekart
Od 1983 roku Krystyna Fałek.
Urząd Stanu Cywilnego to nie tylko sporządzanie aktów, udzielanie ślubów. W latach 80 i 90
bardzo popularną uroczystością było nadanie
imienia dziecku oraz obchodzenie jubileuszu
poŜycia małŜeńskiego, który obchodziło uroczyście wiele par kaŜdego roku. Aktualnie Urząd
organizuje jubileusze 50 lecia poŜycia małŜeńskiego. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
przyznaje medale jubilatom z okazji długoletniego poŜycia małŜeńskiego, które uroczyście
wręcza Wójt Gminy. Bardzo proszę o zgłaszanie
takich uroczystości z wyprzedzeniem co najmniej półrocznym gdyŜ tyle trzeba czasu aby
otrzymać medale od Prezydenta. W 2005 roku
gościliśmy następujące pary które obchodziły
jubileusz 50 lecia poŜycia małŜeńskiego:
Halina i Wit Smoczyńscy
Romualda i Jan Zerfass
Zofia i Jan Rychert
Zyta i Arkadiusz Rybak
Bernadeta i Stanisław Burzyńscy

ElŜbieta i Teodor Pyśk
Julia i Jan Piędel
Teodora i Jan Klewek
Od 3 maja 2005 r. Kierownicy Urzędu Stanu
Cywilnego przejęli kompetencje starosty w zakresie zmian imion i nazwisk. Aby dokonać takiej czynności naleŜy wypełnić wniosek o zmianę imienia lub nazwiska odpowiednio go uzasadnić i złoŜyć w Urzędzie Stanu Cywilnego.
Urząd Stanu Cywilnego w Starym Polu funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach
urzędowania Urzędu Gminy. Przyjmowanie
oświadczeń o wstąpieniu w związek małŜeński
odbywa się równieŜ w dni wolne od pracy zgodnie
z Ŝyczeniem nowoŜeńców. Rocznie urząd wydaje
około 200 odpisów z aktów stanu cywilnego, sporządza w zaleŜności od zgłoszeń akta urodzeń,
małŜeństw i zgonów. Z okazji zbliŜających się
Świąt BoŜego Narodzenia składam wszystkim
mieszkańcom gminy Stare Pole najserdeczniejsze
Ŝyczenia zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności.
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Krystyna Fałek

******
Ochotnicze StraŜe PoŜarne
w gminie
Kończymy kolejny rok, przychodzi czas
podsumowań zadań, które były realizowane, a
naleŜy zaznaczyć, Ŝe rok ten wspominany będzie
jako rok wielu miłych wydarzeń w środowisku
naszych straŜaków. W trakcie kampanii sprawozdawczej w jednostkach OSP na terenie naszej gminy, w OSP Ząbrowo dokonano zmiany
na stanowisku Prezesa jednostki. Druha Zenona
Rękawka zastąpił druh Grzegorz Wala swoje
obowiązki gospodarza przekazał równieŜ druh
Czesław Zientek druhowi Zbysławowi Boćko.
Skład zarządu OSP w Starym Polu pozostał bez
zmian. Kolejnym znaczącym wydarzeniem w
Ŝyciu straŜaków był udział przedstawicieli OSP
Stare Pole w centralnych obchodach Dnia StraŜaka w Warszawie, gdzie uczestniczyli na zaproszenie Prezesa Waldemara Pawlaka i Jerzego
Owsiaka, z rąk których otrzymali zestaw ratowniczy R-1.W związku z tym, Ŝe jednostka
Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Starym Polu w
2005r. obchodzi jubileusz 60 lecia powstania w

