
 

 

RO.0002.13.2015 
Protokół nr XIII/15 

z sesji Rady Gminy Stare Pole 
z dnia 30 grudnia 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. Przyjęcie  Wieloletniej  Prognozy   Finansowej   Gminy  Stare  Pole  na  lata:  2016 – 2022 

i uchwalenie budżetu Gminy na 2016 r.: 
1) wystąpienie Wójta Gminy; 
2) odczytanie uchwały nr 007/g272/F/V/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie opinii o projekcie 
uchwały Rady Gminy Stare Pole w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata 2016 - 2022;  

3) odczytanie uchwały nr 008/g272/P/V/15  Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie opinii o projekcie 
uchwały budżetowej Gminy Stare Pole na  2016 rok.  

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

2016-2022, 
7) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2016 rok. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 

roku budżetowego 2015.  
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok.  
11. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji projektu Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego 

Malbork- Sztum, pn. „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności 
publicznej na terenie Powiśla i Żuław (wraz z działaniami informacyjno- edukacyjnymi)”.  

12. Podjęcie  uchwały w sprawie ustalenia  szczegółowych warunków przyznawania 
i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz 
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od  opłat, jak 
również trybu ich pobierania.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego  Programu Profilaktyki 
i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii. 

14. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania. 
15. Komunikaty. 
16. Zatwierdzenie protokołu nr XII/15 z sesji Rady Gminy z dnia 30 listopada 2015 r. 
17. Zamknięcie sesji Rady Gminy. 
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Ad.1.  O godz.  1400  Przewodniczący  Rady Gminy, Pan Jarosław Szturmowski  otworzył 
XIII 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 – 12 
Nieobecni radni -3 – M.Słowik, M.Iwaniuk, W.Richert. 
 

Ad.3. Na sekretarza obrad wybrano radnego Pana Dariusza Maszkowskiego.   
Za jego kandydaturą głosowali wszyscy obecni radni.  
 
Ad.4. Sprawozdania z pracy międzysesyjnej złożyli: 
Przewodniczący Rady Gminy  Pan  Jarosław Szturmowski, Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej Pan Janusz Mączkowski,  Przewodnicząca Komisji Edukacji i Spraw Społecznych 
Pani Feliksa Lucyna Rojewska, w imieniu Przewodniczącego Komisji Rozwoju 
Gospodarczego i Rolnictwa Pan Dariusz Drózda. 
Sprawozdanie z pracy międzysesyjnej Wójta Gminy stanowi załącznik Nr 1 do 
protokółu.  

 
Ad.5. Nikt nie zabrał głosu. 
 
Ad.6. Nikt nie zabrał głosu. 
 
Ad.7. Jako pierwszy głos zabrał Wójt Gminy. Budżet gminy na 2016 rok został 
przedstawiony radnym na posiedzeniach komisji, które odbyły się w dniu 25 listopada 2015 
roku. Dochody gminy na 2016 rok zaplanowano w wysokości 16.419.724 zł. Wydatki na 
2016 rok to kwota 15.922.424 zł. Planowana nadwyżka budżetu w kwocie 497.300 zł. 
zostanie przeznaczona w całości na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.  
Obecnie nie planuje się zaciągać dodatkowych kredytów i pożyczek. 
Wydatki w roku 2016 obejmują wydatki bieżące w kwocie 13.565.831 zł. i wydatki 
majątkowe w kwocie 2.356.593 zł. W zakresie zadań inwestycyjnych planuje się przede 
wszystkim pomoc  finansową dla Powiatu Malborskiego na kolejny etap  remontu dróg 
powiatowych na terenie gminy – 577.953 zł, budowę dróg gminnych  500.000 zł, kontynuacje 
inwestycji w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka – 600.000 zł. Pozostałe 
wydatki inwestycyjne obejmują zabezpieczenie udziału własnego na realizację zadań na które 
będziemy chcieli pozyskać środki pozabudżetowe. Opracowujemy również dokumentacje 
techniczne, które pozwolą nam przygotować się do złożenia wniosków o dofinansowanie ze 
środków Unii Europejskiej. Wzorem lat ubiegłych będą realizowane zadania w ramach 
funduszu sołeckiego za kwotę około 207 tys. zł. 
Opracowany projekt budżetu na 2016 rok,  jak również Wieloletnia prognoza finansowa na 
lata 2016-2022 uzyskały pozytywne opinie Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Gdańsku. Budżet pozwoli na realizację zaplanowanych zadań w związku z 
tym zwrócił się do  Rady o jego uchwalenie. 
 
Pan Janusz Mączkowski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał uchwałę nr 
007/g272/F/V/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 
25 listopada 2015 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Gminy Stare Pole w sprawie 
przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2022; (Uchwała stanowi załącznik 
Nr 2 do protokółu) 
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Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał uchwałę nr 008/g272/P/V/15  Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 25 listopada 2015 r. w 
sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Stare Pole na  2016 rok. 
(Uchwała stanowi załącznik Nr 3 do protokółu). 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że komisja jednogłośnie przyjęła budżet 
na 2016 r. i Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016-2022. 
 

