
RO.0002.12.2015 
Protokół nr XII/15 

z sesji Rady Gminy Stare Pole 
z dnia 30 listopada 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 rocznego programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. (druk 
nr 1) 

8. Podjęcie  uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę. 
(druk nr 2) 

9. Podjęcie  uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę. 
(druk nr 3) 

10. Podjęcie  uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków. 
(druk nr 4) 

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku 
od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień na rok 2016. (druk nr 5) 

12. Podjęcie  uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wzorów formularzy do 
celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. (druk nr 6) 

13. Podjęcie  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu 
użytkowego z dotychczasowym najemcą. 

14. Podjęcie  uchwały w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego.  
15. Podjęcie  uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 r.  
16. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania. 
17. Komunikaty. 
18. Zatwierdzenie protokołu nr XI/15 z sesji Rady Gminy z dnia z dnia 28 października 2015 r. 
19. Zamknięcie sesji Rady Gminy. 
 
 

Ad.1.  O godz.  1500  Przewodniczący  Rady Gminy, Pan Jarosław Szturmowski  otworzył XII 
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 -2 – I.Dziura, M.Słowik 
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Ad.3. Na sekretarza obrad wybrano radną Panią Katarzynę Jurkowską. Za jej kandydaturą 
głosowali wszyscy obecni radni.  

 

Przewodniczący Rady  poinformował o zmianie treści pkt. 13 i 14 porządku obrad.  
W tym czasie na posiedzenie przybył radny I.Dziura – stan radnych 14.  
Za przedstawioną zmianą 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 rocznego programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. (druk 
nr 1) 

8. Podjęcie  uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę. 
(druk nr 2) 

9. Podjęcie  uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę. 
(druk nr 3) 

10. Podjęcie  uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków. 
(druk nr 4) 

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku 
od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień na rok 2016. (druk nr 5) 

12. Podjęcie  uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wzorów formularzy do 
celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. (druk nr 6) 

13. Podjęcie  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części 
nieruchomości, stanowiącej lokal użytkowy na rzecz dotychczasowego najemcy. 

14. Podjęcie  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części 
nieruchomości, stanowiącej lokal użytkowy.  

15. Podjęcie  uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 r.  
16. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania. 
17. Komunikaty. 
18. Zatwierdzenie protokołu nr XI/15 z sesji Rady Gminy z dnia z dnia 28 października 2015 r. 
19. 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. 
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do radnych z apelem, aby uczestniczyli w 
organizowanych na ternie gminy uroczystościach dając tym wyraz swojego zaangażowania i 
zainteresowania  w życie  społeczności lokalnej. 



3 
 

Sprawozdanie z pracy międzysesyjnej Wójta Gminy stanowi załącznik Nr 1 do 
protokółu. Wójt Gminy podziękował Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu Panu 
T.Burdyńskiemu za zorganizowanie obchodów Uroczystości 11 listopada z okazji  
odzyskania przez Polskę Niepodległości i organizację Dnia Seniora,  Dyrektorowi Zespołu 
Szkół w Starym Polu Panu T.Kaczorek za zorganizowanie obchodów 70 lecia Szkoły w 
Starym Polu.  
 

Ad.5. – nikt z sołtysów nie zabrał głosu.  
 

Ad.6. Głos zabrał sołtys wsi Ząbrowo Pan Zbysław Boćko,  zwrócił się z prośbą o 
zorganizowanie dodatkowego kursu autobusu  do Ząbrowa. 
 

Ad.7. Głos zabrała Pani W.Łapacz. Powiedziała, że podjęcie uchwały jest konieczne w celu 
wykonania zapisów art.5a ust.1 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie. Organ gminy po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3. uchwala roczny program współpracy. 
Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy uwag nie wniosły. 
W związku z tym podjęcie uchwały jest uzasadnione.  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 XII/74/2015 w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
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. Taryfa dotyczy  odbiorców na terenie Gminy 
Stare Pole  zaopatrywanych w wodę przez Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. w 
Nowym Dworze Gdańskim na okres od 1.01.2016 do 31.12.2016 r.  
Do przedstawionego projektu uchwały uwag i zapytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały  odczytał Przewodniczący Rady Pan Jarosław Szturmowski. 
Uchwała Nr XII/75/2015 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w 
wodę 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. Taryfa dotyczy  odbiorców na terenie 
miejscowości Królewo i Krasnołęka Gmina Stare Pole,   zaopatrywanych w wodę przez 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji i Sp. z o.o. w Malborku na okres od 1.02.2016 
do 31.01.2017 r.   
Do przedstawionego projektu uchwały uwag i zapytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały  odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Ireneusz Dziura. 
Uchwała Nr XII/76/2015 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w 
wodę została  podjęta jednogłośnie – 14 za. 
Stanowi załącznik Nr 4 do protokółu. 
 