dniu 7 maja br. uroczyście została odsłonięta
tablica pamiątkowa na budynku remizy. Uroczystość rozpoczęto mszą świętą w kościele w Starym Polu, następnie straŜacy z gminy Stare Pole
zebrali się na uroczystej zbiórce przy remizie.
Ksiądz Leon Tomecki poświęcił tablicę pamiątkową a Przewodniczący Rady Gminy Pan Jan
Pawlina i Wójt Gminy, a zarazem Prezes Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych StraŜy
PoŜarnych Pan Włodzimierz Załucki odsłonili
tablicę pamiątkową. Czas między tymi miłymi
wydarzeniami straŜacy poświęcali równieŜ na
realizacje zadań związanych z bezpośrednim
udziałem w róŜnego rodzaju akcjach związanych
z wypompowywaniem wody z piwnic, usuwaniu
skutków wichur, kolizji drogowych, gaszenie
poŜarów oraz usuwanie gniazd os i pszczół.
StraŜacy z jednostki OSP w Ząbrowie we własnym zakresie kompletnie wyremontowali pomieszczenie przylegające bezpośrednio do remizy z przeznaczeniem na izbę pamięci. Zamontowali nowe okno, drzwi, ułoŜyli płytki na podłodze, załoŜyli nową instalację elektryczną. StraŜacy ze Starego Pola w tym czasie zbierali środki na zakup sztandaru dla jednostki z okazji 60
lecia jej istnienia. Uroczystości zaplanowane na
2 października zgromadziły poczty sztandarowe
i straŜaków zaprzyjaźnionych jednostek z powiatu malborskiego. Rozpoczęły się mszą w KrzyŜanowie, a uroczystego wręczenia sztandaru
dokonał druh Prezes Zarządu Wojewódzkiego
Związku OSP w Gdańsku Stanisław Kochanowski na stadionie gminnym w Starym Polu. O tym
wydarzeniu informowała prasa lokalna. W miesiącu wrześniu dwóch straŜaków z OSP Ząbrowo i trzech z OSP Stare Pole uczestniczyło w
kursie zdobywając uprawnienia do obsługi pił
spalinowych. Wyremontowano samochód bojowy Star 244 w OSP Ząbrowo, straŜacy za środki
otrzymane od komendanta Głównego z racji
przynaleŜności do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego zakupili kompletne specjalistyczne uzbrojenie dla druŜyny straŜackiej
uczestniczącej w działaniach ratowniczych. W
skład uzbrojenia wchodzi mundur, obuwie i rękawice ochronne. Koszt jednego kompletu wyniósł około 2000 zł. Dla OSP Stare Pole zakupiona została pompa szlamowa. W II kwartale
2006 roku kończy się kadencja władz w Związku i w jednostkach OSP. Rok ten będzie rokiem
wyborów nowych władz na szczeblu gminnym,
powiatowym wojewódzkim i centralnym. NaleŜy więc się przygotować do wyborów, powierzając obowiązki ludziom odpowiedzialnym, dbają9

cym o dobro wspólne, które jednostki na terenie
naszej gminy budowały przez minione 60 lat.
Dziękując za cały rok pracy wszystkim straŜakom, gratuluję straŜakom ze Stare Pola pięknego
jubileuszu oraz wyraŜam nadzieję, Ŝe rok 2006
będzie rokiem OSP Ząbrowo, bo właśnie wtedy
oni będą obchodzić jubileusz 60 lecia.
Krystyna Fałek

******
Pomoc Społeczna
Zasady korzystania z pomocy społecznej nie
uległy zmianie. Nadal obowiązują te same kryteria dochodowe, tj.
1. dla osoby samotnie gospodarującej kryterium dochodowe wynosi – 461 zł.
2. dla osoby w rodzinie kryterium dochodowe wynosi na osobę w rodzinie – 316 zł.
Oprócz nie przekraczającego kryterium dochodowego musi występować równieŜ jedna z niŜej
wymienionych przesłanek, tj. :






