
 

RO.0002.2.2016 
Protokół nr XV/16 

z sesji Rady Gminy Stare Pole 
z dnia 13 czerwca  2016 r. 

 
 

Proponowany porządek posiedzenia: 
 

1. Otwarcie sesji i powitanie zebranych. 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Wybór Sekretarza Obrad. 
4. Podsumowanie wyników konkursu i wręczenie nagród pieniężnych dla nagrodzonych w 

konkursie „Piękna Wieś Pomorska 2016”. 
5. 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. 

6. Wystąpienia sołtysów. 
7. Wolne wnioski i zapytania. 
8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2015 r.  i udzielenie absolutorium. 

- wystąpienie Wójta Gminy, 
- stanowisko Komisji Rewizyjnej, 
- odczytanie uchwały nr 039/g272/R/V/16  Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 7 kwietnia 2016 r.  w sprawie opinii o sprawozdaniu 
z wykonania budżetu Gminy Stare Pole za 2015 r. wraz z informacją o stanie mienia 
komunalnego i objaśnieniami,  

- odczytanie uchwały nr 086/g272/A/V/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 19 maja 2016 r.  w sprawie opinii o wniosku Komisji 
Rewizyjnej Rady Gminy Stare Pole,  

- wystąpienie przewodniczących komisji stałych Rady Gminy, 
- dyskusja, 
- podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Stare Pole za 2015 rok, 
- podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za rok 2015.  
9. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia środków finansowych do Centralnego Wodociągu 
Żuławskiego Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości.  
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Polskiej Unii Mobilności Aktywnej.  
12. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi.  
13.Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi.  
14.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia w zarządzanie przystanków komunikacyjnych 

zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Stare Pole.   
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 r. 
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-

2022. 
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17. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania. 
18. Komunikaty. 
19. Zatwierdzenie protokołu nr XIV/16 z sesji Rady Gminy z dnia z dnia 23 marca  2016 r. 
20. Zamknięcie sesji Rady Gminy.  
 

Ad.1.  O godz.  1400  Przewodniczący  Rady Gminy, Pan Jarosław Szturmowski  otworzył 
XV 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 Marka Iwaniuk. Za jego kandydaturą 
głosowali wszyscy radni.  
 

Ad.4. W tym punkcie Wójt Gminy Pan Marek Szczypior oraz Przewodniczący Rady Gminy 
Pan Jarosław Szturmowski wręczyli dyplomy wraz z nagrodami nagrodzonym w konkursie 
„Piękna Wieś Pomorska 2016”. W kategorii „Zagroda”:  
I miejsce: Pani Teresa Kozubowska, Ząbrowo 67 nagroda w wysokości 350 zł.  
W kategorii „Wieś”:  
I miejsce: Królewo nagroda w wysokości 500 zł.  
II miejsce: Ząbrowo nagroda w wysokości 400 zł.  
III miejsce: Krzyżanowo nagroda w wysokości 300 zł.  
Komisja do eliminacji na szczeblu powiatowym wytypowała w kategorii „Zagroda „posesję  
Pani Teresy Kozubowskiej Ząbrowo 67   oraz w kategorii „ Wieś”  wieś Królewo. 
Obecni na sesji nagrodzili laureatów brawami.  

 

Ad.5. Sprawozdania z pracy międzysesyjnej złożyli: 
Przewodniczący Rady Gminy  Pan  Jarosław Szturmowski, Pan Przewodniczący podkreślił, 
że jako reprezentant Rady Gminy brał udział w spotkaniu z mieszkańcami zabytkowego 
budynku przy ul. Marynarki Wojennej 4,  cyt: „którym jesteśmy zainteresowani jako 
mieszkańcy, poza tym jako współwłaściciel, ponieważ posiadamy 14 % udziałów”.   
Pan Joachim  Hildebrandt, który związany jest korzeniami z tym domem chce pomóc 
mieszkańcom w finansowaniu ewentualnego remontu tego budynku. Następne spotkanie, 
które ma odbyć się w miesiącu czerwcu będzie miało na celu ustalenie partycypacji Pana 
Joachim Hildebrandt w kosztach remontu;   
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Janusz Mączkowski, Przewodniczący Komisji 
Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Pan Wojciech Richert oraz Przewodnicząca Komisji 
Edukacji i Spraw Społecznych Pani Feliksa Lucyna Rojewska omawiając spotkania w których 
uczestniczyli.  
Sprawozdanie z pracy międzysesyjnej Wójta Gminy stanowi załącznik Nr 1 do 
protokółu.    
 