Ad.10. Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały został omówiony na 
wszystkich posiedzeniach komisji Rady Gminy. Taryfa dotyczy  odprowadzania ścieków na 
terenie Gminy Stare Pole  przez Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. w Nowym Dworze 
Gdańskim na okres od 1.01.2016 do 31.12.2016 r.  
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Do przedstawionego projektu uchwały uwag i zapytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały  odczytał Przewodniczący Rady Gminy  Pan Jarosław Szturmowski. 
Uchwała Nr XII/77/2015 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie 
ścieków 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 Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Ireneusz Dziura. 
Uchwała Nr XII/78/2015 zmieniająca uchwałę 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 XII/79/2015 zmieniająca uchwałę 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. 
 
W tym czasie Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 10 minut przerwy. 
Po przerwie kontynuowano porządek posiedzenia.  
 
Ad.13. Głos zabrała Pani Ewa Rojek, inspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych. 
Poinformowała, że w  związku z zbliżającym się zakończeniem, przypadającym na dzień 31 
grudnia b.r., dotychczasowej umowy najmu lokalu użytkowego niestanowiącego odrębnego 
przedmiotu własności położonego w budynku wielofunkcyjnym w Starym Polu przy ul. 
Marynarki Wojennej 6, wykorzystywanego na potrzeby prowadzenia przychodni lekarskiej i 
koniecznością podjęcia przez Wójta Gminy działań mających na celu przygotowanie 
procedury przetargowej dotyczącej przedmiotowej nieruchomości, zachodzi konieczność 
przedłużenia dotychczasowemu najemcy możliwości korzystania z nieruchomości na okres 
nie dłuższy niż 3 miesiące. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały przez Radę 
Gminy Stare Pole jest konieczne i uzasadnione.  
Do przedstawionego projektu uchwały uwag i zapytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały  odczytał Przewodniczący Rady Pan Jarosław Szturmowski. 
Uchwała Nr XII/80/2015 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części 
nieruchomości, stanowiącej lokal użytkowy na rzecz dotychczasowego najemcy została  
podjęta jednogłośnie – 14 za. 
Stanowi załącznik Nr 9 do protokółu. 
 
Ad.14. Głos zabrała Pani Ewa Rojek, inspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych. 
Poinformowała, że w   związku z zbliżającym się końcem okresu najmu lokalu użytkowego 
niestanowiącego odrębnego przedmiotu własności położonego w budynku wielofunkcyjnym 
w Starym Polu ul. Marynarki Wojennej 6,  zachodzi konieczność podjęcia przez Wójta 
Gminy działań mających na celu oddanie nieruchomości w najem na dalszy okres. Oddanie 
lokalu w najem na okres 4 lat uzasadnione jest z jednej strony koniecznością zapewnienia 
nieprzerwanego dostępu mieszkańców Gminy do świadczeń opieki zdrowotnej, z drugiej 
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natomiast umożliwi podmiotowi wyłonionego w drodze przetargu wykonywanie usług w 
okresie gwarantującym zwrot poniesionych nakładów. Zgodnie z przepisem art. 18 ust. 2 pkt 
9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. daje delegację Radzie Gminy do podejmowania decyzji 
dotyczących nieruchomości gminnych w zakresie przekraczającym zwykły zarząd do czasu 
określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i 
wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. W związku z 
brakiem określenia przedmiotowych zasad podjęcie niniejszej uchwały przez Radę Gminy 
Stare Pole jest konieczne i uzasadnione.  
Do przedstawionego projektu uchwały uwag i zapytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały  odczytał Przewodniczący Rady Pan Jarosław Szturmowski. 
Uchwała Nr XII/81/2015 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części 
nieruchomości, stanowiącej lokal użytkowy została  podjęta jednogłośnie – 14 za. 
Stanowi załącznik Nr 10 do protokółu. 
 