ubóstwo,
sieroctwo,
bezdomność,
bezrobocie,
niepełnosprawność, długotrwała lub
cięŜka choroba,
 przemoc w rodzinie,
 potrzeba ochrony macierzyństwa lub
wielodzietności,
 bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach wielodzietnych i niepełnych,
 brak umiejętności w przystosowaniu do
Ŝycia młodzieŜy opuszczającej placówki
opiekuńczo-wychowawcze,
 trudności w przystosowaniu do Ŝycia po
zwolnieniu z zakładu karnego,
 alkoholizm lub narkomania,
 zdarzenie losowe lub sytuacja kryzysowa,
 klęska Ŝywiołowa lub ekologiczna.
Miesiące listopad i grudzień są miesiącami,
gdzie wzrasta liczba osób potrzebujących pomocy. Osoby i rodziny zwracają się głównie o pomoc na zakup opału, Ŝywności i odzieŜy zimowej. Dzięki dodatkowo pozyskanym środkom
finansowym na realizację zadań zleconych
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wszystkim potrzebującym rodzinom przyznano
zasiłki okresowe.
Świadczenie to przysługuje na podstawie art. 38
ustawy o pomocy społecznej i adresowane jest
do osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach
niŜszych niŜ ustawowe kryterium oraz zasobach
pienięŜnych niewystarczających na zaspokojenie
niezbędnych potrzeb Ŝyciowych, zwłaszcza ze
względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, moŜliwość nabycia
uprawnień do świadczeń z innych systemów
zabezpieczenia społecznego.
Zasiłek okresowy ustala się:
- w przypadku osoby samotnie gospodarującej do wysokości 30 % róŜnicy między kryterium
dochodowym osoby samotnie gospodarującej a
dochodem tej osoby.
- w przypadku rodziny - do wysokości 20 %
róŜnicy między kryterium dochodowym rodziny,
a dochodem tej rodziny.
Pomimo przyznanej pomocy w formie zasiłku
okresowego przyznawane są równieŜ zasiłki
celowe, do wysokości nie przekraczającego
obowiązującego ustawowego kryterium dochodowego.
Świadczenia rodzinne
Od 1 września 2005 r. do 31 sierpnia
2006 r. obowiązuje nowy okres zasiłkowy w
przyznawaniu świadczeń rodzinnych. Ponadto
naleŜy pamiętać, iŜ zgodnie z nowymi przepisami dotyczącymi świadczeń rodzinnych od nowego okresu zasiłkowego osoba mająca ustalone
na dany okres zasiłkowy prawo do świadczeń
rodzinnych, z wyjątkiem zasiłku pielęgnacyjnego, przedkłada dodatkowo, w terminie do dnia
15 marca, oświadczenie o wysokości dochodów
członków rodziny uzyskanych w poprzednim
roku kalendarzowym.
W okresie zasiłkowym trwającym od 1 września 2005 r. do 31 sierpnia 2006 r. osoba
uprawniona do zasiłku rodzinnego przedkłada do dnia 15 marca 2006 r. oświadczenia
o wysokości dochodów członków rodziny uzyskanych w 2005 r. Przypominamy równieŜ
wszystkim osobom mającym przyznane
świadczenia rodzinne, o konieczności odbioru
decyzji.
B.śołędziewska

Informacja
o stanie mienia komunalnego na
dzień 31 października 2005 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 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 2005 r. przedstawia się następująco:
Wartość ogółem wynosi 20.094.530,97 zł w tym
wartości:
- GOPS Stare Pole 105.974,15 zł
- GOKiS Stare Pole 1.608.050,78 zł
- Przedszkole 252.090,54 zł
- Zespół Szkół 4.322.202,32 zł
- Urząd Gminy 13.806.213,18 zł
w tym wartość gruntów ( 179,49 ha) 410.914,68 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 106,09 ha
są to drogi gminne, śródpolne i ulice
- tereny zielone obejmują obszar 4,15 ha
do nich zaliczamy: park w Kaczynosie, lasek
w Starym Polu oraz boiska.
- grunty zabudowane zajmują powierzchnię
14,13 ha
są to grunty wraz z częściami składowymi
tj. budynkami i innymi urządzeniami trwale związanymi z gruntami
- grunty nie zabudowane stanowią obszar
14,24 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 33,82 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 5 świetlic wiejskich :
w Janówce, Kleciu, Złotowie, Królewie,
Kaczynosie oraz w zasobie komunalnym
znajduje się budynek dawnej zlewni
mleka w miejscowości Szlagnowo, który
w 2006 roku zostanie zaadaptowany na
świetlicę wiejską
– oczyszczalnie ścieków: w Starym Polu,
Złotowie i Krasnołęce
-zasób mieszkaniowy:
Powierzchnia administrowanych przez nas lokali
mieszkalnych w stosunku do roku ubiegłego
znacznie wzrosła z uwagi na przekazane Gminie
przez Wojskową Agencję Mieszkaniową w
Gdyni 3 budynków mieszkalnych w miejscowości Krasnołęka. W chwili obecnej posiadamy 62
lokale mieszkalne o powierzchni uŜytkowej wynoszącej 1045,61 m2 o łącznej ilości izb 257
oraz 1 lokal typu M2 o powierzchni uŜytkowej
39,10 m2 przeznaczony zarządzeniem Wójta
Gminy na lokal socjalny zgodnie z wyrokiem
Sądu uprawniającym do otrzymania tego typu
lokalu. Wszystkie te mieszkania na ogół są w
bardzo złym stanie technicznym. Prowadzona
dotychczas polityka 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 jest Członkiem Związku Komunalnego do Eksploatacji Sieci Centralnego
Wodociągu śuławskiego, wspólnie z innymi
gminami została udziałowcem w części ułamkowej (940/10000) w kapitale zakładowym
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Zakładu Produkcji Wody w Ząbrowie, który zmienił
nazwę na Centralny Wodociąg śuławski Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowym
Dworze Gdańskim. Przedmiotem działalności
spółki jest :
1) pobór i uzdatnianie wody z wyłączeniem
działalności usługowej
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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 2005 r. w rozbiciu na poszczególne obręby
Lp.