Ad.6. Nikt nie zabrał głosu. 
 

Ad.7. W tym punkcie radny M.Iwaniuk zapytał o termin montowania lamp w gminie. Zwrócił 
się również z pytaniem czy Zarząd Dróg Powiatowych w Malborku został powiadomiony o 
potrzebie wykaszania poboczy. 
Sołtys Z.Boćko zapytał czy prawdą jest iż  na okres wakacji zostaną  zawieszone kursy 
autobusu do Ząbrowa. 
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Na przedstawione pytania odpowiadał Wójt Gminy. Lampy będą instalowane do końca 
bieżącego roku, wykaszania są przeprowadzane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Malborku 
zgodnie z harmonogramem, natomiast na czas wakacji 2 kursy do miejscowości  Kaczynos, 
Ząbrowo zostaną zawieszone z uwagi na nierentowność i brak pasażerów. 
Więcej zapytań i wniosków nie zgłaszano. 
 

Ad.8. Wójt Gminy  omówił  realizację budżetu w 2015 r. Poinformował, że dochody 
budżetowe osiągnięto w wysokości 17.413.959,53 co stanowi 101,53 % planu. 
Wydatki budżetowe zrealizowano na kwotę 16.352.993,42 zł, co stanowi 94,8 % planu.  
Zadłużenie gminy na koniec 2015 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło 
2.678.700 zł, co stanowi 15,38 % zrealizowanych dochodów ogółem. 
Główne zadania realizowane w 2015 r. to: 
- realizacja projektu unijnego „Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez 
zagospodarowanie terenu przy budynku wielofunkcyjnym w Starym Polu”; na zadanie 
wydatkowano środki w kwocie 692.977,98 zł z czego kwota 289.690 zł to dofinansowanie ze 
środków Unii Europejskiej; 
- utworzenie żłobka w Starym Polu – wydatkowano środki w kwocie 430.100,81 zł. z czego 
245.043 zł  dotacji z budżetu państwa; 
- modernizacja drogi transportu rolnego – droga w Królewie  – 194.944,45 zł  ( na realizację 
tego zadania pozyskano dofinansowanie 71.000,00 zł  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych); 
- dokumentacja techniczne na projekty w ramach MOF – 89.319,16 zł; 
- pomoc dla powiatu na remont dróg powiatowych – 239.198,24 zł; 
- budowa dróg na osiedlu Słoneczne – III etap – wartość robót 403.334,09 zł; 
- przebudowa drogi w Starym Polu przy szkole za kwotę  183.393,30 zł; 
- zakup udziałów w CWŻ – kwota 60.277 zł;  
- utwardzenie dróg płytami drogowymi – 85.765,72 zł;  
- dokumentacje  techniczne na dalsze  remonty dróg – 31.980 zł;  
- wykup nieruchomości na potrzeby ścieżki rowerowej w Złotowie – 56.553 zł;  
- opracowanie dokumentacji na dwa obiekty mostowe – uzupełnienie dokumentacji ścieżki 
rowerowej w kierunku Złotowa – 41.820 zł.  
Wójt poprosił o zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2015 r. i podjęcie uchwały 
absolutoryjnej. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Janusz Mączkowski  odczytał uchwałę nr 1/2016 
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Starym Polu z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie wniosku o 
udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Stare Pole z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 
2015. 
Uchwała ta stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
Wiceprzewodniczący Rady Pan Ireneusz Dziura odczytał uchwałę nr 039/g272/R/V/16  
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 7 kwietnia 2016 r.  
w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Stare Pole za 2015 r. wraz z 
informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami. 
Uchwała ta stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Janusz Mączkowski  odczytał uchwałę nr 
086/g272/A/V/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 
19 maja 2016 r.  w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stare Pole,  
Uchwała ta stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
Przewodnicząca Komisji Edukacji i Spraw Społecznych Pani Feliksa Lucyna Rojewska 
powiedziała, że komisja przychyla się do wniosku o zatwierdzenie sprawozdania i udzielenia 
absolutorium Wójtowi. 
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Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Pan Wojciech Richert 
powiedział, że wszyscy członkowie Komisji są  za udzieleniem absolutorium Wójtowi. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Janusz Mączkowski powiedział, że Komisja 
Rewizyjna jest za udzieleniem absolutorium Wójtowi. 
Dyskusję otworzył Przewodniczący Rady. Podziękował Wójtowi, Skarbnikowi Gminy,  
radnym oraz wszystkim pracownikom za wkład pracy, który włożyli  przez cały rok, aby to 
absolutorium mogło być udzielone. Podziękował za rzetelne dopilnowanie wskaźnika 
zadłużenia Gminy, dzięki któremu Gmina może pozyskiwać kredyty i dofinansowania na 
kolejne inwestycje.  Powiedział, że nie wszystkie żądania  mieszkańców udało się spełnić, ale  
będą podejmowane działania, by zaspokoić wszystkie potrzeby w nowym okresie 
finansowania.   
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 
rocznym z wykonania budżetu Gminy Stare Pole za 2015 rok  odczytał  Przewodniczący Rady 
Pan Jarosław Szturmowski. 
Uchwała nr XV/110/2016  Rady Gminy Stare Pole z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok została podjęta jednogłośnie – 15 za. 
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu za rok 2015 odczytał Przewodniczący Rady Pan Jarosław Szturmowski. 
Uchwała nr XV/111/2016 Rady Gminy Stare Pole z dnia 13 czerwca 2016 r.   w sprawie 
udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2015 
została podjęta jednogłośnie – 15 za.  
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
Wójt Gminy  Pan Marek Szczypior podziękował za udzielenie absolutorium. Podziękował 
radnym, kierownikom i dyrektorom podległych  jednostek oraz pracownikom za wkład pracy.  
 

