
RO.0002.4.2014 
Protokół nr IV/14 

z sesji Rady Gminy Stare Pole 
z dnia 29  grudnia 2014r. 

 
Proponowany porządek posiedzenia: 
1. Otwarcie sesji i powitanie zebranych. 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Wybór Sekretarza Obrad. 
4. Wystąpienia sołtysów. 
5. Wolne wnioski i zapytania. 
6. Przyjęcie  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Stare  Pole  na  lata:  2015 – 2022 i 

uchwalenie Budżetu Gminy na 2015 r.: 
1) wystąpienie Wójta Gminy; 
2) odczytanie uchwały nr 259/g272/F/III/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie opinii o projekcie 
uchwały Rady Gminy Stare Pole w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
na lata 2015 - 2022; 

3) odczytanie uchwały nr 260/g272/P/III/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 1 grudnia 2014 r.  w sprawie opinii o projekcie 
uchwały budżetowej Gminy Stare Pole na  2015 rok.  

4) wystąpienie przewodniczących komisji stałych Rady Gminy; 
5) dyskusja; 
6) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-

2022, 
7) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2015 rok. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 
budżetowego 2014.  

8. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania. 
9. Komunikaty. 
10. Zatwierdzenie protokołu nr III/14 z sesji Rady Gminy z dnia 18 grudnia  2014 r. 
11. Zamknięcie sesji Rady Gminy. 
 

Ad.1.  O godz.  1500  Wiceprzewodniczący  Rady  otworzył     IV sesję Rady Gminy. Przywitał 
wszystkich obecnych. 
 

Ad.2. Na podstawie listy obecności stwierdził, iż sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał. 
Ustawowy skład rady – 15 
Obecnych – 13 
Nieobecni radni to Jarosław  Szturmowski i Katarzyna Jurkowska. 
 

Ad.3. Na sekretarza obrad wybrano jednogłośnie Pana Krzysztofa Trochowskiego.   
Za jej kandydaturą głosowało 13 radnych.  
 

Ad.4. W wystąpieniach sołtysów jako pierwszy głos zabrał sołtys wsi Ząbrowo Pan Janusz Tuleja, 
zapytał o odśnieżanie, czy będzie tak, jak w latach ubiegłych, bowiem zdarzało się że wymieniali się 
kierowcy i te drogi, które miały być to nie były odśnieżane. 
Odpowiedzi udzielił Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Pan Zdzisław 
Mikulak. Powiedział, że tradycyjnie jak w latach ubiegłych 2 firmy będą  odśnieżały drogi 
powiatowe i gminne. Jeżeli będą zdarzały się przypadki nie odśnieżania  prosi o zgłaszanie tych 
problemów do Urzędu Gminy. 



Ad.5. Radny M.Iwaniuk zgłosił że  w Królewie, jak skręca się do msc Kaczynos w asfalcie jest 
dziura, w  przystankach  w Krasnołęce: w jednym nie ma szyb całkowicie, a w drugim brakuje 
dwóch bocznych, natomiast w Królewie przy ulicy, gdzie kiedyś była szkoła podczas wiatru 
dochodzi do ocierania linii i  wyłączenia światła. 
Radny Słowik – Kikojty, Szlagnowo, Kławki – nie ma oświetlenia. 
Radny I.Dziura – jest  zgłoszenie od mieszkańców Krasnołęki  - nie świecą 3 punkty świetlne. 
Radna Lucyna Feliksa Rojewska  - zgłosiła brak światła przy ul. Krótkiej. 
Radna Katarzyna Jurkowska – za torami w kierunku Krzyżanowa i przy ul. Jana Pawła II – lampy 
włączają się zbyt późno i zbyt wcześnie gasną.  
  
Ad.6. Przyjęcie  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Stare  Pole  na  lata:  2015 – 2022 i 
uchwalenie Budżetu Gminy na 2015 r.: 

1) wystąpienie Wójta Gminy; 
2) odczytanie uchwały nr 259/g272/F/III/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie opinii o projekcie 
uchwały Rady Gminy Stare Pole w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
na lata 2015 - 2022; 

3) odczytanie uchwały nr 260/g272/P/III/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 1 grudnia 2014 r.  w sprawie opinii o projekcie 
uchwały budżetowej Gminy Stare Pole na  2015 rok.  

4) wystąpienie przewodniczących komisji stałych Rady Gminy; 
5) dyskusja; 
6) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-

2022, 
7) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2015 rok. 