Miejscowość

Wartość w zł

1
2
3
4

1.396,89
14.134,00
4.436,58
11.581,00

5
6
7

Klecie
Janówka
Kaczynos
Kaczynos Kolonia
Kikojty
Kławki
Krasnołęka

8
9

Kraszewo
Królewo

10

KrzyŜanowo

11

Stare Pole

12

Szaleniec

13

Szlagnowo

14

Ząbrowo

15

Złotowo
RAZEM

663,00
802,00

Powierzchnia
w ha
9,82
11,92
4,67
6,47
3,24
2,89
6,52

126.541,73
870,00

6,24

11.619,86

17,55

13.498,00

8,66

195.494,82

46,26

248,00

5,00

6.229,00

3,15

8.046,74

29,06

5.353,06

17,91

410.914,68

179,49

II. Rozdysponowanie gruntów komunalnych.
Planowany dochód z gospodarki mieszkaniowej
na 2006 r. wynosi kwotę 250.950,00 zł
-w tym:
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1. z tytułu uŜytkowania wieczystego i zarządu
gruntów - 11.400,00 zł
2. z tytułu najmu i dzierŜawy składników majątkowych - 83.891,00 zł
w tym:
- czynsze za lokale mieszkalne - 27.000,00 zł
- czynsze za lokale uŜytkowe - 30.476,00 zł
- dzierŜawa gruntów - 26.415,00 zł
3. wpływy ze sprzedaŜy wyrobów i składników
majątkowych - 155.159,00 zł
w tym:
- planowana sprzedaŜ w roku 2006 150.000,00 zł
- wpływy ze sprzedaŜy z lat ubiegłych
( sprzedaŜ ratalna) - 5.159,00 zł
3. odsetki od nieterminowych wpłat 500,00 zł
III. Obroty mieniem komunalnym w okresie od
01.11.2004 r. do 31.10.2005 r.
- dnia 5 stycznia 2005 r. aktem notarialnym Dyrektor Oddziału Regionalnego Wojskowej
Agencji Mieszkaniowej w Gdyni zrzekł się na
rzecz Gminy Stare Pole własności nieruchomości połoŜonej w miejscowości Krasnołęka stanowiącej działki o numerach 52/21 , 52/24 i
52/25 o łącznym obszarze 1,7139 ha .PowyŜsze
działki są zabudowane 3 budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi , a ponadto na jednej z
nich znajduje się oczyszczalnia ścieków i hydrofornia. Jeden budynek mieszkalny o 12 lokalach
mieszkalnych był nie zasiedlony, toteŜ sprzedano juŜ w formie przetargu nieograniczonego 11
lokali, do sprzedaŜy pozostał jeden lokal, który
planuje się zbyć do końca br. roku. Pozostałe
dwa budynki 24 i 26 mieszkalne przejęto z 36
lokalami zasiedlonymi, Z ich mieszkańcami
Gmina zawarła umowy najmu, 14 lokali stanowiły pustostany.
- sprzedano w przetargu 4 lokale mieszkalne w
miejscowości Krasnołęka
- sprzedano 4 nieruchomośći gruntowe w Starym Polu przy ul. Sportowej i ul. Kopernika
jako niezbędne do poprawienia warunków
zagospodarowania nieruchomości przyległej
stanowiącej juŜ własność osób, które ją nabyły
- zbyto na rzecz osoby fizycznej w przetargu 1
działkę budowlaną w miejscowości Stare Pole z przeznaczeniem na realizację budownictwa jednorodzinnego.
- nabyto od osób fizycznych na własność komunalną Gminy grunty:
- w miejscowości Stare Pole pod budowę
przepompowni ścieków

