
RO.0002.14.2016 
Protokół nr XIV/2016 

z sesji Rady Gminy Stare Pole 
z dnia 23 marca 2016 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 określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego  do przedszkola prowadzonego przez gminę, przyznania tym 
kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia 
spełniania tych kryteriów.  

8. Podjęcie  uchwały w sprawie realizacji projektu Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego 
Malbork -Sztum. pn. „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i 
sztumskim – aktywizacja społeczno-zawodowa”.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Pole w roku 2016.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Stare Pole do 
partnerstwa na rzecz realizacji Projektu pn: „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Kajakiem 
przez Żuławy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Przedszkola w 
Starym Polu.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół w 
Starym Polu.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Gminnego 
Ośrodka Kultury i Sportu  w Starym Polu.  

14. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Stare Pole  
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów  pracy.  
16. Podjęcie  uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.  
17. Podjęcie  uchwały w sprawie sprzedaży  nieruchomości.  
18. Podjęcie  uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.  
19. Podjęcie  uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości.  
20. Podjęcie  uchwały w sprawie wprowadzenia  opłaty targowej, ustalenia dziennych stawek 

opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.  
21. Podjęcie  uchwały w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej 

w Starym Polu. 
22. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Stare Pole do 

partnerstwa na rzecz realizacji projektu pn. „Atrakcyjne miejsca i programy dla dzieci 
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przedszkolnych w Starym Polu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok. 
24. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania. 
25. Komunikaty. 
26. Zatwierdzenie protokołu nr XIII/15 z sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2015 r.  
27. Zamknięcie sesji Rady Gminy. 
 
 

Ad.1.   
O godz. 1500  Przewodniczący  Rady Gminy, Pan Jarosław Szturmowski  otworzył XIV 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 
Nieobecni radni – 1 (Pan Mateusz Słowik) 

 

Ad.3.  
Na sekretarza obrad wybrano radnego Pana Marka Iwaniuk Za jego kandydaturą głosowali 
wszyscy obecni radni – 14 za. 
 

Przewodniczący Rady zaproponował wprowadzenie 2 punktów do porządku obrad tj. pkt. 
14a. o brzmieniu „Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości” i pkt 
23a. o brzmieniu „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 
lata 2016-2022.” Za zmianą porządku głosowali wszyscy radni – 14 za. W związku z 
powyższym porządek był następujący: 
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 określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego  do przedszkola prowadzonego przez gminę, przyznania tym 
kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia 
spełniania tych kryteriów.  

8. Podjęcie  uchwały w sprawie realizacji projektu Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego 
Malbork -Sztum. pn. „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i 
sztumskim – aktywizacja społeczno-zawodowa”.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Pole w roku 2016.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Stare Pole do 
partnerstwa na rzecz realizacji Projektu pn: „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Kajakiem 
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przez Żuławy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Przedszkola w 
Starym Polu.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół w 
Starym Polu.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Gminnego 
Ośrodka Kultury i Sportu  w Starym Polu.  

14. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Stare Pole. 
14a. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości. 
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów  pracy.  
16. Podjęcie  uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.  
17. Podjęcie  uchwały w sprawie sprzedaży  nieruchomości.  
18. Podjęcie  uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.  
19. Podjęcie  uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości.  
20. Podjęcie  uchwały w sprawie wprowadzenia  opłaty targowej, ustalenia dziennych stawek 

opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.  
21. Podjęcie  uchwały w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej 

w Starym Polu. 
22. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Stare Pole do 

partnerstwa na rzecz realizacji projektu pn. „Atrakcyjne miejsca i programy dla dzieci 
przedszkolnych w Starym Polu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok. 
23a. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-

2022.  
24. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania. 
25. Komunikaty. 
26. Zatwierdzenie protokołu nr XIII/15 z sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2015 r.  
27. 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. 
Nikt z radnych nie złożył sprawozdania 
Sprawozdanie z pracy międzysesyjnej Wójta Gminy zostało złożone na piśmie i stanowi 
załącznik Nr 1 do protokółu.  
Wiceprzewodniczący Rady Pan Ireneusz Dziura zwrócił się do Wójta, aby powiedział o 
spotkaniu  w Powiatowym Centrum Zdrowia oraz o spotkaniu Stowarzyszenia "Związek 
Samorządów na rzecz Modernizacji Drogi Krajowej Nr 22 
Wójt przedstawił kwestie poruszane na spotkaniach, które dotyczyły Gminy Stare Pole. 
 