W tym czasie Przewodniczący Rady ogłosił 10 minut przerwy. 

 Po przerwie kontynuowano porządek posiedzenia. 
 

Ad.9. Przewodniczący Rady Gminy  udzielił głosu Pani W.Maluga pracownikowi Urzędu 
Gminy. Pani W.Mulaga powiedziała, że projekt uchwały został 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 12.166,00 zł  (słownie: dwanaście tysięcy  sto  sześćdziesiąt sześć złotych i 00/100) 
posłużą do objęcia nowo-utworzonych udziałów i zostaną przeznaczone na sfinansowanie 
wymiany  sieci wodociągowej przekroju z żeliwa  DN  - 80 na DN – 160   PE o długości ok. 
100 mb  w miejscowości Stare Pole przy ul. Mickiewicza. 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 w związku z 
czym prosi się Radę o podjęcie uchwały.  
Projekt uchwały odczytał  Przewodniczący Rady Gminy  Pan Jarosław Szturmowski. 
Uchwała nr XV/112/2016   Rady Gminy Stare Pole z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie 
wniesienia środków finansowych do Centralnego Wodociągu Żuławskiego Sp. z o.o. w 
Nowym Dworze Gdańskim została podjęta jednogłośnie. 
Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 
Uchwała stanowi załącznik Nr 7 do protokołu. 
 

Ad.10. Przewodniczący Rady udzielił głosu Pani W.Maluga pracownikowi Urzędu Gminy, 
która powiedziała, że projekt uchwały nie był omawiany na posiedzeniach Komisji Rady 
Gminy. Nieruchomość, o której mowa w § 1 uchwały  położona  jest  w Starym Polu    za  
dawnym domem nauczyciela)  i  stanowi własność  komunalną gminy. Są to działki  
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budowlane niezabudowane, które zgodnie z miejscowym planem  zagospodarowania  
przestrzennego wsi  Stare Pole  i  Krzyżanowo uchwalonym uchwałą Rady Gminy Nr 
XXVIII/213/2002, z dnia 7 października 2002 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego Nr 25  z  dnia  17 lutego 2003 r,  poz. 263  przeznaczone są pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.  Mając na uwadze prawidłowość  zagospodarowania, 
jak również pozyskanie dochodów dla Gminy, występuje się  z niniejszą inicjatywą 
uchwałodawczą. Sprzedaż działek  nr  861/2 o obszarze  0,1244 ha,  nr  861/3 o obszarze    
0,1100 ha,  nr  861/4  o obszarze 0,1100 ha,  nr  861/5  o obszarze  0,1100 ha, nr  861/6 o 
obszarze 0,1100 ha, nr  861/7 o obszarze  0,1106 ha, nr  861/8 o obszarze 0,1199 ha, nr  861/9 
o obszarze 0,1099 ha, nr  861/10  o obszarze  0,1100 ha, nr  861/11 o obszarze 0,1100 ha,  nr  
861/12  o obszarze 0,1100 ha, nr  861/13  o obszarze  0,1231 ha, nr  862/1 o obszarze    
0,1319 ha, nr  862/2 o obszarze  0,1317 ha, nr  862/3 o obszarze 0,1281 ha, nr  862/4 o 
obszarze 0,1286 ha nastąpi w drodze publicznego przetargu, po  uprzedniej ich wycenie przez 
rzeczoznawcę  majątkowego. Przetarg   ustny  nieograniczony  ma na  celu  uzyskanie  
najwyższej ceny. W związku z powyższym prosi się Wysoką Radę o podjęcie uchwały.  
Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag ani zapytań. 
Projekt uchwały odczytał  Przewodniczący Rady Gminy  Pan Jarosław Szturmowski. 
Uchwała nr XV/113/2016   Rady Gminy Stare Pole z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie 
sprzedaży nieruchomości została podjęta jednogłośnie. 
Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 
Uchwała stanowi załącznik Nr 8 do protokołu. 
 