- w miejscowości Stare Pole w celu uregulowania stanu prawnego drogi gminnej.
- sprzedano w przetargu nieruchomość zabudowaną w miejscowości Królewo.
IV. Poczynione nakłady na obiekty i grunty
komunalne w okresie od 01.11.2004 r. do
31.10.2005 r.
1. Wyremontowano obiekt świetlicy wiejskiej
w miejscowości Kaczynos w ramach „Pomorskiego Programu Odnowy Wsi”.
2. Wybudowano plac zabaw dla dzieci w miejscowości Kaczynos .
3. Uzbrojono w sieć wodociągową i kanalizacyjną teren przeznaczony na utworzenie
osiedla działek budowlanych przy ulicy
B. Prusa w Starym Polu.
Do końca 2005 r. planuje się podział geodezyjny tego terenu na działki budowlane.
4. Poczyniono prace związane z budową nowego cmentarza komunalnego zlokalizowanego w miejscowości KrzyŜanowo.
5. W celu zminimalizowania kosztów związanych z utrzymaniem przekazanych przez
Wojskową Agencję Mieszkaniową budynków wielorodzinnych w miejscowości Krasnołęka zaszła potrzeba odłączenia sieci
grzewczej z lotniska „Królewo Malborskie”
i wykonania instalacji gazowej w najmowanych przez Gminę lokalach mieszkalnych.
Inwestycja ta zostanie ostatecznie zakończona i
rozliczona w miesiącu listopadzie.
6. W zakresie remontów dróg wykonano: ulicę
Kopernika i Kościuszki w Starym Polu, zakończono I etap remontu drogi gminnej w
miejscowości Kławki - Groble.
V. Koszty związane z utrzymaniem mienia.
1. Poniesione koszty w 2005 r. wyniosły kwotę
250.260,28 zł
2. Plan na rok 2006 na gospodarkę gruntami i
nieruchomościami na łączną kwotę wynosi
50.000,00 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 01.11.2005 r. do 31.10.2006 r.
W celu uzyskania jak największych dochodów z
mienia komunalnego oraz zminimalizowania
kosztów związanych z ich zagospodarowaniem

określone zostały zasady gospodarowania gruntami, 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 sprzedaŜ nowo utworzonych działek budowlanych w Starym Polu
- w fizycznym lub prawnym na okres co najmniej jednego roku.
- budynki i lokale wraz z gruntem oddane są w
najem, a następnie będą sukcesywnie sprzedawane na rzecz najemców.
- w trakcie realizacji jest nabycie przez Gminę
od osób fizycznych gruntów w miejscowości
Stare Pole stanowiących drogi dojazdowe do
terenów, które zgodnie z Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego przeznaczone są na utworzenie nowych działek budowlanych.
- zaplanowane są w budŜecie gminy dalsze środki na: urządzenie nowego cmentarza komunalnego w miejscowości KrzyŜanowo I etap
(2005- 2007) tj. ukształtowanie terenu pod
cmentarz, wykonanie podbudowy z kruszywa
łamanego pod parking i wjazdy, wykonanie
podbudowy z kruszywa łamanego pod chodniki,
wykonanie alejek Ŝwirowych, kanalizacja deszczowa, posadowienie osadnika i separatora kanalizacji deszczowej, przyłącza wodociągowe i sieć
elektryczna – przestawienie słupa NN.
- adaptację budynku byłej zlewni mleka na
świetlicę wiejską w miejscowości Szlagnowo w
ramach programu Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora
śywnościowego oraz Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2005 działanie Odnowa Wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”.
- budowę placu zabaw dla dzieci w miejscowości Złotowo.
- wybudowanie sieci wodociągowej na osiedlu
w miejscowości Krasnołęka.
- remonty świetlic wiejskich we wsi Janówka i
Klecie.
- adaptację części budynku wielofunkcyjnego
wraz z budową pomieszczenia na świetlicę
wiejską w Ząbrowie.
- budowę kanalizacji w miejscowości Królewo.
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utrzymanie substancji mieszkaniowej znajdującej się w zasobie komunalnym.
W.Maluga