Ad.5.  
Żaden sołtys nie zabrał głosu. 
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Ad.6  
Głos zabrał sołtys Ząbrowa Pan Zbysław Boćko, który miał zapytanie o karty pacjentów  
Ośrodka Medycznego MEDERI oraz o sprawę doświetlania ulic na terenie Gminy Stare Pole 
 
Ad.7.  
Do przedstawionego projektu uchwały uwag i zapytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały  odczytał Przewodniczący Rady Pan Jarosław Szturmowski. 
Uchwała Nr XIV/91/2016 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim 
etapie postępowania rekrutacyjnego  do przedszkola prowadzonego przez gminę, 
przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do 
potwierdzenia spełniania tych kryteriów została podjęta jednogłośnie – 14 za. 
Stanowi załącznik Nr 2 do protokółu. 
 

Ad.8.  
Do przedstawionego projektu uchwały uwag i zapytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały  odczytał Przewodniczący Rady Pan Jarosław Szturmowski. 
Uchwała Nr XIV/92/2016 w sprawie realizacji projektu Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego Malbork -Sztum. pn. „Mobilny i aktyw ny kapitał ludzki w powiatach 
malborskim i sztumskim – aktywizacja społeczno-zawodowa” została podjęta 
jednogłośnie – 14 za.  
Stanowi załącznik Nr 3 do protokółu. 
 

Ad.9.  
Do przedstawionego projektu uchwały uwag i zapytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały  odczytał Przewodniczący Rady Gminy Pan Jarosław Szturmowski 
Uchwała Nr XIV/93/2016 w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Pole w 
roku 2016 została  podjęta  – 11 za, 3 głosy wstrzymane. 
Stanowi załącznik Nr 4 do protokółu. 
 

Ad.10.  
Do przedstawionego projektu uchwały uwag i zapytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały  odczytał Przewodniczący Rady Gminy  Pan Jarosław Szturmowski. 
Uchwała Nr XIV/ 94/2016 w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Stare 
Pole do partnerstwa na rzecz realizacji Projektu pn: „Pomorskie Szlaki Kajakowe – 
Kajakiem przez Żuławy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 została  podjęta jednogłośnie – 14 za. 
Stanowi załącznik Nr 5 do protokółu. 
 

Ad.11.  
Do przedstawionego projektu uchwały uwag i zapytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały  odczytał Przewodniczący Rady Gminy  Pan Jarosław Szturmowski. 
Uchwała Nr XIV/95/2016 w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora 
Przedszkola w Starym Polu została  podjęta jednogłośnie – 14 za. 
Stanowi załącznik Nr 6 do protokółu. 
 

Ad.12.  
Do przedstawionego projektu uchwały uwag i zapytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały  odczytał Przewodniczący Rady Gminy  Pan Jarosław Szturmowski. 
Uchwała Nr XIV/ 96/2016 w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora 
Zespołu Szkół w Starym Polu została  podjęta jednogłośnie – 14 za. 
Stanowi załącznik Nr 7 do protokółu. 
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Ad.13.  
Do przedstawionego projektu uchwały uwag i zapytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały  odczytał Przewodniczący Rady Gminy  Pan Jarosław Szturmowski. 
Uchwała Nr XIV/97/2016 w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora 
Gminnego Ośrodka kultury i Sportu  w Starym Polu została  podjęta jednogłośnie – 14 
za. 
Stanowi załącznik Nr 8 do protokółu. 
 

Ad.14.  
Do przedstawionego projektu uchwały uwag i zapytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały  odczytał Przewodniczący Rady Gminy  Pan Jarosław Szturmowski. 
Uchwała Nr XIV/98/2016 w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy 
Stare Pole została  podjęta jednogłośnie – 14 za. 
Stanowi załącznik Nr 9 do protokółu. 
 

Ad.14a.  
Do przedstawionego projektu uchwały uwag i zapytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały  odczytał Przewodniczący Rady Gminy  Pan Jarosław Szturmowski. 
Uchwała Nr XIV/99/2016 w sprawie przekazania skargi według właściwości została  
podjęta jednogłośnie – 14 za. 
Stanowi załącznik Nr 10 do protokółu. 
 
 

Ad.15. 
Do przedstawionego projektu uchwały uwag i zapytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały  odczytał Przewodniczący Rady Pan Jarosław Szturmowski. 
Uchwała Nr XIV/ 100/2016 w sprawie zatwierdzenia planów pracy została  podjęta 
jednogłośnie – 14 za. 
Stanowi załącznik Nr 11 do protokółu. 
 
 
Ad.16.  
Do przedstawionego projektu uchwały uwag i zapytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały  odczytał Przewodniczący Rady Pan Jarosław Szturmowski. 
Uchwała Nr XIV/101/2016 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości została  podjęta – 
13 za, 1 głos wstrzymany. 
Stanowi załącznik Nr 12 do protokółu. 
 
