
RO.0002.9.2015 
Protokół nr IX/15 

z sesji Rady Gminy Stare Pole 
z dnia 19 sierpnia  2015 r. 

 
 

Proponowany porządek posiedzenia: 
 
1. Otwarcie sesji i powitanie zebranych. 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Wybór Sekretarza Obrad. 
4. Sprawozdanie z pracy międzysesyjnej: 

− Przewodniczącego Rady Gminy, 
− Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, 
− Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa, 
− Przewodniczącej Komisji Edukacji i Spraw Społecznych, 
− Radnych, 
− Wójta Gminy.  

5. Wystąpienia sołtysów. 
6. Wolne wnioski i zapytania. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Stare Pole do stowarzyszenia pn. 

Związek Samorządów na Rzecz Modernizacji Drogi Krajowej nr 22.  (druk Nr 1) 
8. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej. (druk Nr 2) 
9. Podjęcie uchwały w sprawie   wniesienia  środków finansowych do  Centralnego 

Wodociągu Żuławskiego   Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim. (druk Nr 3) 
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca 

ubiegający  się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności z zakresie ochrony 
przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a 
także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Stare Pole. 
(druk Nr 4) 

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca 
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Stare Pole. (druk Nr 5) 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 r. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-

2022. 
14. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania. 
15. Komunikaty. 
16. Zatwierdzenie protokołu nr VIII/15 z sesji Rady Gminy z dnia z dnia 3 czerwca   2015 r. 
17. Zamknięcie sesji Rady Gminy.  
 
Ad.1.  O godz.  1510  Przewodniczący  Rady Gminy Pan Jarosław Szturmowski  otworzył  IX 
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 – 15 
 

Ad.3. Na sekretarza obrad wybrano radnego Pana Janusza Mączkowskiego.  
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Za jego kandydaturą głosowali wszyscy radni.  
 
Przewodniczący Rady  poprosił o zmianę porządku obrad i udzielenie głosu przybyłemu na 
sesję Dyrektorowi  Ośrodka Medycznego ”MEDERI” w Malborku  Panu Markowi 
Winiarskiemu, aby nie zabierać mu czasu. 
Radni jednogłośnie zgodzili się na zmianę porządku obrad. 
 
Pan Marek Winiarski  poinformował radnych o zmianach organizacyjnych, jakie zaszły w 
Ośrodku Medycznym „Mederi” placówka w Starym Polu. Kierownikiem placówki w Starym 
Polu został lekarz Pan Tomasz Winiarski, będzie przyjmował w placówce w Starym Polu 3 x 
w tygodniu. Ponadto w piątki będzie przyjeżdżać pediatra. Poinformował również  o akcji 
badania w kierunku cukrzycy. Na 40 osób, które mogły wykonać badania za darmo, 
skorzystało 20, w tym 7 osób, które są cukrzykami. Frekwencja nie była więc za wysoka.  
Do Pana  Dyrektora Ośrodka Medycznego „Mederi” zgłoszono następujące zapytania:  sołtys 
wsi Krzyżanowo Pani Izabela Łapacz – zadała pytanie odnośnie  możliwości pracy Ośrodka 
Zdrowia w Starym Polu w godzinach popołudniowych w poniedziałki. 
Pan Marek Winiarski odpowiedział, że jest to niemożliwe, nieopłacalne finansowo. Był czas, 
że Ośrodek Medyczny  funkcjonował po południu, ale nie było zapotrzebowania. W czwartki 
w dzień, kiedy Ośrodek jest czynny po południu, frekwencja jest bardzo mała. Popołudniowe 
przyjęcia zapewnia Ośrodek „Mederi” w Malborku.  
Do przedstawionej informacji nie zgłoszono więcej uwag ani zapytań. 
 
Ad.4. Sprawozdania z pracy międzysesyjnej złożyli: 
Przewodniczący Rady Pan  Jarosław Szturmowski, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan 
Janusz Mączkowski, Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Pan 
Wojciech Richert Przewodnicząca Komisji Edukacji i Spraw Społecznych Pani Feliksa 
Lucyna Rojewska.  
Sprawozdanie z pracy międzysesyjnej Wójta Gminy stanowi załącznik Nr 1 do 
protokółu. 
W tym punkcie głos zabrał Wójt Gminy dziękując mieszkaniom wsi Ząbrowo i Krasnołęka  
za ogromne zaangażowanie i inicjatywę  w organizację festynów. Poinformował, że z dniem 
1.08.2015 r. został powołany na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Powiatowego Centrum 
Zdrowia w Malborku. Poinformował,  że w związku z tym, że Kierownikowi Urzędu Stanu 
Cywilnego z dniem 20.05.br. skończyła się umowa o pracę, przejął część jego obowiązków.  
Do przedstawionej informacji nie wniesiono żadnych uwag ani zapytań. 
 