 

W tym punkcie posiedzenia jako pierwszy głos zabrał Wójt Gminy. Powiedział, że budżet Gminy  na 
2015 r. został omówiony na  wspólnym posiedzeniu komisji  stałych Rady Gminy w dniu 12 grudnia 
br.  
Dochody ustala się w wysokości 16.078.505 zł (w tym dochody bieżące w kwocie 15.678.851 zł i 
dochody majątkowe 399.654 zł). Wydatki planuje się w wysokości 15.520.327 zł.  
Na zadania inwestycyjne planuje się przeznaczyć kwotę 2.025.009,00 zł.  
Główne zadania inwestycyjne to: 
Przebudowa układu drogowego w Starym Polu – III etap ul. Słoneczna – 600.000 zł.  
Budowa drogi na terenie zespołu Szkół w Starym Polu – 150.000,00 zł. 
Pomoc dla Powiatu na remont dróg powiatowych – 278.129.00 zł 
Realizowany jest program  z udziałem środków unijnych tj. Miejski Obszar Funkcjonalny Malborka 
– 230.000 zł.   
Gmina Stare Pole złożyła też wniosek  o dofinansowanie na zagospodarowanie terenu przy budynku 
wielofunkcyjnym w Starym Polu w ramach  Projektu Kształtowania Przestrzeni Publicznej  – 
dofinansowanie z budżetu gminy  to 389.000 zł, a całkowity koszt zadania 697.128,46 zł. 
Budżet pozwoli na zrealizowanie tych zadań, w związku z czym zwrócił się do radnych   o podjęcie 
uchwały. 
W tym czasie na obrady przyszła radna Katarzyna Jurkowska wobec czego stan radnych 
wynosi 14. 
 

Pan Janusz Mączkowski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał uchwałę nr 259/g272/F/III/14 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 1 grudnia 2014 r. w 
sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Gminy Stare Pole w sprawie przyjęcia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2022; 
 



Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał uchwałę nr 260/g272/P/III/14 Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 1 grudnia 2014 r.  w sprawie opinii o projekcie 
uchwały budżetowej Gminy Stare Pole na  2015 rok.  
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że jego komisja jednogłośnie przyjęła budżet na 
2015 r. i Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2015-2022. 
 

Pani Feliksa Rojewska Przewodnicząca Komisji Edukacji i Spraw Społecznych poinformowała, że 
jej komisja jednogłośnie przyjęła budżet na 2015 r. i Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2015-
2022. 
 

Pan  Wojciech Richert Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa 
poinformował, że jego komisja jednogłośnie przyjęła budżet na 2015 r. i Wieloletnią Prognozę 
Finansową na lata 2015-2022. 
 

Wiceprzewodniczący Rady otworzył dyskusję i zabrał głos. Zwrócił się do Pana Wójta i Rady 
Gminy. Powiedział, że przedstawiona propozycja budżetu na rok 2015 jest propozycją budżetu  
bardzo bezpiecznego. W planowanym projekcie budżetu głównie ujęte są zadania z lat ubiegłych na 
które dostawaliśmy dofinansowania. Są  propozycje wprowadzenia zadań przedstawionych przez 
kierowników jednostek. Jest też element inwestycji z inicjatywy społeczeństwa, a są to głównie 
inwestycje w ramach funduszu sołeckiego. Głównie chodzi o to żeby budżet się zamykał, mamy 
nawet nadwyżkę i nie musimy się specjalnie zadłużać.   
W ciągu całego roku 2015 będzie na pewno dużo zmian i trzeba  je wprowadzać w miarę 
możliwości. Ważne, aby to nie naruszyło zbyt mocno kondycji finansowej naszej gminy. Uważa, że 
budżet można spokojnie wykonać i bezpiecznie przeprowadzić przez cały rok. 
Nikt więcej nie zabrał głosu.  
 

Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy  Pan Ireneusz Dziura.  
Uchwała Nr IV/14/2014 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022 
została podjęta  jednogłośnie.  
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych 
Uchwała stanowi załącznik Nr 3 do protokołu. 
 

Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy  Pan Ireneusz Dziura.  
Uchwała Nr IV/15/2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2015 rok została podjęta  
jednogłośnie.  
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 
Uchwała stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. 
 

Ad.7. Głos zabrała Skarbnik Gminy Pani Agnieszka Michalska Rojek powiedziała, że  za 2 dni 
kończy się rok budżetowy 2014, ustawa o finansach publicznych dopuszcza możliwość podjęcia 
przez Radę uchwały której treścią  jest ustalenie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 
roku budżetowego. Chodzi o zadania inwestycyjne, które z przyczyn niezależnych od inwestora czyli 
gminy Stare Pole  i wykonawcy nie mogą być rozliczone w roku 2014. Tymi zadaniami są zadania w 
zakresie budowy dróg na osiedlu Prusa w Starym Polu I etap   za kwotę 1.378.076 zł, drugie zadanie 
to wykonanie dokumentacji technicznej na budowę wodociągu  od msc Królewo do msc Krasnołęka 
na odcinku 1200 mb.  Koszt  tego opracowania to  13.653 zł, trzecie  zadanie to opracowanie 
dokumentacji technicznej na wzmocnienie i zabezpieczenie zabytkowego domu podcieniowego w 
msc Klecie 22.140.00 zł. Ostateczny termin rozliczenia finansowego tych zadań to 30.06.2015 r. i 
taki jest wpisany w treści uchwały. Na realizację tych zadań  na dzień 31.12.2014 r. zostanie 
utworzony oddzielny rachunek bankowy, na który zostaną przelane pieniądze z rachunku 
podstawowego.     Realizacja tych zadań będzie ujęta w budżecie  roku 2014. Projekt uchwały 
odczytał Wiceprzewodniczący Rady Pan Ireneusz Dziura.  



Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag ani zapytań.  
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych 
Uchwała stanowi załącznik Nr 5 do protokołu. 
 

Ad.8. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania udzielił Pan Wójt Marek Szczypior. Powiedział, że 
droga i przystanki zostaną naprawione najszybciej, jak to możliwe. Zostanie zlokalizowane i 
usunięte miejsce zwarcia linii elektrycznej.  
Jeżeli chodzi o czas włączania lamp zostanie to zgłoszone do Energa Oświetlenie. Były prowadzone 
rozmowy z przedstawicielem Energa Oświetlenie w sprawie ceny za konserwację oświetlenia 
ulicznego.  Zaproponowano podwyżkę o 14,6 % za konserwację oświetlenia, która nie została 
uzasadniona. Rozmowy zostały przerwane. Będziemy szukać rozwiązań, które będą gwarantować 
mniejszy koszt. Montowanie samych lamp na słupie  nie jest kosztowne, ale już budowa ze słupem  
to trzeba robić projekt i wtedy jest to bardzo duży wydatek.  
Z.Mikulak powiedział, że mamy wykaz punktów, które należy doświetlić, w większości są to 
zadania inwestycyjne wymagające projektu i mapy. Jeżeli nie dostaniemy dofinansowania trudno w 
takie działania się angażować.  Gmina należy do Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka, 
gdzie między innymi są zadania z oświetlenia ulicznego. Mamy opracowany audyt na tą okoliczność 
Jeżeli uda się to zadanie  umieścić w tym programie, to na tą inwestycję byłoby dofinansowanie z 
zewnątrz.  
Niezależnie od tego możemy zorganizować spotkanie z radnymi  i ustalić czy  miejsca do 
oświetlenia,  które są wskazane  przez Państwa radnych   pokrywają się z tymi co ma Urząd Gminy. 
Jeżeli chodzi o wyłączniki czasowe – prośba jest taka, aby nie czekać z takimi przypadkami na sesję, 
ale zgłaszać telefonicznie do Urzędu Gminy na bieżąco. To samo dotyczy awarii, my zgłaszamy je  
albo do Prabut, albo do Sopotu, dlatego tak długo trwa ich usuwanie.  
Pan Wójt powiedział, że jeżeli chodzi o odśnieżanie to Urząd Gminy będzie robił wszystko, aby 
skutki zimy były usuwane jak najszybciej, aby były jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców.  
I.Dziura – poprosił radnych o przygotowanie wykazu konkretnych  punktów do oświetlenia 
ulicznego  na spotkanie, które odbędzie się  w tym temacie, być może będzie to posiedzenie komisji. 
M.Iwaniuk zwrócił się  pytaniem do Pana Wójta w sprawie ewentualnej zmiany operatora na 
konserwację oświetlenia. 
Wójt powiedział, że w grę wchodzi zmiana operatora ewentualnie tylko interwencyjne wyjazdy. 
Będą prowadzone negocjacje z operatorem konserwacji oświetlenia ulicznego.   
 

Ad.9. Głos zabrał kierownik GOKiS, który zaprosił obecnych  do udziału w śpiewaniu kolęd, które 
odbędzie się podczas „Staropolskiego Kolędowania” w dniu 17.01.2015 r. tj. sobota. Poinformował, 
że ferie w GOKiS będą w dniach od 02.02.2015 do 14.02.2015, Tłusty Czwartek odbędzie się w dniu 
12.02.205 r, a zabawa karnawałowa 14.02.2015 r. „685 Urodziny Starego Pola” będą obchodzone w 
dniu 21.02.2015 r. Zachęcił do odwiedzania strony internetowej Gminnego Ośrodka Kultury i 
Sportu. 
 

Ad.10. Protokół Nr III/14 z sesji Rady Gminy z dnia 18 grudnia  2014 r.  został zatwierdzony 
jednogłośnie Za przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych. 
 

Ad.11. Wobec wyczerpania porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady zamknął obrady o godz. 
1600. 
 
 
Sekretarz obrad:       Wiceprzewodniczący Rady 
Krzysztof Trochowski                  
                  Ireneusz Dziura  
Protokołowała B.Stosik 