Ad.17.  
Do przedstawionego projektu uchwały uwag i zapytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały  odczytał Przewodniczący Rady Pan Jarosław Szturmowski. 
Uchwała Nr XIV/102/2016 w sprawie sprzedaży nieruchomości została podjęta 
jednogłośnie – 14 za. 
Stanowi załącznik Nr 13 do protokółu. 
 
Ad.18.  
Do przedstawionego projektu uchwały uwag i zapytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały  odczytał Przewodniczący Rady Pan Jarosław Szturmowski. 
Uchwała Nr XIV/103/2016 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości została podjęta 
jednogłośnie – 14 za. 
Stanowi załącznik Nr 14 do protokółu. 
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 Przewodniczący Rady ogłosił 10 min przerwy. 
Po przerwie kontynuowano prządek posiedzenia. 
 
 
Ad.19.  
Do przedstawionego projektu uchwały uwag i zapytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały  odczytał Przewodniczący Rady Pan Jarosław Szturmowski. 
Uchwała Nr XIV/104/2016 w sprawie sprzedaży nieruchomości została podjęta 
jednogłośnie – 14 za. 
Stanowi załącznik Nr 15 do protokółu. 
 
Ad.20.  
Do przedstawionego projektu uchwały uwag i zapytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały  odczytał Przewodniczący Rady Pan Jarosław Szturmowski. 
Uchwała Nr XIV/ 105/2016 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia 
dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru została  podjęta – 13 za, 1  
głos  wstrzymany. 
Stanowi załącznik Nr 16 do protokółu. 
 
Ad.21.  
Do przedstawionego projektu uchwały uwag i zapytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały  odczytał Przewodniczący Rady Pan Jarosław Szturmowski. 
Uchwała Nr XIV/106/2016 w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy 
Społecznej w Starym Polu została  podjęta jednogłośnie – 14 za. 
Stanowi załącznik Nr 17 do protokółu. 
 
Ad.22.  
Do przedstawionego projektu uchwały uwag i zapytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały  odczytał Przewodniczący Rady Pan Jarosław Szturmowski. 
Uchwała Nr XIV/107/2016 w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Stare 
Pole do partnerstwa na rzecz realizacji projektu pn. „Atrakcyjne miejsca i programy 
dla dzieci przedszkolnych w Starym Polu” w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 została  podjęta 
jednogłośnie – 14 za. 
Stanowi załącznik Nr 18 do protokółu. 
 
 
Ad.23.  
Do przedstawionego projektu uchwały uwag i zapytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały  odczytał Przewodniczący Rady Pan Jarosław Szturmowski. 
Uchwała Nr XIV/ 108/2016 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok została  
podjęta jednogłośnie – 14 za. 
Stanowi załącznik Nr 19 do protokółu. 
 
Ad.23a.  
Do przedstawionego projektu uchwały uwag i zapytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały  odczytał Przewodniczący Rady Pan Jarosław Szturmowski. 
Uchwała Nr XIV/109/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  na lata 
2016-2022  została  podjęta jednogłośnie – 14 za. 
Stanowi załącznik Nr 20 do protokółu. 
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Ad.24.  
Głos zabrała Pani Anna Woś, która udzieliła informacji odnośnie dokumentacji medycznej.  
Na temat ośrodka zdrowia wywiązała się dyskusja. 
Pan Zdzisław Mikulak poinformował, że odbyło się spotkanie z przedstawicielem firmy 
ENERGA odnośnie oświetlenia. Dodał, że punkty zgłoszone przez Komisję Rozwoju 
Gospodarczego i Rolnictwa, w których mają pojawić się lampy, zostaną zrobione w tym roku. 
Płatność zostanie rozłożona na 2 lata. 
 
 
Ad.25.  
W komunikatach głos zabrał Przewodniczący Rady, który poinformował o terminie składania 
oświadczeń majątkowych za 2015 r. Ponadto zwrócił się do Komisji Rozwoju Gospodarczego 
i Rolnictwa, aby została po sesji.  
Ponadto zwrócił się do Pana Wacława Kasprzykowskiego, aby zabrał glos. Pan Wacław 
Kasprzykowski opowiedział o sprawach związanych z rolnictwem. 
Przewodniczący Rady złożył wszystkim zebranym życzenia świąteczne. 
Wójt również złożył życzenia świąteczne. 
 
Ad.26.  
Protokół Nr XIII/15 z sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2015 r. został zatwierdzony 
jednogłośnie.  Za przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych. 
 
Ad.27.  
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady o godz. 1636. 
 
 
 
Sekretarz obrad:          Przewodniczący  Rady  
Marek Iwaniuk     

    Jarosław Szturmowski 
                                                 
                   
 
 
Protokołowała: K.Zalewska 
 
 
 


