
RO.0002.11.2015
Protokół nr XI/15

z sesji Rady Gminy Stare Pole
z dnia 28 października  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 wydzierżawienia nieruchomości. (druk Nr 1)
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wygaśnięcie trwałego

zarządu. (druk Nr 2)
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla

Gminy Stare Pole. (druk Nr 3)
10. Podjęcie  uchwały  w  sprawie   określenia  wysokości  stawek  podatku  od  środków

transportowych na rok 2016. (druk Nr 4)
11. Podjęcie uchwały  w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

oraz wprowadzenia zwolnień na rok 2016. (druk nr 5)
12. Podjęcie   uchwały  w  sprawie  ustalenia  wzorów  formularzy  do  celów  podatku  od

nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. (druk Nr 6)
13. Podjęcie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  udzielenia  w  2016  r.  pomocy

finansowej przez Gminę Stare Pole dla Powiatu Malborskiego. (druk Nr 7)
14. Podjęcie  uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 r. 
15. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania.
16. Komunikaty.
17. Zatwierdzenie protokołu nr X/15 z sesji Rady Gminy z dnia z dnia 30 września 2015 r.
18. Zamknięcie sesji Rady Gminy.

Ad.1.  O godz.  1500  Przewodniczący  Rady Gminy Pan Jarosław Szturmowski  otworzył XI
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 – 14
Nieobecny 1 radny PanM.Słowik.

Ad.3. Na sekretarza obrad wybrano radną Panią Danutę Grad. Za jej kandydaturą głosowali
wszyscy radni. 
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Przewodniczący Rady  poprosił o uzupełnienie  porządku obrad o pkt. 9A –Podjęcie uchwały
w sprawie wyboru delegatów do Stowarzyszenia Żuławska Lokalna Grupa Działania oraz pkt.
14A – podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji
Urządzeń Wodociągowych PWiK w Malborku na lata 2016-2018. 

Za przedstawioną zmianą porządku głosowali wszyscy radni, wobec czego porządek
przedstawia się następująco:

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 wydzierżawienia nieruchomości. (druk Nr 1)
8. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  złożenie  wniosku  o  wygaśnięcie

trwałego zarządu. (druk Nr 2)
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla

Gminy Stare Pole. (druk Nr 3)
9A. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegatów do Stowarzyszenia Żuławska Lokalna
Grupa Działania
10. Podjęcie  uchwały  w  sprawie   określenia  wysokości  stawek  podatku  od  środków

transportowych na rok 2016. (druk Nr 4)
11. Podjęcie uchwały  w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

oraz wprowadzenia zwolnień na rok 2016. (druk nr 5)
12. Podjęcie   uchwały  w  sprawie  ustalenia  wzorów  formularzy  do  celów  podatku  od

nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. (druk Nr 6)
13. Podjęcie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  udzielenia  w  2016  r.  pomocy

finansowej przez Gminę Stare Pole dla Powiatu Malborskiego. (druk Nr 7)
14. Podjęcie  uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 r.
14.A. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji

Urządzeń Wodociągowych PWiK w Malborku na lata 2016-2018.
15. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania.
16. Komunikaty.
17. Zatwierdzenie protokołu nr X/15 z sesji Rady Gminy z dnia z dnia 30 września 2015 r.
18. Zamknięcie sesji Rady Gminy.

Ad.4. Sprawozdania z pracy międzysesyjnej złożyli:
Przewodniczący  Rady  Gminy   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.
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Ad.5. Głos zabrał sołtys wsi Ząbrowo Pan Zbysław Boćko, powiedział, że podczas wyborów
do Sejmu i Senatu RP w dniu 25 października nie otrzymał w lokalu wyborczym karty do
głosowania.  Ktoś  potwierdził  odbiór  karty   podpisując  się  pod  jego  nazwiskiem.
Poinformował, że złożył skargę telefoniczną na Obwodową Komisje Wyborczą do Komisarza
Wyborczego i Sędziego Wyborczego. 

Ad.6. – Nikt nie zabrał głosu.
Następnie  Przewodniczący Rady Gminy udzielił  głosu  obecnemu na sesji  Komendantowi
Policji  w  Malborku  Panu  Andrzejowi  Szramke,  który  przedstawił  nowego  kierownika
Posterunku  Policji  w  Starym  Polu  Pana  Andrzeja  Szymczyk,  poinformował  również,  że
uczestniczył w posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa   Publicznego, Komunikacji i Transportu
w Starostwie Powiatowym w Malborku gdzie była omawiana realizacja zadań przez służby
związane z bezpieczeństwem i praworządnością za I półrocze i III kwartał 2015 roku. 
Z przedstawionej analizy wynika, że na terenie Gminy Stare Pole nie odnotowano wzrostu i
poważniejszych przestępstw. 
Następnie  Przewodniczący  Rady  Gminy  udzielił  głosu  obecnemu na  sesji  Kierownikowi
Posterunku w Starym Polu  Panu Andrzejowi Szymczykowi, który przedstawił swoją osobę i
kwalifikacje  zawodowe, wyrażając nadzieję na udaną współpracę z Urzędem Gminy Stare
Pole.