******
Kontrakt Wojewódzki 2005
„Urządzenie placu rekreacyjno-sportowego
w miejscowości Kaczynos”.
Na terenie gminy Stare Pole w miejscowości Kaczynos powstał nowy obiekt o charakterze rekreacyjno-sportowym. Projekt zrealizowany został dzięki wsparciu finansowemu uzyskanemu z Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Pomorskiego na rok budŜetowy
2005. W miesiącu czerwcu br. Gmina Stare Pole
złoŜyła w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku
wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Urządzenie placu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Kaczynos”. Wniosek spotkał się z
przychylnym przyjęciem i został zakwalifikowany do realizacji ze środków Kontraktu Wojewódzkiego w 2005 r. W dniu 19 sierpnia 2005 r.
została podpisana umowa z Wojewodą Pomorskim o dofinansowanie środkami pochodzącymi
z budŜetu państwa w/w projektu realizowanego
w ramach działania 3.5 Rozwój oraz podnoszenie standardu i jakości obsługi w obiektach infrastruktury społecznej. Planowana wartość zadania wyniosła 37.650 zł, natomiast po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego wartość
prac uległa zmniejszeniu i wyniosła 36.678,76
zł. Zadanie zostało wykonane w terminie od dnia
14 do 24 października 2005 r. Wykonano całość
zaplanowanych prac zgodnie z zawartą umową z
wykonawcą prac INTER FLORA Sp. z o.o. we
Wrocławiu. Projekt został zlokalizowany na
działce nr ewid. 55/60, która usytuowana jest w
centrum wsi Kaczynos i stanowi własność komunalną Gminy Stare Pole. W poprzednich latach teren ten nie był wykorzystywany na Ŝadne
cele. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie następujących prac:
Nakłady poniesione na realizację projektu
36.678,76 zł.
Źródła finansowania projektu:
1) Środki własne z budŜetu gminy
9.254,05 zł tj. 25,23 %.
2) Dotacja z budŜetu państwa
27.424,71 zł tj. 74,77 %
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Projekt jest skierowany głównie do dzieci
i młodzieŜy, których we wsi jest 196, ale równieŜ do osób dorosłych, którzy będą mogli pograć w siatkówkę, w kosza, czy teŜ tenisa stołowego. Głównym celem projektu jest rozwój kultury fizycznej mieszkańców. Realizacja projektu
przyczyni się do poprawy kondycji fizycznej
dzieci i młodzieŜy, wpłynie na kształtowanie
pozytywnych cech charakteru, nabycie nowych
umiejętności poprzez wspólne i poŜyteczne spędzanie wolnego czasu, wpłynie na integrację
mieszkańców i wzmocnienie więzi społecznych.
Urządzenie terenu rekreacyjno– sportowego ma
równieŜ pozytywny wpływ na estetykę i poprawę wizerunku wsi.
E.Zawadka

******
Z ekologią na ty
– zbierajmy baterie
WaŜnym problemem do rozwiązania, w
zakresie gospodarki odpadami jest zapobieganie
powstawaniu i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych. Stopień szkodliwości tych odpadów jest bardzo zróŜnicowany. ZaleŜy on od
składu chemicznego, rodzaju, i wielkości emisji,
cech fizycznych i innych właściwości. Największa masa odpadów niebezpiecznych powstaje w
wyniku działalności przemysłu. W wyniku badań przeprowadzonych w wielu regionach kraju
stwierdzono, iŜ odpady niebezpieczne występują
takŜe w strumieniu odpadów komunalnych, w
których stanowią ok. 2 % ich masy. Właśnie w
tej frakcji odpadów komunalnych występują
zuŜyte i przeterminowane baterie i akumulatory,
które wcześniej nie zostały zebrane selektywnie.
Baterie i akumulatory małogabarytowe zuŜywane są równieŜ w budownictwie, energetyce, handlu, łączności, transporcie i usługach serwisowych, a takŜe w słuŜbie zdrowia, w siłach zbrojnych jak równieŜ w szkolnictwie oraz instytucjach kulturalnych. Znowelizowana w 2005 r.
ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U.
Nr 62, poz. 628 z późn. zm.) nakłada na wszystkich obowiązek selektywnej zbiórki odpadów w
postaci baterii i akumulatorów. „Zbierając zuŜyte baterie chronisz środowisko„ - pod takim hasłem prowadzona jest zbiórka baterii przez Organizację Odzysku REBA z Warszawy, równieŜ
na terenie naszej gminy. Od kilku juŜ lat baterie

zbierane są przez młodzieŜ i dzieci w Zespole
Szkół w Starym Polu, a do maja 2005 r. uruchomiona została zbiórka baterii w Przedszkolu,
Gminnym Ośrodku Kultury oraz w części placówek handlowych w Starym Polu. Baterie zbierane są do specjalnie przeznaczonych na ten cel
pojemników. Od dziś Ŝadna zuŜyta bateria nie
powinna trafić do kosza na śmieci.
E. Zawadka