Pani Feliksa Rojewska Przewodnicząca Komisji Edukacji i Spraw Społecznych 
poinformowała, że komisja jednogłośnie przyjęła budżet na 2016 r. i Wieloletnią Prognozę 
Finansową na lata 2016-2022. 
 

Pan  Dariusz Drózda, członek Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa poinformował w 
imieniu  Przewodniczącego  Komisji,  że  komisja  jednogłośnie  przyjęła  budżet  na  2016 r. 
i Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016-2022. 
 
W dyskusji, jako pierwszy głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady Ireneusz Dziura. 
Powiedział, że radni mieli dużo czasu, żeby zapoznać się z budżetem, z którego wynika, że 
dochody bezpiecznie pokryją planowane  wydatki.   Następnie głos zabrała Skarbnik Gminy, 
Agnieszka Michalska Rojek informując radnych, że uwagi Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Gdańsku wykazane w opiniach zostały uwzględnione  w budżecie i WPF.   
Przewodniczący Rady Jarosław Szturmowski powiedział, że żądania podległych jednostek  
oraz mieszkańców zawsze są większe jak możliwości Gminy. Wyraził opinię, że w ciągu 
całego roku 2016 będzie na pewno dużo zmian i trzeba  je wprowadzać po przeprowadzonych 
dyskusjach.  Ważne, aby to nie naruszyło zbyt mocno kondycji finansowej naszej gminy. 
 
Wiceprzewodniczący Rady  Pan Ireneusz Dziura  odczytał projekt uchwały  w sprawie 
przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2022. 
Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag ani zapytań.  
Uchwała Nr XIII/83/2015 Rady Gminy Stare Pole z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie 
przyj ęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2022 została podjęta 
jednogłośnie. 
Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych. 
Uchwała stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. 
   
Wiceprzewodniczący Rady Pan  Ireneusz Dziura  odczytał projekt uchwały  w sprawie 
uchwalenia budżetu Gminy na 2016 rok. 
Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag ani zapytań.  
Uchwała Nr XIII/84/2015  Rady Gminy Stare Pole z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie 
uchwalenia budżetu Gminy  na 2016 r. została podjęta jednogłośnie. 
Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych. 
Uchwała stanowi załącznik Nr 5 do protokołu. 
 
Wójt Gminy podziękował radnym za przyjęcie i tworzenie budżetu. Powiedział, że w jego 
opinii budżet będzie zrównoważony. Wyraził nadzieję, że mieszkańcy gminy będą 
zadowoleni z  inwestycji, które będą realizowane. 
 
Ad.8. Zmiany budżetu przedstawiła Skarbnik Gminy: 
1.Dochody 
Zwiększenia: 
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- dotacja  celowa otrzymana z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 
– 7.500 zł.  - zwroty z tytułu uczęszczania dzieci niebędących mieszkańcami gminy Stare 
Pole do przedszkola w Starym Polu  
- dochody Przedszkola w Starym Polu – 11.025 zł.  
- użytkowanie wieczyste – 3.920 zł.  
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 9.900  zł. 
- podatek od środków transportowych –osoby fizyczne -14.095 zł.  
- podatek od spadków i darowizn – 2.000 zł.  
- koszty upomnienia – podatki – 2.700 zł.  
- opłata skarbowa – 1.500 zł.  
- koszty upomnienia – śmieci – 1.200 zł.  
- opłaty za ścieki – zaległe – Złotowo osiedle – 1.200 zł.  
- dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 
2.260 zł. – Program – Modernizacja źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych  
Razem zwiększenia- 57.300 zł.  
Zmniejszenia: 
- podatek od nieruchomości – osoby prawne – 21.000 zł.  
- podatek rolny – osoby prawne – 2.800 zł.  
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków – 7.000 zł. 
- odsetki od nieterminowych wpłat opłat – 3.500 zł.  
Razem zmniejszenia -  34.300 zł.  
Dochody po zmianach  - 17.151.540,87 zł.  
2.Wydatki 
Zwiększenia: 
- zwiększenie wydatków jednostki budżetowej – Przedszkole – w związku z zwiększonymi 
dochodami  – kwota 23.000 zł.  ( wynagrodzenia pracowników , zakup żywności ) 
Razem zwiększenia –  23.000 zł.  
W załączniku inwestycyjnym w uwagi na oszczędności po przetargu dopisano w pozycji – 
utwardzanie dróg płytami drogowymi – drogę gminną w Kleciu – wartość wykonanych prac 
10.455 zł.  
Wydatki po zmianach – 17.250.646,87 zł.   
3.Przychody  
Przychody bez zmian -  629.806 zł.  
4.Rozchody 
Rozchody bez zmian-  530.700 zł. 
Projekt uchwały  odczytał Przewodniczący Rady Pan Jarosław Szturmowski. 
Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag ani zapytań.  
Uchwała Nr XIII/85/2015  Rady Gminy Stare Pole z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie 
zmiany budżetu Gminy  na 2015 r. została podjęta jednogłośnie. 
Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych. 
Uchwała stanowi załącznik Nr 6 do protokółu. 
 