Ad.7. Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały został omówiony na
wszystkich posiedzeniach komisji Rady Gminy. 
Do przedstawionego projektu uchwały uwag i zapytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały  odczytał Przewodniczący Rady Pan Jarosław Szturmowski.
Uchwała  Nr  XI/64/2015  w  sprawie wydzierżawienia  nieruchomości  została  podjęta
jednogłośnie – 14 za.
Stanowi załącznik Nr 2 do protokółu.

Ad.8. Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały został omówiony na
wszystkich posiedzeniach komisji Rady Gminy. 
Do przedstawionego projektu uchwały uwag i zapytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały  odczytał Przewodniczący Rady Pan Jarosław Szturmowski.
Uchwała Nr XI/65/2015 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wygaśnięcie
trwałego zarządu została  podjęta jednogłośnie – 14 za.
Stanowi załącznik Nr 3 do protokółu.

Ad.9. Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały został omówiony na
wszystkich posiedzeniach komisji Rady Gminy. 
Do przedstawionego projektu uchwały uwag i zapytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały  odczytał Przewodniczący Rady Pan Jarosław Szturmowski.
Uchwała  Nr  XI/66/2015  w  sprawie przyjęcia  i  wdrożenia  Planu  Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy Stare Pole została  podjęta jednogłośnie – 14 za.
Stanowi załącznik Nr 4 do protokółu.

Ad.9A. Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały został omówiony na
wszystkich posiedzeniach komisji Rady Gminy. 
Do przedstawionego projektu uchwały uwag i zapytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały  odczytał Przewodniczący Rady Pan Jarosław Szturmowski.
Uchwała  Nr  XI/67/2015  w  sprawie wyboru  delegatów  do Stowarzyszenia  Żuławska
Lokalna Grupa Działania została  podjęta jednogłośnie – 14 za.
Stanowi załącznik Nr 5 do protokółu.

3



Ad.10. Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały został omówiony na
wszystkich posiedzeniach komisji Rady Gminy. 
Do przedstawionego projektu uchwały uwag i zapytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały  odczytał Przewodniczący Rady Pan Jarosław Szturmowski.
Uchwała  Nr  XI/68/2015  w  sprawie określenia  wysokości  stawek  podatku  od  środków
transportowych na rok 2016 została  podjęta jednogłośnie – 14 za.
Stanowi załącznik Nr 6 do protokółu.

Ad.11. Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały został omówiony na
wszystkich posiedzeniach komisji Rady Gminy. 
Do przedstawionego projektu uchwały uwag i zapytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały  odczytał Przewodniczący Rady Pan Jarosław Szturmowski.
Uchwała Nr XI/69/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
oraz wprowadzenia zwolnień na rok 2016 została  podjęta jednogłośnie – 14 za.
Stanowi załącznik Nr 7 do protokółu.

Ad.12. Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały został omówiony na
wszystkich posiedzeniach komisji Rady Gminy. 
Do przedstawionego projektu uchwały uwag i zapytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały  odczytał Przewodniczący Rady Pan Jarosław Szturmowski.
Uchwała Nr XI/70/2015 w sprawie ustalenia wzorów formularzy do celów podatku od
nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego została  podjęta jednogłośnie – 14 za.
Stanowi załącznik Nr 8 do protokółu.

Ad.13. Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały został omówiony na
wszystkich posiedzeniach komisji Rady Gminy. 
Do przedstawionego projektu uchwały uwag i zapytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały  odczytał Przewodniczący Rady Pan Jarosław Szturmowski.
Uchwała Nr XI/71/2015 w sprawie udzielenia w 2016 r. pomocy finansowej przez Gminę
Stare Pole dla Powiatu Malborskiego została  podjęta jednogłośnie – 14 za.
Stanowi załącznik Nr 9 do protokółu.