******
Komunikat
W związku ze zbliŜającym się okresem
zimowym przypomina się wszystkim mieszkańcom o obowiązku zimowego utrzymania chodników. Zgodnie z art.5 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia
13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. Nr 96 poz.132 z późn. zm)
do obowiązku właścicieli nieruchomości naleŜy
uprzątnięcie błota , śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników połoŜonych wzdłuŜ
nieruchomości.
E.Zawadka

******
Pomoc materialna o charakterze
socjalnym dla uczniów i słuchaczy
publicznych i niepublicznych
szkół
Nowy system pomocy materialnej dla
uczniów przewiduje udzielanie pomocy w postaci stypendium szkolnego, zasiłku szkolnego,
stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe. Pomoc materialna o charakterze
socjalnym jest realizowana przez gminę, jako
zadanie własne, dofinansowane w formie dotacji
celowej z budŜetu państwa. Prawo do ubiegania
się o pomoc mają uczniowie, słuchacze i wychowankowie spełniający kryterium dochodowe
określone w ustawie / do 316 zł miesięcznie na
osobę w rodzinie/; liczba dzieci i młodzieŜy,
jaka jest objęta pomocą zaleŜy od wysokości
środków przeznaczonych na ten cel. Rozwiązania przyjęte w ustawie o systemie oświaty nie
przewidują jednak udzielania wszystkim
uczniom jednakowej pomocy finansowej. Nie

jest uzasadnione traktowanie pojęć "uprawniony
do ubiegania się o pomoc" i "uprawniony do
otrzymania pomocy" jako toŜsamych. Ustawa
nie gwarantuje wszystkim uczniom spełniającym
kryterium dochodowe otrzymania stypendium ,
natomiast umoŜliwia im ubieganie się o taką
pomoc. Następnym mechanizmem jest wartość
pomocy /wahająca się od 44,80 zł do 112 zł/.
Pomoc ta moŜe być udzielana od jednego miesiąca do dziesięciu miesięcy z moŜliwością
zróŜnicowania częstotliwości udzielania pomocy- moŜe ona być realizowana w okresach innych niŜ miesięcznie lub jednorazowo. Stypendium szkolne nie moŜe zostać przeznaczone na
wsparcie materialne rodzin znajdujących się w
cięŜkiej sytuacji, w ich codziennej egzystencji,
ale na pomoc uczniowi w dostępie do edukacji.
O pomoc materialną mogą ubiegać się wszyscy
uczniowie szkół podstawowych jeŜeli spełniają
wymogi ustawy o systemie oświaty. Dzieci
uczęszczające do tzw." zerówek ", objęte są
rocznym obowiązkowym programem przedszkolnym, a nie obowiązkiem nauki szkolnej, a
zatem nie są uprawnione do otrzymania stypendium szkolnego. Pomoc rzeczowa o charakterze
edukacyjnym moŜe być realizowana poprzez
zwrot pieniędzy po przedłoŜeniu dokumentu
potwierdzającego nabycie towaru. Stypendium
szkolne moŜe być przeznaczone na dodatkowe
zajęcia wyrównawcze, naukę języków, zajęcia
sportowe, taneczne, recytatorskie, kółka zainteresowań itp. Pomocą rzeczową o charakterze
edukacyjnym moŜe być tornister, strój na zajęcia
wychowania fizycznego, podręczniki, zeszyty,
przybory szkolne, ale i atlas historyczny, encyklopedia, instrument muzyczny, pokrycie kosztów abonamentu internetowego, wyjazdu na wycieczkę szkolną. Obuwie i odzieŜ mogą stanowić
pomoc jedynie w sytuacji, gdy wiąŜe się w sposób oczywisty i bezpośredni z procesem edukacji
ucznia np. strój na lekcję wychowania fizycznego. Natomiast zakup codziennej odzieŜy lub
obuwia, umoŜliwiającego uczniowi uczęszczanie
do szkoły/ kurtka, buty/ naleŜy do zakresu pomocy społecznej i nie moŜe być finansowany w
ramach stypendium szkolnego. W 2005 roku na
stypendium szkolne przeznaczona była kwota w
wysokości 62.341,- zł.
W okresie od stycznia do czerwca br. o stypendium ubiegało się 267 uczniów, natomiast stypendium przyznano 252 uczniom, którzy spełniali kryteria dochodowe. Stypendium wypłacono jednorazowo w wysokości 90 zł.
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Na rok szkolny 2005/2006 od miesiąca września
wpłynęło 295 wniosków . Kwota stypendium została zróŜnicowana i wynosiła od 90zł, do 180 zł
W.Łapacz