Ad.9.  Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy. Zgodnie z art. 263 ust.2 i 4 ustawy z 
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych organ stanowiący może ustalić wykaz 
wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz określić ostateczny termin 
dokonania wydatku ujętego w wykazie.  W związku z niedotrzymaniem terminów realizacji 
zadań przez wykonawców – trudności w uzyskaniu opinii i pozwoleń, jak również 
wystąpieniem robót dodatkowych wnioskuje się o ustalenie wydatków, które nie wygasają z 
upływem roku budżetowego 2015. Gmina posiada w budżecie środki na te zadania.   
Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag ani zapytań.  
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Projekt uchwały  odczytał Przewodniczący Rady Pan Jarosław Szturmowski. 
Uchwała Nr XIII/86/2015  Rady Gminy Stare Pole z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie 
ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015  
została podjęta jednogłośnie. 
Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych. 
Uchwała stanowi załącznik Nr 7 do protokółu. 
 
Ad.10. Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Janusz 
Mączkowski. 
Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag ani zapytań. 
Projekt uchwały  odczytał Przewodniczący Rady  Pan Jarosław Szturmowski. 
Uchwała Nr XIII/87/2015  Rady Gminy Stare Pole z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie 
zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok została podjęta 
jednogłośnie. 
Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych. 
Uchwała stanowi załącznik Nr 8 do protokółu. 
 
Ad.11. Projekt uchwały był omówiony na wszystkich posiedzeniach Komisji Rady Gminy 
Stare Pole. 
Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag ani zapytań. 
Projekt uchwały  odczytał Przewodniczący Rady  Pan Jarosław Szturmowski. 
Uchwała Nr XIII/88/2015  Rady Gminy Stare Pole z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie 
realizacji projektu Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malbork- Sztum, pn. „Poprawa 
efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław 
(wraz z działaniami informacyjno- edukacyjnymi)” została podjęta jednogłośnie. 
Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych. 
Uchwała stanowi załącznik Nr 9 do protokółu. 
 
Ad.12. Projekt uchwały był omówiony na wszystkich posiedzeniach Komisji Rady Gminy 
Stare Pole. 
Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag ani zapytań. 
Projekt uchwały  odczytał Przewodniczący Rady  Pan Jarosław Szturmowski. 
Uchwała Nr XIII/89/2015  Rady Gminy Stare Pole z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie 
ustalenia  szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i 
specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub 
całkowitego zwolnienia od  opłat, jak również trybu ich pobierania została podjęta 
jednogłośnie. 
Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych. 
Uchwała stanowi załącznik Nr 10 do protokółu. 
 
Ad.13. Projekt uchwały był omówiony na wszystkich posiedzeniach Komisji Rady Gminy 
Stare Pole. 
Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag ani zapytań. 
Projekt uchwały  odczytał Przewodniczący Rady  Pan Jarosław Szturmowski. 
Uchwała Nr XIII/90/2015  Rady Gminy Stare Pole z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie 
uchwalenia Gminnego  Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii została podjęta jednogłośnie. 
Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych. 
Uchwała stanowi załącznik Nr 11 do protokółu. 
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Ad.14. Nie było zapytań, nie udzielano więc  odpowiedzi. 
 
Ad.15. Przewodniczący Rady Pan Jarosław Szturmowski odczytał skargę, która wpłynęła do 
Urzędu Gminy w dniu 18.12.2015 r.  na wykonywanie zadań przez  Wójta Gminy Stare Pole, 
w związku z postępowaniem administracyjnym prowadzonym o wydanie decyzji 
środowiskowej dla inwestycji polegającej na modernizacji gospodarstwa rolnego w Królewie. 
Do odczytanej skargi odniósł się Wójt Gminy Pan Marek Szczypior oraz Zastępca Wójta Pan 
Jerzy Skonieczny.  
Następnie Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że wpłynęły skargi na Dyrektorów 
jednostek  w zakresie braku na stronach internetowych odnośnika do strony BIP co  utrudnia 
zdaniem skarżącego dostęp do informacji publicznej.  
Wójt Gminy Pan Marek Szczypior wręczył podziękowania  Stowarzyszeniom działającym na 
terenie Gminy Stare Pole: Stowarzyszenie Kobiet Gminy Stare Pole „Tradycja”, 
Stowarzyszenie Kobiet Żuławskich „Złotowianki”, Kółko Rolnicze Koło Gospodyń 
Wiejskich Szlagnowo.  
Ad.16. Protokół Nr XII/15 z sesji Rady Gminy z dnia 30 listopada  2015 r.  został  
zatwierdzony jednogłośnie.  Za przyjęciem protokołu głosowało 12 radnych. 
 
Ad.17. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady o godz. 
1530. 
 
 
 
 Sekretarz obrad:          Przewodniczący  Rady  
Dariusz Maszkowski     

    Jarosław Szturmowski 
                                                 
                   
 
 
   Protokołowała: B.Stosik 
 
 