Ad.14. Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały został omówiony na
wszystkich posiedzeniach komisji Rady Gminy. Zmiana budżetu przedstawia się następująco:
1.Dochody
Zwiększenia:
- ostateczne rozliczenie projektu „Kampania Promocyjna Żuław” realizowanego 
   w latach 2009-2015 - środki z Unii Europejskiej 16.133 zł.(d. majątkowe)
- wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  –  
   2.134 zł.
- zwiększenie kwoty dotacji  celowej otrzymanej z  budżetu państwa  o kwotę :
  wydatki majątkowe – 123.987 zł. , wydatki bieżące 12.000 zł. na realizację  
  resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   
  „MALUCH” edycja 2015 – ( żłobek ) .Ostateczna kwota dofinansowania to 
   245.043 zł. 
- dochody Zespołu Szkół ( odpłatność za wyżywienie )  –4.000 zł.
Razem zwiększenia-  158.254 zł. 
Dochody po zmianach  - 17.056.100,87 zł. 
2.Wydatki
Zwiększenia:
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- wydatków na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii -2.134 
- wydatków Zespołu Szkół o kwotę 4.000 zł. ( zakup materiałów ,  
   wynagrodzenia ) 
- wydatków na realizację projektu  „Adaptacja wraz z rozbudową części 
   budynku zlokalizowanego na działce nr 617 w Starym Polu na potrzeby  
   utworzenia żłobka ”- inwestycyjne 116.850 zł. , bieżące 12.000 zł. 
- wydatków na promocję gminy  o kwotę 10.270 zł.  ( materiały promujące i 
  dydaktyczne działalność Straży Granicznej  i Gminy Stare Pole ) – 2.500 zł. , 
   druk monografii Szkoły w Starym Polu z okazji 70 lecia  - 7.770 zł. 
- opracowanie opinii o stanie ścieżki rowerowej w Starym Polu ul. Grunwaldzka 
   koszt 5.000 zł. 
- przygotowanie przetargu na lokal pod ośrodek zdrowia – 5.000 zł. 
- zakup betonu na wylanie posadzki w  garażach OSP Stare Pole – 3.000 zł. 
Razem zwiększenia –  158.254 zł.  
Wydatki po zmianach – 17.155.206,87 zł. 
3.Przychody 
Przychody bez zmian -  629.806 zł. 
4.Rozchody
Rozchody bez zmian-  530.700 zł.
Do przedstawionego projektu uchwały uwag i zapytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały  odczytał Przewodniczący Rady Pan Jarosław Szturmowski.
Uchwała Nr XI/72/2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 r. została   podjęta
jednogłośnie – 14 za.
Stanowi załącznik Nr 10 do protokółu.

Ad.14A. Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały został omówiony
na wszystkich posiedzeniach komisji Rady Gminy. 
Do przedstawionego projektu uchwały uwag i zapytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały  odczytał Przewodniczący Rady Pan Jarosław Szturmowski.
Uchwała  Nr  XI/72/2015  w  sprawie uchwalenia  Wieloletniego  Planu  Rozwoju  i
Modernizacji Urządzeń Wodociągowych PWiK w Malborku na lata 2016-2018 została
podjęta jednogłośnie – 14 za.
Stanowi załącznik Nr 10 do protokółu.

Ad.15. Głos zabrał Zastępca Wójta Pan Jerzy Skonieczny, pełniący podczas wyborów funkcję
pełnomocnika Państwowej Komisji Wyborczej.
W imieniu Państwowej Komisji  Wyborczej  wyraził  ubolewanie z powodu incydentu,  jaki
miał miejsce w Lokalu Wyborczym Nr 3 w Królewie. Omówił zasady wyboru członków do
Komisji  Wyborczych,  podkreślił  autonomiczność  podejmowanych  przez  nią  decyzji,
przybliżył  procedurę  szkoleń  i  prace  komisji.  Przedstawił   zadania  Wójta  związane  z
przygotowaniem  wyborów.  Następnie  odczytał  protokół  sporządzony  i  podpisany   przez
Obwodową  Komisję  Wyborczą  nr  3  w  Królewie  na   okoliczność  nie  wydania  karty  do
głosowania dla Pana Zbysława Boćko.
Następnie  głos  zabrał  Wójt  Gminy  Pan  Marek  Szczypior,  który  poinformował,  że  za
zaistniałą sytuację w lokalu wyborczym nie odpowiada Urząd Gminy.
Przewodniczący  Rady Gminy  powiedział,  że jest  to  sygnał  dla  Komisji  Wyborczych  na
przyszłość, aby nie popełniać podobnych błędów. 

Ad.16. Przewodniczący Rady Gminy odczytał pismo Stowarzyszenia Gminny Klub Sportowy
„Bł ękitni” w Starym Polu  o zwiększenie dotacji na działalność Klubu na rok 2015.
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Radny M.Iwaniuk powiedział, że radni powinni zapoznać się z wydatkami, jakie ponosi
Stowarzyszenie. 
Kopia pisma stanowi załącznik Nr 11 do protokółu.
Więcej uwag ani zapytań w przedstawionym temacie nie zgłaszano.

Ad.17. Protokół Nr X/15 z sesji Rady Gminy z dnia 30 września   2015 r.  został 
zatwierdzony jednogłośnie.  Za przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych.

Ad.20. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady o godz.
1600.

 Sekretarz obrad:     Przewodniczący  Rady 
Danuta Grad

    Jarosław Szturmowski
                                          

         

   Protokołowała: B.Stosik
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