******
Wymiana dowodów osobistych
Ustawowa wymiana dowodów osobistych obowiązywać będzie jeszcze przez dwa
lata.
W tym okresie wymianie podlegać będą dowody
osobiste wydane w latach 1992-1995 i 19962000.
Posiadacze ksiąŜeczkowych dowodów osobistych winni zgłaszać się w celu ich wymiany
,gdyŜ z dniem 1 stycznia 2008 roku dowody te
będą niewaŜne.
Dowód osobisty jest dokumentem:
1/ stwierdzającym toŜsamość osoby,
2/ poświadczającym obywatelstwo polskie,
3/ uprawniającym obywateli polskich do przekraczania granic między państwami członkowskimi Unii Europejskiej.
W.Łapacz

Ewidencja ludności
Ewidencja ludności polega na zameldowaniu i wymeldowaniu z miejsca pobytu stałego
lub czasowego, o zameldowaniu urodzenia
dziecka, o zmianie stanu cywilnego oraz o zameldowaniu o zgonie osoby.
W roku bieŜącym zarejestrowano:
- urodzeń- 44
- zgonów- 33
- 35 mieszkańców naszej gminy zawarło
związek małŜeński
- 10 małŜeństw rozwiązanych zostało przez
rozwód
W. Łapacz

******
Jeśli potrzebujesz pomocy
Ogólnopolski Telefon dla ofiar przemocy w
rodzinie NIEBIESKA LINIA 0 801 1200 02
Wszyscy którzy dzwonią - ofiary, świadkowie,
sprawcy przemocy mogą uzyskać wsparcie i
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informacje pozostając anonimowymi. W trakcie
rozmowy:
- zostanie wysłuchana kaŜda historia
- kaŜdy uświadomiony zostanie o prawie do
nietykalności osobistej i nienaruszania godności,
- ao róŜnych stereotypach społecznych dotyczących Ŝycia rodzinnego, które usprawiedliwiają stosowanie przemocy
- zostanie zmotywowany do podjęcia działań we
własnej obronie
- wspólnie z dzwoniącą osobą zostaną znalezione moŜliwie kierunki rozwiązań w danej sytuacji, a takŜe rozpatrzone ich konsekwencje
- otrzymają adresy lokalnych placówek w których moŜna uzyskać bezpłatną pomoc psychologiczną, socjalną i prawną
- informacje prawne pod nr 0 22 666 2850 w
poniedziałki do godz. 19,00 do 21,00 oraz środy
od 18,00 do 22,00.
MŁODY CZŁOWIEKU !!!
Chroń swoje zdrowie i mienie
- gdy ktoś oferuje narkotyki, alkohol
- gdy ktoś Tobie zabiera pieniądze lub część tego
co posiadasz
Dzwoń POGOTOWIE POLICJI
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NARKOTYKI, NARKOMANIA =
OGÓLNOPOLSKI TELEFON
ZAUFANIA
0 801 1999 90
Czynny codziennie od 16,00 do 21,00
POMARAŃCZOWA LINIA
0 801 1400 68

******
Adres strony internetowej Gminy Stare Pole:
www.starepole.pl
Adres e-mail Urzędu Gminy w Starym Polu:
ug@starepole.pl
Adres Biuletynu Informacji Publicznej:
www.bip.starepole.pl
Informacje o gminie dostępne są równieŜ na
stronach: w Portalu Związku Powiatów Polskich
www.starepole.rejon.pl.