Ad.5. Sołtys wsi Kaczynos Dariusz Olejnik zadał pytanie  w sprawie kursowania autobusu.  
Sołtys wsi Stare Pole Pan Kazimierz Woś zwrócił się z pytaniem o możliwość zainstalowania 
„spowalniaczy” przy ul. Władysława Reymonta i Sportowej w Starym Polu w celu 
ograniczenia prędkości jeżdżących pojazdów.  
Sołtys wsi Ząbrowo Pan Zbysław Boćko zadał pytanie odnośnie doświetlenia wsi. 
 
Ad.6. Nikt nie zabrał głosu. 
 
Ad.7. Głos zabrał Wójt Gminy. Powiedział, że temat uchwały był przedstawiony na 
posiedzeniach Komisji. Przystąpienie Gminy do Stowarzyszenia pn. Związek Samorządów na 
Rzecz Modernizacji Drogi Krajowej nr 22  daje gminie większą szansę na poprawę 
bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom dróg. W związku z powyższym prosi o podjęcie 
uchwały. 
Do przedstawionego projektu uchwały uwag i zapytań nie zgłoszono. 
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Projekt uchwały  odczytał Przewodniczący Rady Pan Jarosław Szturmowski. 
Uchwała Nr IX/46/2015 w sprawie  przystąpienia Gminy Stare Pole do stowarzyszenia 
pn. Związek Samorządów na Rzecz Modernizacji Drogi Krajowej nr 22  została podjęta 
jednogłośnie – 15 za. 
Stanowi załącznik Nr 2 do protokółu. 
 
Ad.8. Przewodniczący Rady  odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. Temat ten był 
przedstawiony na posiedzeniach Komisji.   
W  związku z   planowaną  realizacją  zadania    pod  nazwą "Budowa ciągu pieszo-
rowerowego Krzyżanowo - Złotowo" w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego 
Malborka gdzie partnerem  między innymi  jest Gmina Stare Pole  zachodzi konieczność  
wykupu nieruchomości położonych w miejscowości Złotowo, stanowiących własność osoby 
fizycznej. Wobec z powyższego zasadne jest  podjęcie  przez Radę Gminy niniejszej uchwały 
i nabycie  przedmiotowych  nieruchomości do  zasobu  komunalnego gminy. 
Do przedstawionego projektu uchwały uwag i zapytań nie zgłoszono. 
Uchwała Nr IX/47/2015 w sprawie  nabycia nieruchomości gruntowej została podjęta 
jednogłośnie – 15 za. 
Stanowi załącznik Nr 3 do protokółu. 
 
Ad.9. Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy. Temat ten był omówiony na wszystkich 
posiedzeniach Komisji Rady Gminy.  
Gmina Stare Pole jest udziałowcem w Centralnym Wodociągu Żuławskim Sp. z o.o. w  
Nowym Dworze Gdańskim. Wniesione środki finansowe w  kwocie 60.277,00 zł  posłużą do 
objęcia 109 nowoutworzonych udziałów i zostaną przeznaczone na częściowe sfinansowanie 
budowy sieci  wodociągowej wraz z przyłączami Królewo - Krasnołęka. Jest to odcinek sieci 
wodociągowej rozdzielczej o średnicy Ø 40,50 i 90 PE  o długości L= 903 m wraz z  
przyłączami wodociągowymi w  ilości 5 szt. o  łącznej długości 37,5m.                                                                       
Zgodnie z  art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 
zgoda na wnoszenie, cofanie i zbywanie udziałów i akcji przez Wójta, należy do kompetencji 
Rady Gminy. 
Do przedstawionego projektu uchwały uwag i zapytań nie zgłoszono. 
Uchwała Nr IX/48/2015 w sprawie wniesienia  środków finansowych do  Centralnego 
Wodociągu Żuławskiego   Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim  została podjęta 
jednogłośnie – 15 za. 
Stanowi załącznik Nr 4 do protokółu. 
 