Ad.15. Głos zabrała Pani Skarbnik Gminy. Projekt budżetu został omówiony na wszystkich 
posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy.  
1.Dochody 
Zwiększenia: 
- dotacja  celowa otrzymana z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 
– 20.200 zł.  - zwroty z tytułu uczęszczania dzieci niebędących mieszkańcami gminy Stare 
Pole do przedszkola w Starym Polu  
-  zwiększenie kwoty dotacji  celowej otrzymanej z  budżetu państwa na wydatki majątkowe o 
kwotę 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.  
Razem zwiększenia- 32.200 zł.  
Zmniejszenia : 
- zmniejszenie kwoty dotacji  celowej otrzymanej z  budżetu państwa na wydatki bieżące o 
kwotę 12.000 zł. na realizację  resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi 
w wieku do lat 3 „MALUCH” edycja 2015 – ( żłobek ).  
Dochody po zmianach  - 17.129.540,87 zł.  
2.Wydatki 
Zwiększenia: 
- zwiększenie dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starym Polu – kwota 15.000 zł.   
- opłaty z tytułu uzgodnień i zajęcia pasa kolejowego – wodociąg Królewo-Krasnołęka – 5.200 zł. 
- przeniesienia wydatków w ramach funduszu sołeckiego – wniosek sołectwa  Kikojty – 5.778 zł.      
Razem zwiększenia –  25.978 zł.  
Zmniejszenia: 
- przeniesienia wydatków w ramach funduszu sołeckiego – wniosek sołectwa Kikojty  
Razem zmniejszenia – 5.778 zł.  
Wydatki po zmianach – 17.228.646,87 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 XII/82/2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 r. została  podjęta 
jednogłośnie – 14 za. 
Stanowi załącznik Nr 11 do protokółu. 
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Ad.16. Głos zabrał Wójt Gminy Pan Marek Szczypior, odpowiadając na prośbę sołtysa 
Z.Boćko o zorganizowanie dodatkowego kursu autobusu do Ząbrowa poinformował, że w 
dniu 4.XI.br. spotkał się Prezesem MZK Panią  M.Zemlik. Miejski Zakład Komunikacji w 
Malborku ogłosił przetarg  na zakup dużego  autobusu. Jeżeli będzie taka możliwość rozkład 
jazdy zostanie dopasowany do potrzeb mieszkańców Ząbrowa.  Sołtys Z.Boćko powiedział 
nie chciałby zmiany godzin kursowania autobusu tylko  dodatkowy kurs.  
 
Ad.17. Przewodniczący Rady Gminy Pan Jarosław Szturmowski zwrócił się do radnych 
Powiatowych Pani Jolanty Szczypior i Pana Włodzimierza Załuckiego  o  przybliżenie 
projektu budżetu Powiatu Malborskiego  na rok 2016.  Pani J.Szczypior powiedziała, że 
projekt budżetu jest w fazie opracowywania, został przedstawiony Komisji Rewizyjnej i 
będzie uchwalany na sesji, natomiast Pan W.Załucki omówił najważniejsze zadania 
zaplanowane do realizacji w roku 2016. Następnie Radny Powiatowy Pan W.Załucki  
poruszył temat jubileuszu 70 lecia Szkoły w Starym Polu. W tym temacie głos zabrał również 
Dyrektor Zespołu Szkół w Starym Polu Pan T.Kaczorek, Wójt Gminy Pan Marek Szczypior 
oraz Przewodniczący Rady Gminy  Pan J.Szturmowski. 
W tym punkcie nikt więcej nie zabrał głosu.   

 
Ad.18. Protokół Nr XI/15 z sesji Rady Gminy z dnia 28 października 2015 r.  został  
zatwierdzony jednogłośnie.  Za przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych. 
 
Ad.19. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady o godz. 
1620. 
 
 
 
Sekretarz obrad:          Przewodniczący  Rady  
Katarzyna Jurkowska      

    Jarosław Szturmowski 
                                                 
                   
 
 
Protokołowała: B.Stosik 
 
 
 