Ad.11. Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że projekt uchwały przedstawiony był na 
posiedzeniach Komisji Rady, do projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag, następnie 
odczytał projekt uchwały. 
Uchwała nr XV/114/2016   Rady Gminy Stare Pole z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie 
przystąpienia do Polskiej Unii Mobilności Aktywnej została podjęta jednogłośnie. 
Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 
Uchwała stanowi załącznik Nr 9 do protokołu. 
 

Ad.12. Przewodniczący Rady udzielił głosu Pani K.Zalewska pracownikowi Urzędu Gminy, 
która powiedziała, że projekt uchwały był omawiany na posiedzeniach Komisji Rady Gminy, 
a dotyczy zmiany formularza deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 
Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag ani zapytań. 
Projekt uchwały odczytał  Wiceprzewodniczący Rady Gminy  Pan Ireneusz Dziura. 
Uchwała nr XV/115/2016   Rady Gminy Stare Pole z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została 
podjęta jednogłośnie. 
Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 
Uchwała stanowi załącznik Nr 10 do protokołu. 
 

Ad.13. Przewodniczący Rady udzielił głosu Pani K.Zalewska pracownikowi Urzędu Gminy, 
która powiedziała, że projekt uchwały był omawiany na posiedzeniach Komisji Rady Gminy, 
a dotyczy terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. Zmieniamy termin płatności za odpady komunalne. Od 1 sierpnia br. opłaty 
będą wnoszone „z dołu” do 25 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc. Spowoduje to, że w 
miesiącu  sierpniu br. skumulują się dwie opłaty, będzie trzeba zapłacić „po staremu” za 
lipiec do 10 sierpnia i już wg nowych zasad do 25 sierpnia.  
Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag ani zapytań. 
Projekt uchwały odczytał  Przewodniczący Rady Gminy  Pan Jarosław Szturmowski. 
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Uchwała nr XV/116/2016   Rady Gminy Stare Pole z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie 
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi została podjęta jednogłośnie. 
Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 
Uchwała stanowi załącznik Nr 11 do protokołu. 
  
Ad.14. Przewodniczący Rady Gminy  udzielił głosu Panu Z.Mikulak  pracownikowi Urzędu 
Gminy. Pan Z.Mikulak powiedział, że projekt uchwały został omówiony na wszystkich 
posiedzeniach Komisji Rady Gminy. Na podstawie niniejszej uchwały Gmina Stare Pole 
przejmuje funkcję zarządcy przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych w ciągu dróg 
powiatowych na terenie Gminy Stare Pole. Na podstawie porozumienia Gmina Stare Pole 
będzie wykonywała obowiązki określone w porozumieniu związane z wykonywaniem funkcji 
zarządcy tej infrastruktury. Przejęcie w zarząd przystanków komunikacyjnych wynika w 
szczególności z konieczności ustalenia  zasad korzystania z tych przystanków przez 
przewoźników a w rezultacie udostępnienia ich w celu wykonywania publicznego transportu 
zbiorowego. 
Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag ani zapytań. 
Projekt uchwały odczytał  Wiceprzewodniczący Rady Gminy  Pan Ireneusz Dziura. 
Uchwała nr XV/117/2016   Rady Gminy Stare Pole z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie 
przyj ęcia w zarządzanie przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych w ciągu dróg 
powiatowych na terenie Gminy Stare Pole została podjęta jednogłośnie. 
Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 
Uchwała stanowi załącznik Nr 12 do protokołu. 
 