Ad.10. Głos zabrała L.Szymańska. Projekt uchwały był omówiony na posiedzeniu Komisji 
Rady Gminy. 
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy. 
Do przedstawionego projektu uchwały uwag i zapytań nie zgłoszono. 
Uchwała Nr IX/49/2015 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać 
przedsiębiorca ubiegający  się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności z 
zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla 
bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na 
terenie Gminy Stare Pole  została podjęta jednogłośnie – 15 za. 
Stanowi załącznik Nr 5 do protokółu. 
 
Ad.11. Głos zabrała L.Szymańska. Projekt uchwały był omówiony na posiedzeniu Komisji 
Rady Gminy. 
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy. 
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Do przedstawionego projektu uchwały uwag i zapytań nie zgłoszono. 
Uchwała Nr IX/50/2015 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać 
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Stare Pole została 
podjęta jednogłośnie – 15 za. 
Stanowi załącznik Nr 5 do protokółu. 
 
W tym miejscu Przewodniczący Rady ogłosił 10 minut przerwy. 
Po przerwie kontynuowano porządek posiedzenia.  
 
Ad.12. Głos zabrała Skarbnik Gminy. Omówiła zmiany budżetu.  
1.Dochody 
Zwiększenia : 
- rozliczenie projektu realizowanego w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta 
Malborka -   87.532 zł.  
- rozliczenie projektu unijnego „ Wyznaczenie tras rowerowych …” kwota 3.913 zł. 
- dotacja  celowa otrzymana z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 
– 32.000 zł.  - zwroty z tytułu uczęszczania dzieci niebędących mieszkańcami gminy Stare 
Pole do przedszkola w Starym Polu  
- dochody Zespołu Szkół  –5.281 zł. 
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska  – 30.686  zł. 
- niewygasający wydatek roku 2014 – dokumentacja techniczna dom podcieniowy w Kleciu – 
22.140 zł. 
Razem zwiększenia- 181.552 zł.  
Zmniejszenia : 
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  na realizację programu usuwania 
wyrobów zawierających azbest – 3.400 zł.    
Razem zmniejszenia – 3.400 zł.  
Dochody po zmianach  - 16.180.563 zł.  
2.Wydatki 
Zwiększenia: 
- wykup od Michała Słowika nieruchomości w Złotowie z przeznaczeniem na budowę ciągu 
pieszo-rowerowego - kwota  56.900 zł. 
 – odpłatne przejęcie sieci kanalizacji sanitarnej w Królewie od Marka Goździejewskiego - 
kwota 5.000 zł. 
- zwiększenie udziałów Gminy Stare Pole w Centralnym Wodociągu Żuławskim z tytułu 
budowy sieci wodociągowej z przyłączami Królewo-Krasnołęka 109 udziałów za kwotę 
60.277 zł 
- wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy Zespole Szkół w Starym Polu – kwota 
14.084 zł. 
- budowa dwóch obiektów mostowych w miejscach cieków wodnych – uzupełnienie 
dokumentacji na budowę ścieżki pieszo-rowerowej Krzyżanowo-Złotowo – kwota 42.000 zł. 
- dofinansowanie kosztów funkcjonowania transportu zbiorowego – kwota 25.000 zł. 
- zakup pompy na wyposażenie oczyszczalni ścieków w Starym Polu – kwota 12.151 zł.  
- zwiększenie wydatków na promocję o kwotę 7.000 zł. między innymi w związku z 
współfinansowaniem dożynek gminnych (gmina pokrywa koszty gwiazdy wieczoru i koszty 
ochrony ) 
- zwiększenie wydatków Zespołu Szkół o kwotę 5.281 zł. ( 400,00 zł. zakup materiałów i 
wyposażenia , 4.881 zł. remont komina wentylacyjnego przy kuchni  )  
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- opracowanie dokumentacji technicznej na drogi – 50.000 zł. ( ul. Krótka , ul. Słowackiego w 
Starym Polu , droga w Ząbrowie –działka nr 28  
- opracowanie dokumentacji  technicznej na „Rozbudowę i adaptację części przedszkola na 
żłobek”- 17.220 zł.  
Razem zwiększenia –  294.913 zł.  
Zmniejszenia : 
- budowa sieci wodociągowej Królewo-Krasnołęka – 50.000 zł.- zadanie to będzie 
realizowane przez CWŻ za udziały w Spółce 
- dofinansowanie z tytułu realizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest – 
kwota 3.400 zł.  
Razem zmniejszenia – 53.400 zł.  
Wydatki po zmianach – 16.279.669 zł.   
3.Przychody  
Angażuje się w budżet roku 2015 wolne środki z lat ubiegłych (  2014 ) w kwocie 63.361 zł.   
Przychody po zmianach 629.806 zł.  
4.Rozchody 
Rozchody po zmianach 530.700 zł. 
Do przedstawionego projektu uchwały uwag i zapytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy. 
Uchwała Nr IX/51/2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 r. została podjęta 
jednogłośnie – 15 za. 
Stanowi załącznik Nr 6 do protokółu. 
 
Ad.13. Skarbnik Gminy Pani Agnieszka Michalska Rojek powiedziała, że projekt uchwały 
ma na celu dostosowanie zapisów  Wieloletniej Prognozy Finansowej  do zapisów uchwały 
budżetowej. Do przedstawionego projektu uchwały uwag i zapytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy. 
Uchwała Nr IX/51/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 
2015-2022 została podjęta jednogłośnie – 15 za. 
Stanowi załącznik Nr 7 do protokółu. 
 
Ad.14.  Jako pierwszy głos zabrał Wójt Gminy udzielając odpowiedzi odnośnie kursowania 
autobusu – autobus Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku będzie kursował od 1 
września br., dwa  kursy będą rano i trzy kursy będą po południu.   Odnośnie zainstalowania 
spowalniaczy przy ul. Władysława Reymonta i Sportowej  Wójt powiedział, że należałoby to 
skonsultować z mieszkańcami czy zgodzą się.  W temacie doświetlenia – Wójt powiedział, że 
30 czerwca podpisano umowę z „ENERGO Oświetlenie” na wykonanie 13 punktów 
świetlnych – są to punkty, które nie wymagają wykonania nowych projektów. Do końca 
października standard oświetlenia ma się poprawić.  
Następnie Wójt poinformował radnych, że Urząd Gminy wystąpił do Agencji Nieruchomości 
Rolnych, Oddział Terenowy w Gdańsku z siedzibą w Pruszczu Gdańskim,  o przejęcie dwóch 
dróg. Warunkiem podpisania aktu notarialnego w sprawie przekazania  dróg jest wyrażenie 
opinii przez Radę Gminy.  
Rada Gminy pozytywnie zaopiniowała przedstawiony przez Wójta Gminy wniosek o 
nieodpłatne przejęcie od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku z 
siedzibą w Pruszczu Gdańskim nieruchomości: 

1. Działka nr 55/14 położona w Kaczynosie 
2. Działka Nr 4/14 położona w Złotowie. 

Działki te stanowią drogi. 
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Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady zwracając się do Przewodniczącego Komisji 
Rolnictwa o  sprawdzenie sytuacji w gospodarstwie rolnym u rolnika  w Ząbrowie w związku 
z panującą suszą.      
 
Ad.15.  Głos zabrał Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starym Polu Pan 
Tadeusz Burdyński -  zaprosił wszystkich obecnych na Dożynki Gminne, które odbędą się 29 
sierpnia w Starym Polu, następnie przypomniał członkom Komisji Rolnictwa i sołtysom o 
spotkaniu organizacyjnym w sprawie dożynek, które odbędzie się w GOKiS w dniu 
21.08.2015 r. o godz. 16,00.  
Następnie głos zabrał przedstawiciel Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Pan 
Wacław Kasprzykowski. Poinformował o obniżonej jakości plonów w związku z ogromną  
suszą, przekazał rolnikom wskazówki  odnośnie wykonywania prac polowych. 
 
Ad.16.  Protokół Nr VIII/15 z sesji Rady Gminy z dnia 2 czerwca 2015 r.  został  
Zatwierdzony jednogłośnie.  Za przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych. 
 
Ad.21. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady o godz. 
1620. 
 
 
 
       Sekretarz obrad:                  Przewodniczący Rady 
 
    Janusz Mączkowski                  Jarosław Szturmowski 
                                                 
                   
 
 
   Protokołowała: B.Stosik 
 
 