Ad.15. Przewodniczący Rady Gminy  udzielił głosu PanA.M.Rojek Skarbnik Gminy. Zmiany 
budżetu gminy na 2016 r. zostały omówione na posiedzeniach Komisji Rady Gminy. 
1.Dochody 
Zwiększenia: 
− zwroty za uczęszczanie do przedszkola w Starym Polu dzieci nie będących  mieszkańcami 
gminy Stare Pole - 25.000 zł. 
− dotacja z budżetu państwa na zadania własne – żłobek – 37.800 zł. – zgodnie z umową nr 
8-FB/M/2/16 z dnia 12 kwietnia 2016 roku 
− dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu 
"Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim- aktywizacja 
społeczno-zawodowa" - kwota 20.624 zł.  
− wpływy z różnych opłat  – opłaty za korzystanie ze środowiska– 20.000 zł, 
− dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Gdańsku na realizację programu "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z  terenu gminy 
Stare Pole - edycja 2016 " - kwota 24.710 zł. 
− dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 67.840 zł na 
modernizację drogi transportu rolnego w miejscowości Ząbrowo - działka nr 28, 
− odpłatność za wyżywienia – Zespół Szkół Stare Pole – 6.000 zł. 
Razem zwiększenia- 201.974 zł.  
Zmniejszenia: 
Razem zmniejszenia – 0 zł.  
Dochody po zmianach  - 18.788.716,95 zł.   
2.Wydatki 
Zwiększenia: 
− zwiększenie środków o kwotę  115.000 zł. na  realizację zadania modernizacja drogi 
transportu rolnego w Ząbrowie; na realizację zadania gmina Stare Pole otrzymała 
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dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 
67.840 zł,  
− zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 40.336 zł. na pokrycie w ciągu roku wydatków 
których  nie da się przewidzieć, 
− objęcie  22 udziałów w Centralnym Wodociągu Żuławskim za kwotę 12.166 zł. w 
związku z wymianą sieci wodociągowej przy ul. Mickiewicza w Starym Polu  
− zwiększenie wydatków o kwotę 6.000 zł na dofinansowanie zakupu domku drewnianego 
dla sołectwa Kławki- Szaleniec, 
− zwiększenie wydatków o kwotę 2.500 zł na funkcjonowanie żłobka - zabudowa 
przesuwna,  
− zwiększenie wydatków o kwotę 30.732 zł w związku z realizacją programu "Mobilny i 
aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim- aktywizacja społeczno-
zawodowa"; program z udziałem środków Unii Europejskiej realizuje  GOPS, 
− zwiększenie wydatków o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na ciśnieniowe czyszczenie 
kanalizacji sanitarnej i inspekcję TV w ilości 590 mb w Starym Polu,  
− zwiększenie wydatków o kwotę 10.000 zł na realizację projektu "Budowa kanalizacji 
sanitarnej w Ząbrowie wraz z poprawą efektywności gminnej oczyszczalni ścieków i 
istniejącej kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Stare Pole"; środki zostaną przeznaczone na 
opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego; na realizację tego zadania gmina złożyła 
wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej - wartość zadania 8.752.577,69 zł 
wnioskowane dofinansowanie  4.538.948,34 zł,  
− zwiększenie wydatków na realizację programu "Usuwanie wyrobów zawierających  
azbest z  terenu gminy Stare Pole - edycja 2016 " - kwota 24.710 zł w związku  z otrzymanym 
dofinansowaniem z WFOŚ i GW w Gdańsku, 
− zwiększenie udziału własnego o kwotę 710 zł w realizacji programu „ Modernizacja 
źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Stare Pole – edycja 2016,  
− zwiększenie wydatków o kwotę 100.000 zł na realizację projektu "Modernizacja 
oświetlenia ulicznego poprzez wymianę opraw sodowych, montażu opraw typu LED, 
montażu systemu sterowania i zarządzania oświetleniem ulicznym" na terenie gminy Stare 
Pole w ramach Projektu MOF Malbork - Sztum "Poprawa efektywności energetycznej na 
terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malbork Sztum (oświetlenie uliczne) – prace 
związane ze złożeniem wniosku o dofinansowanie, 
− zwiększenie wydatków o kwotę 100.000 zł na realizację projektów "Termomodernizacja 
budynku Zespołu Szkół w Starym Polu" i "Termomodernizacja budynku Przedszkola w 
Starym Polu"  realizowanych w ramach projektu MOF Malbork - Sztum "Poprawa 
efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław  
(wraz z działaniami informacyjno-edukacyjnymi). Na realizację tych projektów przyznano 
gminie Stare Pole dofinansowanie. Wartość prac 2.326.625,42 zł, dofinansowanie 
1.516.843,44 zł  okres realizacji 2017-2018, 
− zwiększenie wydatków w Zespole Szkół w Starym Polu o kwotę 6.000 zł z 
przeznaczeniem na zakup i montaż hydrantów wewnętrznych – zalecenie kontrolne 
Państwowej Straży Pożarnej w Malborku  
Razem zwiększenia –  458.154 zł.   
Zmniejszenia: 
− zmniejsza się wydatki o kwotę 600.000 zł, które stanowiły zabezpieczenie udziału 
własnego w kontynuacji projektów w ramach MOF (termomodernizacja, oświetlenie uliczne).   
Razem zmniejszenia – 600.000 zł,  
Wydatki po zmianach – 18.291.216,95 zł.  
3.Przychody  
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− wolne środki z lat ubiegłych - 0 zł, 
− zwrot pożyczki z Lokalnej Grupy Działania - 11.400 zł.  
Przychody po zmianach 11.400 zł.   
4.Rozchody 
Bez zmian. 
Rozchody po zmianach 508.900 zł. 
Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag ani zapytań. 
Projekt uchwały odczytał  Przewodniczący Rady Gminy  Pan Jarosław Szturmowski. 
Uchwała nr XV/118/2016   Rady Gminy Stare Pole z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie 
zmiany budżetu Gminy na 2016 r. została podjęta jednogłośnie. 
Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 
Uchwała stanowi załącznik Nr 13 do protokołu. 
 

Ad.16. Przewodniczący Rady Gminy  udzielił głosu Pani A.M.Rojek Skarbnik Gminy, która 
powiedziała, że uchwała ma na celu dostosowanie zapisów  Wieloletniej Prognozy 
Finansowej  do zapisów uchwały budżetowej.  
Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag ani zapytań. 
Projekt uchwały odczytał  Wiceprzewodniczący Rady Gminy  Pan Ireneusz Dziura.  
Uchwała nr XV/119/2016   Rady Gminy Stare Pole z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2022. 
Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 
Uchwała stanowi załącznik Nr 14 do protokołu. 
 

Ad.17. Odpowiedzi udzielono w pkt.7. 
 

Ad.18. Pani Agnieszka Michalska Rojek Skarbnik Gminy poinformowała, że Wójt pisemnie 
poinformował  Stowarzyszenie Związku Gmin Wiejskich RP o zamiarze wystąpienia Gminy 
ze Stowarzyszenia. Zgodnie z zapisami Statutu o zamiarze wystąpienia Stowarzyszenie 
należy powiadomić na 3 miesiące przed podjęciem uchwały.   W związku z tym iż 
rozwiązanie umowy wymaga podjęcia uchwały Stowarzyszenie wystosowało pismo 
dotyczące działań  do wszystkich członków Rady Gminy i Wójta. Prosi się radnych o 
zabranie pism w celu zapoznania. 
Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytał Pisma Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego Departament Ochrony Zabytków  z dnia 28.04.2016 r. w sprawie udzielenia 
Marcelinie Makowskiej, Marii Sulikowskiej, Urszuli Grażynie Racheckiej dotacji 
przeznaczonej na pokrycie kosztów zadania pn. Złotowo, dom podcieniowy-XVIII w., 
zabezpieczenie i konserwacja zabytku po pożarze, etap 2: renowacja podcienia i murów 
korpusu głównego. 
Kopia pisma stanowi załącznik Nr 15 do protokółu. 
Więcej komunikatów nie podawano.  
 

Ad.19.  Protokół Nr XIV/16 z sesji Rady Gminy z dnia 23 marca 2016 r. został  
zatwierdzony jednogłośnie.  Za przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych. 
 

Ad.20. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady o godz. 
1540. 
 
 
Sekretarz obrad:          Przewodniczący  Rady  
Marek Iwaniuk       

    Jarosław Szturmowski 
Protokołowała: B.Stosik 


